اإلتباع في اللغة
للدكتور علي حسن البواب
كلية اللغة العربية  -الرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
سيد األنبياء والمرسلين ،وبعد،
رب العالمين ،والصالة والسالم على ّ
الحمد لله ّ

فللعربية كثيرر مرن الاصراال اللغويرة ،وللعررب بسراليب لتلويرة الكرالم وتوكيرد

رنم عررن البالكررة والب ارعررة ،مررن ل ر مررا
وتزيينرره ،وعبرراراد تر ّردا علررى النصرراحة ،وتر ّ
وممررا بثررر عررنهم ،وفرري سر ا
عرررب ب ر باعتبرراو  ،وسررو مررن سررنن العرررب فرري كالمهررمّ ،

البحث حديث عن س

الظاسرة اللغوية:

اعتباو لغة واصطالحا:
يتبعره ،تََبعرا،
تدا مادة "تبع" في اللغة على التُلُ ّو واللَ ْنو ،يلاا :تبع فالن فالنراَ ،
وتتبعره،
وتَباعة ،وتُبوعا ،وتَباعا :مشرى النره وسرار فري ،ثرر  ،وترال ل ويلراا :تابعرهّ ،
واتّبعهل والتابع والتبيع :التالي للشيء ،الموالي لهب 1ل

وورد سر ر ا األص ررا ومش ررتلّاته ف رري اللر رران الكر رريم ف رري موا ررع كثير ررة :رراا الل رره
ب2
َِّ
المرسرلين ب ، 3و راا:
تعالى :ببفمن تَبع ُسداي
و اا ّ
عز وجا :ببيا وم اتبعروا ُ

ب 1ينظر الصحاح ،والملاييس ،واللسان ،والمنرداد – تبعل
ب 2سورة البلرة33 :ل
ب 3سورة يس22 :ل
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ب4
بب،نررا لكررم تََبعررا
ببومررا بنررد بتر ت
رابع بلَررتهم  ،و ررااّ :
علينا به تَبيعا ب 6ل

ب5

و رراا :ببثُر َّرم ت تَ ِجرردوا لكررم

ريء :بلحلره بره وجعلره تاليرا لرهل بمرا
فاعتباو في اللغة :مصردر بتبرع الشريء الش َ
رع الكلمررة
فري اتصررطالح فحو ر تعريررب لره مررا كرر بحمررد برن فررارس" :وسرو بن تُتَْبر َ
رويهررا ،شررباعا وتوكيرردا"ب 7ل ومررن ل ر َ :ح َسررن َب َسررن ،وَسرريم
الكلمررة علررى وزنهررا بو ّ
وسيم ،وشيطان ليطانل
فيما روا ابن األعرابيّ ،بنه سحا العرب عرن
بما الغرض من استعماله فيتّ
ب3
ونلويه"ل
نشد
اعتباو فلالوا" :سو شيء َنتِد به كالمنا" "بيّ :
ّ
و رراا ادمرردي" :التررابع ت ينيررد معنررى بصررال ،ولهر ا رراا ابررن دريررد:
حاتم عن معنى َ"ب َسن"

ب12

ب9

سررحلد ببررا

فلاا :ت بدري مرا سرول راا السربكي :والتحليرا بن الترابع

رعن العرررب ت ت ررعه سرردح ،وجهررا ببرري حرراتم بمعنررا ت ي ر ّرر ،بررا
ينيررد التلويررةن فر ّ
ب11
بن له معنى وسو ت يعرفه"ل
ملت ى وله ،نه ت يدري – معنا ّ
،مرا بن
و اا الر ي األسترابا ي عرن اعتبراو" :وسرو علرى ثالثرة ب رربّ :
فعنره ّ
يكررون للثرراني معنررى ظرراسر ،نحررو :سنياررا مرياررا ،وسررو س ررير ،بو ت يكررون لرره معنررى
ب 4سورة البلرة145 :ل
ب 5سورة ،براسيم21 :ل
ب 6سورة اعسراء69 :ل
ب 7الصاحبي453 :ل

ب 3ينظر األمالي لثعلب ،3/1 :والصاحبي 453ل
ب 9الجمهرة429/3 :ل
ب 12من ولهم "حسن بسن"ل
ب 11المزسررر ،416 ،415/1 :وينظررر المحصرروا لل ررازي  ،343/1وشرررح الكوكررب المنيررر تبررن
النجار 143/1ل
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بصرالن برا ُ ّرم ،لرى األوا لترزيين الكرالم لنظررا ،وتلويتره معنرى ،نوان لرم يكرن لره فرري
حاا اعفراد معنى ،نحوَ :ح َسن َب َسن َ َسن ،بو يكون له معنرى متكلّرب كيرر ظراسر،
ب12
نحو :ابيث نبيث ،من نبث الشيء :بي استارجه"ل
بحث العلماء لإلتباع وآراؤهم فيه:
كران لعلمرراء العربيررة جهرود فرري د ارسررة اعتبرراو – مرن منطلررا عنررايتهم بالعربيررة،

وحرص ررهم عل ررى بح ررث

رراياسا وظواسرس ررا ،و ررد تباين ررد مر روا نهم م ررن المو رروو،

وااتلند نظراتهم واراؤسم فيره ،ونر كر سنرا بن بلنراظ اعتبراو رويرد ونللرد عرن بامرة
العربية وعلمااها ،منهم اليزيدي ،واللحياني ،واألحمرر ،وببرو مالر عمررو برن ِك ْرِكررة،
وببررو زيررد ،ويررونس ،واألصررمعي ،والالي ررا ،وابررن األع اربرري ،وببررو عمرررو الش رريباني،
والكسررااي ،والنرراء ،و طرررب ،وببررو عبيررد ،وببررو عبيرردة ،وكيرررسمل كمررا نر كر بن بوااررا

المؤلنين في العربية عر وا لإلتباو ،فمنهم مرن ا تصرر علرى ،يرراد بلناظره بو بشرار
اصره بمباحرث وببرواب ،و ليرا مرنهم مرن بفررد
،ليه دون تلعيد بو تحديد ،ومرنهم مرن ّ
له كتبال
ونتحدث فيما يلي عن جهود علمراء العربيرة علرى اارتالب اتجاسراتهم ونظررتهم

نتبين دورسم في بحثه واراءسم فيه:
لإلتباوّ ،

فني كتاب "العين" للاليا بن بحمد – وسو من ب دم المؤلناد اللغويرة – تتنراثر
بلناظ اعتباو ،يعلِّا الاليا على بع ها مشي ار ،لى شيء مرن مالمر البراب ،وينلرا

بع ررها دون تعليررا :رراا" :واللنرروو :الجرروو ،ويلرراا :العطرره ،وبررالعطه بشرربه للرروا

العرررب :عليرره الجرروو والنرروو ،وجررااع نررااع ،ولررو كرران الجرروو نوعررا لررم يحسررن تكريرررل
و اا اار ، :ا ااتلب اللنظان كرروا المعنى واحد"ل

ب 12شرح الكافية333/1 :ل
ب 13العين257/2 :ل
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ب13

وبيررا  ،بي :بفرحر وب ررحك  ،ويلررااّ :بيررا تلويررة
حيررا اللرره ّ
و رراا" :وتلررواّ :
ب15
ب14
طالب بالليا"ل
عواسّ :
ّ
لحيا "ل ونلا" :ورجا َح ّواس ّ
وفي "الكتاب" ،شاراد ،لى بعض مسرااا اعتبراو ،راا سريبويه" :وسر ا حررب ت

ُي ررتكلّم ب رره من ررردا ،ت بن يك ررون عل ررى "ويلر ر  ،وس ررو ولر ر  :ويلر ر وعولر ر  ،وت يج رروز:

عول "ل

ب16

و رراا" :وت تلررواَ :ع ْولَررة لر ّ،ت بن يكررون بلهررا :ويلررة لر  ،وت تلرروا :عرروا لر
بن ينوؤ يتبع يسوؤ  ،وت يكون يسوؤ
حتى تلوا :ويا ل ن ألن ا يتبع ا ،كما ّ

