
  احملاضرة األوىل
 تعريف الوجوه والنظائر يف اللغـة

 :لغة الوجوهتعريف 
وصالفت  اليال    . ووجاله  الصاله:: دالاد  .بيل الال  قصدالد ا بالهوجه الكالم:: ال ال   «:(1) قال ابن دريد

» ج ه . وك ا  مهج ه: له وجهان، وجيمع وجه على أوجه ووجه  وأ  ..نهن  عن وجهه أي عن د  
(2).  

لي  . والهجاله م البصٌبٌل لكاللٌ  االهاو واجلي  واهلا : أصٌل واحد يدلُّ على مصابلٍة  «:(3)تارسقال ابن و 
ا ع ّبٌ  عن الذات ابله ْجه.  . وواجهال   تالم: : ..قصهل: و ْجه  إليك و ش  . يصال و ْجه الف جٌل وغ ري . ورَّبم

 جعل   وجه  قٌلصا   وجهه.
  . ومن الباب قههل  :  ه وجيٌه بّيٌ   اجلا

 ..والهٌجهة: كلُّ مهضٍع ادبصبلب ه.
  واحدة... ووجمه  اليم   : جعلب ه على جهة

ٌفف َت  الٌصثما  ة أو الٌبطٌ يخة مث ق ضٌجع ها.   والبمهجيه: أن َت 
 وق هجمه  اليمْيخ : وَّلم وأْدب ف، كأنمه أقالب ل  بهجهه على اآلخف. 

 »ح : و ٌجيهٌ ويصال للم ْهف إذا خ ف ج ْ  يدا  من الف  
(4). 

 :لغةتعريف النظائر 
ه إَّل معالالال   واحالالالد «:قالالالال ابالالالن تالالالارس ٌل صالالال يىل يفجالالالع تفوعالالال  الالالفا  أصالالال ا  وال ل الالال الالالهن وا لن و الالاله  ،ا

ع تيه. تيصال:   بم   ال  ه، مث ي  بعار وي ل  الي  ٌ  ومعاينب   أتمُّ

 

، من  "كان آية من اآلايت يف قهة احلفظ " ه: حممد بن احل ن بن دريد بن عبا ية، أبه بكف، األزدي البدفي، قال الذ يب: ( 1) 
دري أعم: النبم : الذ يب، َتصيق: شعيب األرنؤوط،  ن ف: ي  ال. 321. قهيف دنة  ا، وغري " اجملب "، و " اجلمهفة يف اللغة"قدانيفه: 

   .96/ 15 ،  ال1413لة، بريوت، لبنان،  ح ّي دلي  أدد. مؤد ة الفدا 
 . 250/ 1"، وجه " ، مادة :1987، بريوت،  دار العل  للمميّي  . رمزي منهر بعلبك   :َتصيق : ابن دريد،  ن ف: مجهفة اللغة( ي2) 
لك يف آخف   ه: أمحد بن تارس بن زكفاي أبه احل ّي الفازي، من أكابف أئمة اللغة، كان تصيها ، شاتعيا ، مث انبصل إَّل مذ ب ما  (3) 

: صمح الدين الدفدي، َتصيق:  ن ف: الهايف ابلهتياتي  ال. 395أمف ، من مدنفاقه: حلية الفصها ، مبخري األلفاظ، قهيف دنة 
 . 279/ 7 :، 2000بريوت. الطبعة األوَّل    -أمحد األرنؤوط وقفك  مدطف . دار إحيا  الرتاث العفيب 

  . 88/ 6 ،:1979 -  ال1399. الفكف  دار .  ارون  حممد ال م: عبد : احملصق ، تارس  بن أمحد: معج  مصاييس اللغة ( 4) 
   . 1/8249،  دار اهلداية . جممهعة من احملصصّي :َتصيق  ج العفوس من جها ف الصامهس: الزمبيدي ، ت ن ف: وي



ه.   ب  الْ ن ليه، إذا عاي  ن فت إَّل الي  ٌ  أن  ف إ
 كأنمه ين ف إَّل الهق  الذي أييت تيه.    ،ويصهلهن: ن   فق ه، أي انب فقه

ا.   ْت ن با   : أر  ٌت األرض   ومن ابب اجملاز واالقٌ  اع قههل  : ن  ف 
ه .   ف  الد ف  إَّل بين تمٍن تأ لك  . ومنه ن    ٍّي  ويصهلهن: ن   ف ت بع 

. ليه وإَّل ن ٌ رٌيٌ  كا: دها   ف  إ  و ذا ن ري   ذا؛ أي إذا ن ٌ 
ب لهن ه ليه تي    ف  إ ، أي ش  هب، كأنمه ش ٌ  ن ٌ  ٌة  »وبه ن ْ ف 

(5). 
إليكمالالالا النالالالامف رآكمالالالا دالالالها . ومجعهالالالا ، وتالالالمن ن الالالريث أي مثلالالالك: أي إذا ن الالالف (6)املثيالالالل  الالاله :ن الالالريو 

 . (7)الن ائف يف الكم: واألشيا  كلها
ةٍ  :ج ا   ر ج ٌل ٌإَّل  اْبٌن م ْ ع هٍد تال ص ال  : و اٌئٍل ق ال   أ يب ويف حديث لالال ة  يف ر ْكعالال  ل  اللميالْ ال   .قال ف ْأت  اْلم ف دالالم ذ ا  «:تال صالال   الال 
ْعفٌ  نال ه نم  ل ص ْد ع ف ْت   النم  ائٌف   !ك ه ذٌ  اليٌ  ف ن  بال يالالالْ لم   يال صالالْ ٌه و دالال  لمى اعم  ع ل يالالْ ْن  ،المٌ  ك ان  النالالميبُّ صالال  هر ة  مالالٌ فٌين  دالال  تالال ذ ك ف  ٌعيالالْ

 . ( 9) مسي  ن ائف الشببا  بعضها ببعض يف الطهل و  . (8) »د هر ق ّْيٌ يف ك لٌ  ر ْكع ةٍ  ،اْلم ف دملٌ 
اثٌل ة  يف اْلم ع اٌن أ ْي ال ُّه ر   «قال احلاتظ ابن حجف: ْهٌع  ةٌ   ،اْلم م  اْلم  اثٌل ة   أ وْ  ،أ ْو احْل ْك ٌ  ،ك  اْلص د ٌص، ال  اْلم ب م 

ٌد اآْليٌ  . ق ال  اْلم ٌ بُّ الطمّب ٌيُّ ..يف ع د 
ٌاْعب ّب ْ  ا تال ل ْ  أ ٌجْد : ك ْن  أ م نُّ أ نم اْلم ف اد  أ َّنم ا م ب   اٌوي ٌة يف اْلع دٌ ، ح َّتم (10)

ئ ا م ب   اٌواي   يالْ »ٌتيه ا ش 
(11). 

 

  .1/8249، الزبيدي، تج العفوسو  .6/88 ، ابن تارس،ن ف: معج  مصاييس اللغةي (5)
املففدات يف غفيب الصفآن: الفاغب األصفهان، مفاجعة وضبط حممد خليل عيبان. دار املعفتة، بريوت. الطبعة الفابعة،   (6) 

 . 500:. ص 2005 ال 1426
  غفيب  يف الفائق و . 215/ 5، األوَّل الطبعة . بريوت ، صادر  دار ، املدفي  تفيص  اإل من هر  بن مكف: بن حممد : العفب ل ان( 7) 

  ، الثانية الطبعة، لبنان  - املعفتة دار . إبفا ي  الفضل  أبه حممد، البجاوي  حممد  عل ، َتصيق: الزخميفي عمف  بن  حممهد : احلديث
1 /455 . 
  كثري،   ابن دار  ، البغا ديب مدطفى َتصيق:  ، تضائل الصفآن، ابب مد الصفا ةكباب   ،الد يىل  اجلامع يف أخفجه البخاري( 8) 

 . 234/ 3:،  1987 – 1407  الثالثة، الطبعة . بريوت  ، اليمامة
 . 40/ 5  ،: 2001  ، بريوت ، دار إحيا  الرتاث العفيب.   ذيب اللغة: أبه مندهر حممد بن أمحد األز في  ن ف:ي (9) 
هللا بن حممد أبه العباس املك  الياتع  احملب الطّبي. كان إماما  زا دا  صاحلا . صنف األحكا:    ه: أمحد بن عبد( 10) 

الكبب  =  دار  . درادة وَتصيق: زكفاي عمريات ،. ن ف: قذكفة احلفاظ: حممد بن أمحد بن عثمان الذ يب ي ال. 694الكّبى.قهيف دنة 
دار الكبب  ، ل يهط : جمل الدين ا وطبصات احلفاظ  .1474/ 4 ، : 1998 - ال1419 ، الطبعة األوَّل، لبنان ، العلمية بريوت 

 . 514ص :، 1983، بريوت،  العلمية 
 . 2/259  ،  ال1379 بريوت،   ،املعفتة  دار، الع صمن  حجف بن  عل   بن  أمحد :  البخاري ص يىل  شفح  الباري  تبىل  (11) 



 :والنظائر اصطالحا الوجوهتعريف 

ا مالن دالبصه  الن  إن  أقد: قعفيف للهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي،  ه قعفيف اإلما: ابن اجلالهزي، أمال 
دمها ملؤلفالالا   ببعفيالالف اصالالطمح  للف الال   الهجالاله  والن الالائف، إال  أننالالا  كالالن ألالال ف يف  الالذا الفالالن، تلالال  يصالال 

إعطالالالا  بعالالالض البعفيفالالالات االجبهاديالالالة هلالالالؤال ، مالالالن خالالالمل صالالالنيعه  يف مدالالالن فا  ، وعلالالالى كالالالل تالعلمالالالا  
 خمبلفهن يف قده ر   للهجه  والن ائف إَّل آرا   عد ة:

آن، "الهجه : قعين املعان املخبلفة لل ف ة الصفآنية يف مهاضعها املخبلفة من الصف  الـرأي األول:
 . والن ائف: قعين املهاضع املبعددة للهجه الهاحد"

 ثل  ذا االجتا  صاحب أو ل مدنف وصل إلينا يف الهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي، اإلما: مصاقالل 
، إذ كل من جا  بعد  عالة عليه يف  ذا الفن، تكباباله أصالل معبمالد لالديه ، وغايالة بن دليمان البلخ 

 الهجه  مل يذكف ا، أو بعض الن ائف ال  أمهلها. عض جهد   أن ي بدركها عليه ب
، وقالالا: "البف الالري اللغالالهي"، كبالالاب مصاقالالل بالالن دالالليمان البلخالال  ٌ ولصالالد قببالالع الالالدكبهر م الالاعد الطيالال ار يف كبابالاله 

أي  -أومٌل كبالالاٍب تيالاله  ح ف صالالْ   علالالى ادالالبصفا ٌ  «ابدالالبصفائه، وادالالبخلص قعفيفالالا للهجالاله  والن الالائف لديالاله، تصالالال:
، حالالَّت أقبالالّي  منالاله املالالفاد   الالذا املدالالطلىٌل؛ ألنم مالالن كبالالب   -والن ائف الهجه   : كباٌب مصاقالالٌل بالالٌن دالالليمان  البلخالال ٌ 

ه مالالن  بك   إليالاله، وي دالال مىل  مالالا خالفالال  ٌة عليالاله، وإذا مهالالف  مالالفاد    الالذا املدالالطلىٌل، تينالاله ُالال  بعالالد  يف  الالذا العلالالٌ  ع الالال 
هٌ  والنم الالائٌف، وإليالالك  الالذا  كباب مصاقٍل، مهف  يل مفاد  البمعفيفاٌت ال  ذكف ا العلما  . وبعد  ادبصفاٌ    بعلالالٌ  اله جالال 

 : والنم ائفٌ  املثال الذي يببّيم  منه مفاد   ابلهجه 

 : قف ري  احل   على ثمثٌة وجه ٍ " :قال مصاقل
چٻ  ٻ  ٻ  چ تهجٌه منها: احل  ؛ يعين: اجلنالمة ، تالذلك قهلال ه يف يالهنس  :

د وا هلال  ؛ يعالين: (12) الالذين و حالم
د ةٌ چ احل  ؛ يعين: اجلنمة  ،  ؛ يعين: النم ف  إَّل وجٌه هللٌا.چو زاي 
: ون ٌ ري  ا يف النمجٌ ، چڳ  ڳ  ڱ   ڱچ  حيث  يصهل 

 ابجلنمالٌة. وكصهلاله يف ؛ يعين:(13)
چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ  الفمحٌن:

  .اجلنمة  يصهل:  ْل جزا   أ ٌل البمهحيٌد إال ؛ (14)

 

 .26يهنس:  (12)
 .31النج  :  (13)
 .60الفمحن:  (14)



چۉ  ې  چ  النمْ ٌل: قهل هللا قعاَّل يف  أي: البنهن، تذلك  احل  ؛ والهجه الثان: 
  البنهن.  ؛ أي:(15)

چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ والهجه الثالث: احل  ؛ يعين: اخلري ، تالذلك قهلال ه يف بالفا ة
(16)

: مالا أرد: ببنالا   ؛  يصالهل 
چژ  ڑ   ڑ         ک  کچ  الن اٌ :ون ري ا يف  .إالم اخلري   امل جدٌ 

 .(18)  ؛ يعين: اخلري" (17)
  قال َتليل   ذا املثاٌل:

والبنالهن، واخلالري"،  إنم مصاقل  بن  دليمان جعل  لفظ  احل   يف الصفآن على ثمثٌة وجهٍ : "اجلنالمة، - 1
  و ذ  الهجه   معاٍن خمبلفٌة هلذ  اللمف ٌة.

 .واإلح انٌ  يكف  يف الهجه  اقفاقها يف املادمٌة، وإن مل قبفْق يف صهرٌة اللمفٌظ؛ كاحل   - 2

ف  احل الال  يف الهجالاله األوٌل يف آيالالٌة يالالهنس   َّنالالا اجلنالالمة، مثم جعالالل احل الال  يف آيالالة  دالالهرٌة الالالنمجٌ  ن الالرية    -3 ت  الالم
  . آليٌة دهرٌة يهنس

ا اخلري، مث م جعل  احل   يف آية دهرة النم ا  ن رية  هلا، تهما مهضعان وت مف  احل   يف آية دهرة بفا ة  َّن
  . ه الن ائف  ، و ذا يعين أنم متاثل  املدلهٌل يف اآليبٌّي  لكنهما اقفصا يف مدلهٌل اللمف ةٌ  خمبلفان من الصفآٌن، 

كالاللٌ  وجالالٍه مالالن الهجالالهٌ   يلالالز:  أن يكالالهن  يفمل يالالذكف يف الهجالاله الثالالان ن الالري ا لذيالالٌة، و الالذا يعالالين أنالالمه ال  وإنه - 4
 . ن ائف  من اآلايتٌ 

 : يب فمر  مدطلىل  الهجهٌ  والنم ائٌف، ويكهن  كاآليت ومن  ذا املهضع املنصهٌل عن مصاقلٍ 

 . املعان املخبلفة  لٌلمف ٌة الصفآنيٌة يف مهاضٌعها من الصفآنٌ  : الهجه   
: د ة  للهجٌه الهاحٌد ال  اقفق  تيهالالا معالال  اللمفالالٌظ،املهاضع  الصفآنية  امل والنم  ائٌف  تيكالالهن معالال  اللمفالالظ يف  الالذ   بعدٌ 
» األخفى، وهللا  أعل    مع  اللمفٌظ يف اآليةٌ   -أي: شبيه ومثيل  -اآلية ن ري  

(19). 
 تالدكبهر م اعد الطيار يفي من خمل ادبصفائه لكباب مصاقل:

كالل  مالالن الهجالاله  والن الالائف مالفقبط ابملعالالان ال ابأللفالالاظ، وقالالد أكالد ذلالالك يف وقهلالاله: "تيكالالهن معالال    – 1
 اللفظ يف  ذ  اآلية ن ري مع  اللفظ يف اآلية األخفى".

