
 م0242هـ/4114                        ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 951 

 الظواهر اللغوية يف كتاب: املنتخب من غريب كالم العرب

 (هـ142ت )لكراع النمل 

 أمحد صاحل يونس حممد .دم.

 1/6/0222تاريخ القبول:  02/1/0222تاريخ التقديم: 

 التمهيــد

 ة كراع النمليف حيا 

 :امسه ولقبه

ب وُهناءة المنسو  ،هو أبو الحسن علي بن الحسين الُهنائي األزدي الدوسي
وس بههن عههدنان بههن عبههد اا بههن زههه ان بههن بههن مالهه  بههن  ههن  بههن دايههه هههو ُهنههاءة إل

ُيعه    (1)وفي الفه ست ،كعب بن الحا ث بن كعب بن عبد اا بن نص  بن األزد
وههههو  ،بال واسهههي  بيلهههأل مهههن األزد (ههههه626ت ) (2)وت الحمهههوييههها  وعّ فهههه ،دوسهههيبال

 .إذ فيه  ال واس ،لنسبته إلى األزد ؛أصح
ت ) (3)طيهذا اللقهههب يقهههول القفههههوعهههن سهههبب تلقبهههه بهههه ،لهقّهههب بكههه ا  النمهههولُ 

 .(4)لّقب بذل  لقص ه :فإنه كان دمي  الخلقأل" و يل ؛"وُيع   بك ا  النمل (هه646

                                                 
 .س  اللغأل الع بيأل/ كليأل اآلداب/ جامعأل الموصل  
  :9191ه  ههه9551 ،بيه وت ،دا  المع فهأل ،أبو الف ج محمد بن إسحاق بن النهدي  ،الفه ست (1)

924. 
 .د) ،مص  ،مطبوعات دا  المأمون ،أبو عبد اا يا وت بن عبد اا الحموي ،معج  األدباء (2)

 .95/92 (:ت
محمهد  :تهح ،أبهو الحسهن جمهال الهدين علهي بهن يوسه  القفطهي ،إنباه ال واة على أنبهاه النحهاة (3)

 : 9152ه  ههههه9599 ،القهههاه ة ،مطبعهههأل دا  الكتهههب المصههه يأل ،9ط  ،الفضهههل إبههه اهي  وأبههه
2/242. 

 .4/292  :9161 ،بي وت ،5ط  ،خي  الدين الز كلي ،األعال  :ينظ  (4)
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 :والدتـه

أو  ،لهه  تهههذك  كتههب التههه اج  التهههي ت جمههت لحيهههاة كههه ا  النمههل تههها ي  مهههيالده
إشها ات تعهين علهى اسهتنتاج أنهه  تههوكهل مها ذك   ،وال أيهن  ضهى سهني حياتهه ،مكانه

  :وهذه اإلشا ات هي ،أو نحو ذل  ،ولد في ال بع الثاني من الق ن الثالث الهج ي
 .(1)هه225و د ولد ابن د يد سنأل  ،البن د يد تهمعاص   .9
ت )نحهههاة المد سهههتين همههها ثعلهههب وآخههه   ،علهههى نحهههاة بصههه يين وكهههوفيين تهسهههاد   .2

 .من البص يين (هه215ت )والمب د  ،من الكوفيين (هه219
 ،ه أو شيوخه الذين جلس إليه  وانتفع بعلمهه هول  تذك  كتب الت اج  أساتذت

ولهههه  تتحههههدث تلهههه  المصههههاد  بشههههيء عههههن  حالتههههه  ،وال التالميههههذ الههههذين أخههههذوا عنههههه
 .أو األماكن التي ت دد إليها ،العلميأل

 : ويلغمذهبه ال

 (2)ابهن النهدي  فقهد ذههب ،لك ا  النمل اللغوي همذهباختل  أهل الت اج  في 

( 3)فهي حيههن يه ل القفطهي ،وأنه أخههذ عهن البصه يين ،إلى أنه كان كوفيا   (هه515ت)

وكهان "إلهى  ،البصه يين والكهوفيين لغهويينوأخهذ عهن ال ،أنه ممهن خلهط بهين المهذهبين
 . ول البص يين أميل"

وال هويؤكههههد ذلهههه  أنههههه استشهههههد بأ ههههوي كههههان انتخابيا ،لغههههن مذهبههههه الأويبههههدو 
فضال  عهن أن  ،(4)(الم العربـالمنتخب من غريب ك)في كتابه  والكوفيينلبص يين ا
 .األخي   د صّ ح بذل  نّ إبل  ،ال  ابن الندي  والقفطي يوحي بذل هك

                                                 

 :تههح ،جههالل الههدين عبههد الهه حمن السههيوطي ،اللغههويين والنحههاة بغيههأل الوعههاة فههي طبقههات :ينظهه  (1)
  .9/99 :لبنان ،صيدا ،المكتبأل العص يأل ،محمد أبو الفضل إب اهي 

 .924 :الفه ست (2)
 .2/242 :إنباه ال واة على أنباه النحاة (3)
 ،ديحيى مه ا .د :تح ،ك ا  النمل ،المنتخب من   يب كال  الع ب :ينظ  على سبيل المثال (4)

  .511  :2225ه  هه9426 ،القاه ة ،دا  الحديث
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 :مؤلفاتـه

 ،ت   ك ا  النمل عددا  من الكتب القّيمأل التي تخصصت في اللغأل و  يبها
 :هيو  ،م تبأل  بحسب الح و  الهجائيأل مؤلفاتهسنذك  و 
م تههههب بحسههههب  ،وهههههو كتههههاب يعههههال  األفعههههال ،(1)و ههههد تملكههههه القفطههههي ،ألوزانا .9

"ولهه كتهاب أمثلهأل الغ يهب  :يعني هذا الكتاب بقوله( 2)ويبدو أّن الحموي ،األوزان
الهذي نسههب ( 3)وكهذل  حههاجي خليفهأل ،علهى أوزان األفعهال أو د فيهه   يههب اللغهأل"

 .له كتاب أمثلأل   يب اللغأل
 .(4)ي خليفألذك ه حاج ،لهجة في اللغة .2
، وذكههه ه ابهههن (5)وههههو معجههه  لغهههوي ،إنهههه اختصههها  للمنضهههد :و هههد  يهههل ،المجـــر  .5

 .مبينا  أنه على مثال العين ."مجر  الغريببعنوان " (6)الندي 
 .(7)ذك ه السيوطي ،وهو اختصا  لكتاب المج د ،المجه  .4
 .(9)والسيوطي ،(8)ذك ه يا وت الحموي ،المصحف .5
 .والكتههاب بتحقيههق د ،وهههو موضههو  د اسههتنا ،المنتخــب مــن غريــب كــالم العــرب .6

ن مهههادة لحهههديث فهههي القهههاه ة، وتحهههدث المؤلههه  عهههوطبهههع فهههي دا  ا ،مههه اديحيهههى 
بعهههون اا وتسهههديده وتوفيقهههه "ههههذا كتهههاب بهههدأت فيهههه  :فقهههال ،الكتهههاب ومحتوياتهههه

 ،ه فهمهههي مهههن األسهههماء المختلفهههأل األلفههههاظنهههقوأت ،ط بهههه علمهههياممههها أحههه ،دهوتأييههه
 ،واألجنههاس المختلفهات ،من الحيوان والمهوات ،ا  واألع اضالوا عأل على األجسه

                                                 

 .2/242 :إنباه ال واة على أنباه النحاة (1)
 .95/92 :معج  األدباء (2)
 ،بيههه وت ،دا  الكتهههب العلميهههأل ،حهههاجي خليفهههأل ،كشههه  الظنهههون عهههن أسهههامي الكتهههب والفنهههون (3)

 .9/961  :9112ه  هه9495
 .2/9599 :المصد  نفسه (4)
 .95/92 :معج  األدباء (5)
 .924 :الفه ست (6)
 .2/951 :بغيأل الوعاة (7)
 .95/92 :معج  األدباء (8)
 .2/951 :بغيأل الوعاة (9)
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وأتبعتهه  ،فهي خلقهه  وصهفاته  وأفعالههه  ،وُشبُت ذله  بهالف ق بهين النهاس و يه ه 
أو  لههيال  إلههى أن  ،بههأبواب التهها ي  مههن حههين يكههون الشههيء صههغي ا  إلههى أن يكُبههه 

ه أحهد مهن أههل ي عنغنال يستمما  ،أبواب فيها من كهال  الع بوختمته ب ،يكثه 
 .(1)العل  واألدب"

ود ههأل  ،تهاوسهههول ،ويمتههاز أسههلوب كهه ا  النمههل فههي الكتههاب بوضههوح العبهها ة
بحيههث تتعاضهههد مههع الشهه ح اللغهههوي لللفههاظ إليصههال المعنههى إلههى  ،عهه ض المسههائل
وتكشه  تله  المسهائل الشخصهيأل  ، ودون عناء في الفهه ،  كهد للذهنالقا ئ في  ي

  .لنملاللغويأل الفذة لك ا  ا
وهههو مطبههو  بتحقيههق الههدكتو  أحمههد مختهها  عم ،وضههاحي  ،المنجــ  فــي اللغــة .9

عبههد البهها ي، ويعههال  الكتههاب الكلمههات التههي تحمههل أكثهه  مههن معنههى، سههواء كههان 
شه ح فيهها  ،وصهّد  كه ا  النمهل كتابهه بمقدمهأل  صهي ة، ال  المعنيان متضادين أ

اصأل والعامأل من األلفاظ "هذا كتاب ألفته فيما اجتمعت عليه الخ :فقال ،منهجه
 :فالبهاب األول منهها ،وجعلته ستأل أبهواب ،وخصت معانيها ،التي عملت م ائيها

  ،فههههههههههههههههههههي ذكهههههههههههههههههههه  أعضههههههههههههههههههههاء البههههههههههههههههههههدن مههههههههههههههههههههن الهههههههههههههههههههه أس إلههههههههههههههههههههى القههههههههههههههههههههد 
 ،  والههوا هائهاس والسهبا  والبههوان مهن النهه  صهنو  الحيههي ذكهفه :والباب الثهاني

والبهههاب  ،ث و يههه  ذلههه والبغههها ،الصهههوائد منهههها  هفهههي ذكههه  الطيههه :بهههاب الثالهههثوال
 ،في ذك  السماء وما يليها :والباب الخامس .في ذك  السالح وما  ا به :ال ابع

 .في ذك  األ ض وما عليها :والباب السادس
أو د فيهه كه ا  النمهل لغهات كثيه ة ومسهتعملأل وحوشهيأل و تبهه  ،المنض  في اللغـة .1

 .(2)وت الحمويذك ه يا  ،ث  اختص ه في كتاب المج د ،على الح و  الهجائيأل
 .(4)والسيوطي( 3)ذك ه يا وت الحموي ،المنظم .1

                                                 

 .99 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
 .95/92 :معج  األدباء (2)
 .95/92 :المصد  نفسه (3)
 .2/951 :بغيأل الوعاة (4)
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 :وفاتـه

ت )( 1)فههههذهب السههههيوطي ،اختلهههه  المؤ خههههون فههههي سههههنأل وفههههاة كهههه ا  النمههههل
( 2)(المنتخـب)وذكه  محقهق كتهاب  ،(ههه592)إلى أنه توفي فهي حهدود سهنأل  (هه199

أعثه  له  و  (ههه596)كه ا  النمهل تهوفي سهنأل أن  (ههه925ت )نقهال  عن  اضي شههبأل 
نقال  عهن يها وت الحمهوي ( 3)أما ما ذك ه ب وكلمان ،على هذا ال أي في كتاب الت اج 

فكههال   (هههه599)أنههه  أل كتههاب المنضههد بخههط كهه ا  النمههل و ههد كتبهههه فههي سههنأل مههن 
 (هههه529)ليهها وت الحمههوي ( 4)ألن التهها ي  الموجههود فههي معجهه  األدبههاء ؛ يهه  صههحيح

  .(هه599)ال 
بنههاء  ،علههى األ ههل (هههه521)ت حياتههه حتههى عهها  وعلههى كههل حههال فقههد امتههد

وكتب في آخه ه  ،نسخه ك ا  بنفسه (المنضـ )على أن القفطي  أل جزءا  من كتابه 
و مهها هههه ومههن هنهها يبههدو أن أ جههح األ ههوال فههي سههنأل وفاتههه ،(هههه521)أنههه أكملههه سههنأل 

 .(هه592) في حدود توفي هذك ه السيوطي من أن

  الكتابيفالظواهر اللغوية 

كتههاب متخصهه  فههي   يههب  مــن غريــب كــالم العــرب كتــ ب المنتخــب :إن
مهن حيهث تناولهه للعديهد  ،شأنه شأن كتب   يب اللغهأل ي صهد األلفهاظ اللغويهأل ،اللغأل

 .من الظواه  اللغويأل في أثناء تقديمه كشفا  عن دالالت األلفاظ
 ،ت باالشههتقاقلههثوتم ،الظههواه  اللغويههأل فههي الكتههابومههن هنهها  صههد البحههث 

 .والقلب المكاني ،واإلبدال اللغوي ،والمع ب ،والت اد  ،والتضاد ،ا واالشت  
 

                                                 

محمههد  :اله حمن السههيوطي، شه ح وتعليههق جههالل الهدين عبههد ،المزهه  فههي علهو  اللغههأل وأنواعهها (1)
 ،صهيدا ،المكتبهأل العصه يأل ،وعلهي محمهد البجهاوي ،ومحمهد جهاد المهولى ،أبو الفضهل إبه اهي 