مبتدب"ل

ب17

ونلم من كالم سيبويه اعشارة ،لى اعتباو ،و ّبنه ت ينرد ،برا يكرون ملحلرا بمرا
بله متّصال بهل
وناطررو اطرواد لنصررا ،لررى ببرري عبيررد اللاسررم بررن سررالم الهررروي المترروفّى سررنة
223سر ،وسو من بامة العربية ،فنجد يلدم مباحث جيدة في مو وعنا س ال
فنرري معجمرره اللر ّريم "الغريررب المصر ّرنب" يلعررد ببررو عبيررد بابررا لإلتبرراو ،ينلررا فيرره
بمثلررة ،تباعيررة عررن ببرري زيررد ،والكسررااي ،والن رراء وكيرررسم ،منهررا" :بحمررا فررا ّ تررا ّ ،

ب 14المصدر السابا313/3 :ل
ب 15المصدر ننسه272/3 :ل
ب 16الكتاب162/1 :ل

ب 17المصدر السابا167/1 :ل
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و ررا ّا ب ررا ّا ،وم ررا ل رره عافطر رة وت نافط ررة ،يل رروا :العافط ررة :العن ررز تعن ررط ،ت رررط،
ب13
والنافطة ،تباولللللل
وفرري كتابرره "كريررب الحررديث" يتعرررض للمو رروو ،ونر ار وسررو ينلررا الحررديث عررن

ب19
يار وسو بكثر" ثم
ْ
بحار ّ
جار يلوا" :وبعض الناس يروونه ّ
حار ّ
"الشب ُرم"  :ب،نه ّ
رار ،تب رراو ،كل ررولهم :عطش رران
رراا" :و رراا الكس ررااي وكي ررر :الح ر ّرر م ررن الحر ر اررة ،وي ر ّ

نطشان ،وجااع نااع ،وحسرن بسرن ،ومثلره كثيرر فري الكرالم ،نوانمرا س ّرمي ،تباعرا ألن
الكلمة الثانية ،نما سي تابعة لألولى على وجه التوكيد لها ،وليس يرتكلّم بهرا مننرردة،

فله ا يا، :تباو"ل

ب22

ببيا
و اا" :و اا بعض الناس في ّ

ب21

،نما سرو ،تبراو ،وسرو عنردي علرى مرا

بن اعتباو ت يكاد يكون برالواو ،وسر ا
جاء تنسير في الحديث بنه ليس بعتباو ،ل ّ
ب22
بالواو"ل
وفي مو ع اار من الكتاب – في حديث العباس وابنه عبدالله – رحمهما الله-
فرري زمررزم :بت بحلّهررا لمغتسررا ،وسرري لشررارب ِح ر ّا وبِ ر ّا رراا" :فحمررا ررولهم بب ر ّا فررعن
ببا ،نه ،تباو كلرولهم :عطشران نطشران ،وجرااع نرااع،
األصمعي اا :كند ب وا في َ

ب 13الغريب المصنب من ب دم وبحسن معجماد المعاني ،وت يرزاا ماطوطرا علرى كثررة نسراه،
و ررد رجعررد ،لررى نسرراة مصررورة فرري مكتبررة جامعررة اعمررام – ب  ،324وسرري كيررر مرّمررة
الصنحاد ،والباب بااتصار في المزسر 419/1ل

ب كالعدس – اللاموس – شبرمل
ب 19وسو َح ّ
ب 22كريب الحديث273/2 :ل
وبيا ل
بحيا الله ّ
ب 21بي في ّ
ب 22كريب الحديث232/2 :ل
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ب23
بن ببِررال فرري لغررة حميررر :مبرراحل رراا ببررو عبيررد:
حتررى بابرنرري معتمررر بررن سررليمان
ّ
ألنرا ر ّا مرا وجردنا اعتبراو يكرون برواو العطرب ،نوانمرا اعتبراو
وسو عندي على ما الرهن ّ
بغير واو ،كلولهم :جااع نااع ،وعطشان نطشان ،وحسن بسرن ،وبشربا لر ،نمرا يرتكلّم

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:

وبيرا
بحيرا اللره ّ
بحد ابنيه بارا  ،فمكرث ماارة سرنة ت ي رح  ،ثرم يرا لرهّ :
ومررا ّبيررا ل رراا :ب ررحك  ،يبر ّرين لر بنرره لرريس بعتبرراو، ،نمررا سرري كلمررة بارررحل رراا:
ب24
بال شناء ،كما يلاا :د ب ّا الرجا من مر ه واستب ّا ، ،برب"ل
،ن ّ
ويلااّ :
مليد بكون
ويلحظ سنا عناية ببي عبيد ومن نلا عنهم بالمو وو ،وبن اعتباو ّ
الكلمة الثانية ت يرتكلّم بهرا منرردة ،وبن ت يكرون برين الكلمترين واو عطرب ،فرعن كران
للثانية معنى وتنرد في الكالم ،بو كان بينهما الواو فليس بعتباول

نوا ا انتللنر ررا ،لر ررى اللر رررن ال اربر ررع الهجر ررري – عصر ررر اتزدسر ررار اللغر رروي -وجر رردنا
المبحث يناا من الدراسة نصيبا ،ويلتند ،ليه علماء العصر والمؤلنونل
فحبو ،سحا الزجرا المتروفّى سرنة 311س ر  -لره ربي فري اعتبراو نللره عنره ابرن
تعد ،تباعا ّ،ت  ،ا كانرد ممرا ت ينررد فري الكرالم وت
بن اللنظة ت ّ
سيد ّ ،
يتلال في ّ
عما نللنا اننا عن علماء العربية:
ينصا ،وس ا ت ياتلب ّ

اا ببرو ،سرحا فري ب سريم وسريم " :لريس وسريم" ،تباعرا ل ر " سريم" كمرا بن رولهم

بملي صبي ليس صبي ،تباعا لملي  ،نوانما يكون اللنظ مل ّيا عليه باعتبراو  ،ا
لم يكن ينصا ،كلولهم :بعطشان نطشان فنطشان ت ينصرا مرن عطشران ،ولر ل
ب 23ترروفي سررنة 137س رر ،كرران محر ّردث عصررر  ،مررن كبررار العلمرراء وثلرراتهم ،ينظ رر سررير بع ررالم
النبالء422/3 :ل
ب 24كريب الحديث29-26/4 :ل
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يرا فري نحررو سر ا ،تبراو ،ألنرره ت معنرى لره  ،ا جرريء بره وحرد  ،فحمررا وسريم فلرد جرراء

دون سيم"ب 25ل

و اا في بم يع مسيع ،و ااع سااع " :ليس مسيع ،تباعا لم يع ،وت سراا

،تباعا ل ااع ،فعنهم يلولون:

اعد النا رة وسراعد ،ونا رة م رياو ومسرياو ،و رد

فتوسمروا
كر من اا ّ،نه ،تباو ولهم :مسياو ،وبصله من الرواوّ ،
ساعد تسوو، ،نما ّ
بنه ررم لبوس ررا ي رراء ،تباع ررا لم ررياو ،كي ررب وس ررم يلول ررون :مس ررياو م ررياو ،فيل رردمون

مسياعا على م ياو"ل

ب26

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

في البابل

ب 27

روفي سرنة 321س ر  -بلردو مرع البراحثين فري
ودت ببو بكرر برن دريرد األزدي – ت ّ
بمثلررة ،تباعيررة ،و رراا بعررد نلررا عرردد منهررا" :فه ر الحررروب ،تبرراو ت تنرررد" ثررم رراا:
"وتجيء بشياء يمكن بن تنرد"ل فهو ت يشترط بن تكون األلناظ اعتباعية مما يجرب

عدم ،فراد  ،نوان كان ل سو األكثر عند وفيما بورد من األمثلةل كمرا بن فري ثنايرا
ب23
الجمهرة بمثلة لإلتباول
وفرري اا ررر ماطوطررة "اعتب رراو والمزاوجررة" تب ررن فررارس نل ررا ناسرراها ع ررن اب ررن

دريررد":

ب29

بن مررن كالمهررم اعتبرراو والمزاوجررة والللررب واعبررداا :فاعتبرراو يكررون بررال

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

ب 25الماصل32/14 :ل
ب 26المصدر السابا31/14 :ل
ب 27الجمهرة431-429/3 :ل
ب 23ينظر الجمهرة223/3 ،321 ،292/1 :ل

