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 االحتجاج باألمثال الجاهلية في النحو والصَّرف، دراسة وصفية تحليلية

 

 تخلص :المس

تناول هذا البحث )االحتجاج باألمثال الجاهلية فيي النحيو والصيرف، دراسية      

وصييفية تحليلييية(، هيي ف وليي  الواييوف اليي  اليي ور الييذع يؤديييا المثيي  العربييي فييي األدا  

النحوع والتصريفي، اتبع البحث المينج  الوصيفي التحليليي، وتيلَّ التوصي  ولي  نملية مين 

مثال ألََّّجا نم  اصيرة ميسرة، وموعع قةة  و  يمنين    النتائ  منجا: احتجاج النحاة باأل

تتحةييف فيجييا المةييافجة، ليييخ هنالييا خيياف حييول االحتجيياج بالمثيي  العربييي، ال ميين حيييث 

الزما  وال المنا ، االحتجاج بالمث  يةابا االحتجاج بالةعر من نجة   َّ كا األمرين فيا 

ةاه  النثرع )المث ( ال  الةاه  الةيعرع تجّوز الضرورة فيا ليطرد مع الةاا ة، تة يل ال

فيا داللة اوية ال  مناَّة األمثال في االحتجياج، فللمثي  ايمية  دبيية ول ويية ال تةي  مناَّية  

ان مصادر االحتجاج األخرى، وكأََّّيا ايي  لفيفيا  بياأل ران النحويية والصيرفية، دو  

رها ويةوم اليجا.    األ ران األدبية التي يصّوِّ

 

ABSTRACT: 

The study dealt with "invoking pre-Islamic proverbs in 

grammar and morphing, its descriptive analytical study" ..It  aimed 

at identifying the role that the Arab proverb plays in grammatical 

and morphological performance. The study followed the 

descriptive analytical approach. There is no disagreement about 

invoking the Arab proverb, for security in terms of time or place. 

The invocation of the same is similar to invoking poetry on the one 

hand that all of the two matters in it may be necessary in order to 

be expelled with this role. The introduction of the prose "proverb" 

to the poetic witness is a strong indication of the sources of the 

protest, as if it was said to fulfill the grammatical and 

morphological purposes without the literary purposes that it depicts 

and is based on it. 
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 المقــــــدمة  

الحمييي  ب رّبِّ العيييالمين والصييياة والسيييام الييي   ميييرف األَّبييييا  والمرسيييلين َّبينيييا 

 وحبيبنا محم  بن اب  هللا الصادق األمين ومن اهت ى بج يا ول  يوم ال ين.  ما بع  :

وابَّروا بجيا اين  دق اهتل العرب بأمر ل تجل، وااتنوا بجا، وحرصوا ال  سامتجا، 

 ما في َّفوسجل من مةاار واواطف و حاسيخ.

وا  كاَّت األمثال من الفنو  األدبية، التي اهتموا بجا، لما لجا من  هميية فيي حيياتجل، 

فةييي  سيييّجلت كثييييرا  مييين  ييييامجل، وحيييروبجل، و ييياراتجل، وصيييّور  اييياداتجل وتةاليييي هل 

ر  اين بيتيتجل الطبيعيية، بميا فيجيا ميين االنتماايية، ومعيارفجل ومعتةي اتجل الفنريية، وابَّي

َّبا  وحيوا  و ماكن وبل ا ، ومن هنا فةي  حيرص الميا  الل ية الي  تي وينجا، ونمعجيا، 

وتصنيفجا ومرحجا في تآليفجل المختلفية، وَّريرا  ألهميتجيا فةي  آقير الباحثيا     تنيو  هيذ  

هلييية فييي النحييو األمثييال موعييواا  لجييذا البحييث الموسييوم بييـ: )االحتجيياج باألمثييال الجا

 والصرف(. 

 أهمية الموضوع ودوافع اختياره 

 واع اختيار الباحثا  لجذا الموعوع  لجملة من األسباب لعّ  من  همجا:      

حييول هييذا الموعييوع، و ا مييا  –اليي  حيي  الييل البيياحثين  –اليية ال راسييا  أوالً : 

 اُورَّت بالةعر.