 

 .62الن ل :  (15)
 .107البهبة :  (16)
 .62الن ا  :  (17)
 . 110:، ص 2001األشبا  والن ائف يف الصفآن الكفمي، مصاقل البلخ ، َتصيق عبد هللا ش  اقه، دار غفيب، الصا فة،   (18) 
. وين ف: أنهاع البدنيف  94 – 91ص   ال، 1422. 1البف ري اللغهي للصفآن: م اعد الطيار، دار ابن اجلهزي، الطبعة ( 19) 

 . 222  –  221 ال. ص 1423،  2املبعلصة ببف ري الصفآن الكفمي للمؤلف نف ه، دار ابن اجلهزي، ط 



أنه ن الب الن الائف إَّل مهاضالع املعالان ال إَّل األلفالاظ. وييالبه  الذا مالا ذ بال  إلياله الالدكبهرة  نالد  – 2
دل علالالالى اآلايت الالالال  َتالالالهي األلفالالالاظ ذات املعالالالان الهاحالالالدة، تاآليالالالة شالالالليب، حالالالّي ذكالالالفت أن الن الالالائف قالالال 

 .(20) األوَّل ن رية اآلية الثانية
وملا قناول الالدكبهر حالاا الضالامن قعفيالف الهجاله  والن الائف ادالبأنس إَّل مثالال ذكالف  مالن كبالاب الهجاله  

قالالال  الالارون يف قف الالري "الف الالاد": قف الالري الف الالاد علالالى دالالبة  «والن الالائف هلالالارون بالالن مهدالالى الصالالار ، قالالال:
 وجه :

چگ  گ  ڳ  ڳ   چتهجالاله منهالالا: الف الالاد: املعاصالال ، تالالذلك قهلالاله، عالالز  وجالالل، يف البصالالفة: 
؛ يعالالين: ال (21)

چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    چ  قعملالالالالالالها تيهالالالالالالا املعاصالالالالالال . ن ري الالالالالالا يف األعالالالالالالفا :
؛ يصالالالالالالهل: ال قعملالالالالالالها تيهالالالالالالا (22)

 كثري...".املعاص ، وحنه   
 تمع  "ن ري ا": شبيهها ومثيلها يف املع  نف ه.

هاحدة، ذكفت يف مهاضع من الصفآن على شالكل واحالد، وحفكالة التالهجه  والن ائف أن قكهن الكلمة 
واحالالدة، وأريالالد بكالالل مكالالان معالال  غالالري اآلخالالف؛ تلفالالظ كالالل كلمالالة ذكالالفت يف مهضالالع ن الالري للفالالظ الكلمالالة 

ل كلمالالالة َّبعالالال  غالالالري معالالال  األخالالالفى  الالاله الهجالالاله . إذا املالالالذكهرة يف املهضالالالع اآلخالالالف  الالاله الن الالالا ئف، وقف الالالري كالالال 
»الن ائف اد  لأللفاظ، والهجه  اد  للمعان

(23). 
ومالالن خالالمل  الالالذا البيالالان ملعالال  الهجالالاله  والن الالائف، نمحالالالظ أن الالالدكبهر حالالاا الضالالالامن ادالالبعان بدالالالنيع 

مهدالالالى ال ي الالالعفه، وال اإلمالالالا:  الالالارون بالالالن مهدالالالى لضالالالبط مفهالالاله: اللف الالالّي، وأرى أن نالالالص   الالالارون بالالالن 
 ينادب النبيجة ال  قهصل إليها، وال     يف األصل كم: ابن اجلهزي.

تبف الالري الف الالاد يف آيالال  البصالالفة واألعالالفا  ابملعاصالال ، يعالالد وجهالالا مالالن الهجالاله  املبعالالددة للفالالظ الف الالاد. 
 تاقفاق املع  يف املهضعّي املخبلفّي للفظ الهاحد،  ه الن ري يف رأي  ارون بن مهدى.

 الالارون بالالن مهدالالى  الال  املعالالان املخبلفالالة للفالالظ الهاحالالد، أمالالا الن الالائف تهالال  قعالالدد  ىعليالاله تالالالهجه  لالالدو 
 مهاضع الهجه الهاحد.

 

 :. 1979ين ف: مصدمة الب صيق البداريف: ُىي بن دم:. َتصيق:  ند شليب. اليفكة البهن ية للبهزيع. قهنس،   (20) 
 .11البصفة:  (21)
 .56األعفا :  (22)
، 09، ال النة34والن ائف يف الصفآن عند ال يهط ، الدكبهر حاا صالا  الضالامن، جملالة آتالاق الثصاتالة و الالرتاث، العالدد الهجه   (23)

 .7:، ص 2001يهليه  - ال 1422ربيع اآلخف 



 قيالالل يف قعفيالالف الهجالاله  «و الالذا مالالا أكالالد  الالالدكبهر م الالاعد الطيالالار أيضالالا يف مهضالالع آخالالف قالالال تيالاله:

 .بدقيق ليسو ذا أيضا  ،والن ائف: اخبم  املع  ،والن ائف: الهجه: االقفاق يف اللفظ
للف الالة الهاحالالدة يف  الدالالهاب مالالن خالالمل عمالالل مصاقالالل أن مالالفاد  ابلهجالاله : قعالالدد املعالالان الالال  وردت و  

وإذا جالا  يف أحالد  الذ  الهجاله   ،وجاله  مثم: )اهلدى( وردت َّبع  الثبات والدين وحنه ا تهالذ  ،الصفآن
»أكثف من آية ته  ن ائف

  (24)  . 
ادالالالبخمص معالال  الهجالاله  والن الالائف عنالالالد مصاقالالل بالالن دالالالليمان، و الالذا يبهاتالالق مالالع مالالالا ذكالالف  الالالدكبهر يف 

 وخاصة إذا علمنا أن كباب  ذا األخري  ه األصل لكباب اإلما:  ارون بن مهدى.
الهجاله  اصالطمح يالالدل علالى املعالالان  «والهجاله   الذا املعالال  ذ بال  إلياله األدالالباذة داللهى العالها يف قههلالالا:

، (25) »  ة املهاضالع املبعالدد ة من اللفظ الهاحد يف ال  ياقات أو املخبلفة للفظ الهاحد أو على املصاصد املخبلف
 وخالف  يف مع  الن ائف إذ جعلبها يف األلفاظ، كما دنذكف  تيما بعد إن شا  هللا قعاَّل. 

  ."الهجه  أمسا  للمعان املخبلفة، والن ائف أمسا  أللفاظ قلك املعان"الرأي الثاين: 
واعلالال  أن معالال   «ه:لالال ه ق يف  الالال(   597ت )   ابالالن اجلالالهزي   املالالذكهر  الاله اإلمالالا: وأول من نصالالل عنالاله  الالذا املعالال  للمدالالطلىل 

الهجه  والن ائف: أن قكهن الكلمة الهاحدة قالالد ذكالالفت يف مهاضالالع مالالن الصالالفآن الكالالفمي علالالى لفالالظ واحالالد وحفكالالة 
اآلخالالف، وقف الالري كالالل كلمالالة َّبعالال  ينادالالبها غالالري واحدة، وأريد بكل مكان معالال  للكلمالالة غالالري معنا الالا يف املكالالان 

مع  الكلمة األخالالفى،  الالذا مالالا ي الالمى )الهجالاله (، أمالالا الن الالائف: تهالاله ادالال  لأللفالالاظ، وعلالالى  الالذا قكالالهن الهجالاله  
 .(26) »امسا  للمعان، ومن  نا كان األصل يف وضع كبب الهجه  والن ائف

دة، والن الالالائف ادالالال  لأللفالالالاظ. و الالالذا تالالالالهجه  لالالالدى ابالالالن اجلالالالهزي ادالالال  للمعالالالان املخبلفالالالة للكلمالالالة الهاحالالال 
 املفهه: خيالف ما ذكف:  دابصا عن اإلما: مصاقل و ارون بن مهدى.

 

 ، مهقع ملبصى أ ل البف ري. قعليصات الييخ الدكبهر م اعد الطيار على كباب اإلقصان ( 24) 
 . 46:، ص 1998- ال 1419،  1الصفآن الكفمي: دلهى حممد العها. دار اليفوق. طالهجه  والن ائف يف ( 25) 
: ابن اجلهزي، وضع حهاشيه خليل مندهر، دار الكبب العلمية، نز ة األعّي النهامف يف عل  الهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي( 26)

 .12:، ص2000، 1بريوت. ط



كمالالالا أن قصييالالالد ورود الكلمالالالة الهاحالالالدة علالالالى لفالالالظ واحالالالد وحفكالالالة واحالالالدة غالالالري م ب الالالا ؛ ألن الهاقالالالع 
اشالالبصاقا ا، وحفكا الالا البطبيصالال  يف مدالالنفات الهجالاله  والن الالائف خيالالالف ذلالالك، تيالالذكفون الكلمالالة َّبخبلالالف 

 .(27)املبعددة
الهجاله  لي ال   «يف قههلالا: أن ما ذ ب إلياله ابالن اجلالهزي  اله الدال يىل  وقفى األدباذة دلهى العها  

املف الالفون مالالن ال الالياق الالالذي ورد اللفالالظ جالالز ا  األفامالالا أصالالم، بالالل الهجالاله  معالالان ومصاصالالد ادالالبدل عليهالال 
الهجالاله  منالاله، ويالالدل علالالى ذلالالك ادالالبعمال مجيالالع املالالؤلفّي تيهالالا، إذ يالالذكف اللفالالظ مث يصالالهل: علالالى كالالذا وجالاله، 

 األول كذا والثان كذا... 
أما الن ائف، تيما أن يكهن لف الا عامالا، يالدل علالى األلفالاظ الال  يبعالدد املفهاله: منهالا واملصدالهد  الا يف 

فمي تكل منها يف مهضع ن ري لذخف يف املهضع اآلخالف، تاألمالة مالثم علالى و الة وجاله ، كالل الصفآن الك
ادبعمال )دياق(، يكالهن اللفالظ تياله ن الريا لذخالف يف ال الياق اآلخالف، تلفالظ األمالة يف مهضالع، ن الري لاله 

 (28).»يف املهضع اآلخف و كذا

 ". ن يف األلفاظ املبهاطئةكه قالهجه  قكهن يف األلفاظ امليرتكة، والن ائف "  الرأي الثالث:
الهجه  اللفظ امليرتث الذي ي بعمل يف عدة   « ال(، يف قهله: 794اإلما: الزركي  )ت و ثل  ذا املهقف

وقيالالل الن الالائف يف اللفالالظ، والهجالاله  يف املعالالان، وضالالعٌ ف؛ . معالالان؛ كلفالالظ "األمالالة"، والن الالائف كاأللفالالاظ املبهاطئالالة
ألنه له أريد  ذا لكان اجلمع يف األلفاظ امليرتكة، و   يذكفون يف قلك الكبب اللفظ الذي معنا  واحد يف 

 مهاضع كثرية؛ تيجعلهن الهجه  نهعا ألق ا:، والن ائف نهعا آخف، كاألمثال.     
ت الصالالالفآن؛ حيالالالث كانالالال  الكلمالالالة الهاحالالالدة قندالالالف  إَّل وقالالالد جعالالالل بعضالالاله  ذلالالالك مالالالن أنالالالهاع معجالالالزا

 (29).»عيفين وجها أو أكثف أو أقل؛ وال يهجد ذلك يف كم: البيف

ه ال  اثالالالل لفالالالظ الهجالالاله ، تكيالالالف يعطالالالف عليالالاله،  وجعلالالاله الن الالالائف لأللفالالالاظ املبهاطئالالالة ال ي ب الالالا ؛ ألنالالال 
 (30)واملبعاطفان ال بد من جتان هما.

 

 .24عائية بن  الياطئ، ص( ين ف: مصدمة َتصيق البداريف لي ىي بن دم:، 27)
 . 47  -  46:، ببدف ، ص  1998  - ال  1419  ،1الهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي: دلهى حممد العها، دار اليفوق، ط( 28) 
،  بريوت  ،املعفتة  دار ،إبفا ي  الفضل أبه حممدَتصيق:  ،الزركي   بدر الدين حممد بن عبد هللا: الصفآن  عله: يف الّب ان( 29) 

 . 102/ 1،  ال1391
 . 47الهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي، دلهى العها، ببدف ، ص (30) 



الال( يف قهلالاله:911وقبعالاله يف ذلالالك اإلمالالا: ال الاليهط  )ت  فالالظ امليالالرتث الالالذي ي الالبعمل يف الل   :تالالالهجه « ال
 .الفالالالن كبالالالااب  مسيبالالاله معالالالرتث األقالالالفان يف ميالالالرتث الصالالالفآنا ذالوقالالالد أتالالالفدت يف  الالال  .عالالالدة معالالالان كلفالالالظ األمالالالة

  .وقيل الن ائف يف اللفظ والهجه  يف املعان .لفاظ املبهاطئةاألك  :والن ائف
قلالالك الكبالب اللفالالظ  و ال  يالالذكفون يف ،اجلمالع يف األلفالاظ امليالالرتكةأريالد  الذا لكالالان  ألناله لالاله وضالعف  

»ا  آخفعوالن ائف نه  الذي معنا  واحد يف مهاضع كثرية تيجعلهن الهجه  نهعا  ألق ا:
(31).  

كالالالل مالالن الهجالاله  و الن الالالائف يف األلفالالاظ، تالالالهجه  األلفالالالاظ الالال  اخبلفالال  معانيهالالالا، " الـــرأي الرا ـــ : 
 ".  اقفص  معانيهاوالن ائف األلفاظ ال  

ال728تو  ثالالل  الالذا املهقالالف اإلمالالا: ابالالن قيميالالة ) تالن الالائف اللفالالظ الالالذي اقفالالق معنالالا  يف « ( يف قهلالاله:  الال
املهضعّي و أكثف، والهجه  الذي اخبلف معنا ، كما يصال األمسا  املبهاطئة وامليرتكة، وإن كالان بينهمالا 

 تفق...  
كهن كامليرتكة، ولاليس كالذلك بالل الدالهاب أن املالفاد وقد قيل    ن ائف يف اللفظ ومعانيها خمبلفة تب

»ابلهجه  والن ائف  ه األول... وداللة اللفظ الهاحد على املعان املخبلفة ق مى الهجه 
(32).   

 وكأن ه يهج ه الن صد للمع  ال ابق الذي ذكف  اإلما: ابن اجلهزي. 
 
 
 
 

  

 

  - ال1416، لبنان، دار الفكف. دعيد املندوب : َتصيق، الدين ال يهط  جمل : الصفآن  عله:  يف اإلقصان ( 31) 
1996:، 1 /142 . 

 . 423/ 17كبب وردائل وتباوى ابن قيمية يف البف ري،    (32) 



 احملاضرة الثانية

 العالقة  ني األشباه والوجوه والنظائر 

وقيالالاك ٌلٌه لالاله:   ،أصالالٌل واحالالٌد يالالدلُّ علالالى قيالالاب ه اليالال    :)شالالبه( اليالالّي والبالالا  واهلالالا األشالالبا  يف اللغالالة: 
و و ْصفا .
(33) 

ٌبيه  املٌثالالْل  و  ب ه  واليالالم ْبه  واليالالم با ٌ  ،اليالالٌ  ب ه اليالال    اليالال    ماثلالاله ويف املثالالل .واجلمالالع أ شالالْ ب ه أ اب  " :وأ شالالْ ْن أ شالالْ مالال 
  (34)"...تما م ل  

تالذاقيالة  .ومعنهيالةأوقكالهن الدالفة ذاقيالة  ،وش بالمْه   الي   ابلي   أقمبه مصاماله لدالفة جامعالة بينهمالا
وقالالد يكالالهن جمالالازا حنالاله )  ...واملعنهيالالة حنالاله زيالالد كاألدالالد أي يف شالالدقه... حنالاله  الالذا الالالدر   كهالالذا الالالدر  

 ْعد وٌ: (
 (35) .الغ اٌئب  ك امل

وانطمقا من املع  اللغهي؛ تين األشبا  قع  األمهر املبماثلة يف صفة وأكثف، وكالل شال   ييالبه آخالف 
 ماثله، أو :مف ، تاألشبا  َّبع  الن ائف. نصهل

وعليه، نصهل: "الهجه  والن ائف"، و" الهجه  واألشبا "، تالعبارتن دها  من حيث املعال . وال يدالىل 
الصالالهل: "األشالالبا  و الن الالائف"، ألن الهجالاله  معالالان ومالالدلهالت ال ي الالبصي  قعهيضالالها ابألشالالبا  و الالال  قعالالين 

   (36) البماثل.
 