ب 29في تشتربيتي – ر م  ،4624كتبد سنة 627سرل
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وتن  ،وس ا الربي موافا لما نللنا ريبا عن ببي عبيد من اشتراطه بن يكون اعتباو
بغير الواول

وفرري "األمررالي" ألبرري علرري اللررالي المترروفى سررنة 356س ر  -برراب واسررع لإلتبرراو،

بورد فيه بمثلة كثيرة من بلناظه ،و ام بتنسيرسا وشرحها:
برردب ببررو علرري البرراب بلولرره" :اعتبرراو علررى

ب32

رربين :ف رررب يكررون فيرره الثرراني

بمعنررى األوا فيررؤتى برره تحكيرردا ،ألن لنظرره ماررالب للنررظ األوال و رررب فيرره معنررى

الثاني كير معنى األوا"ل

ب31

ِ
ري
رراا" :فمررن اعتبرراو ررولهم :بس روان بت روان فرري الحررزن ،وبس روان مررن ررولهم :بسر َ
يحسى ،بسى ، :ا حزن ،ورجا بسيان وبسوان ،بي حزينل وبتروان :مرن رولهم:
الرج ُا َ

بتيترره اتيرره ،وسرري لغررة له ر ياللل فمعنررى ررولهم :بس روان بت روان:
بتَ ْوترره ،اتُررو  :بمعنررى ْ
رردد ،ير ر سب ويج رريء م ررن ش ر ّردة الح ررزن"لب" 32ويلول ررون :عطش رران نطش رران،
حر رزين مت ر ّ

فنطش رران :م ررحاو م ررن ررولهم :م ررا ب رره َنط رريه :بي م ررا ب رره حرك ررة ،فمعن ررا  :عطش رران
ب33
لا"ل
و اا" :ويلولون :شريطان ليطران ،فليطران مرحاو مرن رولهم :تط حلبره بللبري ،يلروط
ويليط :بي لصاللل فمعنى شيطان ليطان :شيطان لصواللل"ب 34ل

ب 32األم ررالي 222-211/2ل و ررد نل ررا اب ررن س رريد ف رري الماص ررل  37-23/14الب رراب ع ررن
اللررالي ،ولررم يشررر ،لررى مصرردر  ،وب رراب ربي الزجررا الر ي نللنررا ريبررا ،كمررا نلررا – ل33

عن الجمهرةل
ب 31األمالي211/2 :ل
ب 32المصدر السابا211/2 :ل
ب 33المصدر ننسه212/2 :ل

ب 34المصدر والصنحة السابلةل
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فسر فيه اللرالي الثراني بمعنرى مغراير لرألوا ،وسرو ،تبراو – نوان
فه بمثلة مما ّ
ومما فسر فيه ببو علي الثاني بمعنى األوا:
كان له معنىل ّ
"ويلولررون" كثيررر بثيررر ،فررالبثير سررو الكثيررر ،مررحاو مررن ررولهم :مرراء َبثْررر :بي كثيررر،
ب35
فلالوا :بثير لمو ع كثير"ل
و اا" :ويلولون :ايا بايرا ،فالبايرا سرو ال رايال راا ببرو زيردَ :ب ُرؤا الرجرا ب لرة:
ب36
العكير ر  :ش رردة الح ر ّررل
الع ّك ررة و َ
فالعر ر ّ و َ
 ،ا ررؤا"ل ومن رره" :ويلول ررونَ :عر ر ّ وب ّ َ ،
الحر المحتدمل يلاا :يوم و ب ّ للل"ب 37ل
واأل واأل ّكةّ :
لم ْع ِنررد ُمْل ِنررد ،فالمعنررد ال ر ي ُيعنررد الشرريء :بي يد ّرره ويكسررر،
و رراا" :ويلرراا،ّ :نرره ُ
ويلاا :عند عظمه ، :ا كسر ،والملند مثله في المعنىللل"ب 33ل

فالمبحث ّيم عند اللالي ،لم يلتصر فيه المؤلّب على عرض األمثلرة – ككثيرر
مررن العلمرراء ،بررا تجرراوز لر ،لررى تنسررير األلنرراظ ،وسررو يبر ّرين ،ن كرران الثرراني بمعنررى

بن
األوا بو ماالنا لره ،واألوا س ّرما العلمراء توكيردا ،وسرو موافرا لهرم فري لر ، ،ت ّ
التحكيد عند من اعتباول
وكان ببو الطيب اللغوي – عبدالواحد بن علري الحلبري -تروفي سرنة 351س ر -
ثاني عالمين بلنا في اعتباو

ب39

واصا بكتابين مستللين:
فيما وصلنا –
ّ

ب42

ب 35المصدر السابا214/2 :ل
ب 36المصدر والصنحة ننسهال
ب 37المصدر ننسه219/2 :ل
ب 33المصدر ننسه222/2 :ل

ب 39حلّررا المرحرروم عر ّرز الرردين التنررواي الكترراب عررن نسرراة فريرردة تررنلل جررزءا مررن الملدمررة ،و ر ّردم لرره
بملدمة نافعة ،وشرح بلناظه ،وعلّا عليه تعليلاد يمة ،وجمع في اار عددا من بلناظ اعتباول
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لكنره ت
ّ
حد ببو الطيب اعتباو :بما ت يص ّ بن ينرد وحد ل فع ا كان للنظ معنرى ّ
ُ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 يعت ّرد برالواو ،فسرواء بكانرد الكلمرة برالواو

بم بغيرسا – فهري ،تبراو ،ن تروافر فيهرا مرا سربا ،راا فري الجرزء الموجرود مرن الملدمرة:

"يلولون :س ا جااع نااع ،فهو عندسم ،تباو ،ثم يلولون في الدعاء على اعنسان :جوعا

ونوعا :فيدالون الواو ،وسو مع لر ،تبراو ، ،كران ُمحرات بن تكرون الكلمرة مررة ،تباعرا
ب41
بن اتعتبار ليس بالواو"ل
ومرة كير ،تباو ،فلد و

رتّب ببو الطيب الكتاب علرى حرروب المعجرم ،مراعيرا بصروا حرروب اعتبراو،
لس ْرهد مهرد – فري
فر :بسال بسال – في الهمرزة ،و :لحمره اظرا بظرا -فري البراء ،نوانره َ
يلسم بلناظ ك ّا حرب سمين :باب اعتباو من الحرب ،وبراب التوكيرد
الميمللل وسو ّ
منه ،فهو ينصا بين اعتباو والتوكيد فصال وا حا ويجعا لكا سماتِه كما سنرح:
فمن اعتباو" :تلوا العرب في صنة الشريء بالشردة، :نره لشرديد بديرد ،وسرو مرن

بن األديد ت ينرد"ل
ّ
األد ،واأل لد :اللوة،ّ ،ت ّ

ب42

تزحر
"ويلاا :شحي بني  ،من ولهمَ :بن بحملهَ ،
يحن  ،بنوحا ، :ا ّ
وت ينررد األنري "ب 44ل ومنره" :ويلراا :مكران عميرر بجيرر ،فرالعمير مرن العمرارة ،فعيررا
ب43

بمعنى منعوا ،وبجير ،تباو"ل

به من ثلله،

ب45

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

ب 41اعتباو3 :ل
ب 42المصدر السابا4 :ل
ب 43تزّحر كزحر :بصدر بنينال
ب 44اعتباو7 :ل
ب 45المصدر السابا22 :ل
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ومنه" :تلوا العرب :ت بار الله فيه وت تار  ،وت يلولونه ّ،ت سكر ا ،فهرو نوان كران

محاو ا من التر فال معنى له في س ا المو ع ،ت اعتباو"ل

ب46

وبورد فرري الكترراب" :ويلرراا :ررى اللرره كر ّا حاجررة وداجررة بررالتانيب ،و ررد ب بررا
ردبون
ردجون الررب الحررا  ،بي ير ّ
بن الرردا ّ ال ر ين ير ّ
الحررا ّ والرردا ّ بالتشررديد ،وزعم روا ّ
بالتجاراد وكيرسا ،وت ينرد الردا ّ "ل