 .2/555  :2229ه  هه9421 ،لبنان
 (.مقدمأل المحقق) 9 :المنتخب من   يب كال  الع ب :ينظ  (2)

 ،دا  المعههها   ،2ط  ،النجههها عبهههد الحلهههي   :ت جمهههأل ،كههها ل ب وكلمهههان ،تههها ي  األدب الع بهههي (3)
 (.ت .د) ،مص 

(4) 95/92. 
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(4) 

 االشـتقاق

ووسههيلأل مهمههأل مههن مسههائل تنميههأل اللغههأل وبيههان  ،مههن أههه  خصههائ  الع بيههأل
"هههو نههز  لفههظ مههن  :هويمكههن أن ُيقههال فههي حههدّ  ،اه ههد تها علههى توليههد األلفههاظ وزيادتههه

 .(1) هما في الصيغأل"وتغاي ،ا معنى  وت كيبا  مآخ  بش ط مناسبته
 ،فقهههد أثبتهههها جمههههو  اللغههههويين ،واختلههه  اللغويهههون فهههي موضهههو  االشههههتقاق

ت )والمبههه د  ،(ههههه295ت )وأبهههو الحسهههن األخفههه   ،(ههههه296ت ) األصهههمعي :مهههنه 
أمههها المنكههه ون فهههه  طائفهههأل مهههن اللغهههويين "الُنظّههها " زعمهههوا أن الكلههه  أصهههل  ،(ههههه215

 .(2)السيوطيه  فكما وص ،وليس منه شيء مشتق من  ي 
أن االشهههتقاق وا هههع فهههي الع بيهههأل ضهههمن أ بعهههأل ( 3)ويههه ل أ لهههب علمهههاء اللغهههأل

صهههطلح عليهههه اوالكبيههه  أو مههها  ،أو الصههه فياألصهههغ  أو مههها يسهههمى بالعههها   :أنهههوا 
 .ا  ويدعى أيضا  بالنحتب  والكُ  ،بدالإلواألكب  أو ما ُيدعى با ،بالقلب

هههو المتعلههق بههال جو  إلههى و  ،يعنينهها فههي هههذا البحههث االشههتقاق اللغههويوالههذي 
فقهد  ،و هد عنهي كه ا  النمهل بههذه الظهاه ة ،األصل اللغهوي عنهد النظه  فهي االشهتقاق

ويبهدو ذله  فهي  ،يتتبهع أصهل اللفظهأل فهي اللغهأل ومها يتفه   عنهها مهن مشهتقاتوجدناه 
بهههين  ب  ط ههه    :ُيقهههال ،"القطهههب أصهههله الجمهههع :(4)إذ يقهههول،تعليقهههه علهههى لفظهههأل: القطهههب

 تُ ع هم  ج   :أي اب     الش   ت  ب  ط  و    ،عا  يجم :أي ،أل  ب  ط   ا الع بُ  وجاءت   ،ع  م  ج   :أي ،ه  ي  ن  ي  ع  
  :(5)و وله ،ان  ع  م  ج  يُ  والغن    اإلبل   لبنُ  :ألُ ب  ي  ط  والق   ،بينه وبين الماء

                                                 

ه  ههههه9511 ،بيههه وت ،مكتبهههأل دا  الشههه ق ،5ط  ،محمهههد األنطهههاكي ،الهههوجيز فهههي فقهههه اللغهههأل (1)
9161 : 491. 

 .9/291 :المزه  في علو  اللغأل وأنواعها (2)
 : 9191 ،اه ةالق ،، مكتبأل األنجلو المص يأل6ط  ،إب اهي  أنيس .د :من أس ا  اللغأل :ينظ  (3)

62. 
 .592 :المنتخب من   يب كال  الع ب (4)
دا  الكتب  ،ش حه و ّد  له: مهدي محمد ناص  الدين ،ينظ : ديوانه ،البيت لط فأل بن العبد (5)

 .24  :2222ه  هه9429 ،بي وت ،العلميأل
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 * َرِحيٌب ِقَط ُب الَجْيِب منه  رقيقةٌ * 
الهذي  و   ُجهالن   بُ ط هو ُ  ،و  عليههها وتدعُ م  ج  ا الذي ي  ح  ال    بُ ط  و ُ  ،ب  ي  الج   ع  م  ج  م   :يعني

 .المجتمعأل"من اللح   القطعألُ  :ألُ اب  ط  والقُ  ،يجمعها أو تدو  حوله وال تفا  ه
هههو  ،دهفهههذه األلفههاظ المههذكو ة علههى اخههتال  دالالتههها تشههت   فههي جههذ  واحهه

اشهتقا ين  (ههه529ت )(1)وأو د ابن د يد ،وهو يدل على الجمع ،القا  والطاء والباء
 ،"و طبههت الشههيء إذا جمعتههه :فقههال ،بعههد أن أو د األصههل اللغههوي لههها ،فظههأللهههذه الل

جهاء النهاس  :و هوله  ،جهههو  كأنهه يجمهع جلهد :أي ، طّهب ال جهُل وجه ههُ  :ومنه  وله 
 . اطبأل"

ت )( 2)وفضال  عن االشتقا ات التي ذك ها ك ا  النمل فقد أضا  ابن سيده
دخل إحهههدل ع وتههي الجوالههق فهههي تُهه"أن    لههها وهههو أن القطههبهاشههتقا ا  آخهه (هههه451

هذه االشهتقا ات فهي  (هه999ت ) (3)كما أو د ابن منظو  ،ث  تجمع بينهما" األخ ل
 .تناوله هذه اللفظأل
 ،ك ا  النمهل بالداللهأل الحسهيأل لللفهاظ وتطو هها إلهى الداللهأل المعنويهأل وُيعنى

فهي الوجهود مهن الحّسهي أسهبق وههذا يوافق ما ذهب إليهه عله  اللغهأل الحهديث مهن أن "
"العها  :  :(5)من ذل  ما ذك ه في اشهتقاق لفظهأل "العها  " إذ يقهول( 4)المعنوي المج د"

 .ومنه اشتق اس  العا   من النساء وهي التي ال تلد" ،ال ملأل التي ال نبت فيها

                                                 

 ،2ط  ،عبهد السهال  هها ون :تهح وشه ح ،أبو بك  محمد بن الحسن بهن د يهد ،كتاب االشتقاق (1)
  .2/215  :9191ه  هه9511 ،بي وت ،دا  المسي ة

 ،عبد الحميد هنهداوي :تح ،أبو الحسن علي بن إ سماعيل بن سيده ،المحك  والمحيط األعظ  (2)
 (. طب) 6/211  :2222 ،دا  الكتب العلميأل ،9ط 

  المؤسسهأل المصهه يأل العامهأل للتههألي ،جمههال الهدين ابهن منظههو  محمهد بههن مكه   ،لسهان العه ب (3)
 (. طب) 995ه  2/994 (:ت .د) ،واألنباء والنش 

  :9191 ،بي وت ،دا  العل  للماليين ،9ط  ،صبحي الصالح .د ،د اسات في فقه اللغأل (4)
91.  

 .561 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
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نمها سهميت عها  ا  ألنهها ( 1)ذك  ابن د يدوبالمثل  أن العها   " ملهأل مع وفهأل واا
 .ملأل ا تفعت فل  تنبت أعاليها فهي عا  "ال تنبت شيئا  وكل   

جعههههل العهههها   بمعنههههى المهههه أة التههههي ال تلههههد  (هههههه9225ت )( 2)إاّل أن الزبيههههدي
مهاال ينبهت  :العها   مهن ال مهل :"ومن المجهاز :والعا   من ال مل مجازا  فقال ،أصال  

 .يشبه بالم أة"
وله   ،ظهألبإي اد األصل اللغهوي الحسي للف (هه551ت )( 3)الزمخش يواكتفى 

ولههه  يهههذك  الداللهههأل  ، ملهههأل ال تنبهههت :فالعههها   عنهههده ،يشههه  إلهههى المعنهههى المجهههازي لهههها
ثهه  ينتقههل  ،إذ يبههين الداللههأل الحسهيأل أوال   ،ويهأل بعههده كمهها ههو منهجههه فههي األسهاسالمعن

 .إلى الداللأل المجازيأل ثانيا  
الجهههز  مههن أن معناههها  :فههي لفظههأل (4)كهه ا  النمههل ومههن ذلهه  أيضهها  مهها ذكهه ه

 ،القطههع :"الجههز  :فقههال ،القطههع ثهه  اشههتقوا منههها دالالت أخهه ل :ي أو األصههليالحسهه
 .إنما  طعأل منها ومنه المد والجز " :والجزي ة من األ ض ،ومنه اشتق اس  الجّزا 
سهههميت  ، هواحهههدة جزائههه  البحههه :أّن الجزيههه ة (ههههه515ت )( 5)وبهههّين الجهههوه ي

 ،صهه مته :ز ا  هه بالكسهه  جههجههز ت النخههل أجههز  و  ،اءهبههذل  النقطاعههها عههن معظهه  المهه
 .حان أن يجز  :وأجز  البعي  ،أص   :أي ،و د أجز  النخل

 ،فههي بيههان اشههتقاق هههذه اللفظههألإلههى كههال  كهه ا  النمههل ( 6)واسههتند ابههن سههيده
 ، طعهه :وجهز  الشهيء يجهز ه جهز ا   ،عهن كه ا مهن األ ض  القطعهأل :"الجزيه ة :فقال

 .نح ها و طعها" :وجز  النا أل يجز ها جز ا  
                                                 

  (.عق ) 2/515 (:ت .د) ،بي وت ،دا  صاد  ،ابن د يد ،جمه ة اللغأل (1)
 ،عبههد السههتا  أحمههد فهه اج :تههح ،محمههد م تضههى الزبيههدي ،  القههاموستههاج العهه وس مههن جههواه (2)

  (.عق ) 95/929  :9165ه  هه9515 ،مطبعأل حكومأل الكويت
 ،دا  إحيهاء الته اث الع بهي ،جا  اا أبو القاس  محمود بهن عمه  الزمخشه ي ،أساس البال أل (3)

 (.عق ) 592  :2229ه  هه9422 ،لبنان ،بي وت

 .599 :ال  الع بالمنتخب من   يب ك (4)
أحمهد عبهد الغفهو   :تهح ،إ سماعيل بن حماد الجوه ي (،تاج اللغأل وصحاح الع بيأل)الصحاح  (5)

 (.جز ) 2/692 (:ت .د) ،دا  المعا   ه مص  ،2ط  ،عطا 

 (.جز ) 9/215 :المحك  والمحيط األعظ  (6)
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أنهه مهن أصهال  حسهيا ، ثه  ذكه   :النحه  :ز  بمعنهىهالجه (1)جعهل الزمخشه يو 
والجزيه ة  ،الجز  والمد :ومنه ، انف ج وحس :جز  الماُء عن األ ض :ُيقال ،المجاز
ا س وبحه  الحهب  هألن بحه  فه ؛أل ضهها ومحلتهها :"جزيه ة العه ب :وُيقهال ،والجزائ 

  .ودجلأل والف ات  د أحد ت بها"
وهو ما  ،تعليل األسماء المشتقأل :يأل ك ا  النمل باالشتقاقومن مظاه  عنا

مبينها  أنهها  ،السهياق السهببي :مصهطلح( 2)أطلق عليهه الهدكتو  محمهد أحمهد أبهو الفه ج
مهن ذله  مها  ،إحدل الوسائل المتبعأل في بيان معهاني المفه دات فهي المعهاج  اللغويهأل

بهأل كعبهأل للت بيهع وكهل م بهع "وسهميت الكع :إذ يقول ،في اشتقاق لفظأل الكعبأل( 3) ههذك
 .مكعب"

ت بيهع أعهاله  :أن الكعبأل "البيهت الحه ا  وكعبتهه (هه995ت )( 4)وذك  الخليل
وأو د ابهن  ،(5)ه عليهه الجهوه ينّبهكعبهأل" وههو مها  :وأهل الع اق يسمون البيت الم بع

وسهههمي  ،أّن الكعبهههأل بمعنهههى البيهههت الم بهههعسهههببا  آخههه  فهههي تسهههميتها وههههي  (6)و ظهههمن
كمها سهمي  ،ال تفاعهها فجاءت الكعبهأل بههذه التسهميأل ،الكعبأل ال تفاعه وت بعهت بهالبي

 .كعب ال جل بذل  ال تفاعه
 ، هيالن بههذا االسه  :فهي سهبب تسهميأل( 7)ومن هذه التعليالت أيضا  ما ذك ه

 ." يالن من الغيل وهو الماء الجا ي بين الشج " :فقال
اشهتق مهن  :" هيالن :قهالف ،لهذا االس  أكث  من اشهتقاق( 1)وذك  األصمعي

وههههو  ،ويصهههلح أن يكهههون مهههن الغيهههل ،وههههو المهههاء يجههه ي علهههى وجهههه األ ض ،الغيهههل

                                                 

 (.جز ) 9/922 :أساس البال أل (1)

دا  النهضههأل  ،9ط  ،محمههد أحمههد أبههو الفهه ج ،غههأل الحههديثالمعههاج  اللغويههأل فههي ضههوء علهه  الل (2)
 .925ه  922  :9166 ،مص  ،الع بيأل

 .595 :المنتخب من   يب كال  الع ب (3)
مطابع  ،اب اهي  السام ائي .ود ،مهدي المخزومي .د :تح ،الخليل بن أحمد الف اهيدي ،العين (4)