  

 

 .3/243 ،ابن تارس ،معج  مصاييس اللغة( 33)
 . 503/ 13  ، ابن من هر،ل ان العفب ( 34) 
 . 303/ 1، بريوت ، العلمية املكببة .املصفي عل  بن  حممد بن  أمحد ، الفيهم : للفاتع   الكبري اليفح  غفيب يف  املنري  املدباح( 35) 
،  34آتاق الثصاتة و الرتاث، العدد ( ين ف: الهجه  والن ائف يف الصفآن عند ال يهط ، الدكبهر حاا صا  الضامن، جملة 36) 

 . 8:، ص 2001يهليه  - ال  1422، ربيع اآلخف 09ال نة 



 احملاضرة الثانية
 المشترك اللفظي 

  املشرتك اللفظي عند أهل اللغة:
يف كبابالالاله يف "ابب الل فالالالظ  (37)إن أقالالالد: مالالالن قنالالالاول م الالالألة امليالالالرتث اللف الالال  مالالالن اللغالالالهيّي  الالاله دالالاليبهيه

اعل  أن من كممه  اخبم  اللف ّي الخبم  املعنيّي، واخبم  اللف ّي واملعال   « :للمعان"، قال
 ،تالالاخبم  اللف الالّي الخالالبم  املعنيالالّي  الاله حنالاله: جلالالس...واحالالد، واقفالالاق اللف الالّي واخالالبم  املعنيّي

وانطلالق. واقفالاق اللف الّي واملعال  خمبلالف قهلالك:  ،وذ ب. واخبم  اللف ّي واملع  واحد حناله: ذ الب
» الض الة. وأشبا   ذا كثالري ليه من املهجدة، ووجدت إذا أردت وجدان وجدت ع

تالص ال  الثالالث الالذي  .(38)
ال(، 285ذكف   ه امليرتث اللف  . وداق  الذا الالنص  مالن بعالد  أباله العبال اس حممالد بالن يزيالد املالّبد )ت   ال

 .(39)وأضا  عليه بعض األمثلة
ابب  يف" "،ةالتصاله اللغال كبابه "الدالاحيب يف   يفوذكف  ذ  امل ألة   ال(395)ت  ابن تارسوجا  بعد  

يكهن ذلك علالى وجاله : تمناله اخالبم  اللفالظ واملعال ،  «  ، تصال:"أجناس الكم: يف االقفاق واالترتاق
د ...و الاله األكثالالف األشالالهف . ..ومنالاله اخالالبم  اللفالالظ واقفالالاق املعالال ، كصهلنالالا: دالاليف وع ضالالب ول يالالْث وأدالال 
ومناله يف   .وعّي امليالزان ،وعّي الف كبة ،وعّي املال ،عّي املا  :خبم  املع ، كصهلناومنه اقفاق اللفظ وا

ب     چڄچ كبالالاب هللا جالالل  ثنالالا  :  چڄ  ڄ  ڃچ  :كصهلالاله جالالل  ثنالالا    ،َّبعالال : حالال 
كصهلالاله   ،وقضالالى َّبعالال  أمالالف  (40)

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چجل  ثنا  : 
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ  كصهله جل  ثنالا  :   ، َّبع  أع ل   ي أمف. ويكهن قضى : أ(41)

 

مات بيرياز  و ومعنا  رائ ة البفاح. أصله أرض تارس ومنيؤ  البدفة،  ه، أبه بيف، وديبهيه لصب ، عمفو بن عثمان بن قنّب  ه ( 37) 
قهيف وعمف  نيف وأربعهن دنة بفارس. وصنف كبابه امل مى " كباب  " دنة مثانّي ومائة. وقال أمحد بن ُىي ثعلب يف أماليه: 

: ايقهت احلمهي، َتصيق: إح ان عباس.  معج  األداب ين ف: إما: الن اة، وأول من ب ط عل  الن ه. وكان . "ديبهيه" يف الن ه 
.  تارس  بن  عل  بن  حممد بنا  حممهد بن الدين  خري: الزركل ، األعم: . و 227/ 2:، 1993الطبعة األوَّل دار الغفب اإلدمم . 

 . 81/ 5،  :2002 ،15. الطبعة للمميّي   العل  دار
 . 5/ 1 ، بريوت  ،دار اجليل ، َتصيق عبد ال م: حممد  ارون ،كباب ديبهيه: أبه البيف عمفو بن عثمان بن قنّب ديبهيه (  38) 
ما اقفق لف ه واخبلف معنا  من الصفآن اجمليد: أبه العباس حممد بن يزيد املّبد الن هي، َتصيق: مجال الدين حممد   ين ف: ( 39) 

 . 7شف . دار الد ابة للرتاث طنطا، ص
 .42الزمف:  (40)
 .23اإلدفا : (41)



چڌ  ڌ 
چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چكصهله جل  ثنا  :   ،أي أعلمنا  . وقضى َّبع  ص ن ع: (42)

ڦ  چ  وكصهله جل  ثنا  :   . ( 43) 

چڦ     ڦ  
ى أي تالالف . و الالذ  وإن  :(44) ف  . ويصالالال للميالال : ق ضالال  أي اعملالالها مالالا أنالالب  عالالاملهن. وقضالالى: تالالال 

 »..اخبلف  ألفامها تاألصل واحد.
(45). 

معالالال  االشالالالرتاث: أن قكالالالهن  «:وزاد  قهضالالالي ا يف مهضالالالع آخالالالف مالالالن كبابالالاله، إذ أتالالالفد  ابلبعفيالالالف، تصالالالال
چڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ : حمبملالالة ملعنيالالّي أ ْو أكثف،كصهلالاله جالالل  ثنالالا   اللف الالة 

ميالالرتث بالال ّْي  اخلالالّب  چ ٺ چتصهلالاله: ،(46)
ٌه الالالي . وحمبمالالل أن يكالالهن الالالي ُّ أمالالف  لصائالاله. ومنالاله قالالههل : "  أ نالالمه قالالال: تاقذتيالاله يف الالالي  يال ْلصالالٌ وبالالّي األمالالف، ك 

وي كالهن  ،تهه مف ة  لمدبفبا  كصهلك: "أرأي  إن صلى اإلما: قاعدا  كْيف  ي د ل   مال ن خلفاله " ،أرأي "
چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ      ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  چ  قالالال هللا جالالل  ثنالالا  : يصبضالال  مفعالالهال ،  مالالف ة  للبنبيالاله وال 

. ومالالن البالالاب (47)
چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ قهله: 

(48)
هٌ  ؛تهذا ميرتث حمبمالل أن يكالهن ج جالل  ثنالا  ،  وحمبمالل أن  .ألناله انفالفد ل ْلصالٌ

»يكهن: خ لصب ه وحيدا  تفيدا  من ماله وول د 
(49).  

ومل ييرتط ابالالن تالالارس  نالالا أن يكالالهن امليالالرتث اللف الال  يف مهضالالع واحالالد ت  الالب، تمالالن خالالمل األمثلالالة الالال  
 أورد ا يف الندّي، نفه  أن االشرتاث اللف    كن أن يكهن يف مهضع واحد، أو أكثف من مهضع.

إذا ثبالال  لنالالا مالالن ندالالهص أن  «وقناولالاله حالالديثا الالالدكبهر إبالالفا ي  أنالاليس يف مباحالالث داللالالة األلفالالاظ، تصالالال: 
اللفالالظ الهاحالالد قالالد يعالالّب عالالن معنيالالّي مببالالاينّي كالالل الببالالاين مسينالالا  الالذا ابمليالالرتث اللف الال ، أمالالا إذا اق ضالالىل أن أحالالد 

»ث اللف   يف حصيصة أمف املعنيّي  ه األصل و اآلخف جماز له، تم يدىل أن يعد  مثل  ذا من امليرت 
(50).  

 إذا تاليفط األداد  لهقهع االشرتاث اللف    ه كهن كل من املعنيّي املبباينّي أصالة.

 

 .4اإلدفا : ( 42)
 .72طه:  (43)
 .71يهنس:  (44)
عمف تاروق   :َتصيق ،احل ّي أمحد بن تارس الفازي هأب :العفبية وم ائلها ودنن العفب يف كممها الداحيب يف تصه اللغة ( 45) 

 . 51 - 50/  1 :، 1993، مكببة املعار ، بريوت،  الطباع
 .39: طه (46)
 .15، 14: العلق (47)
 .11: املدثف (48)
 .69 العفبية، ص الداحيب يف تصه اللغة( 49)
 . 213:، ص 1991،  6الدكبهر إبفا ي  أنيس، مكببة األجنله مدفية، الصا فة، ط داللة األلفاظ، ( 50) 



امليالرتث اللف ال  عنالد:  اله كالل لفالظ مفالفد  «و ذا ما أكد  األدباذ حممد نهر الدين املنجد يف قهله:
وبيئالالة واحالالدة، وال يالالفبط بالالّي قلالالالك  يالالدل  برتقيالالب حفوتالاله وحفكاقالاله علالالى معنيالالّي تدالالالاعدا داللالالة خاصالالة،

»املعان رابط معنهي أو بمغ 
(51).  

 :املشرتك اللفظي عند األصوليني وعلماء القرآن

يعد  امليرتث اللف   من املباحث الداللية املهم ة عند األصهليّي، حيث قنالاوله  ابلبعفيالف والبمثيالل. 
 ووضعها له الضهابط اخلاصة به. 

اللفظ امليالرتث «  :تمن األصهليّي الذين عف تها امليرتث اللف   اإلما: الفازي يف كبابه احملدهل، بصهله
» مهالالا كالالذلك و أكثالالف وضالالعا أوال مالالن حيالالث  الاله اللفالالظ املهضالالهع حلصيصبالالّي خمبلفبالالّي أ

تاإلمالالا: الالالفازي  .(52)
 وضع الصيد ذاقه الذي دبق ذكف  عند أ ل اللغة، تهه ييرتط:

 احلصيصة اللغهية يف املعنيّي. – 1
 أن قكهن  ذ  احلصيصة مهضهعة أوال؛ تم قكهن إحدامها دابصة لألخفى.  – 2

اْبن  احلْ اٌجبٌ  وعفته
ّْيٌ أ وْ  « :بصهله (53) د  الالدمالُّ ع لال ى م ْعنال يال ّْيٌ خم ْب ٌلفال  ظ  اْله احالٌ لال ة  ع لال ى  ،أ ْكثالال ف     ه  اللمفالْ د ال 

ه اٌ  ك   ٌة ، دالالالال  ك  اللُّغالالالال  ٌل قٌلالالالالْ د  أ  الالالالْ ه اٌ  ٌعنالالالالْ ف ٌة ال الالالالم ثالالالالالْ ْن ك  ٌع اأْل ومٌل أ ْو مالالالالٌ ْن اْله ضالالالالْ بال ف اد ق ّْيٌ مالالالالٌ ل ب اٌن م  الالالالْ ْ  الالالالالدمال  انالالالال 
اٌل  ثالف ٌة ااٌلْدٌبْعم  امه  ا ٌمْن اْله ْضٌع و اأْل ْخف ى ٌمْن ك  »ااٌلْدٌبْعم اٌل، أ ْو ا ْدب ٌفيد ْت إْحد 

(54).  
 و ذا قهدع من اإلما: ابن احلاجب، حيث مل يزد على جمفد الداللة على معنيّي خمبلفّي. 

 

  1419،  1( االشرتاث الل ف   يف الصفآن الكفمي بّي الن فية والبطبيق: حممد نهر الدين املنجد، دار الفكف، دهرية، لبنان، ط 51) 
 . 77:، ص 1999 - ال 
  الطبعة ، الفايض – اإلدممية دعهد بن  حممد  اإلما: جامعة. ازيالف  احل ّي بن عمف بن حممد: األصهل  عل  يف  احملدهل ( 52) 

 . 359ص   ، ال1400 األوَّل، 
عثمان بن عمف بن أيب بكف بن يهنس، أبه عمفو مجال الدين ابن احلاجب: تصيه مالك ، من كبار العلما  ابلعفبية.   ه ( 53) 

" الكاتية" يف الن ه، و"   : دكندرية. من قدانيفهابإل  يأ يف الصا فة، ودكن دميق، ومات نو  ،ولد يف صعيد مدف   ،صل كفدي األ 
  أبنا   وأنبا  األعيان تياتو  ال. ين ف: 646، وغري ا، قهيف دنة صهل واجلدل"أل مل يف علم  او" منبهى ال هل واأل ،خمبدف الفصه" 

األعم:  . و 248/ 3، بريوت، صادر  دار . عباس  إح ان . بكف أيب  بن حممد  بن  أمحد الدين  مشس العباس  أبه  ، خلكان  بن ا: الزمان
 . 4/211 ،للزركل  

،  دار الكبب العلمية، بريوت، لبنان  .احملصق : حممد حممد تمف ، الب ف احمليط يف أصهل الفصه: بدر الدين الزركي نصم عن ( 54) 
 . 2/302  ،:2000 ال / 1421الطبعة األوَّل، 



دد اإلما: الزرقان طفيق معفتة امليرتث اللف   ابلصفائن وداللة ال ياق،  امليرتث اللف   « تيصهل:ُو
»يفاد به أحد معانيه ال  قعينها الصفائن وقنادب املصا: 

ث اللف   يدل على امليرت  « ، ويصهل أيضا:(55)
ذلك املع ، قصهل: ن فت ابلعّي اجملفدة، وشفب  من عّي زبيدة.   معنا  املصدهد مَّت قام  قفينة قعّي

ومعنامها واضىل غري ميكل، مع أن  لفظ العّي تيهما ميرتث لف  ، ولكن مدلهله يبعّي يف املثال  
ن يبعّي أن يكهن :بعة املا  اجلارية؛  األول أن يكهن جارحة اإلن ان الباصفة. ومدلهله يف املثال الثا
»وذلك بصفينة لفظ ن فت يف املع  األول ولفظ شفب  يف الثان

(56). 

 :عالقة الوجوه ابملشرتك اللفظي

 من خمل قعفيف  الهجه  والن ائف واالشرتاث اللف  ، نمحظ أن أبفز تفق بّي الرتكيبّي  ه:
الهاحالالد يف مهاضالالع خمبلفالالة، أمالالا االشالالرتاث اللف الال   الاله قعالالدد أن الهجالاله  قعالالين قعالالدد معالال  اللفالالظ  .1

 معان اللفظ الهاحد يف مهضع واحد أو مهاضع خمبلفة.

 أن الهجه  قكهن يف معان األلفاظ، أما االشرتاث يكهن يف األلفاظ. .2

وادبعمال بعض األئمة للهجه  علالى أَّنالا امليالرتث اللف ال  قبطلالب منالا وقفالة ترخييالة للن الف يف مهقالف 
لفّي مالالالن  الالالذ  امل الالالألة، تالالالاملؤلفهن يف الهجالالاله  و الن الالالائف يف الصالالالفآن الكالالالفمي، مل يالالالفد عالالالن أحالالالد مالالالنه  املالالالؤ 

ل مدالالطلىل اادالالبعمال مدالالطلىل امليالالرتث اللف الال  يف الصالالفآن الكالالفمي، بالالل حالالَّت مالالن ادالالبنكف عالالن ادالالبعم
 الهجه  والن ائف جلأ الدبعمال ما قعار  عليه أ ل اللغة من "ما اقفق لف ه واخبلف معنا ".