ب47

وفري الكتراب" :و راا ببرو عمررو :يلراا :رجرا

رب مررن ول ر  :رجررا لبيررب ،واللبيررب :العا ررا، ،ت بنرره ت
َ
رب ،وسررو العررالم ،واللر ّ
ب لَر ّ
طر ّ
ب43
لب منردا ،فل ل جعلنا من اعتباو"ل
يلاا رجا ّ
ومما كر في اعتباو" :يلاا :سو بي شلي ّ ،بين اللباحة والشلاحة ،و رد رب
وشل  ،وسو من ولهم :شلّ البسر ،يشرل  ،تشرليحا ، :ا تغيررد ا ررته ليحمرر بو
رنر ،وسرو ب رب مرا يكرون حينار  ،وت يسرتعما شرلي ،ت فري سر ا المو رع ،فلهر ا
ليص ّ
كرنررا فرري اعتبرراوللل وبمررا ررولهم :ا سررب ملبوحررا مشررلوحا فمعنررا  :مكسررو ار ،ويلرراا:

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

ب49

نوا ا انتللنررا ،لررى اللسررم الثرراني عنررد – وسررو التحكيررد -وجرردنا يررورد فيرره" :يلرراا :فر ّرر
ب52
وبصيل من النزو ،وكلّه بمعنى الصود ال عيب"ل
وله َكصيل وبصيل َ

صياح ّتياح ،اا :والتياح والصياح واحد"ل
وفيه" :و اا النراء :يلاا :رجا ّ
ب 46المصدر ننسه23 :ل
ب 47المصدر ننسه41 :ل
ب 43المصدر ننسه77 :ل
ب 49المصدر ننسه57-55 :ل
ب 52المصدر ننسه21 :ل
ب 51المصدر ننسه33 :ل
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ب51

وفرري تو رري النرررا بررين اعتبرراو والتوكيررد نر كر ولرره" :ويلرراا فرري الرردعاء علررى

وجوسا ،فالجود سو الجوو بعينه ،و ولهم :جوسا ،تبراو ،سر ا
وجودا ُ
الرجاُ :جوعا له ُ
رروا ،و ررد يررا :الجرروس :الجرروو بي ررا ،فررعن كرران س ر ا ثبتررا فهررو مررن التوكيررد ت مررن
اعتباو"ل

ب52

ومررن التوكيررد ال ر ي بولرره راء" :ويلرراا:
ب53
ال ام ،وك ل فحا ِس َب ْحا ِرَب ْحا"ل
و كر في التوكيد،" :نه لطبيب لبيب"ل

رب ِسر َرب ْحا ِرَب ْح را ،وكالسمررا الطويررا
ر ّ

ب54

وسك ا فمناط التنر ة بين اعتباو والتوكيد مبني على ،مكان ،فراد الثاني بو عدمه،

فاعتباو ما ت ينرد ،فعن ص ّ ،فراد كان توكيدا ،وت اعتداد بغير س ا الليد عند ببي
الطيبل
بما العالم الثاني ال ي بلّب كتابا فري اعتبراو فهرو ببرو الحسرين بحمرد برن فرارس –

ترروفي سررنة 395سر ر رد سر ّرمى كتابرره اعتبرراو والمزاوجررة"ب 55ل و بررا الحررديث عررن الكترراب
نشير ،لى بعض الملحوظاد عليه :فالمؤلب لم يع ّررب اعتبراو بو المزاوجرة ،ولرم ير كر

ال نرا بينهما ،وكان يورد العباراد ماتلطة كما سنرح ،وابن فارس سو الر ي نللنرا عنره
في بوا البحث تعرينه لإلتباو من كتابه الصاحبيل

و د رتب ابرن فرارس الكتراب علرى حرروب المعجرم ،مرن براب اليراء ،لرى حرروب

العلررة ،ولكنرره ارعررى ااررر الحرررب مررن لنررظ اعتبرراو ت بولرره كمررا عن رد ببرري الطيررب،
فتركد فالنا سادحا رادحا – في الحاء ،وسدمان ندمان في الميمللل
ب 52المصدر ننسه35 :ل
ب 53المصدر ننسه49 :ل
ب 54المصدر ننسه32 :ل

ب 55اعتمدد سنا على الطبعة التي صدرد سنة 1947م بعناية كماا مصطنىل
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برردب ابررن فررارس الكترراب بلولرره" :س ر ا كترراب اعتبرراو والمزاوجررة ،وكالسمررا علررى

روي واح ررد ،والوج رره ادا ررر بن
وجه ررين :بح رردسما بن تك ررون كلمت رران متواليت رران عل ررى ّ
الروي رران ث ررم تك ررون بع ررد لر ر وجه ررين :بن تك ررون الكلم ررة الثاني ررة اد معن ررى
ياتل ررب
ّ
معروب ،ت بنهرا كاعتبراو لمرا بلهرا ،وادارر بن تكرون الثانيرة كيرر وا رحة المعنرى

وت بنية اتشتلاا"ل

ب56

نل على بنه ،تباو" :يلاا :ثَ ْعد معد ، :ا كان ك ّ ا َ ،م ْعد ،تباو"ل
وم ّما ّ

ب57

و رراا" :ويلولررون :ترراعس واعررس ،مررن الررتعس ،و ررد يلرراا :نرراعس واعررس ،مررن

ب53
ريي ،ومررا بعيررا وبشرريا ،
ري شر ّ
النعرراس ،وال رواعس ،تبرراو"ل ومنرره" :ويلرراا :سررو َعير ّ
ب59
الشي ،تباو"ل
عي وشي ،فالعي معروب و ّ
وكان من ّ

اليباب ،اا عمر بن ببي
ومما كر ابن فارس" :ويلااَ :اراب َيباب ،و د ينرد َ
ربيعة:
ِ
جديدسا من تُربها
ياح
َ
َك َسد الر ُ
فه ا ،تباو ،ت بنه بفرد "ب 62ل

ُد َلا ،وبصبحد ِ
العرال َيباب

وممررا بشررار فيرره ابررن فررارس ،ل ررى "التوكيررد" مررا نللرره عررن األصررمعي" :ت اتير ر
سجيس عجيس ،بي الدسر ،وسجيسه :اار ،ومنره يرا للمراء الكردر :سرجيس ،ألنره
اار ما يبلى والعجيس تحكيد ،وسو في معنى ادار"ل

ب 56اعتباو والمزاوجة23 :ل
ب 57المصدر السابا42 :ل
ب 53المصدر السابا49 :ل
ب 59المصدر السابا69 :ل
ب 62المصدر ننسه29 :ل
ب 61المصدر ننسه49 :ل
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ب61

بنه يغلب على اعتبراو عنرد مرا ت ينررد الترابع ،بو مرا يكرون لره معنرى

ويت

ماتلب عن المتبوو ،بما ،ن وافله فهو توكيدل

ونلا ابن فارس في الكتاب بمثله للمزاوجة وبمثات للعرب ،وكير ل :
رراا" :ومررن المرزاو " مررا لرره سررارب وت ررارب" ،بي مررا لرره صررادر عررن المرراء وت وارد،
ومنه ولهم عند المبالغة" :ت شوب وت روب ،وت شيب وت عيب"ل

ب62

"ومن المزاو ولهم" :نعو بالله من التََّرح بعد النرح "الترح :التنغيل"ل
ب64
"ومن المزاوجة ولهم فيمن يننع مرة وي ر مرة" :سو جيه مرة وعيه مرة"ل
ب63

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

ب66

وسك ا يمتلئ كتاب ابن فارس بالعباراد التي ينل بحيانا على كونها ،تباعا

بو مزاوجة ،ويسكد في بكثر األحيانل

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

اعتباو"ل

ب67

وت نعرب شياا عن كتاب"اعلماو" ،ركم عناية الباحثين كثي ار بمؤلناد

السيوطي ومحاوتد حصرسال و د بورد السيوطي في المزسر بلناظا من اعلماو،

ب 62المصدر ننسه31 :ل
ب 63المصدر ننسه36 :
ب 64المصدر ننسه51 :ل
ب 65المصدر ننسه33 :ل
ب 66المصدر ننسه43 :ل
ب 67المزسر414/1 :ل
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يبدو منها بنه جرد الكتاب مما ليس ،تباعا ،كالمزاوجة ،واألمثاا واألسجاو وكيرسا،
وا تصر على ما شاو بين العلماء بنه ،تباول