 (.كعب) 9/229  :9112ه  هه9422 ،الكويت ،ال سالأل

  (.كعب) 9/295 :لصحاحا (5)
  (.كعب) 2/295 :لسان الع ب (6)
 .595 :المنتخب من   يب كال  الع ب (7)
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ويصههلح أن يكههون مههن  ،ل فههاءكالقصههب والبهه دي والح   ،س بههذي شههو شههج  ملتهه   لههي
 ،وأظهن أنهه إذا كهان زوج المه أة يق بهها ،وهو لهبن المه أة الحامهل يشه به ولهدها :الغيل

ن لهه  تكههن حههامال   ُسههن   :أيضهها   والغيههل ،واا ذ ا   :ُيقههال ،الههذ ا  إذا امههتل مههن اللحهه  وح 
 ." يل

إذا كهان  ،سهاعد  يهل :أن  هيالن مشهتق مهن "الغيهل يقهال( 2)وذك  ابن د يد
وههههو المهههاء يتغلغهههل فهههي بطهههون األوديهههأل بهههين  ،أو يكهههون اشهههتقا ه مهههن الغ يهههل ، ليظههها  
يل ،الحجا ة  .والجمع أ يال فيهما سواء" ،الشج  الملت  :والغ 

 :األولههى ،يهه د بهدالالت متعههددة ( هيالن)ويظهه  مههن النصهو  السههابقأل أن 
وا تص  ك ا  النمل على ههذا المعنهى  ،وهو الماء الجا ي على وجه األ ض ،الغيل
ذا يحصههل مههن وههه ،الغيههل بمعنههى اال ضهها  :والثانيههأل ،ق هههذا االسهه تناولههه اشههتقا فههي

ب ههلإ ضهها  المهه أة ولههدها ع ا   ذ   :ُيقههال ،صههفات الههذ ا  مههن :الغيههل :والثالثههأل ،لههى ح 
يهل :وال ابعهأل ،لحمها   ساعد  يان ممتله  :أي ، يل   وههو الشهج  الملته  ال شهو   :الغ 

 .له كالب دي والقصب
فقهههههد جعهههههل للغهههههين واليهههههاء والهههههال  أصهههههلين  (ههههههه515ت )( 3)أمههههها ابهههههن فههههها س

 .خ  نو  من اال ضا آلوا ،أحدهما يدل على اجتما  ،صحيحين
 اجههع إلههى أصههل واحههد يهههدل علههى الجمههع "فههإن جههاء  (الغيههل)ويبههدو أن لفههظ 

ن دلّ  بداللهههأل المهههاء الجههها ي فههههذا يجتمهههع ويتغلغهههل بهههين الحجههها ة والشهههج ، علهههى  واا
 ضا  فهالظن عنهد األصهمعي أن يجهامع ال جهل ام أتهه وههي م ضهع، وعلهى الداللهأل 

                                                                                                                       

 :حققهه و هّد  لهه وصهنع فها سهه ،أبو سهعيد عبهد المله  بهن   يهب األصهمعي ،اشتقاق األسماء (1)
مكتبأل الخانجي، المطبعأل المص يأل  :الناش  ،وصالح الدين الهادي ، مضان عبد التواب .د

 .15  :9112ه  هه9422، ثألالحدي
 .911 :االشتقاق (2)
 ،فاطمأل محمد أصالن ،محمد عوض م عب .د :اعتنى به ،أحمد بن فا س ،مقاييس اللغأل (3)

 .912  :2229ه  هه9422 ،لبنان ،بي وت ،دا  إحياء الت اث الع بي ،9ط 
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هههو   فههي الداللههأل ال ابعههأل فوكههذل ،ا اجتمههع اللحهه  وكههان  ليظهها  يههل  إذ سههاعد   ،الثالثههأل
 .(1)شج  اجتمعت أ صانه وتشابكت"
نهههها إإذ  ،تسهههميأل مدينهههأل القادسهههيأل بههههذه التسهههميأل( 2)وكهههذل  علهههل كههه ا  النمهههل

 .سميت بها ألنه نزل بها  و  من أهل  ادس من خ اسان
 ،تعلههيال  آخهه ( 4)ونقههل ابههن منظههو  ،هههذه التسههميأل( 3)وبالمثههل علههل ابههن سههيده

وأن  ،ا لههها بالقههدسدعهه ()إبهه اهي  وهههو أن سههيدنا  ،فضههال  عههن التعليههل السههابق
  .اجتكون محلأل الح

مهه   بههها  ()فههي سههبب هههذه التسههميأل أن سههيدنا إبهه اهي  ( 5)وذكهه  الزبيههدي
هت  مهن أ ض   :ت  أسههه فقهاللسه"فوجد بها عجهوزا  فغ  :و يهل ،فسهميت بالقادسههيأل ،ُ دِّس 

ا  و   مهن أههل ألنه نزل به ؛إنما سميت بذل  :و يل ،دعا لها أن تكون محلأل الحاجِّ 
 . ادس خ اسان"

(0) 

 االشـرتاك

وههي ظهاه ة  ،(6)"أن تكون اللفظأل محتملأل لمعنيين أو أكث " :ُي اد باالشت ا 
لغويههأل شههائعأل ال تنفهه د بههها الع بيههأل دون سههائ  اللغههات فوجودههها "فههي اللغههات الحّيههأل 

 .(7)المتحض ة أصبح من القضايا المسل  بها"
                                                 

 سههههالأل  ،هالههههأل عبههههد الغنههههي محمههههد علههههي ،العال ههههات الت ابطيههههأل فههههي كتههههاب اشههههتقاق األسههههماء (1)
 ،جامعهههأل الموصهههل ،كليهههأل اآلداب ،األسهههتاذ المسهههاعد عمهههاد عبهههد يحيهههى :ماجسهههتي ، بإشههه ا 

 . 15ه  14  :2225ه  هه9426

 .592 :المنتخب من   يب كال  الع ب (2)
 (. ادس) 6/226 :المحك  والمحيط األعظ  (3)

 (. دس) 1/52 :لسان الع ب (4)
 (. دس) 96/559 :تاج الع وس (5)

حققهه و هّد   ،أبهو الحسهن أحمهد بهن فها س ،في فقهه اللغهأل وسهنن العه ب فهي كالمهها الصاحبي (6)
 .261  :9164ه  هه9515 ،بي وت ،مؤسسأل بد ان ،مصطفى الشويمي :له

بحهث منشهو  فهي مجلهأل  ،أحمد الجنهابي .د ،ظاه ة المشت   اللفظي ومشكلأل  موض الداللأل (7)
 .564 : 9114 ،55 :مجلد ،4 :ج ،المجمع العلمي الع ا ي
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أ د  من أشا  إلى هذه الظهاه ة وذله  فهي  من (هه912ت ) (1)ويعد سيبويه
به "وجدت عليهه مهن  اللفظين والمعنى مختل " ومثل لهاق ه"إّن من كالمه  اتف : وله

 .ووجدت إذا أ دت وجدان الضالأل" ،الموجدة
مههنه  الخليههل وأبههو  ،يهه ون و وعههه فههي كههال  العهه ب( 2)وأ لههب علمههاء الع بيههأل

وينكه  عههدد آخه  و وعهه فههي  ،(ههه512 ت)وأبهو بكهه  األنبها ي  ،(ههه292ت )عبيهدة 
 .(هه554ت )( 3)وعلى  أسه  ابن د ستويه الع بيأل

ن لههه  يهههو د مصهههطلح  ،ويعهههد كههه ا  النمهههل مهههن المقههه ين بظهههاه ة االشهههت ا  واا
النصهههو  اللغويهههأل فهههي كتابهههه ي شهههد إلهههى إاّل أن اسهههتق اء  ،االشهههت ا  بصههه يح اللفهههظ

ذكهه  لههها  ،النعامههأل :اوله لفظههألهففههي تنهه ،إذ يههو د للفظههأل الواحههدة أكثهه  مههن معنههى،ذلهه 
أل والخشهب ،ألو  والظلمههالجهل والط يق وصد  القه :وهي أنها بمعنى ،دالالت مختلفأل

وكل بناء ُيبنى على الجبال  ،  من الحجا ةل  ع  وال ، ة لالستسقاءهالتي تعلق عليها البك
  .(4)والطويلأل من األ ا  ،ودماغ الف س ،كالظلأل

خهه   معههاني أُ ( 5)وأضهها  ابههن سهههيده
مع وفههأل  :فذكههه  أن النعامههأل ،لهههذه اللفظههأل 

 :والنعامهههأل ،الخشهههبأل المعت ضهههأل تعلهههق منهههها البكههه ة :والنعامهههأل ،تكهههون للهههذك  واألنثهههى
كههل بنههاء  :والنعامههأل ،صههخ ة ناشههزة فههي البئهه  :والنعامههأل ،خشههبأل تجعههل علههى فهه  البئهه 
مهههن  :مهههألوالنعا ،الجلهههدة التهههي تغطهههي الهههدماغ :والنعامهههأل ،كالظلهههأل أو علههه  ُيهتهههدل بهههه

 ،جماعههأل القههو  :والنعامههأل ،الط يههق :والنعامههأل ،بههاطن القههد  :والنعامههأل ،الفهه س دما ههه
 .الجهل :والنعامأل ،الظلمأل :والنعامأل

                                                 

 ،عبهد السهال  هها ون :تح (،سيبويه)أبو بش  عم و بن عثمان بن  نب  المع و  به  ،الكتاب (1)
  .9/24  :9195 ،بي وت ،عال  الكتب

 : 9119هه ه 9429 ،الموصل ،دا  الكتب ،كاصد الزيدي .د ،فقه اللغأل الع بيأل :ينظ  (2)
942. 

، مطبعهأل 9ط  ،عبهد اا الجبهو ي .د :تهح عبد اا بن جعف  بهن د سهتويه، ،تصحيح الفصيح (3)
 .9/564  :9195ه  هه9515 ،بغداد ،اال شاد

 .591 :المنتخب من   يب كال  الع ب (4)
 (.نع ) 2/919 :الُمحك  والمحيط األعظ  (5)
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تههأتي لمعههان  عديههدة  أل المههولىهأّن لفظهه( 1)بههاب المههولى ذكهه  كهه ا  النمههلوفههي 
  .والمعتق والولي في الدين وابن الع  والجا  والحلي  والصه المال   :وهي

الُمعت ق والُمعت ق و  ابات  :هيالت ّدة دالهللفظأل المولى ع( 2)وذك  ابن  تيبأل
ن ل  يكن من   ابته والحلي  ،ال جل واحهت  لهها بشهواهد مهن  ،ومن يتولى شخصا  واا

فهههي  ،فهههأو د خمههس دالالت لهههها ،والشهههع  الع بههي ،والحههديث الشههه ي  ،القهه آن الكههه ي 
مهها ذكهه ه ابههن  تيبههأل دالالت  مضههيفا  إلههى ،بثمههان( 3)حههين حصهه ها أبههو بكهه  األنبهها ي

 .الصه  والجا  وابن العه  :هيأخه ل 
 ، د عليههها لفظههأل المههولىالمعههاني التههي تهه( 4)أصههحاب المعههاج وبالمثههل تنههاول 

التههههابع ب و حهههه  عليههههه والمُ المههههنع   والمههههنع   :عّمهههها ذكهههه  مههههن المعههههانيفضههههال  وأضههههافوا 
 .ل والش ي  وابن األختوالصاحب والنزي

(1) 

 ادلتضـا

كلفظ الجون الذي ُيطلق على  ،أل اللفظ على المعنى وضدههو "دالل
أنه "من سنن الع ب في األسماء أن يسموا  (6)وذك  ابن فا س( 5)األبيض واألسود"

تدل على أكث   ن اللفظأل منهالمتضادين باس  واحد" وهو يلتقي مع االشت ا  في كو 

                                                 

 .296 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
السههيد  :شهه حه ونشهه ه ،تأويههل مشههكل الق آن،أبههو محمههد عبههد اا بههن مسههل  بههن  تيبههأل الههدينو ي (2)

 .456ه  455  :9119ه  هه9422 ،المدينأل المنو ة ،المكتبأل العلميأل ،5ط  ،أحمد صق 
 ،حههات  صههالح الضههامن :أبههو بكهه  بههن القاسهه  األنبهها ي، تههح ،الزاههه  فههي معههاني كلمههات النههاس (3)

 .2299  :9191ه  هه9511 ،الع اق ،دا  ال شيد
 :تههح ،أبههو السههعادات المبهها   بههن محمههد الجههز ي ،ألثهه النهايههأل فههي   يههب الحههديث وا :ينظهه  (4)

  :9191ه  ههههه9511 ،بيههه وت ،المكتبهههأل العلميهههأل ،ومحمهههود الطنهههاحي ،طههاه  أحمهههد الهههزاوي
 (.الولي) 424 ،4 :والقاموس المحيط (،وال) 5/229

  :9161ه  ههه9511 ،القههاه ة ،مطبعههأل ال سهالأل ،6ط  ،علههي عبهد الواحههد وافهي .د ،فقهه اللغهأل (5)
912. 

