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 اإلتباع في اللغة
 للدكتور علي حسن البواب   
 الرياض -كلية اللغة العربية       

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسالم على سّيد األنبياء والمرسلين، وبعد،

فللعربية كثيرر مرن الاصراال اللغويرة، وللعررب بسراليب لتلويرة الكرالم وتوكيرد  
بررراراد ترررّدا علرررى النصررراحة، وترررنّم عرررن البالكرررة والبراعرررة، مرررن  لررر  مرررا وتزيينررره، وع

عرررب بررر باعتبرراو ، وسررو مررن سررنن العرررب فرري كالمهررم، ومّمررا بثررر عررنهم، وفرري سرر ا 
 البحث حديث عن س    الظاسرة اللغوية:

 :اعتباو لغة واصطالحا  

، ، يتَبعره، َتَبعرا  ا  ّو والَلْنو، يلاا: تبع فالن فالنرا مادة "تبع" في اللغة على الُتلُ تد
: مشرى النره وسرار فري ،ثرر ، وترال ل ويلراا: تابعره، وتتّبعره، ، وَتباعا  وَتباعة، وتُبوعا  

 ل 1بواتّبعهل والتابع والتبيع: التالي للشيء، الموالي له

وورد سررر ا األصرررا ومشرررتّلاته فررري اللرررران الكرررريم فررري موا رررع كثيررررة:  ررراا اللررره 
، و راا:  3باا عّز وجا: ببيا  وم اتَِّبعروا الُمرسرلين  و   2بتعالى: ببفمن َتبع ُسداي  

                                                 

 تبعل –  ينظر الصحاح، والملاييس، واللسان، والمنرداد 1ب
 ل33  سورة البلرة: 2ب
 ل22  سورة يس: 3ب
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ثُررمَّ ت َتِجرردوا لكررم ببو رراا:   5ب، و رراا: بب،ّنررا لكررم َتَبعررا    4بببومررا بنررد بتررابعت  بلَررتهم  
 ل 6بَتبيعا    به علينا

لرهل بمرا  ع الشريء الشريَء: بلحلره بره وجعلره تاليرا  فاعتباو في اللغة: مصردر بتبر
تعريررب لره مررا  كرر  بحمررد برن فررارس: "وسرو بن تُْتَبررَع الكلمررة  فري اتصررطالح فحو ر 

ل ومرررن  لررر : َحَسرررن َبَسرررن، وَ سررريم  7بوتوكيررردا " الكلمرررة علرررى وزنهرررا بو روّيهرررا ،شرررباعا  
 وسيم، وشيطان ليطانل

بما الغرض من استعماله فيّت   فيما روا  ابن األعرابي، بّنه سحا العرب عرن 
 "بي: نشّد  ونلّويه"ل  3به كالمنا"اعتباو فلالوا: "سو شيء َنِتد ب

سررحلد ببررا   9ب، ولهرر ا  رراا ابررن دريررد:و رراا ادمرردي: "التررابع ت ينيررد معنررى بصررال  
فلاا: ت بدري مرا سرول  راا السربكي: والتحليرا بن الترابع   12بحاتم عن معنى "َبَسن"

ينيررد التلويررةن فررعّن العرررب ت ت ررعه سرردح، وجهررا ببرري حرراتم بمعنررا  ت ي ررّر، بررا 
   11بمعنا  بّن له معنى وسو ت يعرفه"ل –ت ى  وله ،نه ت يدري مل

تبراو: "وسرو علرى ثالثرة ب ررب: فعّنره ،ّمرا بن و اا الر ي األسترابا ي عرن اع
، وسررو سرررير، بو ت يكررون لرره معنررى مرياررا   يكررون للثرراني معنررى ظرراسر، نحررو: سنياررا  

                                                 

 ل145  سورة البلرة: 4ب
 ل21  سورة ،براسيم: 5ب
 ل69  سورة اعسراء: 6ب
 ل453  الصاحبي: 7ب
 ل453، والصاحبي 1/3  ينظر األمالي لثعلب: 3ب
 ل3/429  الجمهرة: 9ب
   من  ولهم "حسن بسن"ل12ب
، وشرررح الكوكررب المنيررر تبررن 1/343، وينظررر المحصرروا للرررازي 416، 1/415  المزسررر: 11ب

 ل1/143النجار 
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ن لرم يكرن لره فرري ، وتلويتره ن برا ُ رّم ،لرى األوا لترزيين الكرالم لنظررا  بصرال   معنرى، وان
حاا اعفراد معنى، نحو: َحَسن َبَسن َ َسن، بو يكون له معنرى متكلّرب كيرر ظراسر، 

   12بنحو: ابيث نبيث، من نبث الشيء: بي استارجه"ل
 بحث العلماء لإلتباع وآراؤهم فيه:

مرن منطلررا عنررايتهم بالعربيررة،  –كران لعلمرراء العربيررة جهرود فرري دراسررة اعتبرراو 
لررررى بحررررث   رررراياسا وظواسرسررررا، و ررررد تباينررررد مرررروا نهم مررررن المو رررروو، وحرصررررهم ع

وااتلند نظراتهم واراؤسم فيره، ونر كر سنرا بن بلنراظ اعتبراو رويرد ونللرد عرن بامرة 
العربية وعلمااها، منهم اليزيدي، واللحياني، واألحمرر، وببرو مالر  عمررو برن ِكْرِكررة، 

رابررري، وببرررو عمررررو الشررريباني، وببرررو زيرررد، ويرررونس، واألصرررمعي، والاليرررا، وابرررن األع
والكسررااي، والنررراء، و طرررب، وببررو عبيررد، وببررو عبيرردة، وكيرررسمل كمررا نرر كر بن بوااررا 
المؤلنين في العربية عر وا لإلتباو، فمنهم مرن ا تصرر علرى ،يرراد بلناظره بو بشرار 
،ليه دون تلعيد بو تحديد، ومرنهم مرن اّصره بمباحرث وببرواب، و ليرا مرنهم مرن بفررد 

 لله كتبا  

ونتحدث فيما يلي عن جهود علمراء العربيرة علرى اارتالب اتجاسراتهم ونظررتهم 
 لإلتباو، نتبّين دورسم في بحثه واراءسم فيه:

تتنراثر  –وسو من ب دم المؤلناد اللغويرة  –فني كتاب "العين" للاليا بن بحمد 
ينلرا يرا  ،لى شيء مرن مالمر  البراب، و شبلناظ اعتباو، يعلِّا الاليا على بع ها م

بع ررها دون تعليررا:  رراا: "والنلرروو: الجرروو، ويلرراا: العطرره، وبررالعطه بشرربه للرروا 
لررم يحسررن تكريررر ل  العرررب: عليرره الجرروو والنرروو، وجررااع نررااع، ولررو كرران الجرروو نوعررا  

   13بو اا اار: ، ا ااتلب اللنظان كرروا المعنى واحد"ل
                                                 

 ل1/333  شرح الكافية: 12ب
 ل2/257  العين: 13ب
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لرراا: بّيررا  تلويررة و رراا: "وتلرروا: حّيررا  اللرره وبّيررا ، بي: بفرحرر  وب ررحك ، وي
   15بب بالليا"لّواس عّواس: طاّل حَ ونلا: "ورجا   14بلحّيا "ل

تبراو،  راا سريبويه: "وسر ا حررب ت الكتاب" ،شاراد ،لى بعض مسرااا اعوفي "
،ت بن يكرررون علرررى "ويلررر ، وسرررو  ولررر : ويلررر  وعولررر ، وت يجررروز:  ُيرررتكّلم بررره منرررردا  

    16بعول "ل

لرروا: عرروا لرر  بن يكررون  بلهررا: ويلررة لرر ، وت ت ،تّ و رراا: "وت تلرروا: َعْولَررة  لرر  
سوؤ ، وت يكون يسوؤ   ا يتبع  ا، كما بّن ينوؤ  يتبع ين حتى تلوا: ويا ل ن أل

   17بمبتدب"ل

بمرا  ونلم  من كالم سيبويه اعشارة ،لى اعتباو، وبّنه ت ينرد، برا يكرون ملحلرا  
 بهل  بله مّتصال  

اللاسررم بررن سررالم الهررروي المترروّفى سررنة وناطررو اطررواد لنصررا ،لررى ببرري عبيررد 
 في مو وعنا س ال ة العربية، فنجد  يلدم مباحث جيدةسر، وسو من بام223

بابررا  لإلتبرراو، ينلررا فيرره  فنرري معجمرره اللررّيم "الغريررب المصررّنب" يلعررد ببررو عبيررد
تباعيررة عرررن ببرري زيرررد، والكسررااي، والنررراء وكيررررسم، منهررا: "بحمرررا فرراّ  تررراّ ، بمثلررة ،

                                                 

 ل3/313  المصدر السابا: 14ب
 ل3/272  المصدر ننسه: 15ب
 ل1/162  الكتاب: 16ب
 ل1/167  المصدر السابا: 17ب
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ة وت نافطرررة، يلررروا: العافطررررة: العنرررز تعنرررط، ت رررررط، طرررّا، ومرررا لرررره عافو ررراّا برررا
  13بوالنافطة ،تباولللللل