ب63

وت نجد بعد اللرن الرابع عمال ممي از في بحث المو وو ،ولم يزد المتحارون

شياا ا باا ،لى المو وو ،وبحسن ما ي كر في س ا المجاا ما ّدمه السيوطي في
المزسر ،فلد جعا النوو الثامن والعشرين من بنواو اللغة لإلتباوب ، 72نلا فيه كدببه
ب 69

من الكتاب – اراء العلماء في المو وو ،وبمثلة ،تباعية عن عدد من المراجع،

مرل
 ،افة ،لى تحلينه "اعلماو" كما ّ
الخالصة ومعالم اإلتباع:

ربينا فيما سبا عناية علماء العربية باعتباو واستمامهم به ،و د اتّنلوا على بن
بن الغرض منه تلوية الكالم وتوكيد  ،ولكنهم
اعتباو بن تلي الكلمةُ كلمة بارح ،و ّ
مما ينرد في الكالم،
ااتلنوا في معالمه و يود  :منهم من يشترط في التابع ّبت يكون ّ

ويعد اللنظ ،تباعا
مما ت معنى له ،بو له معنى متكلّب ،ومنهم من ت يشترط ل
ّ
بو ّ
،ن من العلماء
ولو ص ّ ،فراد وبمكن فصله عن المتبوو ،بو كان له معنى ّبين ،ثم ّ
من حاوا ،ا ار ما ُعطب بالواو ،وبكثرسم لم يلتند ،لى ل ل

ب 63ما كرنا يمثا جهود بشهر علماء العربية في بحث المو وو ،ومن كان لهرم دور برارز فري درسره،

و رد نلررا كثررة مرن العلمرراء فرري تلر النتررة بلناظررا ،تباعيررة ،مرن لر مررا نجرد فرري :التلنيررة للبنرردنيجي،
وال ازس ررر تب ررن األنب رراري ،ودير روان األدب للن ررارابي ،وتهر ر يب اللغ ررة لألزس ررري والص ررحاح ،المل رراييس،

وكيرسررال بمررا بعررد اللرررن ال اربررع فنجررد الثعررالبي ينلررا عبرراراد الصرراحبي ،وابررن سرريد كمررا سرربا – نلررا
كررالم الل ررالي واب ررن دريررد ،ث ررم نلح ررظ بعررد لر ر تن رراثر العبرراراد اعتباعي ررة ف رري كتررب األمث رراا كمجم ررع

األمثاا ،والمستلصى ،ومعجماد العربية كاللسان والتا ل

ب 72المزسر 425-414/1ل
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المليدين بم بربي المتوسعين فيه – صور وبشكاا
ولإلتباو – سواء با نا بربي ّ
َيرد عليها ،فلد يكون التابع اسما ،بو فعال ،بو جملة:

بسال ،بي حرام محرمل"
يلااَ " :ب ْسال له و ْ
ويلولون،" :نه لجميا بكيا"ل

و الوا" :رجا حا ا با ا"ل

ب71

ب72

ب73

وب ِظيد"ل
ومن بمثلة اعتباو كير اتسمية ولهمَ :ح ِظ َي ْ
د المربة عند زوجها َ
"برَك َمه الله و ْبد َكمه"ل
ويلااْ :

ب74

ب75

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

ب76

واعتباو ت يشترط بن يكون بكلمة واحدة ،فلد يكون التابع بكثر من كلمة:
جران ، :ا بصابته
حران ّيران ّ
جار ،ويلاا :رجا ّ
يار ّ
حار ّ
اا ببو مال " :يلاا ّ
ب77
مصيبة"ل
ويلاا في الكثرة،" :نه لكثير بثير ب ير عنير ،وعمير بي ا ،يوصب بها كلّها

الكثرة"ل

ب73

ب 71اعتباو5 :ل
ب 72المصدر السابا13 :ل
ب 73المصدر ننسه22 :ل

ب 74الغريب المصنب ،واعتباو ،19 :والمزسر419/1 :ل
ب 75اعتباو ،41 :واألمالي219/2 :ل
ب 76اعتباو63 :ل
ب 77المصدر السابا ،62 :واألمالي217/2 :ل
ب 73اعتباو62 :ل
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البسانة واللَسانة"ل
ويلاا،" :نه لَ َح َسن بسن سن نوانه ّ
الح ْسن و َ
لبين ُ

ب79

التابع والمتبوع على وزن واحد:

كر بعض العلماء بن التابع يكون على زنة متبوعه ،من ل

ما نللنا عن

ابن فارس من تعرينه اعتباو" :بن تُتَْبع الكلمة الكلمة على وزنها بو رويها"ب، 32
و وا الر ي" :ويجب بن ُيراعى تجانس اللنظين في باب اعتباو بما يمكن"ب، 31
و اا السبكي" :فالتابع شرطه بن يكون على زنة المتبوول"ب ، 32وفي شرح الكوكب

المنير :وسو – بي التابع -على زنة متبوعه ،حتى لو ُوجد ما ليس على زنته لم
ب33
يحكم بحنه من س ا البابل
والحليلة بن س ا الشرط بكلبي وليس واجبا ،فحكثر ما روي من األمثلة

ورويه ،ولكن ل ت
اعتباعية يصدا عليها س ا الليد – فالتابع على زنة المتبوو ّ
ينني ورود اللليا مما لم يلتزم به ل  ،فملدمة ابن فارس لإلتباو التي نللناسا جاء

روي واحد بو ماتلنتين ،وسو ماالب لما َح ّد به
فيها بن الكلمتين د تكونان على ّ
في الصاحبيل
ورويا ،ما جاء في كتاب ببي
فمما ورد في اعتباو كير موافا لمتبوعه زنة
ّ
الطيب" :بعطا عطاء وتْحا َش ِلنا ،ووتيحا َش ِلنا ،ك ّا ل يومح به ،لى ِ
الللّة"ب 34ل
ُ
َ
َ

ب 79المصدر السابا71 :ل
ب 32الصاحبي453 :ل
ب 31شرح الكافية333/1 :ل
ب 32المزسر415/1 :ل
ب 33شرح الكوكب المنير145/1 :ل

ب 34اعتباو ،53 :والجمهرة  ،432/3واألمالي 217/2ل
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ويلاا "له الويا واألليا ،وله الويا واألويا ،وت ُينرد األليا وت األويا في معنى
ب35
الويا"ل
وجوسا ،فالجود سو الجوو
وجودا ُ
وفيه" :يلاا في الدعاء على الرجا :جوعا له ُ
بعينه ،و ولهم :جوسا – ،تباول"ب 36ل
وفي الجمهرة – فيما ينرد من اعتباو" :جديد شيب" ،و كر ببو الطيب في التوكيدل
ب 37

ومثا ل

كثير من األلناظ التي نلا ببو الطيب في التوكيد – ت اعتباو -ت

يحتي على وزن المؤكد ،كلولهم " :ليا حلير" "و ليا ن ير" ،و"ما به نطيه وت

نويل"ب 33ل

وال ي نالل ،ليه من س ا بن بكثر بمثلة اعتباو جاءد مطابلة للمتبوو زنة،

رويال
موافلة له ّ

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

تزدوا الكالمل"

ب39

ب 35اعتباو3 :ل
ب 36المصدر السابا35 :ل
ب 37الجمهرة  ،432/3واعتباو72 :ل
ب 33ينظر اعتباو122 ،99 ،39 :ل
ب 39الناار 129ل
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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
لالزدوا "لب 92و الوا" :سو ِر ْجس نِ ْجس" اا ابن األنباريِ :
"الر ْجس :النتنللل
والنِ ْجس بمعنى َّ
الن ِجس، ،نما تكسر نونه  ،ا جاء بعد ِر ْجس ،فع ا بفرد ياَ :ن ِجس
ولم يلا نِ ْجسل"

ب91

و كر الزجا في "نا ة ِم ْ ياو ِمسياو"  " :نوانما الوا :مسياو وبصله مسواو ،ألنه
،ما بن يكون معا بة ،و د سمعنا بنا ة مسواو ،نواما
من ساو يسوو – على وجهينّ :