 .11ه  19 :الصاحبي (6)
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نيين ال أكث ، وأن هذين ويفت ق عنه في أن األضداد يقتص  على مع ،من معنى
 .(1)المعنيين متضادان ال مختلفان

 :(2)فمهن المثبتهين ،و د انقس  اللغويون حول هذه الظاه ة بين مثبهت ومنكه 
ولكههل منههها مؤلهه   (هههه255ت )وأبههو حههات  السجسههتاني  ،(هههه244ت )ابههن السههكيت 
 ،(ا إبطـ   األضـ )ابهن د سهتويه صهاحب كتهاب  :(3)ومن المنكه ين ،في هذا المجال

 .(الحروف من األصو  في األض ا ) :في كتابه (هه695ت )وأبو الحسهن اآلمدي 
 صهههطلحد صهههّ ح بمهو ههه ،ذه الظهههاه ةهئلين بههههأمههها كههه ا  النمهههل فههههو مهههن القههها

ضهههمنه طائفهههأل مهههن  (بهههاب األضهههداد)ّماه بهههه هعقهههد لهههه بابههها  سهههو  ،"األضهههداد" فهههي كتابهههه
اال تفههها  مهههن األ ض  :"وال ههههوة :(4)فقهههال ،ال ههههوة :ومنهههها لفظهههأل ،اظ المتضهههادةهاأللفههه

 .ضد" :واالنحدا 
 هذه اللفظأل من األضداد في باب "تسميأل المتضادين باسه ( 5)وعّد ابن  تيبأل

 (6)اال تفهها  واالنحههدا ، ونّبهههه :فهههي عنههده بمعنههى ،(أ ب الك تـــب)واحههد" مههن كتابههه 
 ()علهههى ههههذه اللفظهههأل فهههي شههه حه الحهههديث الشههه ي  الهههذي وصههه  فيههههه  سهههول اا 

فقهد فّسه  ال هههوة  ،(7)((إنهـ  روـوت تنبــء مـ    )) :بقولههه ا بيلهأل  طفهان حهين ُسهئل عنهه
المهههنخفض  :ثههه  أو د المعنهههى المضهههاد لهههها وههههو ،فهههي الحهههديث بهههالم تفع مهههن األ ض

  .مبينا  أنها من األضداد
                                                 

 ،9ط  ،محمد حسين آل ياسهين ،الد اسات اللغويأل عند الع ب إلى نهايأل الق ن الثالث :ينظ  (1)
 .491  :9112ه  هه9422 ،بي وت ،دا  مكتبأل الحياة

مطبعأل  ،9ط  ،محمد حسين آل ياسين ،األضداد في اللغأل :وينظ  ،595ه  9/521 :المزه  (2)
 .وما بعدها 245  :9194ه  هه9514 ،بغداد ،المعا  

 .9/595 :المزه  (3)
 .591 :المنتخب من   يب كال  الع ب (4)
  :2229 ،بيه وت ،دا  الجيهل ،محمهد الفاضهلي :تح وش ح وفه سهأل ،ابن  تيبأل ،أدب الكاتب (5)

951. 
  :9199بغداد  ،مطبعأل العاني ،عبد اا الجبو ي .د :تح ،ابن  تيبأل ،  يب الحديث (6)

9/552. 
 .9/552 :  يب الحديث (7)
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 ،على المعنيين المتضادين لهذه اللفظأل بأبيات شع يأل( 1)واستشهد ابن سيده
  :(2)نى اال تفا  بقول النمي يفقد استشهد على مع

 َ لَّْيُت ِرْجَليَّ في َرْوَوٍت * *
 :(3)واستشهد على معنى االنحدا  بقول عم و بن كلثو 

 ُمح فَظـة  وُكنَّـ  السَّ ِبقينـ                َنَصْبَن  ِمْثَ  َرْوَوَت ذاَت َح   
يكهههون  :اال  "أودعتهههه مههه :ُيقهههال أنههههالوديعهههأل  :فهههي لفظهههأل( 4)وذكههه  كههه ا  النمهههل

 .وأودعته  بلت وديعته ضد" ،وديعأل عنده
أودعتهه  :فهذك  أنهه ُيقهال ،بضهديأل ههذه اللفظهأل (ههه916ت )( 5)وأ ّ  الكسائي

إذا دفهههع إليههه  ليكهههون  :وأودعتهههه أيضههها   ،دفعهههت إليهههه ليكهههون وديعهههأل عنهههده :أي ،مهههاال  
 .وهو من األضداد" ،وديعأل عند  فقبلتها

إاّل انهه وصه  كهون  ،لفعل مهن األضهدادأن ا (هه992ت )( 6)وذك  الفيومي
الفعههل بمعنههى الههدفع بأنههه "األشههه " إذ ُيقههال: "أودعههت زيههدا  مههاال  دفعتههه إليههه ليكههون 

يعهأل أو أخذتهه منههه ود ،واشتقا ها من الدعأل وهي ال احهأل ،عنده وديعأل وجمعها ودائع
 .ن الفعل في الدفع أشه "لك ،فيكون الفعل من األضداد
قهد ذكه  ف ،ع القائلين بتضاد هذه اللفظهألهم (هه592ت )( 7)ول  يتفق األزه ي
أ   تههها فههي يههده علههى سههبيل إذا  :: أودعههت ال جههل وديعههألفههي بههاب الوديعههأل أنههه ُيقههال

  الشيء يدُ  ودّ  :يقال ،ألنه  ذهبوا بها إلى األمانأل ؛، وسميت وديعأل بالهاءاألمانأل
و ول أبهو عبيهد  ،لسهكونوود  ال جل يدُ  إذا صا  إلهى الدعهأل وا ،واستق  إذا سكن

                                                 

لجنههأل إ حيههاء التهه اث  :تههح ،أبههو الحسههن علههي بههن إ سههماعيل المعهه و  بههابن سههيده ،المخصهه  (1)
 .4/265 (:ت .د) ،بي وت ،دا  اآلفاق الجديدة ،الع بي

 (. ها) 91/69 :لسان الع ب :وهو في ،ل  أجد البيت في ديوانه (2)

  (. ها) 91/69 :الع بلسان  :وهو في ،ل  أجد البيت في ديوانه (3)
 .591 :المنتخب من   يب كال  الع ب (4)
 (.ود ) 5/9216 :الصحاح :ينظ  (5)

 ،1ط  ،أحمهد بهن محمهد بهن علهي المقه ي ،المصباح المني  في   يهب الشه ح الكبيه  لل افعهي (6)
 (.ود ) 2/122  :9151 ،مص  ،بوالق ،المطبعأل األمي يأل

عبد السال   :الجزء الثالث بتحقيق ،أحمد األزه ي أبو منصو  محمد بن ،تهذيب اللغأل (7)
 (.ود ) 5/942  :9164ه  هه9514 ،مص  ،دا  القوميأل الع بيأل للطباعأل ،ها ون
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 :إذا دفعتهههه إليهههه ليكهههون وديعهههأل عنهههده وأودعتهههه :أودعهههت ال جهههل مهههاال   :عهههن الكسهههائي
كهههال  العههه ب أودعهههت ال جهههل إذا والمعههه و  فهههي  : هههال أبهههو منصهههو  ، بلهههت وديعتهههه

  .ته فليست بمع وفأليحفظها ل  وأما أودعته  بلت وديععته وديعأل استود
والسههّيما أن  ،هههذه اللفظههأل مههن األضههداد والههذي يبههدو عهههد  اسههتبعاد أن تكههون

أحههههد اللغههههويين المشهههههو ين  ههههد نقههههل اسههههتعمال اللفظههههأل بههههالمعنيين المتضههههادين وهههههو 
بههذل  كاألصههمعي دد  يهه   ليههل مههن علمههاء اللغههأل  ههد  ههالوا هفضههال  عههن عهه ،الكسههائي

 .وابن السكيت و ي هما
دون أن وتنههاول كهه ا  النمههل األلفهههاظ المتضههادة التههي منشههؤها أسههباب نفسههيأل 

 .السال  والملدوغ :السلي  بمعنى :(1)يشي  إلى ذل  منها لفظأل
يء على هشد يجيء منه هعلى أنه   (هه596ت )( 2)الس اج بن ونّبه أبو بك 

 .والمفازة للمهلكأل ديغسلي  لل :ومّثل لذل  بلفظأل ،سبيل التفاؤل
الفهها  وسههمي بههذل  تفههاؤال  بههها خ ،أن السههلي  مههن السهالمأل( 3)ونقهل ابههن منظههو 

وسمي اللديغ سليما  "ألنه  تطي وا من اللديغ فقلبوا المعنى كما  ،لما يحذ  عليه منه
 ... للفالة مفازة تفاؤلوا بالفوز وهي مهلكأل فتفاءلوا له بالسالمأل". الوا

والتفهههاؤل مهههن األسهههباب النفسهههيأل المهمهههأل لنشهههوء التضهههاد،ومثل ههههذه األلفهههاظ 
ذههههن الع بي،ألنهههه كثيهه ا  مههها يتصههه   فهههي  تبهه هن علهههى "اللحمهههأل الذكيهههأل والفطنههأل فهههي

األلفههاظ تصهه فا  ذكيهها  ذا تكييهه  نفسههي عههال  وانسههاني حههين يطلههق علههى الملههدوغ لفههظ 
الملههدوغ  :واآلخهه  ،البهها ئ مههن كههل داء :أحههدهما ،السههلي  فيكههون لهههذه اللفظههأل معنيههان

وهههذا إنمهها يطلههق للتفههاؤل مههن جهههأل ولضهه ب مههن تقويههأل الههنفس والتخفيهه  عنههها مههن 
 .(4)وما أحوج الملدوغ إلى مثل هذا الطبع" ،أخ لجهأل 

                                                 

 .529 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
 ،مطبعههههأل المعهههها   ،9ط  ،محمههههد صههههالح التك يتههههي :تههههح ،أبههههو بكهههه  بههههن السهههه اج ،االشههههتقاق (2)

 .45ه  42  :9195،بغداد
 (.سل ) 95/914 :لسان الع ب (3)

 .965 :فقه اللغأل الع بيأل (4)
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وذله  أن تسهتعمل  ،وو   ك ا  النمهل عنهد أثه  اللهجهات فهي نشهوء التضهاد
فأل فقهد ذكه  دالس ه :(1)كلفظهأل  بيلأل لفظأل ما بداللأل تضهاد داللتهها فهي القبيلهأل األخه ل،

 .الضوء :وفي لغأل  يس ،الظلمأل :أنها في لغأل تمي 
أل تمههي  الظلمههأل وفههي لغههأل ه بههل أن الس ههدفأل فههي لغهه مههن( 2)و ههد ذكهه  األصههمعي

والضههوء  ،أّن الّسههدفأل هههي الظلمههأل فههي لغههأل تمههي ( 3)وبههّين الفي وزآبههادي ،الضههوء : ههيس
أو  ،  مح كهههألالسهههدي علهههى اآلخههه  كأتألن كهههال  يههه ؛سهههميا باسههه  وأ" ،فهههي لغهههأل  هههيس

فهأل مهن والطائاألسهفا  اختالط الضوء والظلمهأل معها  كو هت مها بهين طلهو  الفجه  إلهى 
  .الليل

 ءا الظلمهأل والضهو هأل أخه ل فهي اللفظهأل وههي أنهههإلى دالله( 4)والتفت السيوطي
فكأن النها  إذا أ بهل سهت  ضهوءه ظلمهأل  ،ألن أصل السدفأل الست  ؛سميا بذل  ،معا  
 .وكأن الليل إذا أ بل ست ت ظلمته ضوء النها  ،الليل

لفههههاظ فهههي دائههه ة االنتبهههاه أن كهههه ا  النمهههل أدخهههل طائفهههأل مهههن األوممههها يلفهههت 
فهذه األلفاظ دّلت علهى ههذه المعهاني المتضهادة بتهأثي   ،مع أنها ليست منه ،التضاد

طلههع  :الفعهل( 5)فمهن ذله  أنهه عهدّ  ،أو بتغييه  صهيغتها الصهه فيأل ،عها ض طه أ عليهها
إذا  :وطلعههت أيضهها   ،طلعههت علههى القههو  طلوعهها  أ بلههت إلههيه  :إذ ُيقههال ،مههن األضههداد

 . و  بت  عنه  حتى ال ي
أ بلهت  :"طلعهت علهى القهو  :هذا الفعل من األضداد( 6)وكذل  عّد ابن  تيبأل

 .حتى ال ي وني"عنه   بت  :وطلعت عنه  ،عليه  حتى ي وني
ههههو الهههذي  (طلهههع)أن اخهههتال  حههه   الجههه  المتعلهههق بالفعهههل فهههي وال شههه  

والثههاني  ،فكههان معنهههاه الظهههو  (علههى)فالفعههل األول تعههدل بههه  ،أكسههبه معنههى الضههد

                                                 

 .524 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
دا  الكتههب  ،أو سههت هفنهه  :نشهه ها (،ضههمن ثالثههأل كتههب فههي األضههداد)للصههمعي  ،األضههداد (2)

 .55  :9195 ،بي وت ،العلميأل
 (.السدفأل) 5/956 :القاموس المحيط (3)

 .9/591 :المزه  (4)
 .591 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
 .951 :أدب الكاتب (6)
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ن له  يلتفهت إليهه كه ا  النمهل ه فكهان معنهاه التهوا ي واالختفهاء (عهن)تعههدل بهه   ،(1)ه واا
ّدي للمجهاوزة عه "وبكونههالمجهاوزة  فيد في أحد معانيهي (عن)ومعلو  أن ح   الج  

مههههن  (طلههههع)فههههال يصههههح والحههههال هههههذه عههههد الفعههههل ( 2)صههههد  وأعهههه ض ونحوهمهههها" :بههههها
البههد أن يكههون ذلهه  مههع متعلقههه وهههو  لبههألنههه ال يسههتقل بمعنههى الضههديأل  ؛األضههداد