وفرري كتابرره "كريررب الحررديث" يتعرررض للمو رروو، ونرررا  وسررو ينلررا الحررديث عررن 
: ب،نه حاّر جاّر  يلوا: "وبعض الناس يروونه بحاّر ياّر  وسو بكثر" ثم  19ب"الشْبُرم"

الحررررّر مررررن الحرررررارة، ويرررراّر ،تبرررراو، كلررررولهم: عطشرررران  رررراا: "و رررراا الكسررررااي وكيررررر : 
نمرا سرّمي ،تباعرا   ألن  نطشان، وجااع نااع، وحسرن بسرن، ومثلره كثيرر فري الكرالم، وان

الكلمة الثانية ،نما سي تابعة لألولى على وجه التوكيد لها، وليس يرتكّلم بهرا مننرردة، 
   22بفله ا  يا: ،تباو"ل

 ،نما سرو ،تبراو، وسرو عنردي علرى مرا  21ب و اا: "و اا بعض الناس في ببّيا  
تباو ت يكاد يكون برالواو، وسر ا جاء تنسير  في الحديث بنه ليس بعتباو،  ل  بّن اع

   22ببالواو"ل
 -رحمهما الله –في حديث العباس وابنه عبدالله  –وفي مو ع اار من الكتاب 

 رررولهم ببرررّا  فرررعن  فررري زمرررزم: بت بحّلهرررا لمغتسرررا، وسررري لشرررارب ِحرررّا وِبرررّا   ررراا: "فحمرررا
 األصمعي  اا: كند ب وا في بَبا  ،نه ،تباو كلرولهم: عطشران نطشران، وجرااع نرااع،

                                                 

  الغريب المصنب من ب دم وبحسن معجماد المعاني، وت يرزاا ماطوطرا  علرى كثررة نسراه، 13ب
، وسررري كيرررر مرّ مرررة 324ب  –عرررة اعمرررام و رررد رجعرررد ،لرررى نسررراة مصرررورة فررري مكتبرررة جام

 ل1/419الصنحاد، والباب بااتصار في المزسر 
 شبرمل –اللاموس  –  وسو َحّب كالعدس 19ب
 ل2/273  كريب الحديث: 22ب
   بي في بحّيا  الله وبّيا  ل21ب
 ل2/232  كريب الحديث: 22ب
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بّن بِبررال  فرري لغررة حميررر: مبرراحل  رراا ببررو عبيررد:   23بحتررى بابرنرري معتمررر بررن سررليمان
نمرا اعتبراو  وسو عندي على ما  الرهن ألّنرا  رّا مرا وجردنا اعتبراو يكرون برواو العطرب، وان

لولهم: جااع نااع، وعطشان نطشان، وحسن بسرن، وبشربا   لر  ،نمرا يرتكّلم بغير واو، ك
 به من كير واو، فع ا جاءد واو العطب فهي من كلمة بارح"ل

 اا: "و د كان بعض النحويين يلوا في حرديث ادم عليره السرالم، ،ّنره لمرا  ترا 
    راا: بحد ابنيه بارا ، فمكرث ماارة سرنة ت ي رح ، ثرم  يرا لره: بحّيرا  اللره وبّيرا

ومررا بّيررا ل  رراا: ب ررحك ، يبررّين لرر  بنرره لرريس بعتبرراو، ،نمررا سرري كلمررة بارررحل  رراا: 
   24ب شناء، كما يلاا:  د بّا الرجا من مر ه واستبّا، ،  برب"لويلاا: ،ّن باّل 

كون بويلحظ سنا عناية ببي عبيد ومن نلا عنهم بالمو وو، وبن اعتباو ملّيد 
نرردة، وبن ت يكرون برين الكلمترين واو عطرب، فرعن كران الكلمة الثانية ت يرتكّلم بهرا م

 للثانية معنى وتنرد في الكالم، بو كان بينهما الواو فليس بعتباول

وجررررردنا  -عصرررررر اتزدسرررررار اللغررررروي –وان ا انتللنررررا ،لرررررى اللررررررن الرابرررررع الهجرررررري 
 ، ويلتند ،ليه علماء العصر والمؤلنونلالمبحث يناا من الدراسة نصيبا  

لره ربي فري اعتبراو نللره عنره ابرن  -سرر 311جرا  المتروّفى سرنة فحبو ،سحا الز 
، ا كانرد ممرا ت ينررد فري الكرالم وت  ،تّ  سيد ، يتلّال في بّن اللنظة ت تعّد ،تباعا  

 عن علماء العربية: ينصا، وس ا ت ياتلب عّما نللنا اننا  
ن  رولهم ،تباعرا لرر " سريم" كمرا ب " اا ببرو ،سرحا فري ب سريم وسريم : "لريس وسريم

ا تبراو ، عليه باع نما يكون اللنظ مل ّيا  ان لملي ، و  بملي  صبي   ليس صبي  ،تباعا  
ان ت ينصرا مرن عطشران، ولر ل  شطلم يكن ينصا، كلولهم: بعطشان نطشان  فن

                                                 

ر سرررير بعرررالم سرررر، كررران محرررّدث عصرررر ، مرررن كبرررار العلمررراء وثلررراتهم، ينظررر137  تررروفي سرررنة 23ب
 ل3/422النبالء: 

 ل29-4/26  كريب الحديث: 24ب
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 يرا فري نحررو سر ا ،تبراو، ألنرره ت معنرى لره ، ا جرريء بره وحرد ، فحمررا وسريم فلرد جرراء 
  ل 25بدون  سيم"

لم يع، وت سراا   سيع، و ااع سااع : "ليس مسيع ،تباعا  و اا في بم يع م
،تباعا  ل ااع، فعنهم يلولون:  اعد النا رة وسراعد، ونا رة م رياو ومسرياو، و رد 
ساعد تسوو، ،نما كّر من  اا ،ّنه ،تباو  ولهم: مسياو، وبصله من الرواو، فتوّسمروا 

م رررياو، فيلررردمون لم رررياو، كيرررب وسرررم يلولرررون: مسرررياو  بنهرررم  لبوسرررا يررراء  ،تباعرررا  
   26بعلى م ياو"ل مسياعا  

فاعتباو عند  ما كان لتلوية المعنى وت ينصا عرن متبوعره، وسرو بحرد األ رواا 
 في البابل

  27ب

بلردو  مرع البراحثين فري  -سرر 321تروفّي سرنة  –ودت ببو بكرر برن دريرد األزدي 
د" ثرررم  ررراا: بمثلررة ،تباعيرررة، و ررراا بعرررد نلررا عررردد منهرررا: "فهررر   الحررروب ،تبررراو ت تنرررر 

"وتجيء بشياء يمكن بن تنرد"ل فهو ت يشترط بن تكون األلناظ اعتباعية مما يجرب 
ن كان  ل  سو األكثر عند  وفيما بورد من األمثلةل كمرا بن فري ثنايرا  عدم ،فراد ، وان

    23بالجمهرة بمثلة لإلتباول

وفررري اارررر ماطوطرررة "اعتبررراو والمزاوجرررة" تبرررن فرررارس نلرررا ناسررراها عرررن ابرررن 
بن مرررن كالمهرررم اعتبررراو والمزاوجرررة والللررب واعبرررداا: فاعتبررراو يكرررون برررال   29بريررد":د

واسطة وت حررب، كلرولهم: بحسرن بسرن  ونحرو ، والمزاوجرة برالحرب كلرولهم: بسران 

                                                 

 ل14/32  الماصل: 25ب
 ل14/31  المصدر السابا: 26ب
 ل431-3/429  الجمهرة: 27ب
 ل3/223، 321، 1/292  ينظر الجمهرة: 23ب
 سرل627، كتبد سنة 4624ر م  –  في تشتربيتي 29ب
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عن ببي عبيد من اشتراطه بن يكون اعتباو  وتن ، وس ا الربي موافا لما نللنا  ريبا  
 بغير الواول

برراب واسررع لإلتبرراو،  -سررر 356علرري اللررالي المترروفى سررنة وفرري "األمررالي" ألبرري 
   32ببورد فيه بمثلة كثيرة من بلناظه، و ام بتنسيرسا وشرحها:

برردب ببررو علرري البرراب بلولرره: "اعتبرراو علررى  ررربين: ف رررب يكررون فيرره الثرراني 
، ألن لنظرره ماررالب للنررظ األوال و رررب فيرره معنررى بمعنررى األوا فيررؤتى برره تحكيرردا  

   31بعنى األوا"لالثاني كير م

 رراا: "فمررن اعتبرراو  ررولهم: بسرروان بترروان فرري الحررزن، وبسرروان مررن  ررولهم: بِسررَي 
: ، ا حزن، ورجا بسيان وبسوان، بي حزينل وبتروان: مرن  رولهم:  الرجُا يحَسى، بسى 

 ياللل فمعنرررى  ررولهم: بسررروان بتررروان: هررر، وسررري لغررة لَتْوترره، اتُرررو : بمعنرررى بتْيترره اتيرررهب
"ويلولرررون: عطشررران نطشررران،   32بويجررريء مرررن شرررّدة الحرررزن"ل حرررزين متررررّدد، يررر سب