بن يكون شا ا"ل

ب92

بوب
وفي ولهم "حيا الله ّ
وبيا " ب واا للعلماء ،منها ما نلا عن األحمر :برادّ :
حيا  ،كما الوا :جاء بالعشايا
منزت ،فلالوا ّبيا تزدوا الكالم ليكون تابعا لرّ :
ب93
والغدايا يريدون :بالغدواد ،و الوا الغدايا لالزدوا ل"
وفي شرح الكافية" :ويجب بن ُيراعى تجانس اللنظين بما يتمكن ،فله ا لبوا واو
ب94
َ"ب ْول" ياء وبصله :حيل بيل"ل
ِ
ي ،لكنه بجرح على لنظ األوا
يي،
وشيي بصله َش ِو ّ
ّ
ي َش ّ
و اا اللالي" :ويلولونَ :عي ّ
ب95
ليكون مثله في البناء"ل

ب 92الناار  ،33وينظر اعتباو32 :ل
ب 91الزاسر  ،213/2وينظر اعتباو53 :ل
ب 92الماصل 31/14ل
ب 93الناار 2ل
ب 94شرح الكافية 333/1ل

ب 95األمالي  ،212/2وينظر اعتباو 53ل
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وسناني ،كير مهموز ،وسو
فمناني ّ
ونلا ببو الطيب عن النراء" :ويلاا :بتيته ّ
ب96
"مناني"ل
"سناني" ليوافا ّ
،تباول" وال ي يلحظ سنا تسهيا سمزة ّ
وسود ،فلاا وم :سو ،تباو ،و اا اارون، :نما
و اا ببو الطيب" :ويلاا، :نه ل و ُجود ُ
ب97
ودد ،فحسلطوا ،حدح الدالين ليكون على وزن جود"ل
وس َ
برادوا به :و جود ُ

ومن اعتباو" :كثير بثير" اا اللالي" :فالبثير سو الكثير ،محاو من ولهم :ماء

بثر :بي :كثير ،و الوا بثير لمو ع كثير ،كما الواُ :مهرة َمحمورة وسكة محبورة،
ب93
نواني دتية بالغدايا والعشايال"

وفي"ب ، 99و د كر في اللسان:
ملي ّ
ونلا ببو الطيب في التوكيد" :ويلاا :رجا ّ
َملُؤ الرجاَ ،ي ْملُؤ َمالءة ،فهو مليءل ثم اا :و د بولع فيه الناس بتر الهمز
وتشديد الياءل

ب122

تغير في
تبين لنا ما حدث في األلناظ من ّ
المثُا التي نللنا – ومثلها كثيرّ -
وُ
ال بط بو لب حروب العلة ،بو تسهيا الهمز ،بو تغيير الصيغة – ك ّا ل

ألجا بن يكون التابع والمتبوو متناسبين و عا ،مؤثرين معنىل
اإلتباع والتوكيد:

***

صر ررو ار ماتلنر ررة للتوكيرررد ،وتر رررجم النحوي ررون لبر رراب مس ررتلا فر رري
عرفر ررد العربير ررة ُ

مؤلنرراتهم ب رر"التوكيد" بو "التحكيررد" ،وجعلررو سررمين :معنويررا بحلنرراظ محرردودة معروفررة،
ب 96اعتباو 123ل
ب 97المصدر السابا51 :ل
لغية"ل
ب 93األمالي  ،214/2اا في اللاموس بمر "واألصا ُم ْؤ َم َرة ،نوانما سو لالزدوا بو ّ
ب 99اعتباو 125ل
ب 122اللسان مألل
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ولنظيررا :وسررو تك ررار اللنررظ بننسرره بو بمرادفررهل رراا ابررن مال ر " :وسررو بن يعرراد اللنررظ

بعينه مجردا بو ملرونا بعاطب، ،ت بن الملرون بعاطب مع اتّحاد اللنظ لّمرا يكرون
ّ،ت جمل ر ررة ،كلول ر رره تع ر ررالى :وم ر ررا بد ار م ر ررا ي ر رروم ال ر رردين* ث ر ر ّرم م ر ررا بد ار م ر ررا ي ر رروم
ب121
فحولى)102( ل ثم اا" :وبكثر
الدين ، وكلولهْ  :بولَى ل فحولى* ثم ْبولى ل ْ
()103
و وو التوكيد اللنظي بجملة"ل

و اا السيوطي "واألجود مع الجملة  ،ا بكدد النصا بينهما وبين المعادة بر"ثم"للل

وس ا  ،ت لبس يحصا ،فعن حصا لم يؤد بهال"

ب124

العطب في التوكيد اللنظي بالناء  ،افة ،لى الهمزةل

وبجاز الر ي بن يكون

ب125

و د ربط بعض النحويين بين اعتباو والتوكيرد ،فر كر الر ري" :التحكيرد اللنظري
،مررا بن تعيررد لنررظ األوا بعينرره نحررو :جرراءني زيررد زيررد ،وجرراءني
علررى رربين :ألنر ّ
()106
جاءني زيد ،بو تلويه بموازنة مع اتنا هما في الحرب األاير ،ويسمى ،تباعال"
ونلررا الس رريوطي :رراا اب ررن ال رردسان فرري "الغر ررة" فرري ب رراب التوكي ررد :منرره س ررم يس ررمى
اعتبرراو نحررو عطشرران نشررطان ،وسررو دااررا فرري حكررم التوكيررد عنررد األكثررر ،والرردليا

مبين معنى بننسره عرن ننسره ،كرحكتع وببصرع مرع
على ل كونه توكيدا لألوا كير ّ
بجمررع ،فكمررا ت ينطررا بررحكتع بغيررر بجمررع ،فك ر ل س ر األلنرراظ مررع مررا بلهررا ،وله ر ا
المعنى كررد بعض حروفها في مثا حسن بسن ،كما فعرا برحكتع مرع بجمرع ،ومرن

ب 121سورة اتننطار 13 ،17ل
ب 122سورة الليامة 35 ،34ل

ب 123شر ر رررح الكافير ر ررة الشر ر ررافية  ،1134 ،1133/3وينظر ر ررر المسر ر رراعد تبر ر ررن علير ر ررا ،399/2
والتصري للشيخ االد 127/2ل
ب 124سمع الهوامع 175/2ل
ب 125شرح الكافية 333/1ل
ب 126المصدر ننسهل
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جعلها سما على حدة حجتره منار تهرا بكترع لجريانهرا علرى النكررة والمعرفرة ،بارالب
تل ر وبنهررا كيررر منتل ررة ،لررى تحكيررد بلهررا باررالب بكتررعل رراا :وال ر ي عنرردي بن س ر

األلنرراظ تررداا فرري برراب التحكيررد بررالتكرارللل و رراا رروم :س ر األلنرراظ تسر ّرمى تحكيرردا
نواتباعررال وزعررم رروم بن التحكيررد كيررر اعتبرراو ،وااتلررب فرري النرررا ،فلرراا رروم :اعتبرراو
منها ما لم يحسن فيه واو ،نحو حسن بسن ،و بي شلي  ،والتحكيد يحسن فيره الرواو
()107
نحوِ :ح ّا وبِ ّا"ل
ويظهر من كالم النحويين اشرتراطهم بن يكرون التوكيرد اللنظري بلنرظ المؤكرد بو
بمرادفه وبنه يجوز العطب بين المؤ ّكد والمؤكد  ،ا كان جملة بغير الواول
بما ما روا اللغويون من بلناظ ،وما نصوا على بنره مرن التوكيرد – لينر روا بينره
وبين اعتباو ،وليليدوا اعتباو -فمنه ما يتنا مع التوكيد النحوي:
صياح ّتياح ،اا :والتياح والصياح واحدل"
اا النراء" :يلاا :رجا ّ
ِ
الح ِلرر واحرد :وسرو الصرغير،
و اا ببو زيرد، :نره للليرا حليرر ،و يراَ ،حلرر ،والحليرر و َ
()109
ال ليا"ل
()110
ب ِس َب ْحا ِرَب ْحا :وكالسما الطويا ال ام"ل
ويلاا:
ّ
()111
ويلاا،" :نه لم يع مشيع ، :ا كان ي يع ماله ويشيعه في الناسل"
()108