كن قف ري ثبا   على ادبعمال مدطلىل الهجه  والن ائف من ابب ثبات املبأخف وقصليد  للمبصد: و 
لىل  الاله مصاقالالل بالالن دالالليمان، طعليالاله كمالالا جالالفت عالالاد   يف ذلالالك، تالالأول مالالن وصالاللنا ادالالبعماله هلالالذا املدالال 

 .تكما قلدو  يف الهجه  و الن ائف ال  ذكف ا دل مها له أيضا يف الب  مية العامة هلذا الفن
، قال أبه احل الن (57)وقد يكهن البهجيه َّبا ذكف  بعضه  ابالدبنكا  عن ادبعمال مدطلىل "لفظ"

 

 . 108/ 1،  الثالثة الطبعة . وشفكا  احلليب  البايب عي ى  مطبعة،  الزرقان  الع ي  عبد حممد:  الصفآن  عله: يف  العفتان  منا ل( 55) 
 . 1/121( املفجع نف ه،  56) 
ظ  ابلكالالم:  :)لفالالظ(( 57) الالالم: والفالالا  وال الالا  كلمالالٌة صالال ي ة قالالدلُّ علالالى طالالفح اليالالم  ؛ وغالالالب ذلالالك أن يكالالهن مالالن الفالال . قصالالهل: ل فالال 

ى، والب الالالف.  ة: الالالالدٌ يك، ويصالالالال الفمحالالال  ظ ل ف الالالا . ولف الالال   اليالالال     مالالالن تمالالال . والممٌت الالال  ، ابالالالن تالالالارس ،معجالالال  مصالالالاييس اللغالالالةين الالالف: ي لفالالالٌ
1/259. 



تالالين قالالال قائالالل: حالالدثه: عالالن اللفالالظ ابلصالالفآن كيالالف قصهلالالهن تيالاله   قيالالل لالاله: الصالالفآن يصالالفأ يف : ( 58) األشالالعفي
 ؛ألن الصائالالل ال جيالالهز لالاله أن يصالالهل إن كالالم: هللا ملفالالهظ بالاله ؛يلفالالظ بالاله :احلصيصالالة ويبلالالى وال جيالالهز أن يصالالال

يلفالظ  :وكم: هللا قعاَّل ال يصال .رمي   ا :صمة من تم  تمعنا ألن العفب إذا قال قائله  لف   ابلل  
فالظ ،ويكبالالب ،ويبلالى ،يصالفأ :وإمنالا يصالالال ،باله لف نالالا ابلصالفآن ليثببالها أنالاله خملالهق ويزينالالها  :وإمنالالا قالال قاله: .ُو

» ههل  للصه ويدل ها كفف   على من مل يصف على معنا  بدعبه  وق
(59). 

 تصد يكهن  ذا البهجيه دببا يف ادبعمال مدطل ات أخفى َتهي مفهه: مع  االشرتاث اللف  .
 الالذا ابإلضالالاتة إَّل أن مجيالالع مالالن ألالالف يف علالاله: الصالالفآن مل ي الالبعملها مدالالطلىل "امليالالرتث اللف الال "، بالالل 

 مدطلىل االشرتاث اثب  لديه ."الهجه  والن ائف"، مع أن 
جالالا  قف الالري   الهجالاله  والن الالائف  ولب الالهية عالالدد مالالنه  الهجالاله  ابمليالالرتث اللف الال ، والن الالائف ابملبالالهاطئ، 

  ذين املدطل ّي أعين: امليرتث اللف   واملبهاطئ اللف  .
ن واألمسالالالا  امليالالالرتكة يف اللفالالالظ  الالال  مالالال    «لإلمالالالا: ابالالالن قيميالالالة جالالالا  تيالالاله: وأول مالالالا ي الالالبهقفنا  نالالالا نالالالص 

املبيالالابه، وبعالالض املبهاطئالالة أيضالالا مالالن املبيالالابه. وي الالميها أ الالل البف الالري: الهجالاله  والن الالائف، وصالالن فها كبالالب 
  الهجه  والن ائف؛ تالهجه  يف األمسا  امليرتكة، والن ائف يف األمسا  املبهاطئة.

وقالالد مالالن بعالالض أصالال ابنا املدالالنفّي يف ذلالالك أن الهجالاله  والن الالائف مجيعالالا يف األمسالالا  امليالالرتكة، تهالال  ن الالائف ابعببالالار  
»اللفظ ووجه  ابعببار املع . وليس األمف على ما قاله، بل كممه  صفيىل تيما قلنا  ملن أتمله 

(60). 
ديد يكالالاد يدالالل إَّل البطالالابق تادالالبعمال ابالالن قيميالالة للهجالاله  يف األمسالالا  امليالالرتكة، يالالهح  ابلب صالالارب  اليالال 

 بّي املدطل ّي؛ ألن  مبنامها واحد و ه االقفاق يف اللفظ واالخبم  يف املع .

 

عامف بن أيب   ،إد اق بن دامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن مهدى بن بمل بن أيب بفدة  ،عل  بن إمساعيل بن أيب بيف  ه (58) 
والصائ  بندفة مذ ب ال نة، وإليه قن ب   ، مهدى األشعفي صاحب ردهل هللا، صلى هللا عليه ودل ؛  ه صاحب األصهل

مهلد  دنة دبعّي، وقيل دبّي ومائبّي ابلبدفة. وقهيف دنة نيف  كان   فه، الطائفة األشعفية، وشهفقه قغين عن اإلطالة يف قعفي
أمحد بن عل  أبه   ،تريخ بغداد: اخلطيب البغدادي . ين ف: مثائة، وقيل: دنة ثمثّيمثائة، وقيل: دنة أربع وعيفين وثم وثمثّي وثم

 . 284/ 3 ، ابن خلكان، وتيات األعيان . و 346/ 11،  بريوت   ،دار الكبب العلمية  . بكف
  ، األندار  دار . حممهد  ح ّي تهقية، َتصيق: احل ن أبه  بيف أيب بن  إمساعيل بن  عل   ، األشعفي: الداينة أصهل عن  اإلابنة ( 59) 

 . 102  ص ،  ال1397  األوَّل، الطبعة، الصا فة
 1426 الثالثة، ، الطبعة الهتا   دار . اجلزار  عامف  ،الباز  أنهر َتصيق:  . العباس  احلفان أبه  قيمية  بن ا  الدين  قص  : الفباوى  جممهع ( 60) 
 .  276/ 13،  :  2005 -  ال



الهجالاله  اللفالالظ امليالالرتث الالالذي ي الالبعمل يف عالالدة معالالان؛    «يف قهلالاله: و الالذا مالالا أكالالد  اإلمالالا: الزركيالال  
 »كلفظ "األمة"، والن ائف كاأللفاظ املبهاطئة...

(61) . 
الثمثّي "يف معفتالة الهجاله  والن الائف"، به "اإلقصان"، يف النهع البادع و كبا  ذلك ال يهط  يفوقبعه يف 

اللفالالظ امليالالرتث الالالذي ي الالبعمل يف عالالدة معالالان كلفالالظ  :تالالالهجه  «حيالالث عالالف  الهجالاله  و الن الالائف بصهلالاله: 
لفالالاظ األك  :والن الالائف ".معالالرتث األقالالفان يف ميالالرتث الصالالفآن"الفالالن كبالالااب  مسيبالاله  وقالالد أتالالفدت يف  الالذا ،األمالالة

 (62). »املبهاطئة
الثمثالالالهن مالالالن وجالالاله  إعجالالالاز : "امليالالالرتث اللف الالال  يف "الهجالالاله اخلالالالامس و ويف كبابالالاله: "معالالالرتث األقالالالفان"، 

منالالاله"، يثبالالال  قطالالالابق املدالالالطل ّي لديالالاله، بالالالذكف  مدالالالادر الهجالالاله  والن الالالائف الصفآنيالالالة ضالالالمن قائمالالالة مدالالالادر 
و اله مالا اخبلالف لف اله واَتالد معنالا   –هع ويف عك اله وقالد صالن ف يف  الذا النال «امليرتث اللف  ، تيصهل: 

كثالالري مالالن املبصالالدمّي و املبالالأخفين؛ مالالنه  ابالالن اجلالالهزي، وابالالن أيب املعالالايف، وأبالاله احل الالن حممالالد بالالن عبالالد   -
الدالالمد املدالالفي، وابالالن تالالارس، وآخالالفون. قالالال مصاقالالل بالالن دالالليمان يف صالالدر كبابالاله الالالذي صالالنفه يف  الالذا 

     (63). »املع ...
تال يهط  ادبعمل مدطلىل الهجه  يف كباباله "اإلقصالان"، بينمالا ادالبعمل مدالطلىل "امليالرتث اللف ال " 

 يف كبابه "معرتث األقفان". 
 الالالذا ابإلضالالالاتة إَّل اعببالالالار  مدالالالادر الهجالالاله  والن الالالائف  الالال  ذا الالالا مدالالالادر امليالالالرتث اللف الالال  يف الصالالالفآن 

 الكفمي، و ذا كله يؤكد قطابصهما لديه.
ه، ورأوا البمالالالايز بالالالّي ويف مصابالالالل  الالالذا  الففيالالالق جنالالالد عالالالددا مالالالن البالالالاحثّي املعاصالالالفين خالالالالفها  الالالذا البهجالالال 

 مدطلىل "الهجه  "، ومدطلىل "امليرتث اللف  ".
الهجاله  اصالطمح يالدل علالى املعالان املخبلفالة للفالظ واحالد «من  ؤال  األدباذة دلهى العالها يف قههلالا: 

 ات أو املهاضع املبعددة .أو على املصاصد املخبلفة من اللفظ الهاحد يف ال ياق
 ذ  املعان واملصاصد قد يفبط بينها رابط نببينه، كالبهاطؤ أو غري   ا مل يكن مهضع حبث املف فين، 

 

 . 102/ 1الّب ان يف عله: الصفآن،   (61) 
 . 178/ 1اإلقصان يف عله: الصفآن،  (62) 
:،  1970. الصا فة. دار الفكف العفيب ،عل  حممد البجاوي  : َتصيقمعرتث األقفان يف إعجاز الصفآن: جمل الدين ال يهط ، ( 63) 
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أو ال نببينه لغمهض العمقات، أو لصد: األلفالاظ حيالث ضالاع  أصالهل معانيهالا الصد الة ملالا اعرتا الا مالن 
 و ما ف شكلها. البطهرات الداللية عدفا بعد عدف حيث يبغري لهَّنا

تالالالهجه  إذا لي الال  ألفامالالا ميالالرتكة، وحبالالث األلفالالاظ امليالالرتكة لالاليس  الاله اهلالالد  مالالن ورا  البالالأليف يف 
عل  الهجه  والن ائف، وقد قكهن بعض األلفاظ يف  ذ  البآليف، أو كثالري منهالا، مالن األلفالاظ امليالرتكة، 

 لكن امليرتث ليس  ه كل مادة  ذ  الكبب و ليس  ه أصل حبثها .
تمالا قف الالري الكثالالفة الكالاثفة  مالالن  األلفالالاظ املهجالهدة يف كالالل كبالالب الهجاله  و الال  لي الال  ميالالرتكة    وإال

»ال بب يف شيهع  ذ  الفكفة عنها ولعل كثفة امليرتث تيها، وغلببه عليها، كا: مها 
  (64)  . 

اللف الال ، ومالالن  الالؤال  أيضالالا الالالدكبهر م الالاعد الطيالالار الالالذي قعصالالب قعفيالالف ال الاليهط  للهجالاله  ابمليالالرتث 
 والالدليل علالى  الذا  اله عمالل ،ذكف  رمحه هللا لاليس بالدقيق تيمالا يبعلالق ببعفيالف  الذا العلال  تيما  «: بصهله

ا عالالن  : اللفالالظ امليالالرتث األصالالل تيالاله أن يكالالهن"امليالالرتث"تنأخالالذ قهلالاله:  .مصاقالالل ومالالن جالالا  بعالالد  حمكيالال 
چک  گ     گ      چ  :مثالالالالالالل قهلالالالالالاله ،العالالالالالالفب 

(65)
چٺ  ٺ  ٿچ :ومثلالالالالالاله .و)أدبالالالالالالف(د: يف: )أقبالالالالالالل( الي بخالالالالالال  

(66)
 

  (.الفام )و (األدد)ي بخد: يف 
 ،ن الالف: إَّل مالالا ذكالالف مالالن األمثلالالة يف الصالالفآنو  "،ي الالبعمل يف عالالدة معالالان الالالذي"مث لالاله ن الالف: إَّل قهلالاله: 

ا مالالثم )اهلالالدى( تيهالالا وإمنالالا  الال   ،اجلالالهاب: ال  تهالالل  الالذ  املعالالان ادالالبخدمها العالالفب  ،دالالبعة عيالالف وجهالال 
»ابلهجه   ال يدلىل أن يكهن  ه املفاد   " اللفظ امليرتث " وبنا   على ذلك قهله:  ،دياقية معانٍ 

   (67 ) . 
وعلالالالى  الالالذا األدالالالاس تامليالالالرتث اللف الالال  أخالالالص  مالالالن الهجالالاله ؛ والهجالالاله  أعالالال  منالالاله، تالالالالهجه  الالالالهاردة يف 

 مدنفات "الهجه  والن ائف" جتمع بّي املعان األصلية للكلمات وال ياقية والبمغية. 
قندرج ضالمن امليالرتث اللف ال  يف كبالب الهجاله  والن الائف قليلالة جالدا. وهلالذا كالان العبالب  واأللفاظ ال 

على مؤلفيها من قهدعه  يف ذكف الهجه  الكثرية. و ن ذ ب إَّل  الذا األدالباذ حممالد املنجالد يف البالاب 
البطبيصالالال  مالالالن كبابالالاله "االشالالالرتاث اللف الالال  يف الصالالالفآن الكالالالفمي بالالالّي الن فيالالالة والبطبيالالالق"، حيالالالث أورد واحالالالد 
وو ّي لف ا من دبعة مدادر رئي ة من كبب "الهجه  والن ائف"، وقا: بدرادالبها، لاليخلص أن عالددا 
قليم من  ذ  الكلمات ينبم  إَّل تئة امليرتث اللف  ، أمالا بصيالة الكلمالات تالم صاللة هلالا  الذا املفهاله:، 

 

 . 46الهجه  والن ائف يف الصفآن الكفمي، دلهى العها، ببدف ، ص( 64) 
 .17البكهيف:  (65)
 .51املدثف:  (66)
 ، مهقع ملبصى أ ل البف ري. قعليصات الييخ الدكبهر م اعد الطيار على كباب اإلقصان ( 67) 



املدرودالة. تفال  واحالد  والهجه  املذكهرة ما    إال معان دياقية تفعية قفقبط ابملعالين احلصيصال  للكلمالات 
وو الالّي لف الالا، ذكالالف أربعالالة ألفالالاظ تصالالط  كالالن أن قنالالدرج ضالالمن امليالالرتث اللف الال  "األمالالة، اآليالالة، الفالالبىل، 

 . (68)الففقان"
 عالقة الوجوه والنظـائر ابملتواطـئ: 

ن يأما عن عمقة الن ائف ابملبهاطئ، تصد وض  ها أيضا اإلمامان ابن قيمية والزركي  يف قهليهما اللذ
»والن الالالالالالائف يف األمسالالالالالالا  املبهاطئالالالالالالة...«دالالالالالالبق ذكفمهالالالالالالا، تالالالالالالابن قيميالالالالالالة يف قهلالالالالالاله: 

، والزركيالالالالالال  يف قهلالالالالالاله: (69)  
    (70). »...والن ائف كاأللفاظ املبهاطئة«

تالن ائف لدى  ؤال     األلفاظ املبهاطئة أو املرتادتالة، الال  قعالين قعالدد األلفالاظ واَتالاد املعالان. و الذا 
ذكالف:  دالابصا مالالن أن الن الائف  ال  األلفالالاظ أو املهاضالع املخبلفالة للفالالظ الهاحالد مالالع خيالالف املفهاله: الالالذي 

 اَتاد املع .
وعلالالى  الالذا يطالالفح إشالالكال قعالالارض عنالالاوين مؤلفالالات الهجالاله  والن الالائف َّب بهاي الالا؛ إذ ال جنالالد للالالرتاد  

 مهضعا تيها.
الالذي يبالالدو يل  «وحلالل  الالذا اإلشالكال دالالارع الالدكبهر أمحالالد خمبالار عمالالف لبهجياله  الالذا املالذ ب، تصالالال: 

أن كالل ميالالرتث لف ال  ُمالالل يف داخلاله قفادتالالا، تالاليذا قلنالا إن الل الالان يف الصالفآن الكالالفمي علالى أربعالالة أوجالاله: 
اللغالالالة، والالالالدعا ، و العضالالاله املعالالالفو ، والثنالالالا  احل الالالن. تمعالالال   الالالذا أن الل  الالالان لالالاله أربعالالالة وجالالاله  أو أربعالالالة 

رتادتالالات. تالل  الالان مالالع اللغالالة معالالان، تهالاله ميالالرتث لف الال . و الاله يف نفالالس الهقالال   لالالك عالالدة ن الالائف أو م
 يكهن قفادتا، و ه مع الدعا  يكهن قفادتا اثنيا.. و كذا. 