اّل لكان على اللغويين أن يعدوا ،الجا  والمج و  ألنهه  ؛  ب من األضداد :الفعل واا
 :  بهت فههي الشههيء :ألننها نقههول ؛بوسهاطأل حهه   الجه  يههدل علهى معنيههين متضههادين

 .(3)إذا ك هته :و  بت عنه ،إذا أحببته
فقهد أدخلهمها  ،عهل وأفعهلف :ومما يدل في هذا الجانب مها و د علهى صهيغتي

أخفيههت الشههيء:  :قههال"يُ  :فههي كتابههه( 4)فنجههده يقههول ،كهه ا  النمههل فههي بههاب األضههداد
 .استغنى ضد" :أت بو  ،افتق  :"ت ب :و ال أيضا   ،أظه ته" :هكتمته وخفيت

 :فقهههال ،طائفهههأل مهههن ههههذه األفعهههال مهههن بهههاب األضهههداد( 5)و هههد عههههّد ابهههن  تيبهههأل
و ههد جههاءت حهه و  علههى هههذا  ،عقههدتها بأنشههوطأل :ونشههطتها حللتههها :أنشههطت العقههدة

 :أخفيهههههههت الشهههههههيء :مثهههههههل  هههههههوله  ،أفعلهههههههت فيهههههههها ضهههههههدا  لفعلهههههههت :فيكهههههههون ،المثهههههههال
 .ج ت" :و سطت فيه ،عدلت :.. وأ سطت في الحك .أظه ته :وخفيته،ست ته

وأصههحاب المعههاج   ،(6)مههنه  األصههمعي ،كتههب األضههداد وكههذل  عههّد مؤلفههو
فقهد أنكهه  ( 8)ا يهإاّل ابن األنب ،دادهاألفعال من األضهذه  ،(7)منه  ابن سيده ،اللغويأل

                                                 

أط وحههأل  ، افههع عبههد اا مههالو ،المباحههث اللغويههأل والنحويههأل والصهه فيأل عنههد ابههن  تيبههأل :ينظهه  (1)
 ،كليههأل اآلداب ،جامعههأل الموصههل ،بإشهه ا  األسههتاذ المسههاعد الههدكتو  كاصههد الزيههدي ،دكتههو اه
 .956  :9115ه  هه9496

دا   ،طهه حسهن .د :تهح ،حسهن بهن  اسه  المه ادي ،الداني في ح و  المعهاني الجنى :ينظ  (2)
 .262  :9195 ،الموصل ،الكتب للطباعأل والنش 

 (.  ب) 9/959 :الصحاح :ينظ  (3)

 .522 :المنتخب من   يب كال  الع ب (4)
 .251 :أدب الكاتب (5)
 .91 :األضداد (6)
 .وما بعدها 4/6 :المخص  (7)
 ،المكتبأل العص يأل ،محمد أبو الفضل إب اهي  :تح ،محمد بن القاس  األنبا ي ،كتاب األضداد (8)

 .221  :2226ه  هه9426 ،لبنان



 م0242هـ/4114                        ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 999 

 (هههه226ت )وأخههذ علههى  طهه ب  ،فههي بههاب التضههاد (فعههل وأفعههل)أن تههدخل صههيغتا 
ألن تههه ب يخهههال  لفهههظ أتههه ب وههههذا لهههيس مهههن  ؛مهههن ههههذا البهههاب (تههه ب وأتههه ب)عهههّده 

 .األضداد
إذ  ،نىفللهمزة دو  في تغيي  المع ،ويبدو أّن ابن األنبها ي مصيب في  أيه

ن كانهههت فهههي  :(ههههه512ت )( 1)يقهههول ابهههن جنهههي ،أنهههها تهههأتي أحيانههها  للسهههلب "أفعلهههت واا
اد بها السهلب والنفهي فقد تأتي أفعلت أيضا  وي   ،يجاب الب أم ها تأتي لالثبات واال

علماء اللغأل اشت طوا فهي كما أن  ،إذا زلت له عما يشكوه" :أشكيت زيدا   :وذل  نحو
د أهميههأل "أن يؤكهه (هههه559ت )( 2)ذا أبههو الطّيههب اللغهههويفههه ،اتحههاد الصههيغألاألضههداد 

وال  ،من  يه  تغييه  يهدخل عليهها ،عن معنيين متضادين  تكون الكلمأل الواحدة تنب
 .اختال  في تص فها"

(1) 

 التـرادف

أو المعنههى  ،"داللههأل عهههدة كلمههات مختلفههأل ومنفهه دة علههى المسههمى الواحههد :هههو
.. اخهههتال  ."إّن مهههن كالمهههه  :بقولهههه( 4)يبويهوأشههها  إليهههه سههه( 3)الواحهههد داللهههأل واحهههدة"
 .ذهب وانطلق" :نحو ،اللفظين والمعنى واحد

 ،والتههه اد  مهههن ظواههههه  اللغهههأل الدالليهههأل التهههي شهههغلت حيهههزا  فهههي كتههههب اللغهههأل
فأ لههههب علمههههاء  ،و ههههد اختلفههههوا فيههههها بههههين مثبههههت ومنكهههه  ،وحظيههههت بعنايههههأل اللغههههويين

ومههههههن  ،معي وابههههههن السههههههكيتيهههههه ون و وعههههههها فههههههي كههههههال  العهههههه ب كاألصهههههه( 5)الع بيههههههأل

                                                 

 ،دا  القله  ،9ط  ،حسهن هنهداوي .د :تهح ،أبهو الفهتح عثمهان بهن جنهي ،س  صناعأل االع اب (1)
 .9/59  :9115ه  هه9425 ،دمشق

مطبوعهات المجمهع  ،عهزة حسهن .د :تهح ،يأبو الطيهب اللغهو  ،كتاب األضداد في كال  الع ب (2)
 .2/591  :9165ه  هه9512 ،دمشق ،العلمي الع بي

 .52  :9112ه  هه9422 ،بغداد ،دا  الح يأل للطباعأل ،حاك  مال  لعيبي ،الت اد  في اللغأل (3)
 .9/24 :الكتاب (4)
 ،لتوزيهههعمكتبهههأل دا  الع وبهههأل للنشههه  وا ،9ط  ،،أحمهههد مختههها  عمههه  .د ،علههه  الداللهههأل :ينظههه  (5)

  .919ه  916 :والت اد  في اللغأل ،222ه  295  :9112ه  هه9422 ،الكويت
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و ههو  ب ون هفههأكث ه  يقهه( 2)أمهها المحههدثون ،لههها ابههن فههها س وابهههن د سههتويه( 1)المنك يهههن
 حقيقهههههههههههههههههههأل لغويههههههههههههههههههأل وا عههههههههههههههههههأل  وكونههههههههههههههههههه ، بهالتهههههههههههههههههه اد  فههههههههههههههههههي كههههههههههههههههههال  العهههههههههههههههههه

 .ال يمكن إنكا ها
ن له  يهو د مصهطلح ،و د وجدنا ك ا  النمل من المق ين بظاه ة الت اد   :واا

يتمثهل ههذا عنهده بإيهه اده للفظهأل الواحهدة ألفاظها  أخه ل متفقهأل و  ،الت اد  بص يح اللفظ
 :"ُيقهههال للهههذهب :(3)فقهههال ،الهههذهب :مهههن ذلههه  مههها ذكههه ه فهههي لفظهههأل ،معهههها فهههي الداللهههأل

ههههه :.. وُيقهههههال لهههههه أيضههههها  .العقيهههههان والنسهههههي  والعسهههههجد هههههوالن   ، الن ض  هههههوالن   ،ا ض  ي ، ض 
 ."الذهب : يت األحم والكب ،الج  والد   ،والزخ   ، والن ض   ،ا والنِّض  

 ،السهها  :فههذك  أّن الههذهب ،الههذهب :ألفاظهها  عهههّدة فههي بههاب( 4)وأو د ابههن سههيده
 ،والتبههه  ،والزبههه ج ،والفهههذاذات ،والزخههه   ،واألنضههه  ،والنضههه  ،والنضهههي  ،والعقيهههان
 .واألب يز ،والسي اء ،والصف اء ،والعسجد

البههاب الههذي  فههيوذلهه   ،وأ ههّ  كهه ا  النمههل بو ههو  التهه اد  فههي القهه آن الكهه ي 
إلهى أّن ( 5): "باب إعادة المعنى إذا اختل  اللفظان "فقهد ذههبعقده في كتابه وسماه

چی ی ی ىئ ىئىئچ  :زن بمعنى واحد في  وله تعالىالبث والح
(6). 

 ؛علهههى أّن أ لهههب اللغهههويين يههه ون أن هنههها  ف  ههها  دالليههها  بهههين البهههث والحهههزن
والقه آن  ،ذل  يكون إعهادة للمعنهى ألن ؛ألنهما لو كانا بمعنى واحد لما عط  عليه

إلههى أن ( 1)والسههيوطي (7)ةفقههد ذهههب أبههو عبيههد ،ال يكهه   لفظهها  دون زيههادة معنههى فيههه

                                                 

 .222ه  911 :الت اد  في اللغأل :ينظ  (1)
 ،القهههاه ة ،مكتبهههأل األنجلهههو المصههه يأل ،4ط  ،إبههه اهي  أنهههيس .د ،فهههي اللهجهههات الع بيهههأل :ينظههه  (2)

9199 : 991. 
 .949 :المنتخب من   يب كال  الع ب (3)
 .5/22 :المخص  (4)
 .542 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
 .16 :من اآليأل ،سو ة يوس  (6)
دا   ،أحمههد ف يههد المزيههدي :أبههو عبيههدة معمهه  بههن المثنههى التيمههي، تههح وتعليههق ،مجههاز القهه آن (7)

  .922  :2226ه  هه9429 ،لبنان ،بي وت الكتب العلميأل،
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و هد  ،وعلهى ههذا يكهون البهث أخه  مهن الحهزن ،والحزن أشد اله  ،البث أشد الحزن
اجتمهع الخهها  والعهها  فههي اآليهأل لتصههوي  شههدة الحههزن الهذي اعتهه ل نبههي اا يعقههوب 

() ولده لفقده. 
وعههدد مههن المفسهه ين بههين البههث  (هههه515ت )( 2)وفههّ ق أبههو هههالل العسههك ي

لذل  فإنه ينبهث  ؛وذل  بأن جعلوا البث حزنا  ال يستطيع اإلنسان أن يخفيه ،والحزن
"الحههزن  :(هههه626ت )( 3) ههال الهه ازي .وأمهها الحههزن فههيمكن إخفههاؤه وكتمانههه ،وال ينكههت 

ذا ذإذا سههت ه االنسههان كههان همهها   وعلههى هههذا الهه أي يكههون البهههث كهه ه لغيهه ه كههان بثهها " ، واا
  عليههه فيبثههه وينشهه ه "ولههيس لههى شههدة الحههزن حتههى أن صههاحبه ال يصههبأيضهها  داال  ع
 ؛بههين مهها  الههه أبههو عبيهههدة ومههن تابعههه وبههين مهها  الههه أبههو هههالل العسههك يثمههأل خههال  

وذلهه  ألن الحههزن إذا  ههوي فصهها  بثهها  لهه  يقههو  صههاحبه علههى كتمانههه"
يههد ذلهه  ويؤ  ،(4)

ظهههها ه،  ،البهههث :أصهههل االسهههتعمال اللغهههوي للفظههههأل فههههي تهههدل علهههى انتشههها  الشهههيء واا
 :أي ،بثثته  :الحال والحزن ُيقهال :والبث أيضا   ،(5)نش ته" :ُيقال: "بثثت الحديث أي

 .(6)أظه ت ل  بثي فهو الحزن الذي تفضي به إلى صاحب "
چىئ ىئ ی ی ی چ :الظلهه  والهضهه  فههي  ولههه تعههالى :ومثههل ذلهه  ُيقههال فههي

(7 )

 .إلى أنهما بمعنى واحد( 8)فقد ذهب ك ا  النمل

                                                                                                                       

أحمهد شهمس  :ه وصهححه وكتهب فها سههضهبط ،السهيوطي ،معت   األ  ان في إعجاز الق آن (1)
 .2/15  :9111ه  هه9421 ،بي وت ،دا  الكتب العلميأل ،9ط  ،الدين

 .562  :9195 ،بي وت ،دا  اآلفاق الجديدة ،أبو هالل العسك ي ،الف وق في اللغأل (2)
دا   ،4ط  ،أبهو عبهد اا محمهد بهن عمه  فخه  الهدين اله ازي (،مفاتيح الغيب)التفسي  الكبي   (3)

 .6/522  :2229ه  هه9422 ،لبنان ،بي وت ،حياء الت اث الع بيإ
 سههالأل  ،أيمههن توفيههق عبههد اا الوتهها ي ،األلفههاظ النفسههيأل فههي القهه آن الكهه ي  ه د اسههأل دالليههأل ه (4)

ه  هه9494 ،جامعأل الموصل ،كليأل اآلداب ،األستاذ الدكتو  كاصد الزيدي :إش ا ،ماجستي 
 . 921ه  926  :9114

 (.بثّ ) 19 :قاييس اللغألمعج  م (5)

 (.بثث) 2/994 :لسان الع ب (6)

 .992 :من اآليأل ،سو ة طه (7)
 . 5422 :المنتخب من   يب كال  الع ب (8)
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وهههذا العطهه   ،ولههو تههدب نا هههذه اآليههأل لوجههدنا أن الظلهه  عطهه  علههى الهضهه 
  ،ألنهمهها لههو كانهها كههذل  لمهها عطهه  عليههه ؛أيضهها  يقتضههي أن ال يكونهها بمعنههى واحههد