فنطشررران: مرررحاو  مرررن  رررولهم: مرررا بررره َنطررريه: بي مرررا بررره حركرررة، فمعنرررا : عطشررران 
   33ب لا"ل

 رولهم: تط حبلره بللبري، يلروط  و اا: "ويلولون: شريطان ليطران، فليطران مرحاو  مرن
 ل 34بليط: بي لصاللل فمعنى شيطان ليطان: شيطان لصواللل"وي

                                                 

البرررراب عررررن  37-14/23ل و ررررد نلررررا ابررررن سرررريد  فرررري الماصررررل 222-2/211  األمررررالي 32ب
 33ل –اللررالي، ولررم يشررر ،لررى مصرردر ، وب رراب ربي الزجررا  الرر ي نللنررا   ريبررا ، كمررا نلررا 

 عن الجمهرةل
 ل2/211  األمالي: 31ب
 ل2/211  المصدر السابا: 32ب
 ل2/212  المصدر ننسه: 33ب
   المصدر والصنحة السابلةل34ب
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ن  –   بمثلة مما فّسر فيه اللرالي الثراني بمعنرى مغراير لرألوا، وسرو ،تبراو فه وان
 كان له معنىل ومّما فسر فيه ببو علي الثاني بمعنى األوا:

"ويلولررون" كثيررر بثيررر، فررالبثير سررو الكثيررر، مررحاو  مررن  ررولهم: مرراء َبثْررر: بي كثيررر، 
  35بلفلالوا: بثير لمو ع كثير"

، فالبايرا سرو ال رايال  راا ببرو زيرد: َبرُؤا الرجرا ب لرة: و اا: "ويلولون:  ايا بايرا
"ويلولرررون: َعرررّ  وبّ ، فالَعرررّ  والَعّكرررة والَعكيررر : شررردة الحرررّرل  :ومنررره  36ب، ا  رررؤا"ل

 ل 37بواأل  واألّكة: الحّر المحتدمل يلاا: يوم  و بّ للل"

ويكسررر ،  و رراا: "ويلرراا: ،ّنرره لُمْعِنررد ُمْلِنررد، فالمعنررد الرر ي ُيعنررد الشرريء: بي يد ّرره
 ل 33ب: ، ا كسر ، والملند مثله في المعنىللل"ويلاا: عند عظمه

ككثيرر  –فالمبحث  ّيم عند اللالي، لم يلتصر فيه المؤّلب على عرض األمثلرة 
مررن العلمرراء، بررا تجرراوز  لرر  ،لررى تنسررير األلنرراظ، وسررو يبررّين ،ن كرران الثرراني بمعنررى 

يردا ، وسرو موافرا لهرم فري  لر ، ،ت بّن األوا بو ماالنا  لره، واألوا سرّما  العلمراء توك
 التحكيد عند  من اعتباول

 -سرر 351تروفي سرنة  -عبدالواحد بن علري الحلبري –وكان ببو الطيب اللغوي 
   42بواّصا  بكتابين مستللين: –فيما وصلنا   39بثاني عالمين بلنا في اعتباو

                                                 

 ل2/214  المصدر السابا: 35ب
   المصدر والصنحة ننسهال36ب
 ل2/219  المصدر ننسه: 37ب
 ل2/222  المصدر ننسه: 33ب
حّلررا المرحرروم عررّز الرردين التنررواي الكترراب عررن نسرراة فريرردة تررنلل جررزءا  مررن الملدمررة، و ررّدم لرره   39ب

 بملدمة نافعة، وشرح بلناظه، وعّلا عليه تعليلاد  يمة، وجمع في اار  عددا  من بلناظ اعتباول
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للنظ معنرى لكّنره ت  حّد ببو الطيب اعتباو: بما ت يصّ  بن ينرد وحد ل فع ا كان
ُينرد، بو لم يكرن لره معنرى فهرو اعتبراو، بمرا ، ا كران لره معنرى بحيرث يمكرن ،فرراد  فرال 
يرد عند  في اعتباو، وسو ،لى جانرب  لر  ت يعترّد برالواو، فسرواء بكانرد الكلمرة برالواو 

 فهري ،تبراو ،ن تروافر فيهرا مرا سربا،  راا فري الجرزء الموجرود مرن الملدمرة: –بم بغيرسا 
"يلولون: س ا جااع نااع، فهو عندسم ،تباو، ثم يلولون في الدعاء على اعنسان: جوعا 

 بن تكرون الكلمرة مررة ،تباعرا   ونوعا: فيدالون الواو، وسو مع  لر  ،تبراو، ،  كران ُمحرات  
   41بومرة كير ،تباو، فلد و   بن اتعتبار ليس بالواو"ل

بصروا حرروب اعتبراو،  اعيرا  رّتب ببو الطيب الكتاب علرى حرروب المعجرم، مر 
نره لَسرْهد مهرد  -في الهمرزة، و: لحمره اظرا بظرا –فر: بسال  بسال  فري  –فري البراء، وان

اب التوكيرد الميمللل وسو يلّسم بلناظ كّا حرب  سمين: باب اعتباو من الحرب، وبر
 سماِته كما سنرح: ويجعا لكا   وا حا   تباو والتوكيد فصال  منه، فهو ينصا بين اع

الشردة: ،نره لشرديد بديرد، وسرو مرن باعتباو: "تلوا العرب في صنة الشريء  فمن
   42ببّن األديد ت ينرد"ل األّد، واألدل: اللوة، ،تّ 

به من ثلله،   43ب: ، ا تزّحر"ويلاا: شحي  بني ، من  ولهم: بَن  بحمله، يحَن ، بنوحا  
ير مرن العمرارة، فعيررا ل ومنره: "ويلراا: مكران عميرر بجيرر، فرالعم 44بوت ينررد األنري "

   45ببمعنى منعوا، وبجير ،تباو"ل

                                                                                                                        

بن ألبري حراتم  64و د  كر ابن النديم في النهرسد  -سيحتي –  والكتاب الثاني تبن فارس 42ب
 كتابا  في اعتباول

 ل3  اعتباو: 41ب
 ل4  المصدر السابا: 42ب
   تزّحر كزحر: بصدر بنينا ل43ب
 ل7  اعتباو: 44ب
 ل22  المصدر السابا: 45ب
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ن كران  ومنه: "تلوا العرب: ت بار  الله فيه وت تار ، وت يلولونه ،تّ  سكر ا، فهرو وان
  46بلمن التر  فال معنى له في س ا المو ع ،ت اعتباو" محاو ا  

 بررا وبورد فرري الكترراب: "ويلرراا:   ررى اللرره كررّا حاجررة وداجررة بررالتانيب، و ررد ب
الحررراّ  والرررداّ  بالتشرررديد، وزعمررروا بّن الرررداّ  الررر ين يررردّجون الرررب الحرررا ، بي يررردّبون 

 وفري الكتراب: "و راا ببرو عمررو: يلراا: رجرا  47ببالتجاراد وكيرسا، وت ينرد الرداّ "ل
ّب لَررّب، وسررو العررالم، واللررّب مررن  ولرر : رجررا لبيررب، واللبيررب: العا ررا، ،ت بنرره ت َطرر

   43بفل ل  جعلنا  من اعتباو"ل، يلاا رجا لّب منردا  

ومما  كر  في اعتباو: "يلاا: سو  بي  شلي ، بّين اللباحة والشلاحة، و رد  رب  
: ، ا تغيررد ا ررته ليحمرر بو وشل ، وسو من  ولهم: شّل  البسر، يشرل ، تشرليحا  

ليصرنّر، وسرو ب رب  مرا يكرون حينارر ، وت يسرتعما شرلي  ،ت فري سر ا المو رع، فلهرر ا 
، ويلرراا: فرري اعتبرراوللل وبمررا  ررولهم: ا سررب ملبوحررا مشررلوحا فمعنررا : مكسررورا   كرنررا  

، وسر ا مرن التوكيرد : بي كسرته، وك ل : شرلحته، بشرلحه، شرلحا   بحته، ب بحه،  بحا  
   49بت من اعتباو"ل

وجرردنا  يررورد فيرره: "يلرراا: فررّر  -وسررو التحكيررد –وان ا انتللنررا ،لررى اللسررم الثرراني عنررد  
   52بل وَبصيل من النزو، وكّله بمعنى الصود ال عيب"لوله َكصيل وبصي

   51بوفيه: "و اا النراء: يلاا: رجا صّياح تّياح،  اا: والتياح والصياح واحد"ل

                                                 

 ل23  المصدر ننسه: 46ب
 ل41  المصدر ننسه: 47ب
 ل77  المصدر ننسه: 43ب
 ل57-55:   المصدر ننسه49ب
 ل21  المصدر ننسه: 52ب
 ل33  المصدر ننسه: 51ب
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وفرري تو رري  النرررا بررين اعتبرراو والتوكيررد نرر كر  ولرره: "ويلرراا فرري الرردعاء علررى 
جوسا ،تبراو، سر ا الرجا: ُجوعا له وُجودا وُجوسا، فالجود سو الجوو بعينه، و ولهم: 