وإذا قلنا إن "الهيل" على عيفة وجاله  يف الصالفآن، منهالا: الهلالد، والدالاحب، والصفيالب والالفب، واملالهيل 
وقفادتالالا  الالالذي يعبالالق.. تمعالال   الالذا أن للفالالظ الالالهيل ن الالائف أو مرتادتالالات عالالدة، إذ يكالالهن قفادتالالا مالالع الهلالالد،

اثنيا مع الداحب، واثلثا مع الصفيب، ورابعالا مالع الالفب، وخام الا مالع املالهيل.. و كالذا. تمالن أجالل  الذا 
صىل أن َتمل  ذ  الكبب اد  "الهجه  والن ائف" ميرية ابلهجه  إَّل املعالان املبعالددة للفالظ، وابلن الائف 

 

 الكباب.إَّل آخف  75( ين ف: االشرتاث اللف   يف الصفآن الكفمي، بداية من الدف ة 68)
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»إَّل األلفاظ املبعددة للمع 
  (71) . 

تاأللفالالاظ املبهاطئالالة لالالدى الالالدكبهر أمحالالد خمبالالار عمالالف:  الال  األلفالالاظ املخبلفالالة للمعالال  ومالالن  الالذا املنطلالالق 
الهاحد، كلف ة األدد، والليث، واهلزبالف تهال  قالدل مجيعهالا علالى معال  واحالد. و اله مالا أطلالق علياله أيضالا 

  األلفاظ املرتادتة.
والن ائف لديه ال قبعلق ابللفظ الهاحد يف مهاضع خمبلفة يكهن َّبعال  واحالد، بالل  لفالاظ خمبلفالة ذات 

 مع  واحد، وهلذا دها ا ابلرتاد . 
 وأيال د الالالدكبهر ح الّي حامالالد الدالالا  البعلاليمت الالال  دالالاقها الالدكبهر أمحالالد خمبالالار عمالف، حيالالث قالالال:

»ةويبدو يل أن  ذا البعليل على جانب كبري من الد «
 (72) . 

 «:ورد   ذا املفهه: الدكبهر م اعد الطيار يف قعصيبه على قعفيف ال يهط  للهجه  و الن الائف، بصهلاله
تالن ائف يف حصيصبهالا   ،   الن ائف ولي   ، ذا من املدطل ات املنطصية "،كاأللفاظ املبهاطئة"قهله: 

مالالالن معالالالان الهجالالاله  تالالالم عمقالالالة هلالالالا ابأللفالالالاظ   الالال  اآليالالالة الالالال  أتيت علالالالى معالالال  واحالالالد :كمالالالا عنالالالد مصاقالالالل
»املبهاطئة

 (73). 
 من دبق ذكف   يف مفهه: الن ائف. إذا تمن ذ ب إَّل قف ري الن ائف  َّنا األلفاظ املبهاطئة، قد خالف 
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 احملاضرة الثالثة

 األضداد يف القرآن الكري 

 االستعمال اللغوي األضداد يف  
 الضاد والدال كلمبان مبباينبان يف الصياس.»عف   ابن تارس الضد  بصهله: 

يئان ال جيالالالهز اجبماعهمالالالالا يف وقالالالٍ  واحالالالالد، كالليالالالالل  د  اليالالالال  . واملبضالالالاد ان: اليالالالالم د  ضالالالٌ تالالالاألوَّل: الضالالالالٌ 
 والنمهار.

ْل ، بفبىل الضاد، يصال ض دم الٌصفب  
 
ا  والكلمة  األخفى الضمدُّ، و ه امل  .(74)« ة: مأل ا، ض د 

دُّ مجاعالة . قالال قعالاَّلو  ديد  مثلاله. وقالد يكالهن الضالٌ چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ : الٌضدُّ: واحد األْضداٌد، والضال 

چ
ف    .(75) ديد  لالاله، أي ال ن الالري لالاله وال كالال  دم لالاله وال ضالال  وقالالد ضالالادم  الصالاله:، ومهالالا م ب ضالالادماٌن. ويصالالال: ال ضالالٌ
 .(76)له

واألضالداد مجالع ضالد، وضالد كالل شال   مالا :تالا ، ولاليس كالل مالا »بصهله:  (77)الطيب الل غهيوعف تها أبه 
خالالالف اليالال   ضالالدا  لالاله، أال قالالفى أن الصالالهة واجلهالالل خمبلفالالان ولي الالا ضالالدين، وإمنالالا ضالالد الصالالهة الضالالعف، 

 

 .3/360 ،ابن تارس ،معج  مصاييس اللغة (74)
 .82مفمي:  (75)
الطبعة   ، بريوت ، إمساعيل بن محاد. دار العل  للمميّي ،اجله في : تج اللغة وص اح العفبية. و 33/ 1، ابن دريد، مجهفة اللغة (76) 

  – 1415بريوت،  ،مكببة لبنان :شفون  ،الصادر الفازي خمبار الد اح: حممد بن أيب بكف بن عبد. و 406/ 1990،1 ،الفابعة 
 . 403 :، ص 1995

  "، "مفاقب الن هيّي  :، منها مدنفات كثريةله  ،دكن حلب  ،عبد الهاحد بن عل  احلليب، أبه الطيب اللغهي: أديب  ه  (77) 
ين ف: بغية الهعاة يف طبصات اللغهيّي    ال. 350قهيف دنة  . وقد ضاع أكثف مؤلفاقه ، ضداد" و"األ  ،"شجف الدر" و "، بدال و"األ

والن اة: ال يهط ، جمل الدين عبد الفمحن. َتصيق: حممد أبه الفدل إبفا ي . دار الفكف، بريوت. الطبعة الثانية  
 . 4/176 ، لزركل ا  ،األعم: . و 120/ 2:،1979



وضالالد اجلهالالل العلالال . تالالاالخبم  أعالال  مالالن البضالالاد، إذ كالالان كالالل مبضالالادين خمبلفالالّي، ولالاليس كالالل خمبلفالالّي 
  .(78)«مبضادين 

تمن خمل  الذ  البعفيفالات نببالّي أن البضالاد جالنس كممال  يصدالد مناله وضالع اللفالظ الهاحالد ملعنيالّي مبنالاتيّي: أي  
 ال يكبفى تيهما َّبجفد االخبم  تصد يصع االجبماع معه، تم بد من البنايف الذي ال اجبماع معه.

 ل  و اجلهل. وقد أوضىل ذلك ابن تارس يف مثاله: الليل و النهار. و أبه الطيب ابلع
تالضدية نهع من العمقة بّي املعان، بل رَّبا كان  أقفب إَّل الذ ن مالن أيالة عمقالة أخالفى. تبمجالفد 
ذكالالالالف معالالالال  مالالالالن املعالالالالان، يالالالالدعه ضالالالالد  الالالالذا املعالالالال  إَّل الالالالالذ ن، وال دالالالاليما بالالالالّي األلالالالالهان. تالالالالذكف البيالالالالاض 

ن. تاليذا جالاز أن قعالالّب ي ب ضالف يف الالذ ن ال الهاد. تعمقالة الضالدية مالن أوضالىل األشاليا  يف قالداع  املعالا
الكلمة الهاحدة عن معنيّي بينهما عمقة ما، تمن ابب أوَّل جالهاز قعبري الا عالن معنيالّي مبضالادين؛ ألن 
ادب ضالالالار أحالالالدمها يف الالالالذ ن يبببالالالع عالالالادة ادب ضالالالار اآلخالالالف؛ تالبضالالالاد نالالالهع مالالالن امليالالالرتث اللف الالال  يف 

 .(79)اللغات قدلىل أن قكهن عهامل األضداد
يالرتث اللف ال ، إال أَّنالا أخالص  مناله، تاألضالداد مالا  ال  يف األصالل إال معالان إذا تاألضداد نالهع مالن امل

خمبلفة للفظ واحد، وملا انطهت قلك املعان على الضدي ة كل منهما لذخف، مسينالا  الذا قضالادا. و حنالن 
دالالبق وأن ذكالالف: يف املب الالث ال الالابق أن امليالالرتث اللف الال  انطمقالالا مالالن قعفيفالاله عنالالد األصالالهليّي  ثالالل جالالز ا 

 الهجه  و الن ائف، وعليه تاألضداد متثل جز ا من الهجه  و الن ائف أيضا. من مادة

 

،  1األضداد يف كم: العفب: اللغهي احلليب، أبه الطيب عبد الهاحد بن عل ، َتصيق: عزة ح ن، اجملمع العلم ، دميق. ط ( 78) 
 . 33:، ص 1963

 . 179 ال، ص2003ين ف: يف اللهجات العفبية: إبفا ي  أنيس. مكببة األجنله مدفية. مطبعة أبنا  و بة ح ان.  (79) 



غويين باألضداد  ّ ل ل ا  :عناية 
 ال(، 175إن أول من ورد عنه اإلشارة إَّل األضداد دون ق ميبها  ه اخلليل بن أمحد الففا يدي )ت 

العفبيمة، أنم اليمْعب يكالهن قففُّقالا ، من عجائب الكم: وو ْدع  »: تبعد ذكف  لهجه  مادة "شعب"، قال
 .(80)«ويكهن اجبماعا  

 وكان  ن ألف يف  ذا الفن : 
ال(206أبه عل  حممالد بالن امل البنري قطالفب )ت  .1 وإمنالا خددالنا   »: ، قالال يف مصدمباله(81)  ال

 . (82)«ابإلخبار لصلبه يف كممه  و لطفاتبه

 . (83)  ال( 207أبه زكفاي ُىي بن زايد الففا  )ت  .2

 . (84)  ال(210أبه عبيدة معمف بن املث  )ت  .3

 

،  دار ومكببة اهلمل .َتصيق: مهدي املخزوم  وإبفا ي  ال امفائ  ، عبد الفمحن اخلليل بن أمحد الففا يدي بهكباب العّي: أ(  80) 
 . 148/ 3/ 1. وين ف: معج  مصاييس اللغة، ابن تارس،  263/ 1
دب  حنهى، عامل ابأل مه.تلز  لصب دعا  به أدباذ  ديبهيه  و ه  ،حممد بن امل بنري بن أمحد، أبه على، اليهري بصطفب  ه  (81) 

  "، ن انخلق اإل"و  "،ضداد األ "، و" النهادر"و "، معان الصفآن"  : من كببه كان يفى رأي املعبزلة الن امية. ،  واللغة، من أ ل البدفة
.  املنهرة املدينة، واحلك  العله: مكببة. اخلزي  صا  بن دليمان: َتصيق: األدنفوي حممد بن أمحد: املف فين طبصاتغري ا. ين ف: و 

   . 95/  7 ، لزركل ا ،األعم: . و 242/ 1بغية الهعاة، ال يهط ، . و 27، ص1997 األوَّل، الطبعة 
 .  70:، ص1984،  1أضداد قطفب، َتصيق حنا حداد رايض، دار العله: للطباعة و النيف، ط (82) 
قيل له الففا ، ألنه كان يففي الكم:. كان أعل     .املعفو  ابلففا   ،بن زايد بن عبد هللا بن مفوان الديلم  أبه زكفاي ُىي  ه ( 83) 

البها  تيما قل ن  و"، " معان الصفآن"صن ف الففا : . ن مبدي نا مبهر عاالكهتيّي ابلن ه بعد الك ائ ، أخذ عنه وعليه اعبمد، وكا
  بن  حممد  : واللغة  الن ه  أئمة  قفاج  يف  البلغة . ين ف: غري ذلك. مات دنة دبع ومائبّي"، و املدادر يف الصفآن "، و"تيه العامة 
.  1/80 ، ال1407 ، األوَّل:  الطبعة ، الكهي  ، اإلدمم   الرتاث إحيا   مجعية  ،املدفي حممد:  َتصيق ،ابدي آ الفريوز  يعصهب

   . 333/ 2 ، ال يهط ، بغية الهعاة و 
. وايقهت احلمهي  100:، ص1978 - ال  1398بريوت،  ، دار املعفتة ، الفهفد وكباب األضداد ذكف  ابن الندمي يف  -

 . 109/ 1:،  1993الطبعة األوَّل  ، َتصيق: إح ان عباس. دار الغفب اإلدمم . معج  األداب  الفوم  يف 
  ، وكان  قدانيفه قصارب مائ  مدنف  ،كان  يل إَّل مذ ب اخلهارج ،  معمف بن املث  البيم  أبه عبيدة الن هي البدفي ( 84) 

قهيف دنة ق ع أو عيف أو   ".كباب غفيب احلديث "و  "،وكباب الصفآن  "كباب غفيب الصفآن "و  "،كباب جماز الصفآن"  :منها 
 . 31، 30ص ،األدنفوي  ،طبصات املف فين.  ين ف:  مث عيفة ومائبّي ابلبدفة إحدى عيف أو ث

   .  191/ 2، دار إحيا  الرتاث العفيب، بريوت،  دية العارتّيإمساعيل ابشا البغدادي يف ذكف   وكباب األضداد البن املث  -



 . (85)  ال(216أبه دعيد عبد امللك بن قفيب األصمع  )ت  .4

 . (86)  ال( 224أبه عبيد الصاد  بن دم: اهلفوي )ت  .5

 .(87)  ال( 233أبه حممد عبد هللا بن حممد بن  ارون البهزي )ت  .6

 .(88)  ال( 244أبه يهدف يعصهب بن إد اق املعفو  اببن ال كي  )ت  .7

 .(89)  ال( 248مث أبه حاا دهل بن حممد ال ج بان )ت   .8

 . (90)  ال( 291أبه العباس، أمحد بن ُىي امللصب بثعلب )ت   .9

 

وكان مب فزا يف  ، إما: يف الن ه واللغة واألشعار ، أبه دعيد البا ل  األصمع   ،عبد امللك بن قفيب بن أصمع بن م هف  ه  (85) 
  ، الفريوزآابدي، قفاج  أئمة الن ه واللغة البلغة يف  . ين ف: 125وولد دنة  210مات دنة  . وأما يف غري  تمب امىل ، البف ري 

 .  36  –  35ص
ضداد"، وطبع ابملطبعة الكاثهليكية، بريوت، دنة  وكباب األضداد لألصمع  حصصه أوغ    فنف ضمن "ثمثة كبب يف األ  -