ن بعههض نقصهها"الهضهه   :(1) ههال أبههو هههالل العسههك ي ،و ههد فههّ ق علمههاء اللغههأل بينهمهها
 .والظل  يكون في البعض والكل" ،جميع حقه  د ُهض     الحق وال ُيقهال لمن أخهذ

 :أي ،هضههمت المعههدة الطعهها    :قصههان ُيقههالالن :وأصههل الهضههه  فههي الع بيههأل
فه س أهضه  إذا كهان  :فقيل ،وأطلقت المادة على الف س ،(2)أنقصته مع تغيي  حاله

علههى أنههه فههي المهه أة  ،مهه أة بههذل وكههذل  ُتوصهه  ال ،ضههّيق الجههو  وهههو عيههب فيههها
امههه أة هضهههي   :ُيقهههال ،فالهضهههي  مهههن النسهههاء ههههي اللطيفهههأل الكشهههحين ،حسهههن وجمهههال

 .(3)ضام ة الجنبين كأنهما هضما بنقصانهما عن حد  ي هما :أي ،الحشا
"أن يهنق  مههن الثهواب والهضهه  أن ال يهوّفى حقههه  :أن الظلهه ( 4)ونقهل اله ازي

ال يكون ثوابا  إاّل إذا  ا نههه التعظهي   ؛ه من اللهذاتألن الثواب مع كون ؛من اإلعظا 
فنفهى اا تعهالى عهن  ،و د يدخل الهنق  فهي بعهض الثهواب فيمها يقا نهه مهن التعظهي 

 .المؤمنين ك ال األم ين"
الهضههه  وهمههها مهههن  إلهههى أن "الظلههه  أعهههه    (ههههه549ت )( 5)وذههههب ابهههن عطيهههأل

في هذه اآليهأل ذههب  هو  إلهى  ولكن من حيث تناسق ويتداخالنيتقا بان في المعنى،
"الظله  أن تعظه  عليهه سهيئاته وتكثه  أكثه   :تخصي  كل واحد منهما بمعنى فقالوا

 .أن ينق  حسناته ويبخسها" :والهض  ،مما يجب

                                                 

 .226 :الف وق في اللغأل (1)
 .4/945 :المحك  والمحيط األعظ  :ينظ  (2)
 (.هض ) 5/2221 :الصحاح :ينظ  (3)

 .1/925 :التفسي  الكبي  (4)
 ،9ط  ،أبو محمد عبد الحق بن عطيأل األندلسي ،لوجيز في تفسي  الكتاب العزيزالمح   ا (5)

 .9261  :2222ه  هه9425 ،لبنان ،بي وت ،دا  ابن حز 
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فههو يلهتمس أحيانها  الفه وق الدالليهأل  ،على أّن هذا ل  يط د عند كه ا  النمهل
هه :بههين( 1)تف يقهههمههن ذلهه   ،بههين عهههدد مههن األلفههاظ التههي تبههدو مت ادفههأل  ،وانالمائههدة وخ 

 .فإن ل  يكن فهي خوان ،ها الطعا فهي ال تسمى مائدة حتى يكون علي
"ال تسهههمى مائهههدة إاّل إذا  :بقولهههه( 2)وكهههذل  فهههّ ق بينهمههها أبهههو ههههالل العسهههك ي

اّل فهي خوان" وهو ما عليه الح ي ي  .(هه596ت )( 3)كان عليها طعا  واا
(7) 

 بـرََّعامُل

 ،و ّيه ت فيهه بالزيهادة أو النقصهان ،ي طّوعته العه ب بألسهنتهاهو "اللفظ الذ
حتههى يغههدو علههى  ،ويوافههق أصههواتها ،بههدال فههي األصههوات ليجهه ي بحسههب أبنيتهههاإل  وا

 .(4)صو ة شبيهأل بصو ة األلفاظ الع بيأل"
فقهد أثّه ت وتهأث ت بسهبب  ،واللغأل الع بيأل ليست بدعها  من  ي ها من اللغهات

مههن لغهههأل  يهه  أّن هههذا التههأثي  المتبههادل يختلهه   ،المختلفههأل عوامههل االحتكهها  اللغههوي
ومهها ُيتههههاح لهمهها مهههن  ،"بهههاختال  العال هههات التهههي ت بهههط الشعبيههههنوذلهه   ،عههن أخههه ل

 .(5)فه   االحتكا  المادي والثقافي"
و د عقد كه ا  النمههل بابها  لههذه الظهاه ة سههّماه بهه "مها دخهل مهن لغهات العجه  

 :منهههها لفظهههأل ،فهههأل مهههن األلفهههاظ التهههي  يهههل إنهههها مع بهههألضهههّمه طائ فهههي لغهههات العههه ب"
 .وهي إناء لغسل اليدين و ي هما ،أنها لفظأل أعجميأل( 6)فقد ذك  ،الطست

وهههههي كلمههههأل  ،الطسههههت :أّن ممهههها دخههههل فههههي كههههال  العهههه ب( 7)ونقههههل األزههههه ي
ونقل أيضا  أن الكلمأل في األصل "طسأل ولكنه  حذفوا بتثقيل السين فخففهوا  ،فا سيأل

                                                 

 .551 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
 .592 :الف وق في اللغأل (2)
 ،إبه اهي  محمهد أبهو الفضهل :تهح ،القاسه  بهن علهي الح يه ي ،د ة الغوا  في أوهها  الخهوا  (3)

 .22  :2225ه  هه9424 ،بي وت ،المكتبأل العص يأل ،9ط 
 .595 :فقه اللغأل الع بيأل (4)
 .254 :علي عبد الواحد وافي .د ،عل  اللغأل (5)
 .521 :المنتخب من   يب كال  الع ب (6)
  (.طس) 9/295 :تهذيب اللغأل (7)
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وكهههذل  تظهههه  فهههي كهههل  ، ت التهههاء فهههي موضهههع ههههاء لسهههكون مههها  بلههههاوسهههكنت فظهههه
 ؛ا مهن  هال إّن التهاء فهي الطسهت أصهليألوأم ،ن ما  بلها  ي  أل  الفتح"موضع سك

إّن التههاء مههع الطههاء ال يههدخالن فههي كلمههأل  :ونقههل فههي ذلهه  وجهههين ،فإنههه أنكهه  ذلهه 
جمهههع ال ت إّن العههه ب :والوجهههه اآلخههه  ،واحهههدة أصهههليتين فهههي شهههيء مهههن كهههال  العههه ب

ومههن  ههال فههي جمعههها  ،تصههغ ها إاّل علههى طسيسههألال و  ،اسهت إاّل علههى الطسهههالطسهه
الطسات هذه التاء هي هاء التأنيث بمنزلأل التاء التهي فهي جماعهأل المؤنهث المجه و ة 

 .في موضع النصب
وههههه  الههههذين  ،طهههس :و يهههه ه  ،"طسهههههت :أن طيئهههها  تقهههول( 1)وذكههه  الجههههواليقي

 .طسوت ولصوت عنده " :الطست لل  وجمعها :يقولون
 ،أطهههخههههو  :.. فقيهههل."حكهههي بالشهههين المعجمهههأل :إلهههى أنهههه( 2)وأشههها  الزبيهههدي

 .هي األصل وبالسين المهملأل مع ب"و  ،هو لغأل وهي الطشت بالمعجمأل :و يل
 ،وينّبه ك ا  النمل علهى األلفهاظ المع بهأل مشهي ا  إلهى اللغهأل التهي تنتمهي إليهها

 .وا"إيش :أن عيسى "بالعب انيأل( 3)فقد ذك 
إلى أنه اس  أعجمي وأن ( 4)فذهب سيبويه ،واختل  اللغويون في هذا االس 

وهههو  ،للتأنيههث "لهه  ينصهه   فههي النكهه ة ولههو كانههت ،ف علههى وألفههه ليسههت للتأنيههث :وزنههه
والنسهب إليهه  ،أخب ني بذل  من أثق به يعني بص فه في النكه ة : ال ،يتص   فيها

 .عيسي"
اسهههه  أعجمهههي  :عيسهههى :"و هههال الزجهههاج :لفقههها ، هههولين فيهههه( 5)ونقهههل األزهههه ي

ذا البناء وهو  ي  مص و  في المع فأل الجتمها  هه عدل عن لفظه باألعجميأل إلى
فههاألل   ،العهه ب أن عيسههى فعلهههىومثههال اشههتقا ه مههن كهههال   ،العجمههأل والتع يهه  فيههه

                                                 

أحمهد  :تح وشه ح ،جواليقيأبو منصو  ال ،المع ب من الكال  األعجمي على ح و  المعج  (1)
 .261  :9161 ،القاه ة ،مطبعأل دا  الكتب ،2ط  ،محمد شاك 

 (.طست) 9/565 :تاج الع وس (2)

 .521 :المنتخب من   يب كال  الع ب (3)
 (.عيسى) 59ه  1/52 :لسان الع ب :وينظ  ،5/295 :الكتاب (4)

 (.عيسى) 5/14 :تهذيب اللغأل (5)
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ويكهههون اشهههتقا ه مهههن  ،ح أن تكهههون للتأنيهههث فهههال تنصههه   فهههي مع فهههأل وال نكههه ةتصهههل
فقلبهت الهواو النكسها   ،من العوس وههو السياسهأل :واآلخ  ،العيسى :أحدهما :شيئين
 .فمعدول عن أيسو  كذا يقول أهل الس يانيأل" ،()أما اس  نبي اا  ،ما  بلها

أنههههه اسهههه  أعجمههههي  يهههه   :األول ،أيضهههها   فيههههه وجهههههين( 1)وأو د الفي وزآبههههادي
اض هس وهههههو البيهههههواشههههتقا ه مههههن العيهههه ،ع بههههي :و يههههل ،منصهههه   للعلميههههأل والعجمههههأل

وههي اإلبهل البيضهاء التهي يخهالط بياضهها شهيء  مهن الشهق ة واحهدها  ،عهيس :وجمعه
وكان شع ه  ،أبيض أشق  أدع  ()واألنثى عيساء "وههو كذل  فقد كان أعيس 

 .وههذا يدل على أنه ع بي مشتق ،اءملوال  من  ي  مب
بذك  أصلها فهي بل يكتفي فيها  ،و د ال يعزو ك ا  النمل اللفظأل إلى لغتها

سهتب ق بهالقول إل  ا :فهي لفظههأل( 2)فقههد اكتفهى ،اللغأل التهي جهاءت منهها إلهى الع بيهأل تل 
 .هو الديباج الغليظ الخشن :ستب قإل  "استب ه" وا :إن أصلها

ألن ههذا البنهاء لهيس  ؛"فا سهي معه ب :ستب قإل  إلى أن ا( 3)وذهب ابن سيده
ألفهه موصهولأل وال نعله   تان ذله  لكانهإذ لهو كه ،كالمه  وليس منقهوال  عهن الفعهلمن 

 .أحدا  وصلها
ديبههههاج يعمههههل  :و يههههل ،الههههديباج الغلههههيظ :سههههتب قإل  أن "ا( 4)وذكهههه  أدي شههههي 

 .بالذههب أو ثياب ح ي  صفاق مع ب عن استب ه وأصل معناه الغليظ"
يههههه ل أن هههههههذه الكلمهههههأل و هههههع فيههههههها توافهههههق بهههههين الع بيههههههأل ( 5)إاّل أن األزهههههه ي

نههها وأمثالههها مههن األلفهههاظ حهه و    يبههأل و ههع فيههها وفههاق بههين "إ فيقههول: ،واألعجميههأل
 األعجميأل والع بيأل وهذا عندي هو الصواب".