فهررو مررن التوكيررد ت مررن  ، فررعن كرران سرر ا ثبتررا   رروا، و ررد  يررا: الجرروس: الجرروو بي ررا  
   52باعتباو"ل

طويرررا ا، وكالسمرررا الَبْحرررومرررن التوكيرررد الررر ي بولررره راء: "ويلررراا:  رررّب ِسرررَبْحا رِ 
   53بَبْحا"لال ام، وك ل  فحا ِسَبْحا رِ 

   54بو كر في التوكيد: "،نه لطبيب لبيب"ل

ا فمناط التنر ة بين اعتباو والتوكيد مبني على ،مكان ،فراد الثاني بو عدمه، وسك 
، وت اعتداد بغير س ا الليد عند ببي فاعتباو ما ت ينرد، فعن صّ  ،فراد  كان توكيدا  

 الطيبل
 –فري اعتبراو فهرو ببرو الحسرين بحمرد برن فرارس  بما العالم الثاني ال ي بّلب كتابا  

ل و بررا الحررديث عررن الكترراب  55بد سررّمى كتابرره اعتبرراو والمزاوجررة"سررر  رر395ترروفي سررنة 
نشير ،لى بعض الملحوظاد عليه: فالمؤلب لم يعرّرب اعتبراو بو المزاوجرة، ولرم ير كر 

نرا بينهما، وكان يورد العباراد ماتلطة كما سنرح، وابن فارس سو الر ي نللنرا عنره لا
 لفي بوا البحث تعرينه لإلتباو من كتابه الصاحبي

و د رتب ابرن فرارس الكتراب علرى حرروب المعجرم، مرن براب اليراء ،لرى حرروب 
د ببرري الطيرررب، العلررة، ولكنرره راعرررى ااررر الحررررب مررن لنرررظ اعتبرراو ت بولررره كمررا عنررر

 في الحاء، وسدمان ندمان في الميمللل – رادحا   فتركد فالنا  سادحا  

                                                 

 ل35  المصدر ننسه: 52ب
 ل49  المصدر ننسه: 53ب
 ل32  المصدر ننسه: 54ب
 م بعناية كماا مصطنىل1947  اعتمدد سنا على الطبعة التي صدرد سنة 55ب
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كالسمرررا علرررى بررردب ابرررن فرررارس الكتررراب بلولررره: "سررر ا كتررراب اعتبررراو والمزاوجرررة، و 
وجهرررين: بحررردسما بن تكرررون كلمتررران متواليتررران علرررى روّي واحرررد، والوجررره ادارررر بن 
ياتلرررب الروّيررران ثرررم تكرررون بعرررد  لررر  وجهرررين: بن تكرررون الكلمرررة الثانيرررة  اد معنرررى 
معروب ،ت بنهرا كاعتبراو لمرا  بلهرا، وادارر بن تكرون الثانيرة كيرر وا رحة المعنرى 

   56بوت بنية اتشتلاا"ل

   57بْعد معد: ، ا كان كّ ا  ، َمْعد ،تباو"لنّل على بنه ،تباو: "يلاا: ثَ ّما وم

و رراا: "ويلولررون: ترراعس واعررس، مررن الررتعس، و ررد يلرراا: نرراعس واعررس، مررن 
ومنررره: "ويلررراا: سرررو َعيرررّي شررريّي، ومرررا بعيرررا  وبشررريا ،   53بالنعررراس، والرررواعس ،تبررراو"ل

   59بوكان من عّي وشي، فالعي معروب والشّي ،تباو"ل

ما  كر  ابن فارس: "ويلاا: َاراب َيباب، و د ينرد الَيباب،  اا عمر بن ببي وم
 ربيعة: 

 َكَسِد الرياُح جديَدسا من ُتربها      ُدَ لا ، وبصبحد الِعرال َيباب      
  ل 62بفه ا ،تباو ،ت بنه بفرد "

وممرررا بشرررار فيررره ابرررن فرررارس ،لرررى "التوكيرررد" مرررا نللررره عرررن األصرررمعي: "ت اتيررر  
عجيس، بي الدسر، وسجيسه: اار ، ومنره  يرا للمراء الكردر: سرجيس، ألنره سجيس 

   61باار ما يبلى والعجيس تحكيد، وسو في معنى ادار"ل

                                                 

 ل23  اعتباو والمزاوجة: 56ب
 ل42  المصدر السابا: 57ب
 ل49  المصدر السابا: 53ب
 ل69المصدر السابا:   59ب
 ل29  المصدر ننسه: 62ب
 ل49  المصدر ننسه: 61ب
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لره معنرى  ويت   بنه يغلب على اعتبراو عنرد  مرا ت ينررد الترابع، بو مرا يكرون
 ن وافله فهو توكيدلماتلب عن المتبوو، بما ،

 للمزاوجة وبمثات  للعرب، وكير  ل :ونلا ابن فارس في الكتاب بمثله 

 رراا: "ومررن المررزاو " مررا لرره سررارب وت  ررارب"، بي مررا لرره صررادر عررن المرراء وت وارد، 
   62بومنه  ولهم عند المبالغة: "ت شوب وت روب، وت شيب وت عيب"ل

   63ب"ومن المزاو   ولهم: "نعو  بالله من التََّرح بعد النرح "الترح: التنغيل"ل
   64بمزاوجة  ولهم فيمن يننع مرة وي ر مرة: "سو جيه مرة وعيه مرة"ل"ومن ال

  ل 65ب"ويلولون في بسجاعهم: "من شاخ باخ"
   66بما عند  اير وت مير"ل -وليس من الباب –"ومن األسجاو 

 على كونها ،تباعا   وسك ا يمتلئ كتاب ابن فارس بالعباراد التي ينل بحيانا  
 ألحيانل، ويسكد في بكثر اةبو مزاوج

و د  كر السيوطي في المزسر الكتاب و اا: "وفاته بكثر مّما  كر ، و د 
ااتصرد تحلينه وزدد عليه ما فاته في تحليب لطيب سّميته "اعلماو في 

بمؤلناد  عن كتاب"اعلماو"، ركم عناية الباحثين كثيرا   وت نعرب شياا    67باعتباو"ل
من اعلماو،  وطي في المزسر بلناظا  السيوطي ومحاوتد حصرسال و د بورد السي

                                                 

 ل31  المصدر ننسه: 62ب
 36  المصدر ننسه: 63ب
 ل51  المصدر ننسه: 64ب
 ل33  المصدر ننسه: 65ب
 ل43  المصدر ننسه: 66ب
 ل1/414  المزسر: 67ب
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، كالمزاوجة، واألمثاا واألسجاو وكيرسا، يبدو منها بنه جرد الكتاب مما ليس ،تباعا  
   63بوا تصر على ما شاو بين العلماء بنه ،تباول

في بحث المو وو، ولم يزد المتحارون  مميزا   وت نجد بعد اللرن الرابع عمال  
وبحسن ما ي كر في س ا المجاا ما  ّدمه السيوطي في شياا   ا باا ،لى المو وو، 

 ه، نلا فيه كدبب 72بلإلتباو  69بالمزسر، فلد جعا النوو الثامن والعشرين من بنواو اللغة
اراء العلماء في المو وو، وبمثلة ،تباعية عن عدد من المراجع،  –من الكتاب 

 ، افة ،لى تحلينه "اعلماو" كما مّرل

 باع:الخالصة ومعالم اإلت
ربينا فيما سبا عناية علماء العربية باعتباو واستمامهم به، و د اتّنلوا على بن 
اعتباو بن تلي الكلمُة كلمة بارح، وبّن الغرض منه تلوية الكالم وتوكيد ، ولكنهم 

يكون مّما ينرد في الكالم،  د : منهم من يشترط في التابع بتّ ااتلنوا في معالمه و يو 
 له، بو له معنى متكّلب، ومنهم من ت يشترط  ل  ويعّد اللنظ ،تباعا   بو مّما ت معنى

ولو صّ  ،فراد  وبمكن فصله عن المتبوو، بو كان له معنى بّين، ثم ،ّن من العلماء 
 من حاوا ،ارا  ما ُعطب بالواو، وبكثرسم لم يلتند ،لى  ل ل

                                                 

ر برارز فري درسره، ما  كرنا يمثا جهود بشهر علماء العربية في بحث المو وو، ومن كان لهرم دو   63ب
و رد نلررا كثرررة مرن العلمرراء فرري تلر  النترررة بلناظررا  ،تباعيررة، مرن  لرر  مررا نجرد  فرري: التلنيررة للبنرردنيجي، 
والزاسررررر تبررررن األنبرررراري، وديرررروان األدب للنررررارابي، وتهرررر يب اللغررررة لألزسررررري والصررررحاح، الملرررراييس، 

نلررا  –ي، وابررن سرريد  كمررا سرربا وكيرسررال بمررا بعررد اللرررن الرابررع فنجررد الثعررالبي ينلررا عبرراراد الصرراحب
كرررالم اللرررالي وابرررن دريرررد، ثرررم نلحرررظ بعرررد  لررر  تنررراثر العبررراراد اعتباعيرررة فررري كترررب األمثررراا كمجمرررع 