1912 .: 
مالن أ الل  الفاة، اشالبغل ابحلالديث واألدب والفصاله، وكالان ذا ديالن ودالرية مجيلالة ومالذ ب ح الن  ،:أبه عبيالد الصادال  بالن دالم   ه  (86)

 ،وعيالالفين كبالالااب يف الصالالفآن الكالالفميروى النالالاس مالالن كببالاله املدالالنفة بضالالعة ، رابنيالالا مبفننالالا يف أصالالنا  علالاله: اإلدالالم:كالالان   .وتضالالل ابرع
 . 61 – 4/60 ، ابن خلكان،وتيات األعيانين ف:  .وغري ذلك ،والفصه ،واحلديث وغفيبه

 .1987، 4، ج38وكباب األضداد للهفوي حصصه حممد ح ّي آل ايدّي، ونيف  يف جملة اجملمع العلم  العفاق ، مج -
من  ال،  238هيف دنة الق ،الثهري البدفي اللغهي ،بفبىل البا  ودكهن الهاو  ،زيأبه حممد عبد هللا بن حممد بن  ارون البه  ه   (87)

: إمساعيل ابشا البغالدادي، دار  دية العارتّي ر وغري ا. ين ف:كباب نهادو كباب اخليل. و كباب األمثال. و قدانيفه كباب األضداد. 
 . 229/ 1إحيا  الرتاث العفيب، بريوت، 

، وأعيالالد طبعالاله 1979، 3، ع8مالالد ح الالّي آل ايدالالّي، ونيالالف  يف جملالالة املالالهرد العفاقيالالة، مالالجوكبالالاب األضالالداد للبالالهزي حصصالاله حم - 
 :.1983ببريوت دنة 

لالاله مالالالن  .ن خالالري، بالالفع يف الن الالاله واللغالالةيالال ٌ أبالاله يهدالالف، يعصالالالهب بالالن إدالال اق بالالن ال الالالكي ، البغالالدادي الن الالهي املالالالؤدب، د   الاله  (88)
 . 18 – 12/16 ،دري أعم: النبم ين ف:  ئبّي.امات دنة أربع وأربعّي وم. البدانيف حنه من عيفين كبااب

وكبالالاب األضالالداد البالالن ال الالكّي حصصالاله امل بيالالفق أوغ الال   فنالالف ضالالمن ثمثالالة كبالالب يف األضالالداد، وطبالالع ابملطبعالالة الكاثهليكيالالة،  -
 :.1912بريوت، دنة 

الن هي اللغهي املصف ، نزيل البدفة وعاملها؛ كان إماما  يف عله:   ،أبه حاا دهل بن حممد بن عثمان بن يزيد ال ج بان ه (  89)
كبالاب "و ،" إعالفاب الصالفآن " ، منهالا:حلا  عفيفا ، وخيب  الصفآن يف كل أدبهع، وله ن   ح ن. وله من املدالنفاتاآلداب، وكان صا

  .2/430 ،وتيات األعيان. ين ف: و"األضداد" ،و"الفداحة" ،و" النبات" ،املذكف واملؤنث" ،الطري"
وكبالالالاب األضالالالداد لل ج الالالبان حصصالالاله امل بيالالالفق أوغ الالال   فنالالالف ضالالالمن ثمثالالالة كبالالالب يف األضالالالداد، وطبالالالع ابملطبعالالالة الكاثهليكيالالالة،  -

 .1991:. وأعاد َتصيصه حممد عبد الصادر أمحد، ونيفقه مكببة النهضة ابلصا فة، دنة 1912بريوت، دنة 



 .(91)أبه عل  الع كفي عاصف املّبد .10

 .(92) (328أبه بكف حممد بن الصاد  األنباري )ت  .11

 .(93) (347أبه حممد عبد هللا بن جعفف بن حممد بن دردبهيه )ت  .12

 . (94)(351الطيب عبد الهاحد بن عل  اللغهي )ت أبه  .13

 .(95) (370أبه الصاد ، احل ن بن بيف بن ُىي اآلمدي )ت  .14

 

، كالان حجالة ثصالة  ،بغالدادي ولاله معفتالة ابلصالفا ات ،مالا: الكالهتيّيإ، أباله العبالاس ثعلالب ،أمحد بن ُىي بن زيد بن ديار الياليبان (90)
الال. ين الالف: 219قالالهيف دالالنة  .وغالالري ذلالالك "الهقالالف واالببالالدا "و "األمثالالال"و"، معالالان الصالالفآن"وّي"، اخالالبم  الن الالهي" :ومالالن قدالالانيفه  ال
   .9، الفريوز آابدي، صقفاج  أئمة الن ه واللغة البلغة يف. و 1/104 ، ابن خلكان،وتيات األعيان

 .82وكباب األضداد لثعلب ذكف  ابن الندمي يف الفهفد ، ص -
بن  اروى عن أيب نعي  وأمحد  ،احل ن بن إدريس أبه عل  الع كفيمل أقف على قفمجبه إال ما جا  يف ل ان امليزان من أنه ( 91) 

ه حممد بن الصاد  بن حممد املديين وأمحد بن بندار وأبه الييخ احلاتظ ذكف  أبه بكف  روى عن  ،حنبل وأمحد بن أيب احلهاري وغري  
وال أدري أ ذا  ه أ: ال  تاملّبد عاش يف  ذ  الفرتة، تلعله يكهن   .قد: أصبهان وكان ُدث من حف ه وخيطئ  : وقال ،بن مفدويه 

،  اهلند، َتصيق: دائفة املعف  الن امية ، بن حجف الع صمنل ان امليزان: أمحد بن عل   ه احل ن بن إدريس وهللا أعل . ين ف: 
وكباب األضداد أليب عل    -. 196/ 2 :، 1986 –  ال1406الطبعة الثالثة ،  . بريوت، مؤد ة األعلم  للمطبهعات 

ت، دار الفكف،  الع كفي ذكف  حممد املنجد يف كبابه: البضاد يف الصفآن الكفمي بّي الن فية والبطبيق، دار الفكف املعاصف، بريو 
 . ومل أقف عليه يف الفهفد . 89. وذكف أنه أتاد  من الفهفد ، ص 17:، ص 1990 ال  1420دميق. الطبعة األوَّل،  

 يصال إنه كان ُفظ مئة ،كان أحفظ زمانه،  حنهي على مذ ب الكهتيّي، حممد بن الصاد  بن حممد بن بيار األنباري( 92)
وكبالالاب  ،كبالالاب الزا الالف يف اللغالالة  :منهالالا ،ولالاله البدالالانيف املفيالالدة يف الن الاله واللغالالة ،وكالالان مالالن الدالالاحلّي ،د ايناوعيالالفين قف الالريا  دالال 

قالفاج  أئمالة  البلغالة يفين الف:  .ةائال فين وثممثعيقهيف دنة مثان و . وغري ذلك ،وكباب غفيب احلديث ،وكباب األمايل ، ا ات الصفآن
 . 71 ص ، الفريوز آابدي،الن ه واللغة

 :.1987األنباري حصصه حممد أبه الفضل إبفا ي ، نيفقه املكببة العدفية، بريوت دنة  بكف يبداد ألوكباب األض -
  : وله من الكبب ، كان تاضم مفننا يف عله: كثرية من عله: البدفيّي   ،أبه حممد عبد هللا بن جعفف بن حممد بن دردبهيه ه  (93) 

البهدط بّي األخفش وثعلب يف معان  "كباب و  "، املذكف واملؤنث "كباب و  "، شفح الفديىل"كباب و  "، اإلرشاد يف الن ه"كباب 
. ين ف: الفهفد : ابن  مثائةمنيف وثمثّي وث وقهيف دنة  "، وغري ا. األضداد "كباب و  "، املعان يف الصفا ات"كباب "، و الصفآن 

   . 94-93الندمي، ص 
كيف ال نهن عن أدام  الكبب  وحاج  خليفة يف  . 94وكباب األضداد ابن دردبهيه ذكف  ابن الندمي يف الفهفد ، ص  -

 . 115/ 1:،  1982، دار الفكف، دميق، والفنهن 
 .1996دنة2حصصه الدكبهر عزة ح ن، نيفقه دار طمس للدرادات والرتمجة والنيف، دميق، ط (94)



 . (96) ال(395أمحد بن تارس أبه احل ّي الفازي )ت  .15

 . (97)  ال(569أبه حممد دعيد بن املبارث املعفو  اببن الد ان )ت  .16

 . (98) (579أبه الّبكات عبد الفمحن بن حممد األنباري )ت  .17

 .(99) (650أبه الفضائل احلّي بن حممد الدغ ان )ت  .18

 .(100)  ال(790كمال الدين عبد الفمحن بن حممد العبائص  )ت  .19

 

لاله مؤلفالات ح النة  ،إمالا: يف اللغالة واألدب واملعالان ،البدالفي املنيالأ ،احل ن بن بيف بن ُالىي أباله الصادال  اآلمالدي األصالل ه  (95)
 "،املخبلالالالف واملؤقلالالالف يف أمسالالالا  اليالالالعفا كبالالالاب "  و ".  يف اللغالالالةو احلالالالف "وكبالالالاب  "،املهازنالالالة بالالالّي الطالالالائيّي أيب متالالالا: والب الالالرتي" :منهالالالا

  .14 ، ص، الفريوز آابديقفاج  أئمة الن ه واللغة البلغة يفين ف:   ال. 370قهيف دنة  .وغري او"األضداد"، 
 .1/271وكباب األضداد أليب الصاد  اآلمدي ذكف  الباابن يف  دية العارتّي،  -
 .117الداحيب يف تصه اللغة العفبية، ص( 96)
قالهيف ، و ئالةامأربعولالد دالنة أربالع وق العّي و  ،أبه حممد، دعيد بن املبارث بن الد ان البغالدادي الن الهي، صالاحب البدالانيف  ه( 97)

 . 582 – 581/  20 ، الذ يب، دري أعم: النبم . ين ف: مائةدنة ق ع ودبّي وو 
مالن نفالالائس املخطهطالات ابلنجالالف، دالالنة  وكبالاب األضالالداد البالن الالالد ان حصصالاله ونيالف  حممالالد ح الن آل ايدالالّي يف اجملمهعالالة األوَّل -

:. ين الالف: مصدمالالة َتصيالالق كبالالاب األضالالداد لفضالال  الالالدين الدالالاغ ان، َتصيالالق الالالدكبهر حممالالد عبالالد 1963:، وأعالالاد طبعالاله دالالنة 1953
 .55:، ص1989الصادر أمحد، مكببة النهضة املدفية، الصا فة، دنة 

قفأ على ابن اجلهاليص  وابن  . أبه الّبكات األنباري  ،لدين كمال ا  ،عبد الفمحن بن حممد بن عبيد هللا بن أيب دعيد  ه   (98) 
النهر المئىل يف  "و "،  دية الذا ب يف معفتة املذا ب"و  "،شفح دواوين اليعفا  " : وله املدنفات املفيدة منها ،وبفع  ،اليجفي

أدفار  " و "،  والكهتيّي اإلندا  يف م ائل اخلم  بّي البدفيّي"و"، البنصيىل يف م لك الرتجيىل "و  "،اعبصاد ال لف الدا 
 .  33 ، الفريوز آابدي، صالبلغة ىف قفاج  أئمة الن ه واللغة. ين ف: ئة اقهيف دنة ق ع ودبعّي وو م".  العفبية

وكباب األضداد أليب الّبكات األنباري ذكف  ال يهط  يف كبابه بغية الهعاة يف طبصات اللغهيّي والن اة، َتصيق: حممد أبه   -
،  العلمية الكبب  دار، وأنهاعها اللغة عله: يف املز ف. وكبابه 87/ 2:، 1979الفدل إبفا ي ، دار الفكف، بريوت، الطبعة الثانية، 

 . 397/ 1:،  1998 األوَّل،  الطبعة ، بريوت 
اإلمالا: رضال  الالدين أباله الفضالائل الدالغان. حامالل لالها   ،احل ن بن حممالد بالن احل الن بالن حيالدر بالن علال  العالدوي العمالفي ه  (99)

جممالع الب الفين يف "ولاله مالن البدالانيف:  .ولد َّبدينة ال هر دنة دبع ودبعّي وو مائة، ونيأ بغزنالة"اللغة يف زمانه.  قال الذ يب: 
، "ميالالارق األنالالهار يف احلالالديثو"، "األضالالدادو"، "قهشالاليىل الدريديالالةو"، "اليالالهارد يف اللغالالاتو"، "البكملالالة علالالى الدالال احو"، "اللغالالة
 . 519 ص ، الفريوز آابدي، الن ه واللغة قفاج  أئمة  البلغة يف. ين ف: دنة وس ودبمائة قهيف، و "شفح البخاريو"
:. وأعاد َتصيصه 1913وكباب األضداد للدغان حصصه د. أوغ    فنف، وجعله ذيم لال" ثمثة كبب يف األضداد"، طبع دنة  -

  .1989حممد عبد الصادر أمحد، نيفقه مكببة النهضة ابلصا فة، دنة 
شفح َّنج " ه مؤلفات عديدة منها:لص  الييع . ئاحلل  املعفو  ابن العبا ،كمال الدين عبد الفمحن بن حممد بن إبفا ي    ه (100)

 . 1/247 ، الباابن، دية العارتّيين ف: . "األعمار"كباب و  "،األضداد يف اللغة"كباب و  "،البمغة



 .(101)  ال(904)ت  مشس الدين حممد بن أمحد املدن .20

 .(102)  ال(1001حممد بن بدر الدين املني  )ت  .21
الالال(224دالالالم: )ت كمالالالا جعلهالالالا بعالالالض املالالالؤلفّي اباب يف مؤلفالالالا  ، كالالالأيب عبيالالالد الصادالالال  بالالالن  يف كبابالالاله    ال

الال(429"الغفيالالب املدالالنف"، والثعالالاليب )ت  الال(458يف "تصالاله اللغالالة"، وابالالن دالاليد  )ت    ال يف "املخدالالص"،    ال
 وال  يهط  يف املز ف يف عله: اللغة".