                                                 

محمهد  :تهح ،محمهد بهن يعقهوب الفي وزآبهادي ،ائ  الكتهاب العزيهزبصائ  ذوي التمييز فهي لطه (1)
 .4/999  :9161ه  هه95112 ،القاه ة ،مؤسسأل دا  التح ي  للطباعأل والنش  ،علي النجا 

 .521 :المنتخب من   يب كال  الع ب (2)
 .4/96 :المخص  (3)
 .92  :9121 ،بي وت ،المطبعأل الكاثوليكيأل ،أدي شي  ،األلفاظ الفا سيأل المع بأل (4)
 (.باب خماسي ح   القا ) 1/422 :تهذيب اللغأل (5)
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ويبدو أن هذا ال أي األخي  من توافهق الع بيهأل مهع الفا سهيأل أ ه ب إلهى وا هع 
إلههى  ههول األزههه ي فههي ت جيحههه أن ( 1)و ههد اسههتند الشههي  أحمههد محمههد شههاك  ،الكلمههأل

 .بيأل والفا سيألالكلمأل مشت كأل بين الع  
ولههه  يكتههه   كههه ا  النمهههل فهههي إشههها ته إلهههى األلفهههاظ المع بهههأل علهههى ههههذا البهههاب 

فقههد نّبههه علههى و ههو  المعهه ب فههي  ،بههل تناولههها فههي مواضههع عههدة مههن كتابههه ،فحسههب
 :أصههله ()موسههى  :أنّ ( 2) هأسههماء األنبيههاء ه علههيه  الصههالة والسههال  ه مههن ذلهه

ألنههه ُوجههد  فههي تههابوت علههى وجههه  ؛شههبموشههى "بنبطيههأل مصههه " وههههو مههن المههاء والخ
 .شا، ث  عّ بت الشين بالسين :فالماء عنده : مو، والخشب ،الماء

 :وأصهههله ،وههههو اسههه  عب انهههي ،أنهههه اسههه  أعجمهههي معههه ب( 3)وذكههه  الجوالههههيقي
 .ألنه وجد عند الماء والشج  ؛هو الشج  (شا)و  ،هو الماء (مو)فه  ،موشا

 :أي (اسههه)و ،مهههاء :أي (مهههو)ن "أّن موسهههى مهههأخوذ مههه( 4)ونقهههل ابهههن منظهههو 
 ،هو بالعب انيهأل موسهى :و يل ،فسمي به ألن التابوت وجد بين الماء والشج  ؛شج 
 .ألنه جذب من الماء" ؛الجذب :ومعناه

 ،ُمفعهههل :ومهههن هنههها فهههإن اخهههتال  اللغهههويين فهههي موسهههى ههههل ههههو علهههى وزن
ُفعلى  محلوق، أو هو على وزن: :مشتق من أوسيت  أسه إذا حلقته فهو موسى أي

فقلبهت اليهاء واوا  النضهما   ،يتبخته  فهي مشهيته ويتحه   :مشتق من ماس يميس أي
وليهس الس  النبهي موسهى  ،إنما هو في موسى الحديد التي هي آلهأل الحلق ،ما  بلها
أّن المسههلمين سههّموا أبنههاءه  ( 6)ولهههذا ذكهه  الجههواليقي ؛(5)ألنههه اسهه  أعجمههي ؛اشههتقاق

                                                 

 (.الهام ) 65 :المع ب (1)

 .599 :المنتخب من   يب كال  الع ب (2)
 .552 :المع ب (3)
 (.موس) 1/921 :لسان الع ب (4)

ط  ،جمع مهن المشهاي  :تح ،السمين الحلبي ،الد  المصون في علو  الكتاب المكنون :ينظ  (5)
 .9/225 (:ت .د) ،بي وت ،الكتب العلميألدا   ،9

 .552 :المع ب (6)
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فإذا سّموا موسهى فإنمها يعنهون االسه  األعجمهي  ،التب   بأسماء األنبياء "على سبيل
 .الحديد" سىمو  ال

(6) 

 دال اللغويـبإِلا

علههههى سههههائ  أحهههه    اإلبقههههاء"إ امههههأل حهههه   مكههههان حهههه   مههههع  :ويعنههههون بههههه
بهههه "مدحهههه  ومثهههل لهههه ،نن العههه ب فهههي كالمههههامهههن سههه( 2)وجعلهههه ابهههن فههها س( 1)الكلمهههأل"
 .و فل و فن" ،ومدهه

يقهول  ،ذه الظاه ة على أنها تعهود إلهى تعههدد اللغهاتهه و د نظ  القدماء إلى
تتقههها ب اللفظتههان فههي  ،"إنمهها هههي لغههات مختلفههأل لمعههان  متفقههأل :(3)أبههو الطّيههب اللغههوي
ذه ههههه وصهههو ة اسهههتعمال حتهههى ال يختلفهههان إاّل فهههي حههه   واحهههد" ،لغتهههين بمعنهههى واحهههد

 .لفما هو أصل في لغأل هو أصل كذل  في أخ   ،األلفاظ المبدلأل متساويأل
إلهههى إمكانيهههأل أن يهههتكل  أبنههههاء القبيلهههأل الواحهههدة بحههه فين ( 4)وذههههب ابهههن سهههيده

ولهجتهههين مختلفتهههين "واشهههت ط أكثههه  القهههدماء تقههها ب الحههه فين المبهههدلين فهههي  ،مبهههدلين
 .(6)وهو ما عليه المعاص ون (5)منه  المب د ،المخ ج والصفأل

" جمهع فيهه طائفهأل بههدالإل  وعقد ك ا  النمل في كتابه بابا  سّماه بهه "بهاب فهي ا
ذه ههههو هههد اكتفههى باإلشهها ة إلههى التعليهههل الصههوتي فههي سههبب و وع ،مههن األلفههاظ المبدلههأل

                                                 

دا  األنهههههدلس للطباعهههههأل والنشههههه   ،2ط  ،إبههههه اهي  السهههههام ائي .د ،التطهههههو  اللغهههههوي التههههها يخي (1)
 .99  :9119ه  هه9429 ،بي وت ،والتوزيع

 .225 :الصاحبي (2)
مطبوعهات  ،ن التنهوخيعهز الهدي :تهح ،أبو الطيب عبد الواحد بهن علهي اللغهوي ،كتاب اإلبدال (3)

 .9/95  :9169ه  هه9591 ،دمشق ،المجمع العلمي الع بي
 .94/91 :المخص  (4)
محمد أبو الفضل إبه اهي   :عا ضه وعّلق عليه ،أبو العباس المب د ،الكامل في اللغأل واألدب (5)

  .5/946 (:ت .د) ،مص  ،القاه ة ،مطبعأل النهضأل ،والسيد شحاته
 (.مقدمأل المحقق) 9/1 :كتاب اإلبدال :ينظ  (6)
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" أي إلههى الكههأس إلههى أصههبا ها وأصههما ها : "مههلت ههوله ( 1)كمهها فههي تناولههه ،الظههاه ة
 .ألنهّن "أخوات" ؛فاكتفى فيها بالقول: أبدلت الباء ميما   ، أسها

صهما ها" أ"أدهقت الكأس إلى أصبا ها و  :قالأنه يُ ( 2)وبالمثل ذك  الجوه ي
 ،"أدهقههت الكهههأس إلههى أصههبا ها وأصههما ها إذا ملتههها إلههى  أسهههها :(3)و ههال ابههن سههيده

 .صب  وصم " :الواحد
 ،ممهها يسههّوغ االبههدال بينهمهها( 4)ومعلهو  أن البههاء والمههي  مههن الحهه و  الشههفويأل

عههههد ن صهههوتي البههههاء والمهههي  ال يافهههق بهههييههه ل أن التو ( 5)بههه اهي  أنهههيسإ  إاّل أن الهههدكتو  
واآلخه   ،ويه جح أن أحهدهما يخهت  بقبيلهأل ،مسّو ا  لشيو  مثهل هذا التعا هب بينهمها

 .بقبيلأل
ولههه  يطههه د التعليهههل الصهههوتي عنهههد كههه ا  النمهههل فهههي بيهههان سهههبب و هههو  ههههذه 

وو دت  ،"والثههو  والفههو  واحههد" :فقههال ،الثههو  :فههي لفظههأل( 6)مههن ذلهه  مهها ذكهه ه ،الظههاه ة
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ :فظأل في الق آن الك ي  فهي  ولهه تعهالىهذه الل

چ...ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
ابهن مسهعود وابهن  : ه اءة وههي چَوُثوِمَه چو  ئهت  ،(7)

 .()( 8)عباس
والثههاء مبدلههأل مههن  ،هههو الثههو  ألنههه يتناسههب مههع البصههل:واختلهه  فيههها، فقيههل

وهو  ول عدد من اللغهويين  ،  للقب وجدث وجد ،مغافي  ومغاثي  :كما  الوا ،الفاء
                                                 

 .566 :المنتخب من   يب كال  الع ب (1)
 (.صب ) 2/922 :الصحاح (2)

 .4/215 :المخص  (3)
 ،القهههههاه ة ،مكتبهههههأل األنجلهههههو المصههههه يأل ،5ط  ،ابههههه اهي  أنهههههيس .د ،األصهههههوات اللغويهههههأل :ينظههههه  (4)

9195:  45. 
 .19ه  12 :في اللهجات الع بيأل (5)
 .569 : بالمنتخب من   يب كال  الع (6)
 .69 :من اآليأل ،سو ة البق ة (7)
 ،أبو الفتح عثمهان بهن جنهي ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق اءات وااليضاح عنها :ينظ  (8)

 ،لجنهأل احيهاء الته اث االسهالمي ،وعبد الحلهي  النجها ، وعبهد الفتهاح شهلبي ،علي النجدي :تح
  .9/11 :هه9516 ،القاه ة
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ووصههفه  ،ذا الهه أيوأكثهه  المفسهه ين علههى ههه ،حنطههألال :الثههو  :و يههل ،الكسههائي :مههنه 
ومهن  هال بهه أعلهى وأسهانيده  ،عهن النحهاس بأنهه "أولهىنقهال  ( 1)(هه699ت ) الق طبي

 .(2)الحم  لغأل شاميأل :الثو  :صحاح" و ال بعضه 
في  وله "ذهب بعض أهل التفسي   :بقوله ،ال أي الثاني( 3)واختا  ابن جني

() والصهههواب  ،أ اد الثهههو  فالفههاء علههى ههههذا عنههده بههدل مهههن الثههاءإلههى أنههه  چےچ
هههت  :ُيقهههال ،مهههن الحبهههوب زأن الفهههو  الحنطهههأل ومههها يختبهههعنهههدنا   ،الخبهههز واختبزتههههفّوم 

 .وليست الفهاء على هذا بدال  من الثاء"
فالثهاء  ،يسوغ اإلبدال فيهما الصوتين ويبدو أن تقا ب المخ جين بين هذين

مهههن طههه   اللسهههان وأطههه ا  الثنايههها والفهههاء مهههن بهههين بهههاطن الشهههفأل السهههفلى  همخ جههه
 .(4)وأط ا  الثنايا العليا

ونّبهههه كههه ا  النمهههل علهههى اإلبههههدال الوا هههع فهههي األلفهههاظ دون أن يحهههدد األصهههل 
 ،النثلهأل :ففهي لفظهأل ،سهبقوه أشها وا إلهى ذله  في حين أن لغويين آخ ين ،والف   فيها

 .ونث ت الت اب ونثلته" ،نثلأل ونث ة :أنه "ُيقال للد  ( 5)ذك 
 ،معيها ا  لتحديهد األصهل والفه   فهي ههذه اللفظهأل( 6)ألهوضهع ابهن  تيبه حين في

 :"ُيقال :فقال ،والتي ليس لها فعل ف   منها ،فالتي لها فعل اشتقت منه هي األصل
نثههه ت عنهههي الهههد  " ثههه  بهههّين أن  :لوال يقههها ،نثههه ه :ويقهههال ،نثلههههت عنهههي الهههد   ألقيتهههها

سههملت عينههه  :واهكمهها  الهه ،"فتهه اه  حّولههوا الهههال  إلههى الهه اء :فقههالا الهههال  مههاألصههل فيه

                                                 

دا  الكتههب  ،5ط  ،أبههو عبهد اا محمههد بهن أحمههد األنصها ي الق طبههي ،الجهامع ألحكهها  القه آن (1)
 .9/425  :92166ه  هه9516 ،القاه ة ،المص يأل

محمهد الطهاه   ،تح ي  المعنى السديد وتنوي  العقل الجديهد فهي تفسهي  الكتهاب المجيهد :ينظ  (2)
 .9/525 (:ت .د) ،تونس ،دا  سحنون للنش  والتوزيع ،بن عاشو 

 .9/259 :أل االع ابس  صناع (3)
 ، ههان   ههدو ي الحمههد .د ،والد اسههات الصههوتيأل عنههد علمههاء التجويههد ،4/455 :الكتههاب :ينظهه  (4)

 .292  :9116 ،بغداد ،وزا ة األو ا 
 .561 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
ه  ههه9425 ،بيه وت ،دا  الكتهب العلميهأل ،9ط  ،ابن  تيبأل ،المعاني الكبي  في أبيات المعاني (6)

 .12 :المباحث اللغويأل والنحويأل والص فيأل عند ابن  تيبأل :وينظ  ،2/9256  :9114
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ولههههيس للنثهههه ة فعههههل ألنههههها  ،ألن لههههها فعههههال   ؛ ل أن النثلههههأل هههههي األصههههلهونهههه ،وسههههم ت
 .مستبدلأل"

لهد   "ُيقهال ل :إلى األصل والف   في هذه اللفظأل بقوله( 1)وأشا  ابن السكيت
 . د نث ها" :وال ُيقال ،إذا ألقاها عنه :و د نثلها عنه ،نثلأل ونث ة

إلى نحو مها ذههب إليهه ابهن  تيبهأل معتمهدا  فهي ذله  علهى ( 2)وذهب ابن جني
فينبغهي أن يكهون الهه اء بهدال  "وأما  وله  فهي الهد   نثه ة ونثلهأل  :فقال ،سعأل استعمالها

 .فالال  أع  فهي األصل" ،لوا نث هاول  يقو  ،نثل عليه د عه :لقوله  ،من الال 
بههل  ،وال يحمههل كهه ا  النمههل التغههاي  بههين اللفظههين فههي الصههوت علههى اإلبههدال

فهي ( 3)و مها ذكه ههعلهى نحه ،مع تف يهق داللهي بينهمها ،ي ل كال  منهما أصيال  في بابه
 .والمت في النسب ،فالمد في الحبل وشبهه (مت)و  (مد)

بابههها  سههههّماه "تصههها ب األلفهههاظ خصـــ    الفهههي كتابهههه ( 4)و هههد عقهههد ابهههن جنهههي
لتصهها ب المعههاني" ذكههه  فيههه عههددا  مهههن األلفههاظ تؤكههد نظ يتهههه فههي مناسههبأل الصهههوت 
للمعنههى الههدال عليههه ولهه  يقتصهه  علههى التناسههب الطبيعههي الههذي  ههال بههه الخليههل مههن 