 األمثاا، والمستلصى، ومعجماد العربية كاللسان والتا ل
 
 ل425-1/414  المزسر 72ب
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صور وبشكاا  – هسواء با نا بربي الملّيدين بم بربي المتوسعين في –ولإلتباو 
 ، بو جملة:، بو فعال  َيرد عليها، فلد يكون التابع اسما  

   71بْسال  له وبْسال، بي حرام محرمل"بَ يلاا: "
   72بويلولون: "،نه لجميا بكيا"ل
   73بو الوا: "رجا حا ا با ا"ل

   74بومن بمثلة اعتباو كير اتسمية  ولهم: َحِظَيْد المربة عند زوجها وَبِظيد"ل

   75ب: "بْرَكَمه الله وبْدَكمه"لويلاا

   76بو اا ببو زيد: "سمعد بني بسد يلولون: ما َيليا ب  الاير وما َيعيا"ل

 واعتباو ت يشترط بن يكون بكلمة واحدة، فلد يكون التابع بكثر من كلمة:

 اا ببو مال : "يلاا حاّر ياّر جاّر، ويلاا: رجا حّران يّران جّران: ، ا بصابته 
   77بمصيبة"ل

، يوصب بها كّلها ويلاا في الكثرة: "،نه لكثير بثير ب ير عنير، وعمير بي ا  
   73بالكثرة"ل

                                                 

 ل5  اعتباو: 71ب
 ل13  المصدر السابا: 72ب
 ل22  المصدر ننسه: 73ب
 ل1/419، والمزسر: 19ب المصنب، واعتباو:   الغري74ب
 ل2/219، واألمالي: 41  اعتباو: 75ب
 ل63  اعتباو: 76ب
 ل2/217، واألمالي: 62  المصدر السابا: 77ب
 ل62  اعتباو: 73ب
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نه لبّين الُحْسن والَبسانة والَلسانة"لب"،نه َلَحَسن  :ويلاا    79بسن  سن وان
 التابع والمتبوع على وزن واحد:

ن  كر بعض العلماء بن التابع يكون على زنة متبوعه، من  ل  ما نللنا ع
،  32بابن فارس من تعرينه اعتباو: "بن تُْتَبع الكلمة الكلمة على وزنها بو رويها"
،  31بو وا الر ي: "ويجب بن ُيراعى تجانس اللنظين في باب اعتباو بما يمكن"

، وفي شرح الكوكب  32ب"لو اا السبكي: "فالتابع شرطه بن يكون على زنة المتبوو
متبوعه، حتى لو ُوجد ما ليس على زنته لم على زنة  -بي التابع –المنير: وسو 

  33بليحكم بحنه من س ا الباب

، فحكثر ما روي من األمثلة والحليلة بن س ا الشرط بكلبي وليس واجبا  
فالتابع على زنة المتبوو وروّيه، ولكن  ل  ت  –اعتباعية يصدا عليها س ا الليد 

فارس لإلتباو التي نللناسا جاء  ينني ورود اللليا مما لم يلتزم به  ل ، فملدمة ابن
فيها بن الكلمتين  د تكونان على روّي واحد بو ماتلنتين، وسو ماالب لما َحّد  به 

 في الصاحبيل

، ما جاء في كتاب ببي فمما ورد في اعتباو كير موافا لمتبوعه زنة وروّيا  
  ل 34ب،لى الِلّلة" الطيب: "بعطا  عطاء َوْتحا َشِلنا، وَوتيحا َشِلنا، كّا  ل  ُيومح به

                                                 

 ل71  المصدر السابا: 79ب
 ل453  الصاحبي: 32ب
 ل1/333  شرح الكافية: 31ب
 ل1/415  المزسر: 32ب
 ل1/145  شرح الكوكب المنير: 33ب
 ل2/217، واألمالي 3/432، والجمهرة 53  اعتباو: 34ب
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ويلاا "له الويا واألليا، وله الويا واألويا، وت ُينرد األليا وت األويا في معنى 
   35بالويا"ل

وفيه: "يلاا في الدعاء على الرجا: جوعا  له وُجودا  وُجوسا، فالجود سو الجوو 
  ل 36ب"ل،تباو –بعينه، و ولهم: جوسا 

 "جديد  شيب"، و كر  ببو الطيب في التوكيدلفيما ينرد من اعتباو:  –وفي الجمهرة 

ت  -ت اعتباو –ومثا  ل  كثير من األلناظ التي نلا ببو الطيب في التوكيد   37ب
يحتي على وزن المؤكد، كلولهم: " ليا حلير" "و ليا ن ير"، و"ما به نطيه وت 

  ل 33بنويل"

للمتبوو زنة،  اعتباو جاءد مطابلةبمثلة وال ي نالل ،ليه من س ا بن بكثر 
 لموافلة له روّيا  

 تغيير األلفاظ لتحقيق الموافقة:

ومن بجا ما سبا من كثرة المطابلة بين التابع والمتبوو فلد حدث تغير في 
التابع، وسو ما يمكن بن يطلا عليه ال روراد النثرية، و د ُعرب س ا في ب واا 

فمما  يا في المثا: بن العرب وبمثالهم، من  ل   ولهم: "لكاِّ سا طةت ت طة"، 
األصا: لكا سا طة ت ط،  اا المن ا بن سلمة: "فحداا الهاء لمكان سا طة 

   39بتزدوا  الكالمل"

                                                 

 ل3  اعتباو: 35ب
 ل35  المصدر السابا: 36ب
 ل72، واعتباو: 3/432  الجمهرة 37ب
 ل122، 99، 39  ينظر اعتباو: 33ب
 ل129  الناار 39ب
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ومن بمثلة س ا  ولهم: "ت دريد وت تليد، ويروح: وت ااتليد"،  اا المن ا: 
"ويلاا: معنا : ت دريد وت تلود، بي: وت بحسند بن تتلو، فللبوا الواو ياء 

و الوا: "سو ِرْجس ِنْجس"  اا ابن األنباري: "الِرْجس: النتنللل   92بلالزدوا "ل
والِنْجس بمعنى النَِّجس، ،نما تكسر نونه ، ا جاء بعد ِرْجس، فع ا بفرد  يا: َنِجس 

   91بولم يلا ِنْجسل"

نما  الوا: مسياو وبصله مسواو، ألنه  و كر الزجا  في "نا ة ِمْ ياو ِمسياو" : "وان
ما  –ساو يسوو من  على وجهين: ،ّما بن يكون معا بة، و د سمعنا بنا ة مسواو، وان

   92ب"لبن يكون شا ا  

لعلماء، منها ما نلا عن األحمر: براد: بّوب  ل وفي  ولهم "حيا  الله وبّيا " ب واا
لر: حّيا ، كما  الوا: جاء بالعشايا  ، فلالوا بّيا  تزدوا  الكالم ليكون تابعا  منزت  

   93بوالغدايا يريدون: بالغدواد، و الوا الغدايا لالزدوا ل"

وفي شرح الكافية: "ويجب بن ُيراعى تجانس اللنظين بما يتمكن، فله ا  لبوا واو 
   94ب"َبْول" ياء وبصله: حيل بيل"ل

لكنه بجرح على لنظ األوا و اا اللالي: "ويلولون: َعِيّي َشيّي، وشيّي بصله َشِوّي، 
   95بليكون مثله في البناء"ل

                                                 

 ل32، وينظر اعتباو: 33  الناار 92ب
 ل53، وينظر اعتباو: 2/213  الزاسر 91ب
 ل14/31  الماصل 92ب
 ل2  الناار 93ب
 ل1/333  شرح الكافية 94ب
 ل53، وينظر اعتباو 2/212  األمالي 95ب
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ونلا ببو الطيب عن النراء: "ويلاا: بتيته فمّناني وسّناني، كير مهموز، وسو 
 لوال ي يلحظ سنا تسهيا سمزة "سّناني" ليوافا "مّناني"  96ب،تباول"

ارون: ،نما و اا ببو الطيب: "ويلاا: ،نه ل و ُجود وُسود، فلاا  وم: سو ،تباو، و اا ا
   97ببرادوا به:  و جود وُسوَدد، فحسلطوا ،حدح الدالين ليكون على وزن جود"ل

ومن اعتباو: "كثير بثير"  اا اللالي: "فالبثير سو الكثير، محاو  من  ولهم: ماء 
حمورة وسكة محبورة، بثر: بي: كثير، و الوا بثير لمو ع كثير، كما  الوا: ُمهرة مَ 

ني دتية بالغدايا    93بوالعشايال" وان

، و د  كر في اللسان:  99بونلا ببو الطيب في التوكيد: "ويلاا: رجا ملّي وفّي"
ؤ الرجا، َيْمُلؤ َمالءة، فهو مليءل ثم  اا: و د بولع فيه الناس بتر  الهمز َملُ 

   122ب وتشديد الياءل

في  تبّين لنا ما حدث في األلناظ من تغّير -ومثلها كثير –والُمُثا التي نللنا 
كّا  ل   –ال بط بو  لب حروب العلة، بو تسهيا الهمز، بو تغيير الصيغة 

 ، مؤثرين معنىلألجا بن يكون التابع والمتبوو متناسبين و عا  
* * * 

 اإلتباع والتوكيد:

ماتلنررررة للتوكيررررد، وترررررجم النحويررررون لبرررراب مسررررتلا فرررري  عرفررررد العربيررررة ُصررررورا  
بحلنرراظ محرردودة معروفرررة،  لررو   سررمين: معنويررا  مؤلنرراتهم بررر"التوكيد" بو "التحكيررد"، وجع

                                                 

 ل123  اعتباو 96ب
 ل51  المصدر السابا: 97ب
نما سو لالزدوا  بو لغّية"ل2/214  األمالي 93ب  ،  اا في اللاموس بمر "واألصا ُمْؤَمَرة، وان
 ل125  اعتباو 99ب
   اللسان مألل122ب
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: وسررو تكرررار اللنررظ بننسرره بو بمرادفررهل  رراا ابررن مالرر : "وسررو بن يعرراد اللنررظ ولنظيررا  
مع اّتحاد اللنظ  ّلمرا يكرون  بعاطب، ،ت بن الملرون بعاطب بو ملرونا   بعينه مجردا  

  مررررررا يرررررروم ومررررررا بدرا  مررررررا يرررررروم الرررررردين* ثررررررّم مررررررا بدراجملررررررة، كلولرررررره تعررررررالى:  ،تّ 
الدين

بْوَلى ل  فحولى* ثم بْولى ل  فحْولى ، وكلوله:  121ب
ل ثم  اا: "وبكثر (102) 

  (103)و وو التوكيد اللنظي بجملة"ل

و اا السيوطي "واألجود مع الجملة ، ا بكدد النصا بينهما وبين المعادة بر"ثم"للل 
يكون وبجاز الر ي بن   124بوس ا ،  ت لبس يحصا، فعن حصا لم يؤد بهال"
   125بالعطب في التوكيد اللنظي بالناء ، افة ،لى الهمزةل

و د ربط بعض النحويين بين اعتباو والتوكيرد، فر كر الر ري: "التحكيرد اللنظري 
علررى  ررربين: ألنرر  ،ّمررا بن تعيررد لنررظ األوا بعينرره نحررو: جرراءني زيررد زيررد، وجرراءني 

  (106) ل"، ويسمى ،تباعا  جاءني زيد، بو تلويه بموازنة مع اتنا هما في الحرب األاير
ونلرررا السررريوطي:  ررراا ابرررن الررردسان فررري "الغررررة" فررري بررراب التوكيرررد: منررره  سرررم يسرررمى 
اعتبرراو نحررو عطشرران نشررطان، وسررو دااررا فرري حكررم التوكيررد عنررد األكثررر، والرردليا 

لألوا كير مبّين معنى بننسره عرن ننسره، كرحكتع وببصرع مرع  على  ل  كونه توكيدا  
ع بغيررر بجمررع، فكرر ل  سرر   األلنرراظ مررع مررا  بلهررا، ولهرر ا بجمررع، فكمررا ت ينطررا بررحكت

المعنى كررد بعض حروفها في مثا حسن بسن، كما فعرا برحكتع مرع بجمرع، ومرن 

                                                 

 ل13، 17ر   سورة اتننطا121ب
 ل35، 34  سورة الليامة 122ب
، 2/399، وينظرررررررر المسررررررراعد تبرررررررن عليرررررررا 1134، 3/1133  شررررررررح الكافيرررررررة الشرررررررافية 123ب

 ل2/127والتصري  للشيخ االد 
 ل2/175  سمع الهوامع 124ب
 ل1/333  شرح الكافية 125ب
   المصدر ننسهل126ب
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حجتره منار تهرا بكترع لجريانهرا علرى النكررة والمعرفرة، بارالب  على حدة جعلها  سما  
بن سرر   تلرر  وبنهررا كيررر منتلرررة ،لررى تحكيررد  بلهررا باررالب بكتررعل  رراا: والرر ي عنرردي 

األلنررراظ ترررداا فررري بررراب التحكيرررد برررالتكرارللل و ررراا  ررروم: سررر   األلنررراظ تسرررّمى تحكيررردا  
تباعررا   ل وزعررم  رروم بن التحكيررد كيررر اعتبرراو، وااتلررب فرري النرررا، فلرراا  رروم: اعتبرراو وان

منها ما لم يحسن فيه واو، نحو حسن بسن، و بي  شلي ، والتحكيد يحسن فيره الرواو 
  (107)نحو: ِحّا وِبّا"ل

ويظهر من كالم النحويين اشرتراطهم بن يكرون التوكيرد اللنظري بلنرظ المؤكرد بو 
 بمرادفه وبنه يجوز العطب بين المؤّكد والمؤكد ، ا كان جملة بغير الواول

لينر روا بينره  –بما ما روا  اللغويون من بلناظ، وما نصوا على بنره مرن التوكيرد 
 نا مع التوكيد النحوي:فمنه ما يت -وبين اعتباو، وليليدوا اعتباو

  (108) اا النراء: "يلاا: رجا صّياح تّياح،  اا: والتياح والصياح واحدل"
و اا ببو زيرد: ،نره للليرا حليرر، و يرا، َحِلرر، والحليرر والَحِلرر واحرد: وسرو الصرغير، 

   (109)ال ليا"ل
  (110)ويلاا:  ّب ِسَبْحا ِرَبْحا: وكالسما الطويا ال ام"ل

  (111)يع: ، ا كان ي يع ماله ويشيعه في الناسل"ويلاا: "،نه لم يع مش
  (112)، وسما واحدل"فاردا   ويلاا: "جاءنا واحدا  

                                                 

 ل1/424  المزسر 127ب
 ل33  اعتباو 123ب
 ل39  المصدر ننسه 129ب
 ل49در ننسه   المص112ب
 ل62  المصدر ننسه 111ب
 ل72  المصدر ننسه 112ب
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وكّا مرا سربا توكيرد نحروي، وسرو يوافرا تمامرا  مرا اشرترطه النحويرون فري التوكيردل 
للتوكيررد النحرروي، ،ّمررا ألن اللنرررظ  مّمررا ورد فرري التوكيررد اللغررروي لرريس موافلررا   ولكررن كثيرررا  

 بع بو المؤكد له معنى ماتلب عن األوا، بو لوجود الواو بينهما:التا –الثاني 

: "فرّر ولره كصريل وبصريل وبصريل مرن فني ،تباو ببي الطيب مّمرا عرّد  توكيردا  
 (113)النزو، وكّله بمعنى الصود ال عيبل"

  (114)"ويلاا "سو يحّننا ويرّفنا: بي يعطينا ويميرنا

  (115)لتراب بعينهل"ويلاا: "بنية التراب والُكباب، والكباب سو ا
  (116)ومّما ياتلب فيه معنى التابع  ولهم: "ما له جرب وَحِرب، من الَحَربل"

  (117)ويلاا: "،نه َلساِكب تِكب، والساكب: الجااع، والالكب: المعييل"

ويلولون: "رجا بيمان عيمان، واأليمان: ال ي ماتد امربتره، والعيمران: الر ي سلكرد 
  (118)ي يشتهيهل"،بله فهو يعام ،لى اللبن، ب

ويلررراا: "مرررا لررره ثُرررّا وُكرررّا: ، ا دعررري عليررره برررالهال ، فلرررولهم: ثُرررّا مرررن الثَّلَرررا: وسرررو 
  (119)الهال ، وُكّا من الغلة: وسو العطهل"

  (120)ويلاا: "بلد عريض بريض، فالعريض الواسع، واألريض الحسن النبادل"

                                                 

 ، على التواليل12، 69، 64، 32، 33، 74، 43، 21الصنحاد  –  ينظر اعتباو 122ب –  113ب
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يتروافر فيهرا  فري براب التوكيرد ت -ببرو الطيرب –وعباراد كثيرة صننها المؤلرب 
مرررا تلرررردم مرررن شررررروط التوكيرررد اللنظرررري كمررررا عر ررره علمرررراء العربيرررة، و ررررد ربيررررد بن 
الملصود سنا نروو اارر مرن التوكيرد، وسرو تلويرة المعنرى، وي راب سر ا ،لرى بسراليب 

 التوكيد الكثيرة المعروفة في العربيةل

 اإلتباع والترادف:
وبررين علمرراء العربيررة  الترررادب فرري اللغررة: دتلررة بكثررر مررن لنررظ علررى معنررى واحررد،

ارررررالب: بترررررّدا األلنررررراظ الماتلنرررررة علرررررى الشررررريء الواحرررررد باعتبرررررار واحرررررد بم باعتبررررراراد 
 ل(121)ماتلنة

و ررد فررّرا البرراحثون بررين اعتبرراو والترررادب، فالمترادفرران ينيرردان فاارردة واحرردة مررن 
  (122) كير تناود، بما التابع فال ينيد معنى وحد ل

و َشرررَ ر مررر ر علرررى الصرررحي ، ألّن الررر ي بعرررد  ررراا ابرررن النجرررار: "وت تررررادب فررري نحررر
األوا تررابع ت ينيررد شررياا  كيررر التلويررة، وشرررط الترررادب بن ينيررد بحررد المترررادفين لررو 

  (123) اننرد، ألنه مثا مرادفه في الرتبةل"