  

 

 .1/528وكباب األضداد للعبائص  ذكف  الباابن،  دية العارتّي،  -
:،  1987، بريوت، دار الغفب اإلدمم  يف معج  املعاج ، محد اليفقاوي إقبالمل أقف على قفمجبه. والكباب ذكف  أ ( 101) 

 . 20. نصم عن حممد املنجد يف كبابه: "البضاد يف الصفآن الكفمي"، ص300ص
لفالاظ ردالالة يف األ"و ،بف ري املنيال باشبهف امسه  ،صنف البف ري، احلنف ، اليهري ابملني ، الفوم  حممد بن بدر الدين ه  (102)

 ،طبصالالات املف الالفين، ين الالف: ، ودتالالن يف البصيالالعابملدينالالةكانالال  وتاقالاله يف دالالنة إحالالدى وألالالف وقالالهيف و ، "صالاليغة اجلمالالعالالال  وضالالع  علالالى 
 . 6/51 ،ركل لز  ا ،األعم:و  .407 - 1/406 ،األدنفوي

. 1984، 2، ج35وكباب األضداد للمني  حصصه ونيف  حممالد ح الن آل ايدالّي ونيالف  يف جملالة اجملمالع العلمال  العفاقال ، مالج -
 .20:. نصم عن حممد املنجد يف كبابه: "البضاد يف الصفآن الكفمي"، ص1963طبعه دنة  وأعاد



 المحاضرة الرابعة

لعلماء من وقوع التضاد  :مواقف ا
الثالالان مالالن الصالالفن اهلجالالفي الثالالان أمثالالال نمحالالظ  الالا وصالاللنا مالالن كبالالب اللغالالهيّي الصالالدامى يف املنبدالالف 

يعالالد اخلليالالل بالالن أمحالالد، أن  الالذا اللالالهن مالالن الالالدالالت اللف يالالة كالالان معفوتالالا و مبالالداوال بالالّي أ الالل اللغالالة، و 
 دليم على دعبها و متي ز ا. ومل يفد إلينا أن لغهاي يف قلك الفرتة أنكف .مفخفة للعفبية، و 

مالا يصالع  علالى شاليئّي  -أي كم: العالفب  - ومنه »: ( ال285)ت * وأشار إَّل كثفقه أبه العباس املّبد 
. واجل ْهن لألدهد واألبيض و ه يف األدهد أكثف  . مبضادين كصههل : ج ل ل للكبري والدغري وللع ي  أيضا  

 .(103)«و ه أيضا  كثري  .والفجا  للفغبة واخله  .والصهي للصهي والضعيف
 ال( الن كري على املنكفين للبضاد يف مصد مة  328* وقد شد د أبه بكف حممد بن الصاد  األنباري )ت 

 الذا كبالاب ذكالف احلالفو  الال  قهقعهالا العالفب علالى املعالان املبضالادة، تيكالهن »كباباله "األضالداد"، تصالال: 
ب، أن ذلالالك كالالان احلالالف  منهالالا مالالؤداي عالالن معنيالالّي خمبلفالالّي، و ي الالن أ الالل البالالدع و الزيالال  واالزدرا  ابلعالالف 

منه  لنصدان حكمبه ، وقلة بمغبه ، وكثفة االلبباس يف حماور  ، و عند اقدال خماطببه ، تي الألهن 
عالالن ذلالالك، و ُبجالالهن  ن  االدالال  منبالالئ عالالن املعالال  الالالذي َتبالاله ودال عليالاله، ومهضالالىل أتويلالاله، تالاليذا اعبالالهر 

خاطالالالب، وبطالالالل بالالالذلك معالالال  قعليالالالق اللف الالالة الهاحالالالدة معنيالالالان خمبلفالالالان مل يعالالالف  املخاطالالالب أي همالالالا أراد امل
 االد  على امل م ى.

 تأجيبها عن  ذا الذي منه  و دألها عنه بضفوب من األجهبة:
إحدا ن: أن كم: العفب يد ىل بعضه بعضالا، ويالفقبط أولاله هخالف ، و ال يعالف  معال  اخلطالاب مناله 

ادين، ألَّنالا يبصالدمها و إال ابدبيفائه، و ادبكمال مجيع حفوته، تجاز وقهع اللف الة علالى املعنيالّي املبضال 
أييت بعد ا ما يدل على خدهصية أحد املعنيّي دون اآلخالف، و ال يالفاد  الا يف حالال الالبكل  و اإلخبالار 

 إال مع  واحد؛ تمن ذلك قهل الياعف:
 كل ش   ما خم املهت جلل *** و الفَّت ي عى و يلهيه األمل 

ش   ما خم املهت ي ري؛ و ال يبه   تدل ما قصد: قبل "جلل"، و أتخف بعد  على أن معنا : كل 
 ذو عصل و متييز أن اجللل  ا  نا معنا  "ع ي ". وقال اآلخف:

 

 .306/ 1 ،املز ف يف عله: اللغة( 103)



 اي خهل اي خهل ال يطمىل بك األمل *** تصد يكذب من اآلمل األجالل 
 اي خهل كيف يذوق اخلفض معرت  *** ابملهت و املهت تيما بعد  جلل 

 ي ري...تدل  ما مضى من الكم: على أن "جلم" معنا  
 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  وقال هللا عز وجل ، و ه أصدق قيل:

، أراد الذين يبيصنالهن ذلالك، تلال  يالذ ب (104)
مهضالالع آخالالف حاكيالالا عالالن تفعالالهن يف يف عاقالالل إَّل أن هللا عالالز وجالالل  الالدح قهمالالا ابليالالك يف لصائالاله. وقالالال 

چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  خطابه مهدى:
(105)

 . 
چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ : عليالالالاله ال الالالالم: وقالالالالال حاكيالالالالا عالالالالن يالالالالهنس

، أراد: رجالالالالا (106)
  .(107)« قيصن أن هللا ال يصدر عليه عليه ال م: ذلك وطمع تيه، وال يصهل م ل  إن يهنس

األنبالالاري كيالالف يف رد    الالذا علالالى أن البضالالاد مثلالاله مثالالل قعالالدد الهجالاله  للفالالظ الهاحالالد الالالذي  أبه بكالالفتالال 
يب دد املفاد منه بصفينة ممح ة واقع الكلمة داخل اجلملة و ذلك َّبمح ة دالباقها وحلاقهالا. و الذا مالا 

الالالالد ذلالالالالك:  الالالاله بعال وجمالالالالفى حالالالالفو  األضالالالالداد جمالالالالفى احلالالالالفو  الالالالال  قصالالالالع علالالالالى املعالالالالان  »أكالالالالد  أيضالالالالا يف قهلال
خبلفالالة، وإن مل قكالالن مبضالالادة، تالالم يعالالف  املعالالين املصدالالهد منهالالا إال َّبالالا يبصالالد: احلالالف  ويبالالأخف بعالالد   الالا امل

يهضىل أتويلاله، كصهلالك: محالل لهلالد الضالأن مالن اليالا ، ومحالل ادال  رجالل، ال يعالف  أحالد املعنيالّي إال َّبالا 
  وصفنا.

مالالن غ الالق الليالالل، وكالالذلك "غ الالق"، يصالالع علالالى معنيالالّي خمبلفالالّي للعلالالة الالال  قصالالد م : أحالالدمها أملالال ، 
واآلخالالف دالالال مالالن الغ الالاق، و الاله مالالا يغ الالق مالالن صالالديد أ الالل النالالار... يف ألفالالاظ كثالالرية يطالالهل إحدالالا  ا 
وقعديد ا، قد بها العفب من الكم: ما يدل على املع  املخدهص منها. و ذا الضفب من األلفاظ 

 . (108)«  ه الصليل ال فيف يف كم: العفب...
األنبالاري علالل وأدالباب وقالهع البضالاد نصالم عالن تالفيصّي اثنالّي دون أن ي الم  مالنه   أباله بكالفمث قناول 

 أحدا:
 

  .46 البصفة:( 104)
  .101 اإلدفا :( 105)
 . 87 األنبيا :( 106)
  - ال 1407العدفية، صيدا، بريوت، األضداد: حممد بن الصاد  األنباري، َتصيق: حممد أبه الفضل إبفا ي ، املكببة ( 107) 

 . 2-  1:، ص 1987
 .2 - 1األنباري، ص أبه بكفكباب األضداد، (  108)



ل وقالالالهع البضالالالاد ابق الالالاع املعالالال ، تصالالالال:  –األول  وقالالالال آخالالالفون: إذا وقالالالع احلالالالف  علالالالى معنيالالالّي » علالالال 
 مبضاد ين، تاألصل ملع  واحد، مث قداخل االثنان على جهة االق اع.

، وللنهار صفمي؛ ألن الليل يندف: من النهار، والنهار يندف: من تمن ذلك: الد فمي، يصال لليل صفمي
 الليل، تأصل املعنيّي من ابب واحد، و ه الصطع.

وكذلك الد ارخ املغيث، و الد ارخ امل بغيث؛ مس يا بالذلك؛ ألن املغيالث يدالفخ ابإلغاثالة، وامل البغيث 
 يدفخ ابالدبغاثة؛ تأصلهما من ابب واحد.

ال  ْدتة: ال لمة، وال دتة: الضه ، مسيا بالذلك؛ ألن أصالل ال الدتة ال الرت، تكالأن النهالار إذا وكذلك 
 أقبل ي رت ضه   ملمة الليل، وكأن الليل إذا أقبل درتت ملمبه ضه  النهار.

واجللالالل: الي الالري، واجللالالل: الع الالي ، ألن الي الالري قالالد يكالالهن ع يمالالا عنالالدما  الاله أي الالف منالاله، والع الالي  قالالد 
 .(109)« ا  ه أع   منهيكهن صغريا عند م

وقال آخفون: إذا وقع احلالف  علالى »  :  علل وقهع البضاد ابخبم  اللهجات العفبية: قال -الثان 
معنيّي مبضادين، تم ال أن يكهن العفيب أوقعه عليهما َّب اواة منه بينهمالا، ولكالن أحالد املعنيالّي حلال   

عالض، تأخالذ  الؤال  عالن  الؤال ، و الؤال  عالن من العفب، واملع  اآلخف حلال   غالري ، مث مسالع بعضاله  لغالة ب
 ؤال . قالها: تاجلهن األبيض يف لغة ح  مالن العالفب، واجلالهن األدالهد يف لغالة حال  آخالف، مث أخالذ أحالد 

 . (110)« الففيصّي من اآلخف
 األنباري نل ظ أمفين اثنّي: أيب بكفومن خمل  ذا العفض لن ص 

اآلرا  ال  ذكف ا عن الففيصّي يف قعليل وقهع البضالاد، وكأنال ه مل ييف األنباري إَّل مهقفه من  -األول 
يفقض   ذين امل لكّي، تف  كممه مالا ييالري إَّل إنكالار  أصالالة الضالدية، وذلالك يف قهلاله: "تم الال أن 

 .(111)يكهن العفيب أوقعه عليهما َّب اواة منه بينهما"
اللهجالات"، يبفالق يف ذلالك مالع ابالن دردالبهيه، إال   األنباري بعل  "اق اع املع ، واخبم     أيب بكفقهل    -الثان 

 .(112)أن  ذا األخري وض ف  ذا املبدأ لفتض البضاد و إنكار ، بينما األنباري جعله دببا لهجهد األضداد

 

 .9 - 8األنباري، ص أبه بكفكباب األضداد، (  109)
 .12-11املددر نف ه، ص( 110)
 .42"الب ضاد يف الصفآن الكفمي"، حممد املنجد، ص ين ف:( 111)
 .املفجع نف ه ين ف:( 112)



على أحالد شاليهخه نكفاناله لألضالداد، ورد   (113)  ال(377* ويف الصفن الفابع أنكف أبه عل  الفارد  )ت 
ة مالالالن جهبالالالّي: ال الالالما  وقالالالد كالالالان أحالالالد شالالاليهخنا ينكالالالف األضالالالداد الالالال    »: ع، والصيالالالاس، تصالالالالقهلالالاله ابحلجالالال 

دُّ  ،حكا ا أ ل اللغة ه ال خيلاله يف إنكالار ذلالك والصالهل يف  الذا أنال   .وأن قكهن لف ٌة واحالدٌة ليال   وضالٌ
  .وال جيهز أن قصه: له حجٌة ق ثب  له داللة   ،ودتعه إاي  من حجة من جهة ال  ماع أو الصياس

ماع وأيب عبيالالدة  ،ألن أ الالل اللغالالة كالالأيب زيالالد وغالالري  ؛بالالل احلجالالة مالالن  الالذ  اجلهالالة عليالاله :مالالن جهالالة ال الال 
نٌ ف  تيالالاله الكبالالالب وذكالالالفو  يف كبالالالبه  جمبمعالالالا  ومفرتقالالالا   .قالالالد حكالالالها ذلالالالك  ،واألصالالالمع  ومالالالن بعالالالد    .وصالالال 

  .تاحلجة من  ذ  اجلهة عليه ال له
تاليذا ادالبعمل  لف الة واحالدة  ،و   أن الض د لم  ضالد  :احلجة  قصه: من اجلهة األخفىتين قال 

ك ل   دين لف الالا  يبميالالز مالالن  الالذ  ويالالبخلص بالاله مالالن خمتالاله أ شالالْ هلمالالا مجيعالالا  ومل يك الالب كالالل واحالالد مالالن الضالال 
كل  ضالدا  واخلالم   ٌوتاقالا  و الذ  َّنايالة اإٌللبالاس وغايالة الف الالال تعٌ  ،وأ لالب س دُّ شالكم  واليال  قيالل لاله:  .د  الضال 

تالالم خيلالاله يف ذلالالك أن جيالاله ز  أو    الالل جيالالهز عنالالدث أن جتالال   لف بالالان يف اللغالالة مبفصبالالان ملعنيالالّي خمبلفالالّي
بٌ ه  علياله  ، نعه تين منعه ورد   صار إَّل ردٌ  ما يعل  وجهد  وقبهل  العلما  له ومنالع مالا ثبال  جالهاز  وشال 

ف دالالال  دالالالى وَت  ْدت   ،األ لٌفالالالاظ تيَّنالالالا أكثالالالف مالالالن أن َت  بحنالالاله و جالالال  دان والغ ضالالال   .الالالالذي يالالالفاد بالالاله العلالالال  والهٌجالالالْ
لالْس ٌد يصالال هلالا ج  تالاليذا مل  ؛وج ل  الْ  الالذي  اله خالم  قمال   وج ل  الْ   الالذي  اله َّبعال  أقيال   جنال ْدا  وجنال ْ

وإذا جالالالاز وقالالالهع اللف الالالة  ،يكالالالن دالالالبيل إَّل املنالالالع مالالالن  الالالذا ثبالالال  جالالالهاز اللف الالالة الهاحالالالدة لليالالال   وخمتالالاله
ْفٌب مالن اخلالم  وإن مل يكالن كالالل  .ليال   وضالالد  جالاز وقهعهالا ل ،الهاحالدة لليال   وخمتاله دُّ ضال  إذا الضال 

ا    .(114)«خم  ضدم
 ال( ادبعمال األضداد  َّنا دن ة مببعة بّي اللغهيّي، ومل ينكف  إال قل ة، 395* ووصف ابن تارس )ت 

لألدهد و)اجلالهن( ومن دنن العفب يف األمسا  أْن ي مُّها املبضادمين ابد  واحد، حنه )اجلهن(  »تصال: 
لي   وضدٌ  . و ذا ليس بي  ، وذلك أنم اوأنكف :س  ذا املذ ب، وأنم العفب أتيت ابد    لألبيض.