ويلاا" :جاءنا واحدا فاردا ،وسما واحدل"

()112

ب 127المزسر 424/1ل
ب 123اعتباو 33ل
ب 129المصدر ننسه 39ل
ب 112المصدر ننسه 49ل
ب 111المصدر ننسه 62ل
ب 112المصدر ننسه 72ل
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وك ّا مرا سربا توكيرد نحروي ،وسرو يوافرا تمامرا مرا اشرترطه النحويرون فري التوكيردل
،مررا ألن اللنررظ
ممررا ورد فرري التوكيررد اللغرروي لرريس موافلررا للتوكيررد النحررويّ ،
ولكررن كثي ر ار ّ

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

ممرا ع ّرد توكيردا" :ف ّرر ولره كصريل وبصريل وبصريل مرن
فني ،تباو ببي الطيب ّ
()113
النزو ،وكلّه بمعنى الصود ال عيبل"
ويلاا "سو يحنّنا ويرفّنا :بي يعطينا ويميرنا"

()114

ويلاا" :بنية التراب وال ُكباب ،والكباب سو التراب بعينهل"

()115

الح َربل"
وح ِرب ،من َ
ومما ياتلب فيه معنى التابع ولهم" :ما له جرب َ
ّ

ساكب ِ
ويلاا،" :نه لَ ِ
تكب ،والساكب :الجااع ،والالكب :المعييل"

()116

()117

ويلولون" :رجا بيمان عيمان ،واأليمان :ال ي ماتد ام برتره ،والعيمران :الر ي سلكرد

،بله فهو يعام ،لى اللبن ،بي يشتهيهل"

()118

وكر ر ّا ، :ا دع رري علي رره ب ررالهال  ،فل ررولهم :ثُر ر ّا م ررن الثَّلَ ررا :وس ررو
ويل رراا" :م ررا ل رره ثُر ر ّا ُ
()119
وك ّا من الغلة :وسو العطهل"
الهال ُ ،
ويلاا" :بلد عريض بريض ،فالعريض الواسع ،واألريض الحسن النبادل"

()120

ب – 113ب 122ينظر اعتباو – الصنحاد  ،12 ،69 ،64 ،32 ،33 ،74 ،43 ،21على التواليل
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وعباراد كثيرة صننها المؤلرب – ببرو الطيرب -فري براب التوكيرد ت يتروافر فيهرا

م ررا تل رردم م ررن ش ررروط التوكي ررد اللنظ رري كم ررا عر رره علم رراء العربي ررة ،و ررد بري ررد بن
الملصود سنا نروو اارر مرن التوكيرد ،وسرو تلويرة المعنرى ،وي راب سر ا ،لرى بسراليب

التوكيد الكثيرة المعروفة في العربيةل
اإلتباع والترادف:

الت ررادب فرري اللغررة :دتلررة بكثررر مررن لنررظ علررى معنررى واحررد ،وبررين علمرراء العربيررة

ار ررالب :بتر ر ّردا األلنر رراظ الماتلنر ررة علر ررى الشر رريء الواحر ررد باعتبر ررار واحر ررد بم باعتبر رراراد

ماتلنة()121ل

و ررد فر ّررا البرراحثون بررين اعتبرراو والت ررادب ،فالمترادفرران ينيرردان فاارردة واحرردة مررن
()122
كير تناود ،بما التابع فال ينيد معنى وحد ل

ألن ال ر ي بعررد
رراا ابررن النجررار" :وت ت ررادب فرري نح رو َش ر َ ر م ر ر علررى الصررحي ّ ،
األوا تررابع ت ينيررد شررياا كيررر التلويررة ،وشرررط الت ررادب بن ينيررد بحررد المت ررادفين لررو
اننرد ،ألنه مثا مرادفه في الرتبةل"

()123

والر ي عليرره األلنرراظ اعتباعيررة بمعناسررا الواسررع – ،تباعررا بو توكيرردا – يكشررب وجررود

كثيرر مرن المرادفراد ع ّردد ،تباعرا ،و رد نللنررا بمثلرة منهرا فري الصرنحاد السرابلة عنررد
حديثنا عن التوكيد ،و ل بن يكون الثاني مرادفا لألوال
والبراب الر ي علررد اللررالي لإلتبراو اسررتند فيرره ،لررى تلسرريم الترابع ،لررى سررمين :مررا يكررون
فيه الثاني بمعنى األوا ُفيؤتى به توكيدا ،و رب يكون فيه الثاني ماالنا لألوال

ِ ِ
الب ِطر المرح ،وك ل األ ر عند ابن األعرابي"ل
فمن ل " :بشر بفر ،فاألشرَ :

ب 121ينظر المزسر  422/1وما بعدسال
ب 122ينظر المحصوا  ،343/1والمزسر 422/1ل
ب 123شرح الكوكب المنير 143/1ل
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ب124

ويلولون " :شيا ،بايا ،فالبايا سو ال ايال" ()125ل ويلولون" :م يع مسيع،

واعساعة :اع اعة"

()126

وممرا فري كترب اعتبراو ومصرادر تظهرر لنرا بن
مما بوردنا من األمثلة ّ
ويلولون ّ
بعد ل من اعتباو بو التوكيدل
من بلناظه ما جاء مرادفا لمتبوعه – سواء ّ

اإلتباع واإلبدال:

اعبررداا ف رري اص ررطالح اللغررويين ، :ام ررة ح رررب مكرران ح رررب ف رري مو ررعه ،بو

اتن رراا الكلمت ررين ف رري جمي ررع الح ررروب ع رردا حرف ررا واح رردا ،م ررع تناس ررب المعن ررى ب ررين

ممررا تلاربررا
اللنظررين ،كمرردح ومررد  ،وجثررا وج ر ا ،ويكثررر بن يكررون الحرفرران المبرردتن ّ
صنة بو مارجا ،و د يلع اعبداا في كير المتلاربينل
ممرا
وعال ة المبحث باعتباو ّبنا وجردنا بلناظرا كرسرا العلمراء فري اعتبراو وسري ّ
ُي َعد من اعبداا بو العكس:
وس نما

ل ل نبدبسا بما كر ببو الطيرب فري كتابره "اعبرداا" – وسرو بوسرع

كتب العربية في س ا المو وو ،ونجد األلناظ بننسها في كتابه اعتباو:

( )127

بورد المؤلررب فرري ،بدالرره" :رجررا ررايا بر ّرين ال ر لة ،وبايررا بررين الب لررة"(،)128
واللنررظ عينرره مر كور فرري ،تباعرره ،و كررر كيررر مررن المررؤلّنين( ،)129وكونرره مررن اعبررداا

بعيررد لتباعررد ال رراد عررن البرراء مارجررا وتاتالفهمررا صررناد ،ولكررن تتنا همررا معنررى
جعال من اعبداال
ب 124األمالي 215/2ل
ب 125المصدر السابا 214/2ل
ب 126المصدر السابا 215/1ل
ب 127ينظر كتابنا ظاسرة اعبداا اللغوي  11وما بعدسال
ب 123اعبداا ألبي الطيب 13/1ل
ب 129
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ومنه ما كر في اعبداا عن النرراء" :ب ْفلَرد ولره َبصريل وكصريل"( ،)130علرى بن
الباء والكاب مبدا بحردسما مرن ادارر ،وسرو بعيرد كسرابله ،ثرم ،ن المؤلرب كرر فري
كتابه اعتباو – سم التوكيدل

()131

وفرري ،بررداا ال ر اا والمرريم – علررى مررا بينهمررا مررن اا رتالب مارجررا وصررناد – كررر
المؤلرب" :رجرا مهر ار ،ورجرا مهمرار ، :ا كران كثيرر الكرالم ،وسرو يهر ر فري كالمره
()133
ويهمر"( ،)132وفي اعتباو" :ويلاا، :نه لَهِ ر َمِ رل واله ر :الكثير الكالمل"
"الس َرملّع
وفي اعبداا بين السين والهاء – وما ببعد حدوث ل – بورد ببرو الطيربَ :

والهَ َملّ ر ررع :الر ر ر اب"( ،)134وبورد ف ر رري ،تباع ر رره م ر ررن التوكي ر ررد ،كم ر ررا ك ر ررر الل ر ررالي ف ر رري
()135
اعتباول
وف رري ،ب ررداا الس ررين والع ررين نل ررا بب ررو الطي ررب ع ررن اللحي رراني :ت اتير ر س ررجيس