يكشررب وجررود  –،تباعررا بو توكيرردا   –والرر ي عليرره األلنرراظ اعتباعيررة بمعناسررا الواسررع 
باعرا، و رد نللنررا بمثلرة منهرا فري الصرنحاد السرابلة عنررد كثيرر مرن المرادفراد عرّدد ،ت

 حديثنا عن التوكيد، و ل  بن يكون الثاني مرادفا  لألوال
والبراب الرر ي علررد  اللررالي لإلتبراو اسررتند فيرره ،لررى تلسرريم الترابع ،لررى  سررمين: مررا يكررون 

 لفيه الثاني بمعنى األوا فُيؤتى به توكيدا، و رب يكون فيه الثاني ماالنا لألوا

   124بفمن  ل : "بِشر بِفر، فاألشر: الَبِطر المرح، وك ل  األ ر عند ابن األعرابي"ل

                                                 

 وما بعدسال 1/422  ينظر المزسر 121ب
 ل1/422، والمزسر 1/343  ينظر المحصوا 122ب
 ل1/143  شرح الكوكب المنير 123ب
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ل ويلولون: "م يع مسيع، (125) ويلولون: " شيا، بايا، فالبايا سو ال ايال"
  (126)واعساعة: اع اعة"

ويلولون مّما بوردنا من األمثلة ومّمرا فري كترب اعتبراو ومصرادر  تظهرر لنرا بن 
 سواء بعّد  ل  من اعتباو بو التوكيدل –جاء مرادفا لمتبوعه  من بلناظه ما

 اإلتباع واإلبدال:
اعبرررداا فررري اصرررطالح اللغرررويين: ، امرررة حررررب مكررران حررررب فررري مو رررعه، بو 

، مررررع تناسررررب المعنررررى بررررين واحرررردا   اتنرررراا الكلمتررررين فرررري جميررررع الحررررروب عرررردا حرفررررا  
ن المبرردتن مّمررا تلاربررا اللنظررين، كمرردح ومررد ، وجثررا وجرر ا، ويكثررر بن يكررون الحرفررا

 ، و د يلع اعبداا في كير المتلاربينلصنة بو مارجا  

 كرسرا العلمراء فري اعتبراو وسري مّمرا  وعال ة المبحث باعتباو بّنا وجردنا بلناظرا  
 ُيَعد من اعبداا بو العكس:

وسرو بوسرع  –وس   نما   ل ل  نبدبسا بما  كر ببو الطيرب فري كتابره "اعبرداا" 
 ية في س ا المو وو، ونجد األلناظ بننسها في كتابه اعتباو:كتب العرب

(127) 

، (128)بدالررره: "رجرررا  رررايا برررّين ال ررر لة، وبايرررا برررين الب لرررة"بورد المؤلرررب فررري ،
، وكونرره مررن اعبررداا (129)واللنررظ عينرره مرر كور فرري ،تباعرره، و كررر  كيررر  مررن المررؤّلنين

لكررن تتنا همررا معنررى وتاتالفهمررا صررناد، و  بعيررد لتباعررد ال رراد عررن البرراء مارجررا  
 جعال من اعبداال

                                                                                                                        

 ل2/215  األمالي 124ب
 ل2/214  المصدر السابا 125ب
 ل1/215  المصدر السابا 126ب
 وما بعدسال 11  ينظر كتابنا ظاسرة اعبداا اللغوي 127ب
 ل1/13  اعبداا ألبي الطيب 123ب

   129ب
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، علرى بن (130)ومنه ما  كر في اعبداا عن النرراء: "بْفلَرد ولره َبصريل وكصريل"
الباء والكاب مبدا بحردسما مرن ادارر، وسرو بعيرد كسرابله، ثرم ،ن المؤلرب  كرر  فري 

  (131) سم التوكيدل –كتابه اعتباو 

 كرررر  –وصررناد  تالب مارجررا  علررى مرررا بينهمررا مررن اارر –وفرري ،بررداا الرر اا والمرريم 
المؤلرب: "رجرا مهر ار، ورجرا مهمرار: ، ا كران كثيرر الكرالم، وسرو يهر ر فري كالمره 

  (133)، وفي اعتباو: "ويلاا: ،نه َلهِ ر َمِ رل واله ر: الكثير الكالمل"(132)ويهمر"

 عبورد ببرو الطيرب: "الَسرَملّ  –وما ببعد حدوث  ل   –وفي اعبداا بين السين والهاء 
، وبورد  فررررري ،تباعررررره مرررررن التوكيرررررد، كمرررررا  كرررررر  اللرررررالي فرررررري (134)َملّرررررع: الررررر اب"والهَ 

  (135)اعتباول

برررداا السرررين والعرررين نلرررا ببرررو الطيرررب عرررن اللحيررراني: ت اتيررر  سرررجيس ،وفررري 
وبورد  ابرررررن فرررررارس فررررري اعتبررررراو  (136)الررررردسر، وعجررررريس الررررردسر، بي اارررررر الررررردسرل

  (137)ارلمعنى اد: والعجيس: تحكيد وسو في والمزاوجة عن األصمعي، و اا

كيد: عن النراء:  سب اللوم َشِ ر ِمرَ ر، وِشرَ ر سومما جاء في اعبداا تبن ال
  (139)وسو مّما يروح في اعتباول (138)ِبَ ر، وَشَ ر َمَ ر: ، ا تنرّ وال

                                                 

 ل1/34  اعبداا 132ب
 ل21  اعتباو 131ب
 ل2/26  اعبداا 132ب
 ل 2/215، واألمالي 36  اعتباو 133ب

   134ب
   135ب

 ل2/212  اعبداا 136ب
 ل49اعبداا والمزاوجة   137ب
 ل13  الللب واعبداا 133ب
 ل37  اعتباو 139ب
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ونلا ابن السكيد في ،بداا الباء والمريم كسرابله: يلراا: َمهرال وَبهرال فري معنرى 
  (140)وبهال ،تباول واحد، وعن ببي عمرو بن مهال

بدالهما كثير فري اللغرة –وفي ،بداا الهمزة والعين  "النرراء: يلراا: يروم َعرّ ،  -وان
وكر ل :  سرب اللروم َعباديرد وبباديرد،  (142)تبراووسو فري اع  (141)م ب  من الَحرلو وي

  (144)ما بورد  ببو الطيب في اعتباول ووس (143)وعباديد بباديد

تبرراو وَتتبلررع سرر ا بررداا واعفيرره بررين اع اتلنررا  وسرر   نمررا   ممررا ورد فرري العربيررة م
تبرراو، مرن الالررط بينهمرا، كمررا يبرين عررن التوسرع الوا رر  فري اع البحرث ُيظهرر كثيرررا  

بررررداا مررررا لرررريس منرررره، وبن المصررررطلحاد ليسررررد ن علمرررراء العربيررررة حشررررروا فرررري اعوب
 وا حة المعالم تماما ل

 تباعمن أمثلة اإل 
ونبرررين اراء العلمررراء فيهرررا واارررتالفهم فررري  تباعيرررة،نلررردم سنرررا بعرررض العبررراراد اع
وبرررا  "وللعلمررراء فررري سررر   العبرررارة ب رررواا واراء فررري  تنسررريرسا فمرررن  لررر : سرررو فررري ِحرررا  

تنسيرسا: فلد سبا ربي ببي عبيد في ،اراجها من اعتباو وعّدسا جملة جديدة لمكان 
للروا: بّا كالم ببي عبيد، بما ابن فرارس فا تصرر علرى ا -الواو، ونلا في الصحاح

وكيرد مرن كتابره، وابرن دريرد "وسو ِحا وبِرّا بي مبراح و كرسرا ببرو الطيرب فري  سرم الت
 ل(145)يجوز بن ينرد تباعا  جعلها ،

                                                 

 ل16  الللب واعبداا 142ب
 ل23  المصدر السابا 141ب
 ل3  اعتباو: 142ب
 ل23  الللب واعبداا 143ب
 ل11  اعتباو: 144ب
 بال –والصحاح  62واعتباو والمزاوجة  23، واعتباو 3/432  ينظر: الجمهرة 145ب
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مرا سربا  –ومثا ما سبا  ولهم: "حّيا  الله وبّيا "، فمّما  يا في معنى بّيرا  
، توكيردا  من ،نكار اعتباو فيها عند ببي عبيد ألنهرا برالواو، وبمرا ببرو الطيرب فجعلهرا 

  (146)فراد نه من العبارة وسي عند ابن دريد ،تباو يجوز ،ولم يبين ابن فارس مو 

، ويوردسرا اللرالي وينسررر ويلولرون: عرريض بريرض، فررحبو الطيرب يجعلهرا توكيرردا  
 –كما يغلب على الكتاب –األريض بمعنى الاليا للاير الجيد للنبادل وابن فارس 

و رررراا فرررري تبرررراو الرررر ي ينررررردل فحدالهررررا فرررري اع مررررا ابررررن دريرررردبعنهررررا،  ت يرررر كر شررررياا  
تبرراو لرره، وبع ررهم ينرررد  ويلرروا: جرردي بريررض: الصررحاح: وشرريء بريررض عررريض ،