 

قفأ الن ه على أيب   ،اإلما: العممة ، احل ن بن أمحد بن عبد الغفار بن دليمان بن أابن أبه عل  الفارد  الف هي  ه  (113) 
وله كباب   .أخذ عنه الن ه خلق كثري كابن جين  ، وبفع يف الن ه وانبه  إليه رائدبه ،وأخذ عنه كباب ديبهيه  ،إد اق الزجاج

قفاج  أئمة الن ه   البلغة يف ين ف:  . والبكملة وغري ذلك ، وكباب اإليضاح ، وكباب األغفال  ، وكباب احلجة يف الصفا ات ، البذكفة
 . 13ص ، الفريوز آابدي، واللغة 

دار  ،   جفال يَتصيق: خليل إبفا ، ل الن هي اللغهي األندل   املعفو  اببن ديد أبه احل ن عل  بن إمساعي: املخدص  (114) 
 . 4/173  ،: 1996 ال  1417  ،الطبعة األوَّل  ، بريوت  ،إحيا  الرتاث العفيب 



الذين ر و وا أنم العفب ق الم  ال اليف مهنالمدا  والفالفس ٌطْفتال ا،  ال  الالذين ر و وا أنم العالفب ق  المٌ   املبضالادمين 
كالان مبنيالا علالى أن الالذين قالالها ابلبضالاد  ال  أنف اله  مالن تفد  ابالن تالارس علالى  الؤال     .(115)««ابد  واحد

 ذ بها إَّل الصهل ابالشرتاث وقعدد الهجه  للفظ الهاحد.
 ال(، ونفى الب ضاد يف  291ثعلب )ت  أبه العباس أمحد بن ُىي* وكان  ن خالف من دبق ذكف   

ألناله ال  ؛كالم: حمالاال  ألناله لاله كالان تياله ضالد  لكالان ال؛ لاليس يف كالم: العالفب ضالد   »كم: العالفب، تصالال: 
كالالالم: العالالالفب وإن اخبلالالالف اللفالالالظ تالالالاملع  يفجالالالع إَّل أصالالالل و  ،يكالالالهن األبالالاليض أدالالالهد وال األدالالالهد أبالالاليض

 ،ألَّنالالا م الاليل املالالا  إَّل الالالهادي ؛و الال  مالالا ا فالالض ،عالالم مالالن األرض البلعالالة و الال  مالالا :مثالالل قالالههل  .واحالالد
تصالالد رجالالع  ،ومالالفة يب الالدر إَّل أدالالفله تيكالالهن قلعالالة ،تامل الاليل كلالاله قلعالالة تمالالفة يدالالري إَّل أعالالم  تيكالالهن قلعالالة

وإذا اشالبد بيالاض اليال   حالَّت  ،الكم: إَّل أصل واحد وإن اخبلف اللفظ. وكالذلك اجلالهن  اله األدالهد
. وال الا ف (116)«...ألناله صالفاخ منهمالا ؛خ املغيالثار كاألدهد. والدارخ امل البغيث والدال    يعي  البدف رئ

الالالالال( يالالالالالفج ىل  الالالالالذا الالالالالالفأي يف كبابالالالالاله "شالالالالالفح أدب 540أن أاب مندالالالالالهر مه الالالالالهب بالالالالالن أمحالالالالالد اجلالالالالالهاليص  )ت   ال
احملصصالهن مالن علمالا  العفبيالة ينكالفون  »الكاقب"، حيالث وصالف الففيالق املنكالف للبضالاد ابحملصصالّي، تصالال: 

  .(117)«األضداد ويدتعهَّنا
مؤيالد هلالا، ويف مصد مالة  الؤال  عبالد الفبالاح * أمالا احملالدثهن تنجالد   كالذلك بالّي منكالف ل الا فة البضالاد و 

 » بدوي الذي دلك م لك ابن دردبهيه، ورد  على املؤيدين هلذ  ال ا فة، تصالال يف رد   علالى "قايالل":
إننا لنب دى الذين يزعمهن أن يف اللغة أضدادا، ونبالا له  مميالع كلمالات اللغالة العفبيالة أن أيقاله: بلفالظ 

 . (118)«تليس يف اللغة قضاد –ولن يفعلها  –واحد، تين مل يفعلها 
ينبغال  أن ال يعالزب عنالا أن البضالاد منالا   » تاألضداد لديه دليل علالى عالد: اإلابنالة، وذلالك يف قهلاله:

 . (119)«لطبيعة اللغة
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ذ من ال ياق دليم على أصالة البضاد، تصال:  والدعهبة ال  قنيأ مالن البضالاد أكالّب جالدا  »كما اّت 
شالالرتاث، و إذا قيالالل إن الصالالفائن قهضالالىل املالالفاد كالالان  الالذا ق الالليما حصالالا َّبناتالالاة البضالالاد مالالن الالال  قنيالالأ مالالن اال

لطبيعة اللغة؛ ألن االعبماد على الصفائن ليس من طبيعة اللغات يف دذاجبها، وإمنا  ه طهر آخف تهق 
 .  (120)«ذلك 

* ويف املصابالالالل هلالالالذا الطالالالف  جنالالالد مالالالن احملالالالدثّي مالالالن أقالالالف  املؤيالالالدين للبضالالالاد، ويف مصالالالدمبه  قهتيالالالق حممالالالد 
 »شا ّي، الذي رأى أن اجملال أودع  ا ذكف غري ، تالكلمات العفبية املبضادة كثالرية جالدا لدياله، قالال: 

 .(121)«مية اللغة العفبيةواألمف يف ن في يزيد على أربعمائة لف ة بكثري، و ذا ليس ابلصدر الي ري يف قن
* وبّي رأي  ذين الطفتّي ادبصف مهقف مجاعة من احمْلدثّي، حيث ذ بالها إَّل أن األحالف  املبضالادة 
قليلة. يف مصدمة  ؤال  الدكبهر مندهر تهم  وصف املنكفين مطلصا و املؤدين مطلصا ابملغالاالة، تصالال: 

ملبالغالالة يف إثبالالات األضالالداد أوإنكار الالا إنكالالارا تمالالا؛ وخييالالل إلينالالا أن الفالالفيصّي أدالالفتا تيمالالا ذ بالالا إليالاله مالالن ا» 
تأما الذين أبطلها األضداد، تعند: أَّن  غلها تيما ذ بها إلياله لهجالهد بعالض األلفالاظ قيالهد علالى الب ضالاد 

قالفر وجالهد النالادر  -و اله مالن املنكالفين  -تيما بّي أيالدينا مالن كبالب اللغالة، حالَّت أن ابالن دردالبهيه نف اله 
حناله مالا بينالا، تصالد احنفتالها عالن جالادة  لذين أثببها األضداد، وابلغالها يف عالدد ا علالى من قلك األلفاظ...وأما ا

الد هاب؛ ذلك ألن  ناث كثريا جدا من األلفاظ حيفت حيالفا بالّي األضالداد، بعالد أن زيالد يف معنا الا زايدة مل قكالن  
 .(122)«يف أصل الهضع 

مالالالالا روي عنهالالالالا مالالالالن اليالالالالها د يعالالالالهز أكثالالالالف   »* ومالالالالن  الالالالؤال  أيضالالالالا الالالالالدكبهر إبالالالالفا ي  أنالالالاليس يف قهلالالالاله: 
ة الصهية، وحّي حنلالل أمثلالة قضالاد يف اللغال  العفبيالة  ون بعفضالها مجيعالا، مث حنالذ  منهالا  ةالندهص الدُف

  العالامل  ما يالدل علالى البكلالف و البع الف يف اخبيار الا يبضالىل لنالا أن لاليس بينهالا مالا يفيالد البضالاد َّبعنالا
 .(123)«الدقيق إال حنه عيفين كلمة يف كل اللغة

* ويالالفى الالالدكبهر رمضالالان عبالالد البالالهاب اشالالرتاط اَتالالاد الكلمالالة ومبعلصا الالا يف املعنيالالّي املبضالالادين، ويالالفد 
األضالالالداد تيمالالالا ال شالالالا د لالالاله، كمالالالا ادالالالببعد أضالالالداد الكلمالالالات الالالال  بنيالالال  أضالالالداد ا علالالالى البدالالال يف 
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 ذا جممهعة صاحلة مالن كلمالات األضالداد يف العفبيالة،  وال شالك يف  ويبصى بعد»، تيصهل: (124)والب فيف
 .  (125)« أن األصل تيها كلها داللبها على مع  واحد، غري أن  ناث عهامل كثرية، أدت إَّل البضاد تيها

* والدكبهر عل  عبد الهاحد وايف يف كبابه "تصه اللغة"، ادبعفض آرا  الصاله: الالذين قالالها بعالد: ورود  
مثلبالالاله َّبالالالا خيفجالالاله عالالالن ابب البضالالالاد، كمالالالا ورد ذلالالالك عالالالن ابالالالن دردالالالبهيه الالالالذي ألالالالف كبالالالااب مسالالالا  ن أه مؤولالالال 

 . (126)"إبطال األضداد"، وابن ديد  روى اإلنكار عن أحد شيهخه يف كبابه املخدص
كمالالالالا ادالالالالبعفض رأي الففيالالالالق املخالالالالالف الالالالالالذي ذ الالالالب إَّل كثالالالالفة ورود  يف اللغالالالالة، أمثالالالالال الففا يالالالالالدي، 

 .(127)عبيدة، وابن تارس، وابن ديد ، واملّبد و غري  وديبهيه، وأبه 
وكالم الفالفيصّي قالد قنكالب جالادة الصدالد تيمالا ذ الب إلياله.  »مث أبدى مهقفه من كم الفالفيصّي، تصالال: 

تعالالل الففيالالق تمن قع  ف إنكار البضاد وحماولة أتويل أمثلباله مجيعالا أتويالم خيفجهالا عالن  الذا البالاب، كمالا 
؛ حالالَّت أن ابالالن دردالالبهيه نف الاله،   الاله علالالى لال َتبمالالل أي أتويالالل مالالن  الالذا الصبيالال األول. وذلك أن بعض أمثلبالاله 

 رأس املنكفين للبضاد، قد اضطف إَّل االعرتا  بهجهد النادر من قلك األلفاظ...
غالالري أنالاله مل يكثالالف ورود  يف اللغالالة العفبيالالة علالالى الدالالهر الالال  ذ الالب إليهالالا الففيالالق الثالالان. وذلالالك أن كثالالريا مالالن 

لففيالالالق أَّنالالالا مالالالن قبيالالالل األضالالالداد  كالالالن أتويلهالالالا علالالالى وجالالاله آخالالالف خيفجهالالالا   عالالالن  الالالذا األمثلالالالة الالالال  مالالالن  الالالذا ا
 .(128)«الباب

 مث ذكف عددا من البأويمت وأمثلبها:
ادالالالالبعمال اللفالالالالظ يف ضالالالالد مالالالالا وضالالالالع لالالالاله جملالالالالفد البفالالالالا ل: كادالالالالبعمال ال الالالاللي  للملالالالالدو ، والالالالالفاين  – 1

 للعطيان.
ادالالالبعمال اللفالالالظ يف ضالالالد مالالالا وضالالالع لالالاله جملالالالفد الالالالبهك ، أو اللبصالالالا  الالالالبلفظ َّبالالالا يكالالالف  الالالالبلفظ بالالاله:   - 2

 كادبعمال البدري لألعمى، و املهَّل للعبد، و اخلفيف للثصيل.
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چڭ  ڭ  ڭچ  ادالالبعمال اللفالالظ يف ضالالد  لنكبالالة بمغيالالة أو لعمقالالة مالالا : كمالالا يف قهلالاله قعالالاَّل: - 3
(129)

  ،
يف معنالالا  األصالالل ؛ ألن هللا ال جيالالهز عليالاله ال الالهه، بالالل م الالبعمل يف معالال  تالفعالالل الثالالان غالالري م الالبعمل 

 اإلمهال و الرتث املصدهد على دبيل االدبعارة.
أن جيالال   البضالالاد يف ال الالا ف مالالن داللالالة الكلمالالة يف أصالالل وضالالعها علالالى معالال  عالالا:، ييالالرتث تيالاله  – 4

الضالدان، تبدالاللىل لكالالل منهمالالا لالالذلك املعالال  اجلالالامع، و  الذا مالالا ي الالميه أحيالالا: علمالالا  األصالالهل ابمليالالرتث 
املعنالهي. وقالد يغفالل بعالض النالاس عالن ذلالك املعال  اجلالامع تالي ن الكلمالة مالن قبيالل البضالاد. مثالال ذلالالك: 

لصالالف " يف إطمقالالاله علالالالى احلالالاليض و الطهالالالف؛ ألن معنالالا  يف األصالالالل الهقالالال  املعبالالالاد، ومالالالن مث ي الالالبعمل يف "ا
 احليض و الطهف؛ ألن كليهما وق  معباد للمفأة.

وقد جي   البضاد يف ال ا ف من اخبم  مؤدى املع  الهاحد ابخبم  املهاقع،: مثال ذلالك:   – 5
چ  چ    چ، تبالأيت َّبعال  "دون"، كمالا يف قهلاله قعالاَّل: كلمة "تهق" قد ق بعمل ضد ما وضع  هلا أصم

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 
أي تمالالا دوَّنالالا. واحلالالق أَّنالالا يف  الالذا املثالالال  ومالالا إليالاله قالالدل علالالى معنا الالا »،(130)

األصل ، إذ قف ري اآلية: ما يفهق ذاببة حصارة. ته  مل ق بخد: َّبع  دون، وإمنا جا  ا  ذا املالدلهل 
 .(131)«األصل  يف مثل   ذ  اآلية من مؤدى معنا ا

وقد أتيت بعض األضداد من عهارض قدفيفية: وذلك  ن قؤدى الصهاعد الدفتية إَّل إن قبفالق » - 6
لف بالان مبصارببالان يف صالاليغة صالفتية واحالالدة، تينيالأ عالالن ذلالك لالبس يف معالال  الداليغة امليالالرتكة عالد ا مالالن 

"مفقالالالد" الالالالذي يصالالالال للالالالذي يفقالالالد لليالالال   ابب األضالالالداد و الالال  لي الالال  منالالاله يف شالالال  . تمالالالن ذلالالالك لفالالالظ 
ولليالال   يفقالالد. تمالالثم  الالذا اللفالالظ ينبغالال  أن خيالالفج مالالن عالالداد األضالالداد، الخالالبم  األصالالل الالالذي اشالالبق 
منالالاله. تهالالاله إذا كالالالان املفاعالالالل تاصالالالله مفقالالالد ابلك الالالف، وإن كالالالان للمفعالالالهل تأصالالالله مفقالالالدد ابلفالالالبىل، واَتالالالاد 

 .(132) «الل ف ّي جا  من اإلدغا:
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األنبالالالاري  أبالالاله بكالالالفتالالاليذا حنالالالن حالالالذتنا مالالالن قائمالالالة األضالالالداد الالالال  ذكف الالالا  » بصهلالالاله:مث خالالالب   الالالذا العالالالفض 
وأضفابه  ن ابلغها يف إثبات البضاد ما  كن أن ُذ  علالى ضاله  املمح الات ال الابصة ومالا إليهالا تفَّبالا 

 .(133)«ال يبصى يف ابب البضاد َّبعنا  الد يىل إال مففدات قليلة
د ملهضالالهع األضالالداد مالالن خالالمل منهجالالّي اثنالالّي، تبعالالد دالالفد  * ون الالف الالالدكبهر حممالالد نالالهر الالالدين املنجالال 

والالذي نالفا  يف  الذا اليالأن أن نن الف إَّل األضالداد  »ملهاقالف املبصالدمّي واحملالدثّي يف  الذا املهضالهع، قالال: 
 من خمل منهجّي معا ال مفف من ذلك:

اإلابنالالة عمالالا األول:  الاله املالالنهج البالالارخي  الالالذي يصالالهد: إَّل أصالالل الهضالالع اللغالالهي، و احلكمالالة منالاله  الال  
جييش يف النفس والعصل من أحاديس وأتكالار، و نالا جتالد:  صالائفين ال حمالال إَّل إنكالار أصالالة الضالدية 
إنكالالارا تمالالا؛ ألنالاله حمالالال البعبالالري والبهاصالالل بالالّي النالالاس حالالهل اليالال   وضالالد  ابللفالالظ الهاحالالد، نالالفى  نالالا مالالا 

ن ، تلاله جالاز وضالع لفالظ واحالد لإلابنالة عالن املعالا ةعه مهضال  ةقباعه من أن اللغأذ ب إليه ابن دردبهيه و 
 للداللة على املع  وضد   ملا كان ذلك إابنة  بل قعمية وقغطية .

واملالالنهج الثالالان:  الاله املالالنهج الهصالالف ، الالالذي يفينالالا الهاقالالع اللغالالهي بعالالد أن أحاطالال  ابأللفالالاظ  عهامالالل  
تجالالأة وإمالالا أدت إَّل احنفاتهالالا عالالن معانيهالالا األصالاللية إَّل أضالالداد ا   إمالالا  -عمالالا قليالالل نالالذكف ا  -كثالالرية 

بالالالالبط   مث شالالالالاع ادالالالالبخدامها بالالالالّي العالالالالفب اخللالالالالص يف اجلا ليالالالالة واإلدالالالالم:  َّبعنييهالالالالا األصالالالاليل والالالالالدخيل  
 يف مدنفات أتفد ا العلما  هلذ  ال ا فة.  تأصب   بذلك أضدادا  ومجع

وال مانع عند: من قبهل كل العهامل ال  أدت إَّل نيه   ذ  ال ا فة مادام  األلفالاظ املفالفدة قالدل 
 يمعنيّي مبضادين يف االدبعمال من دون قع ف أو مت ل وحنن  ذا  الف بعالض احملالدثّي الالذعلى 

 .(134)« رتضها بعض عهامل البضاد وقبلها بعضها أو ق مها البضاد إَّل قضاد ما في وقضاد حصيص 
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