ال ر رردسر ،وعج ر رريس ال ر رردسر ،بي اا ر ررر ال ر رردسرل

()136

وبورد اب ر ررن ف ر ررارس ف ر رري اعتب ر رراو

والمزاوجة عن األصمعي ،و اا :والعجيس :تحكيد وسو في معنى ادارل

()137

ومما جاء في اعبداا تبن السكيد :عن النراء :سب اللوم َشِ ر ِمر َ رِ ،
وشر َ ر
()139
()138
مما يروح في اعتباول
بِ َ ر ،و َش َ ر َم َ ر ، :ا تنرّوال
وسو ّ
ب 132اعبداا 34/1ل
ب 131اعتباو 21ل
ب 132اعبداا 26/2ل
ب 133اعتباو  ،36واألمالي 215/2ل
ب 134
ب 135

ب 136اعبداا 212/2ل
ب 137اعبداا والمزاوجة 49ل
ب 133الللب واعبداا 13ل
ب 139اعتباو 37ل
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وبهرال فري معنرى
ونلا ابن السكيد في ،بداا الباء والمريم كسرابله :يلرااَ :مهرال َ
()140
واحد ،وعن ببي عمرو بن مهال وبهال ،تباول
وفي ،بداا الهمزة والعين – نوابدالهما كثير فري اللغرة" -النرراء :يلراا :يروم َعر ّ ،
الحرل( )141وسو فري اعتبراو( )142وكر ل  :سرب اللروم َعباديرد وبباديرد،
ويوم ب من َ
وعباديد بباديد

()143

وسو ما بورد ببو الطيب في اعتباول

()144

وس ر نمررا ممررا ورد فرري العربيررة ماتلنررا فيرره بررين اعبررداا واعتبرراو وتَتلبررع س ر ا
البحرث ُيظهرر كثير ار مرن الالررط بينهمرا ،كمررا يبرين عررن التوسرع الوا ر فري اعتبرراو،
وبن علم رراء العربي ررة حش ررروا ف رري اعب ررداا م ررا ل رريس من رره ،وبن المص ررطلحاد ليس ررد
وا حة المعالم تمامال
من أمثلة اإل تباع

نلرردم سن ررا بعررض العب رراراد اعتباعي ررة ،ونبررين اراء العلم رراء فيهررا واا ررتالفهم ف رري
تنس رريرسا فم ررن لر ر  :س ررو ف رري ِح ررا وب ررا "وللعلم رراء ف رري سر ر العب ررارة ب ر رواا واراء ف رري
وعدسا جملة جديدة لمكان
تنسيرسا :فلد سبا ربي ببي عبيد في ،اراجها من اعتباو ّ

الواو ،ونلا في الصحاح -ب ّا كالم ببي عبيد ،بما ابن فرارس فا تصرر علرى اللروا:
"وسو ِحا وبِر ّا بي مبراح و كرسرا ببرو الطيرب فري سرم التوكيرد مرن كتابره ،وابرن دريرد

جعلها ،تباعا يجوز بن ينرد()145ل

ب 142الللب واعبداا 16ل
ب 141المصدر السابا 23ل
ب 142اعتباو3 :ل
ب 143الللب واعبداا 23ل
ب 144اعتباو11 :ل

ب 145ينظر :الجمهرة  ،432/3واعتباو  23واعتباو والمزاوجة  62والصحاح – بال
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فمما يا في معنى ّبيرا – مرا سربا
"حيا الله ّ
ومثا ما سبا ولهمّ :
وبيا "ّ ،
من ،نكار اعتباو فيها عند ببي عبيد ألنهرا برالواو ،وبمرا ببرو الطيرب فجعلهرا توكيردا،
ولم يبين ابن فارس مو نه من العبارة وسي عند ابن دريد ،تباو يجوز ،فراد

()146

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

ت ير ر كر ش ررياا عنه ررا ،بم ررا اب ررن دري ررد فحداله ررا ف رري اعتب رراو الر ر ي ين ررردل و رراا ف رري

الصررحاح :وشرريء بريررض عرريض ،تبرراو لرره ،وبع ررهم ينرررد ويلرروا :جرردي بريررض:
بي سمين()147ل
ومن اعتباو عند ببي الطيب :رجا حا ا با ا ومثله في الصرحاح ،و راا فري
األم ر ررالي :فبر ر ررا ا يمكر ر ررن بن يكر ر ررون لغر ر ررة فر ر رري "بر ر رراثا" كمر ر ررا ر ر ررالواَ :ر ر ر َررب حثحر ر رراث
وح ر حا  )148(،ونبيثررة ونبي ر ة :لت رراب الباررر ،فكررحن األصررا – واللرره بعلررم -بن رجررال
سلى فحجاد وبكثر ،فليا :حا ا با ا بي حا ا بالسلي باثا للماء()149ل

ونر ْردمان سرردمان ،ويلرراا:
ومررن لر مررا جرراء فرري الصررحاح" :ورجررا نررادم سررادمَ ،
()150
سرو ،تبرراو لررهل" " :سررادم نررادم" وسررو مررن التوكيررد عنررد ببرري الطيررب" :نررادم سرادمل"
سوان" فسوان محاو من ولهمَ :س ْوبة سواء :بي بمر
وفي األمالي" :ويلولون َا ْزيان ْ
بي للل"ل

ب 146ينظر الجمهرة  ،432/3واعتباو  24واعتباو والمزاوجة 69ل
ب 147الجمهرة  432/3واألمالي  212/2واعتباو  12واعتباو والمزاوجة 52ل
ب 143اللرب :سير الليا ،والح حا  :السريعل
ب 149اعتباو  22واألمالي  ،217/2والصحاح ح ال

ب 152اعتباو  54واألمالي  213/2والصحاح – سدمل
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وسررو فرري الجمه ررة مررن اعتبرراو ال ر ي ت ينرررد ،علررى بنرره مررن التوكيررد عررن ببرري

الطيبل

()151

محمرا،
ردوا بي ّ
ومن اعتباو عند ببي الطيب :مرااا داارا مرن رولهم :رجرا م ّ
والر لدوا :الحمرا ،وكر ل الم ُروا ،ويلراا مرراا الرجرا ،يمروا مو رال ثرم راا :وت يررتكلم

ودؤو ررا بي ررال
بالرردااا منررردال ويلرراا، :نرره ليمرروا موا ررة ،ومؤو ررا ،وداا يرردوا َدوا ررة َ
و اا ابن فارس :سو مااث دااا، -تباو"ل
وسو في الجمهرة مما ت ينرد

()152

ونارتم سر األمثلرة بمرا نلرا ببرو الطيرب فري اعتبراو :ويلراا، :نره لااسرر دابرر،
ودبِررر ،ومررا لرره َا ِسر َرر َوَدبِر َررل ثررم رراا :فرري برراب التوكيررد :بنرره لااسررر دامررر،
وا ِسررر َ
َ
الدامر :الهال للل نوانه لَ َا ِسر َد ِمر ،فع ا لد :ااسر دابر بالباء فال وجره لره ،ت بن
يكون ،تباعا ،بو تكون الباء مبدلة من الميم()153ل

وبعدددف فاددنا فددن مددن فنددون العربيددةف وبدداا مددن أبواباددا اللريفددةف ا ددتعمله

وعمرا يتعلّرا بره مرن
فصحاء العدرا توكيردا للكرالم وتزينرا ،و رد بوجزنرا الحرديث فيرهّ ،
المباح ررث اللغوي ررة ،امل ررين بن نك ررون ررد ُوفلن ررا فيم ررا ص رردنا ،نس ررحا الل رره المزي ررد م ررن
ف له ،والواسع من كنر وعنو ل

والحمد لله رب العالمين

والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين

ب 151الجمهرة  ،429/3واعتباو  52واألمالي :ط212/ل
ب 152الجمهرة ،432 /واعتباو  42واألمالي  215/2واعتباو والمزاوجة 59ل
ب 153اعتباو  ،45-43وينظر :األمالي  213/2واعتباو والمزاوجة 45ل
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