 ل(147)بي سمين

تباو عند ببي الطيب: رجا حا ا با ا ومثله في الصرحاح، و راا فري ومن اع
األمررررررالي: فبررررررا ا يمكررررررن بن يكررررررون لغررررررة فرررررري "برررررراثا" كمررررررا  ررررررالوا:  َررررررَرب حثحرررررراث 

 بن رجرررال   -واللرره بعلررم –صررا ونبيثررة ونبيرر ة: لتررراب الباررر، فكررحن األ (148)وحرر حا ،
 ل(149)سلى فحجاد وبكثر، فليا: حا ا با ا بي حا ا بالسلي باثا للماء

ومررن  لرر  مررا جرراء فرري الصررحاح: "ورجررا نررادم سررادم، وَنررْدمان سرردمان، ويلرراا: 
 (150)"ادملسرو ،تبرراو لررهل" : "سررادم نررادم" وسررو مررن التوكيررد عنررد ببرري الطيررب: "نررادم سرر

مالي: "ويلولون َاْزيان سْوان" فسوان محاو  من  ولهم: َسْوبة سواء: بي بمر وفي األ
  بي للل"ل

                                                 

 ل69واعتباو والمزاوجة  24، واعتباو 3/432  ينظر الجمهرة 146ب
 ل52واعتباو والمزاوجة  12واعتباو  2/212واألمالي  3/432  الجمهرة 147ب
   اللرب: سير الليا، والح حا : السريعل143ب
 ، والصحاح ح ال2/217واألمالي  22  اعتباو 149ب
 سدمل –والصحاح  2/213واألمالي  54  اعتباو 152ب
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وسررو فرري الجمهرررة مررن اعتبرراو الرر ي ت ينرررد، علررى بنرره مررن التوكيررد عررن ببررري 
  (151) الطيبل

ومن اعتباو عند ببي الطيب: مرااا داارا مرن  رولهم: رجرا مردّوا بي محّمرا، 
ل ثرم  راا: وت يررتكلم مرا، وكر ل  المرُوا، ويلراا مرراا الرجرا، يمروا مو را  والردلوا: الح

ل بي ررا   ، وداا يرردوا َدوا ررة وَدؤو ررا  ل ويلرراا: ،نرره ليمرروا موا ررة، ومؤو ررا  بالرردااا منررردا  
 تباو"ل، -و اا ابن فارس: سو مااث دااا

  (152)وسو في الجمهرة مما ت ينرد
نره لااسرر دابرر، تبراو: ويلراا: ،ا ببرو الطيرب فري اعونارتم سر   األمثلرة بمرا نلر

، ومررا لرره َاِسررَر َوَدبِررَرل ثررم  رراا: فرري برراب التوكيررد: بنرره لااسررر د امررر، وَاِسررر وَدبِررر 
ن بنه َلَاِسر  َدِمر، فع ا  لد: ااسر دابر بالباء فال وجره لره ،ت الدامر: الهال للل وان 

  ل(153)، بو تكون الباء مبدلة من الميمتباعا  يكون ،
مددن فنددون العربيددةف وبدداا مددن أبواباددا اللريفددةف ا ددتعمله  وبعدددف فاددنا فددن  

مرن ، و رد بوجزنرا الحرديث فيره، وعّمرا يتعلّرا بره للكرالم وتزينرا   توكيردا   فصحاء العدرا
ن نكرررون  رررد ُوفلنرررا فيمرررا  صررردنا، نسرررحا اللررره المزيرررد مرررن المباحرررث اللغويرررة، املرررين ب

 ف له، والواسع من كنر  وعنو ل
 والحمد لله رب العالمين

 لصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلينوا

                                                 

 ل212واألمالي: ط/ 52عتباو ، وا3/429  الجمهرة 151ب
 ل59واعتباو والمزاوجة  2/215واألمالي  42، واعتباو 432  الجمهرة/ 152ب
 ل45واعتباو والمزاوجة  2/213، وينظر: األمالي 45-43  اعتباو 153ب
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 مراجع البحث
 

 اللران الكريمل
مجمرع  -تحليا عز الردين التنرواي –ألبي الطيب اللغوي الحلبي  –اعبداا  -

 سرل1332دمشا  –اللغة العربية 
مجمرع اللغرة  –واي نرتحليرا عرز الردين الت –ألبي الطيرب اللغروي  –اعتباو  -

 سرل1332دمشا  –العربية 

مطبعرررررة  –تبررررراو والمزاوجرررررة ألحمرررررد برررررن فرررررارس بعنايرررررة كمررررراا مصرررررطنى اع -
 مل1947اللاسرة  –الاانجي

 ل4624ونساة ماطوطة عن تشستربيتي     

مكتبرررررة  -لثعلرررررب بحمرررررد برررررن يحيرررررى، تحليرررررا عبدالسرررررالم سرررررارون –األمرررررالي  -
 مل1943اللاسرة  -المعارب

 سرل1324اللاسرة  –مطبعة بوتا  –ألبي علي اللالي  –األمالي  -

 –حيردر ابراد الردكن  –دااررة المعرارب العثمانيرة  –تبن دريد  –جمهرة اللغة  -
 سرل1345 –الهند 

تحليرا دل حراتم  -نبراريألبري بكرر برن األ –الزاسر في معاني كلمراد النراس  -
 سرل1399بغداد  –دار الرشيد  –صال  ال امن 

 –تحليررررا نرررر ير حمرررردان  –الجررررزء الثررررامن  ،للرررر سبي –سررررير بعررررالم النرررربالء  -
 سرل1421مؤسسة الرسالة، بيرود، 

 سرل1275مصورة عن طبعة ادستانة  -للر ي األسترابا ي –شرح الكافية  -

مركررز  ،تحليررا دل عبرردالمنعم سريرردي –تبررن مالرر   –شرررح الكافيررة الشررافية  -
 سرل1422مكة المكرمة  –البحث العلميل جامعة بم اللرح 
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تحليررا دل محمرررد  –تبرررن النجررار  –شرررح الكوكررب المنيررر فررري بصرروا النلرره  -
 سرل1422مكة  –الزحيلي، و دل حمادل مركز البحث العلمي 

مكتبررة  -تحليررا السرريد بحمررد صررلر –الصرراحبي فرري فلرره اللغررة تبررن فررارس  -
 مل1977اللاسرة  –عيسى الحلبي 

دار العلررررررم  –تحليررررررا بحمررررررد عبرررررردالغنور عطررررررار  –للجرررررروسري  –الصررررررحاح  -
 سرل1399بيرود  -للماليين

دل علررررري حسرررررين البرررررواب، دار العلررررروم، الريررررراض،  ،غرررررويظررررراسرة اعبرررررداا الل -
 سرل1424

العرررررررين للاليرررررررا برررررررن بحمرررررررد، تحليرررررررا دل ،برررررررراسيم السرررررررامرااي، و دل مهررررررردي  -
 م وما بعدسال1931المازومي، دار الرشيد، بغداد 

 –دااررررة المعررارب العثمانيرررة  –كريررب الحررديث ألبررري عبيررد اللاسرررم بررن سررالم  -
 سرل1334الهند  –حيدر اباد الدكن 

لغريررب المصررنب، ألبرري عبيررد اللاسررم بررن سررالم، ماطوطررة مصررورة، جامعررة ا -
 ل324مام، باع

النرراار، للمن ررا بررن عاصررم، تحليررا عبرردالعليم الطحرراوي، مطبعررة الحلبرري،  -
 مل1962اللاسرة، 

سررررردية، طهرررررران برررررة األالنهرسرررررد، تبرررررن النرررررديم، تحليرررررا ر رررررا تجررررردد، المكت -
 مل1971

 مل1935، اللاسرة ةعة المصرياللاموس المحيط، للنيروزببادي، المطب -

برداا، تبرن السركيد ب رمن الكنرز اللغروي  تحليرا بوكسرد سننرر، الللب واع -
 مل1923المطبعة الكاثوليكية، بيرود 

 سرل1316الكتاب، لسيبويه، بوتا،  -

 لسان العرب، تبن منظور، دار لسان العرب، بيرودل -
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جررررابر طرررره المحصرررروا فرررري بصرررروا النلرررره، لناررررر الرررردين الرررررازي، تحليررررا دل  -
 سرل1399مام، الرياض، العلواني، مطبوعاد جامعة اع

 ندلسي، المكتب التجاري، بيرودلاأل الماصل، تبن سيد  -

المزسرررر فررري علررروم اللغرررة وبنواعهرررا، للسررريوطي، تحليرررا محمرررد بحمرررد جاداللررره  -
 مل1953وزميله، مطبعة الحلبي، اللاسرة 

اللرررره، مكتبررررة المنرررررداد، للراكررررب األصررررنهاني، تحليررررا محمررررد بحمررررد الررررب  -
 مل1972األنجلو، اللاسرة 

ملررراييس اللغرررة، تبرررن فرررارس، تحليرررا عبدالسرررالم سرررارون، مكتبرررة الارررانجي،  -
 مل1972اللاسرة، 

 سمع الهوامع، للسيوطي، دار المعرفة، بيرودل -

 

 

 
 

 