نمهها تعههداه إلههى مهها هههو أشههمل مههن ذلهه  ، بههل وجدتههه ذه اللغههأل هههه"إّن كثيهه ا  من :فقههال ،واا
بأج اس ح وفه أصوات األفعال التي عّب  عنها" ومّثل له  ائال : "أال ت اه   مضاهيا  

فجعلهوا  ،وذله  لقهوة القها  وضهع  الخهاء، الوا  ض  في اليابس وخضه  فهي ال طب
وفيمهها يتعلههق  ،والصههوت األخفههض للفعههل األضههع " ،الصههوت األ ههول للفعههل األ هههول

الوا: مههد الحبههل ومههت إليههه بق ابههأل؛ "وكههذل   هه :(5)اللّههذين نحههن بصههددهما  ههالبههالفعلين 
ألنههها مهموسههأل لمهها ال  ؛وجعلههوا التههاء ،ألنههها مجهههو ة لمهها فيههه عههالج ؛فجعلههوا الههدال

                                                 

بهههدال (1) الكنهههز اللغهههوي فهههي اللسهههن  :ضهههمن كتهههاب ،محمهههد بهههن يعقهههوب بهههن السهههكيت ،القلهههب واإل 
مكتبهههأل  ،  9125 ،بيههه وت ،صهههو ة لطبعهههأل المطبعهههأل الكاثوليكيهههأل ،او سهههت هفنههه  .د ،الع بهههي
  .52 :بغداد ،المثنى

 .9/912 :س  صناعأل االع اب (2)
 .566 :المنتخب من   يب كال  الع ب (3)
(4) 9/66. 
 .9/69 :الخصائ  (5)
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اء والته ،ولهألعالج فيه" فالدال ألنها مجهو ة جعلوها في الحبل لما فيه مهن جههد ومزا
وهههو  ،عنههويلههذل  اسههتعملوه فههي شههيء م ؛يههه ذلهه ألنههها مهموسههأل جعلوههها لمهها لههيس ف

 .(1)الق ابأل ووشيجأل النسب" صلأل
(5) 

 القلب املكاني

هههو "تغييهه  وضههع حهه و  الكلمههأل بالتقههدي  والتههأخي  مههع بقههاء المعنههى واحههدا  
 .(2)كاضمحل وامضحل" ،في الكلمتين

فمهنه  مهن يثبتهه فهي كهال   ،وو ع خهال  بهين اللغهويين حهول ههذا الموضهو 
بهن السهكيت الهذي ألّه  كتابها  وا ،(3)سهيبويه :فمهن المثبتهين ،ومهنه  مهن ينكه ه ،الع ب

"من سنن العه ب فهي  :وعّده( 4)وابن فها س ،(واإلب ا القلب )في هذا الصدد سّماه به 
 .(5)ومن المنك ين لهذه الظاه ة ابن د ستويه ،كالمها"

 ،ذا الموضههو  الههدكتو  عبههد الفتههاح الحمهههوزهههه ومههن المحههدثين الههذين تنههاولوا
بحههث فيهههه  (ظــ ورت القلـــب المكــ ني فــي العربيــة)بههه  و هد أفهه د لهه مؤلفهها  مسههتقال  سهّماه

 .أنوا  القلب وعلله وأدلته
أمهها كهه ا  النمههل فقهههد عقههد لههه بابهها  سههّماه بههه "بههاب القلههب" ضههمنه طائفههأل مههن 

فقهههد عهههّد كهههل واحهههد منهمههها مقلوبههها  عهههن  ،(6)ذجهههذب وجبههه :األلفهههاظ المقلوبهههأل مهههن ذلههه 
 .اآلخ 

فهي حهين يه ل البصه يون  ،فيينوما ذههب إليهه كهه ا  النمهل ههو مهذهب الكهو 
"شهاكي بمعنهى  :(ههه551ت )( 1)يقول النحهاس ،كل أصل في بابه :أي ،أنهما لغتان

                                                 

 .955 :فقه اللغأل الع بيأل (1)
  :9161 ،بغداد ،مطبعأل دا  الجاحظ ،9ط  ،محيي الدين توفيق .د ،ابن السكيت اللغوي (2)

254. 
 .461ه  5/446 :الكتاب (3)
 .222 :الصاحبي (4)
 .9/25 (:مقدمأل المحقق) ،يح الفصيحتصح (5)
 .624 :المنتخب من   يب كال  الع ب (6)
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 ،الكوفيههون مههن القلههبوأمهها مهها يسههميه  ،وهههو القلههب الصههحيح عنههد البصهه يين ، هشائهه
نما هما لغتان" :نحو  .جذب وجبذ فليس هذا بقلب عند البص يين واا

فههي حههين يهه ل ابههن  ،اللفظههين مههن المقلههوب( 3)وابههن د يههد ،(2)وعههّد ابههن  تيبههأل
"اعلههه  أن كهههل لفظهههين وجهههد فيهمههها تقهههدي   :فقهههال ،واحهههد منهمههها أصهههل أن كهههل( 4)جنهههي

 س أحهههدهما مقلوبههها  عهههن صهههاحبه فههههوهوتهههأخي  فهههأمكن أن يكونههها جميعههها  أصهههلين ليههه
ن لههه  يكهههن ذلههه  حكمهههت بهههأن أحهههدهما مقلهههوب عهههن  ،القيههههاس الهههذي ال يجهههوز  يههه ه واا

 :ثهه   ههال ،جههذب وجبههذ :أيهمهها األصههل، وأيهمهها الفهه  " ومثّههل لههه بههه ثهه   أيههت ،صههاحبه
: ميعا  يتصه فان تصه فا  واحهدا  نحهووذل  أنهما ج ،"ليس أحدهما مقلوبا  عن صاحبه

 ،وجبههذ يجبههذ جبههذا  فهههو جابههذ ،: مجههذوبوالمفعههول ،يجههذب جههذبا  فهههو جههاذبو  ذبجهه
 .سد ذل "فإن جعلت مع هذا أحدهما أصال  لصاحبه ف ،والمفعول مجبوذ

"أحجمهت  :مهن القلهب المكهاني  هوله ( 5)ومن األلفهاظ التي عّدها ك ا  النمهل
 .تأخ ت" :اما  حجحمت إجعن األم  إحجاما  وأ

مهت" وحكهى حج"أحجمهت عهن األمه  وأ :ن المقلهوبأّن مه( 6)وذك  ابن  تيبهأل
عهههن بعضهههه  ه دون أن يسهههميه  ه أنهمههها  (ههههه529ت )( 7)ابهههن السهههيِّد البطليوسهههي

 ،بمعنهههى تهههأخ ت جحمهههتوأ ،فأحجمهههت بمعنهههى تقهههدمت ،لهههيس فيهمههها  لهههبو  ،نأصهههال
إذ شه ط القلههب أن يتحههد  ؛وعلى ههذا فهال  لهب فيهمها الخهتال  المعنهى بهين اللفظهين

                                                                                                                       

دا   ،احمهههد خطهههاب العمههه  .د :تهههح ،أبهههو جعفههه  النحهههاس ،شههه ح القصهههائد التسهههع المشههههو ات (1)
 .542ه  551  :9195ه  هه9515 ،بغداد ،الح يأل

 .556 :أدب الكاتب (2)
 .5/459 :جمه ة اللغأل (3)
 .92ه  2/99 :الخصائ  (4)
 .524 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
 .556 :أدب الكاتب (6)
 :تههح ،أبهو محمهد عبههد اا بهن محمهد بههن السِّهيد البطليوسهي ،اال تضهاب فهي شه ح أدب الكاتههب (7)

  :9112 ،بغههداد ،دا  الشههؤون الثقافيههأل العامههأل ،2ط  ،وماجههد عبههد الحميههد ،مصههطفى السههقا
2/262 . 
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إذ كههان ي اهمهها بداللههأل  ؛لههذل   ّجههح  ههول ابههن  تيبههأل فههي و ههو  القلههب فيهمهها ؛المعنههى
 .واحدة

 ،يشي  إلى أصالأل أحدهماويحك  ك ا  النمل على اللفظين بالقلهب دون أن 
ل  يشهه  إلهى "ما أطيبه وأيطبه" و  :(1)فقد ذهب إلى أنه ُيقال ،مع إمكانيأل القول بذل 

 .ه مقلوب فيهأطيبه أصل وأيطب :أن
ان لههههه مهههههادة الههههى أن أحههههد اللفظههههين إذا كهههه( 2)وذههههب ابههههن السههههيِّد البطليوسههههي

ههههذا القيهههاس بهههه "مههها ومثّهههل ل ،فهههنحك  لهههلول بأنهههه األصهههل ،مسهههتعملأل وال توجهههد ل خههه 
وهههي  ، فهههألألّنهها نجههد ألطيههب مههادة مسههتعملأل مصأطيبههه ومهها أيطبههه" فههاألول أصههل "

وال نجد أليطب مهادة مع فهأل فنقضهي علهى أطيهب أنهه  ،طاب يطيب طيبا  فهو طّيب
 .وأيطب مقلوب فيه" ،األصل

وأشا  لغويون آخ ون أيضا  إلى و و  القلب في هذين اللفظين دون تحديهد 
 .(4)والجوه ي( 3)ابن د يد :ومنه  ،همااألصل في

فهههي حههههين يههه ل لغويههههون  ،وبالمثهههل حكههه  كهههه ا  النمهههل علهههى لفظههههين بالقلهههب
جهههت عهههن األمههه  حإلهههى "حج( 5)فهههي ذهابهههه كمههها ،أنهمههها مهههن تعهههدد اللغهههات ،آخههه ون

بههههه علههههى أنهمهههها مههههن تعههههدد ب" دون أن ينمههههن المقلههههو  :إذا كففههههت عنههههه :وجحجحههههت
 .اللغات

 :أي ،ت عهن األمهه حجحج" :فقال ،لى تعدد اللغاتذل  إ (6)وعزا ابن  تيبأل
 .وهو من المقلوب" ،جحجحت بتقدي  الحاء على الجي  ،وفيه لغأل أخ ل ،كففت

 تعههدد :والثههاني ،القلههب :أحههدهما :فههي اللفظههأل احتمههالين( 7)ونقههل ابههن منظههو 
  .أو لغأل فيه" ،"وجحجح عنه ك  مقلوب حجح  :فقال ،اللغات

                                                 

 .524 :الع بالمنتخب من   يب كال   (1)
 .2/259 :اال تضاب في ش ح أدب الكتاب (2)
 .5/459 :جمه ة اللغأل (3)
 (.طيب) 9/995 :الصحاح (4)

 .524 :المنتخب من   يب كال  الع ب (5)
 .2/269 :  يب الحديث (6)
 (.جح ) 5/244 :لسان الع ب (7)
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 اخلامتـة

المنتخب من غريب كـالم البحث الظواه  اللغويأل في كتاب  تناولنا في هذا
وذلهه  بتتبعههه  ،لفههاظ الع بيههألفظههه  أنههه كههان يعتنههي باشههتقاق األ ،لكهه ا  النمههلالعــرب 
ظاه  عنايته باالشتقاق مومن  ،اللفظأل في اللغأل وما يتف   عنها من مشتقات أصل

 .(الكعبأل)أيضا  تعليل األسماء المشتقأل كلفظأل 
  النمل من المق ين بو و  ظاه ة االشت ا  والتضهاد والته اد  وتبين أن ك ا

  .وأ ّ  أيضا  بو و  الت اد  في الق آن الك ي  ،في اللغأل
ونّبههه كهه ا  النمههل فههي جانههب األلفهههاظ المع بههأل علههى اللغهههأل التههي تنتمههي إليههها 

ت لغههات العجه  فهي لغهها اه ة بابهها  سهّماه بهه "مهها دخهل مهنوعقههد لههذه الظه ،تله  األلفهاظ
 .الع ب"

اإلبههههدال اللغههههوي فههههي الع بيههههأل تعلههههيال  صههههوتيا  فههههي طائفههههأل مههههن  وعلههههل و ههههو 
فقهههد يشهههي  إلهههى ههههذه الظهههاه ة دون أن يقهههد   ،ولههه  يطههه د ههههذا المهههنه  عنهههده ،اظهاأللفههه

 .تعليال  لها
وعقد ك ا  النمهل أيضها  بابها  سهماه بهه "بهاب القلهب" ضهمنه عهددا  مهن األلفهاظ 

  .د عّد كل واحد منهما مقلوبا  عن اآلخ فق ،جبذ وجذب :المقلوبأل منها
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Linguistic Aspects in Al-Mutakhab Book 

Dr. Ahmed Salih Younis 

Abstract 
Abu Al-Hassan known as “kiraa alnamil” lit. means 

(ant’s legs) is regarded as one of the prominent linguists; he is 

well known among those who are concerned in linguistics. He 

offered invaluable assistance as represented by his work, to 

mention some: kitabul almuntakhab min ghreeb kalamu alarab 

lit. means (selected speech from obscure words in Arabic). 

This is considered as a source among the sources of the 

strangers in language. In his book, he collected the strange 

words in Arabic, classified them into several parts and explain 

them and finally provided evidence from Arabic poem and 

prose. The book shows that the author creates an interest 

which totally occupied his mind. Due to his scientific mind 

and the importance of this book, we intend to investigate this 

book linguistically so as to uncover this magnificent work and 

to display the author’s linguistic views. 

The research is initiated by a prelude; it includes a brief 

biography of the linguist including his name, surname, his 

birth, linguistic trend, his work and death. Then, we studied 

the main remarkable linguistic phenomena in his book: 

polysemy, antonymy, derivation, substitution and syntactic 

inversion. 
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