 همية األمثال الل وية، فجي مص ر  صي  من مصادر االحتجاج فيي الل ية ثانياً : 

 والنحو والصرف والوم البا ة. 

رف  منتبة ال راسا  األدبية بمث  هذا النوع من البحيو  لعلّيا يةيفي  ليي  ثالثاً : 

د الل ة وتميُّزها في كافة الصع .  الةادين والباحثين ان تفرُّ

 أهداف البحث :

 حث ول  تحةيف األه اف اآلتية :يج ف هذا الب

 : بيا   ونا االحتجاج باألمثال، وتوعيح ايمتجا الل وية.أوالً 

 ً  : النةف ان مناَّة األمثال و سباب اات اد النحاة بجا في تةعي هل.ثانيا

 ً  : وبراز معاَّي األمثال الجاهلية ودالالتجا الل وية والنحوية والصرفية.ثالثا

 منهج البحث 

اسيية وفييف الميينج  الوصييفي  ألََّّييا األَّسييح لطبيعتجييا، حيييث يجمييع سييار  هييذ  ال ر
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الباحثا  آرا  و اوال العلما  حول الةضيية موعيوع ال راسية، قيل ينااةيا ويحليا ويوازَّيا 

 بين آرا  العلما ، بةص  الوصول ول  الحةيةة العلمية.

 الدراسات السابقة  

ول األمثيال بال راسية اي د مين ال َّ َّاي  ّ  هذا البحيث هيو األول فيي مجاليا، فةي  تنيا

 الباحثين بأا ار متفاوتة، ومما واف اليا الباحثا  من هذ  ال راسا :

رسالة دكتوراة بعنوا : )األمثال في النثر العربي الة يل ميع مةارَّتجيا بنرائرهيا فيي  -

اآلداب السيامية(، واي اد: ابي  المجييي  اابي ين، مة مية ولي  نامعيية ايين ميمخ اييام 

اليجييا، ياحييَّ  ََّّييا لييل يتطييرق للموعييواا  النثرييية، التييي  م، وميين يطلييع1955

 ُوظفت فيجا األمثال توظيفا  َّحويا  وصرفيا .

دراسيية بعنييوا : )الخصييائي الفنييية فييي الحنييل واألمثييال العربييية(، دراسيية تحليلييية  -

تطبيةييية اليي  مجمييع األمثييال للمييي اَّي، وايي اد:  مييين ابيي هللا محميي  الحيياوع، وهييي 

م، وهييي  يضييا  لييل تتطييرق 2005 ميية وليي  نامعيية النيلييين اييام رسييالة دكتييوراة مة

 لموعوع بحثنا تفصيا .

رسالة مانستير بعنيوا : )األمثيال فيي الةيرآ  النيريل(، مة مية مين الي ار : محمي   -

 م.1993نابر فيان، ول  نامعة اين ممخ اام 

رسالة بعنيوا : )در  األمثيال فيي الحي يث النبيوع الةيريف(، مة مية مين الي ار   -

محم  نابر فيان، حص  بمونبجا الي  درنية الي كتوراة مين نامعية ايين ميمخ 

 م، وهي دراسة تطبيةية لألمثال في الح يث النبوع الةريف.1995اام 

 

 هيكل البحث 

ااتضت طبيعة الموعوع،    ينو  في مة مة وخاتمية، وقاقية محياور، و ليا الي  

 النحو اآلتي:

 واالصطاح.المحور األول: تعريف المث  في الل ة 

 المحور الثاَّي: االحتجاج بالمث  في الةضايا النحوية.

 المحور الثالث: االحتجاج بالمث  في الةضايا الصرفية.

 المحور األول: تعريف المثل في اللغة واالصطالح 

الميل والثا  والام  ص  صحيح، ي ل ال  مناظرة الةي  للةي ، وهذا مث  هذا 

ضرب للةي  فيجعلا مثلا. و ص  المثول االَّتصاب،  ع: َّرير . والمث : الةي  ي
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ر ال  مثال  ير ، والمثال: وعع مي  ما ليحتذى با والممثَّ  المصوَّ
 (1)

. 

وللمث  معاٍ   خرى متةاربة َّي اليجا الل ويو  منجا: اآلية والعبرة والعرة، 

ثْ   والَمثَ ، فمن العلما  والةصة  ا  الةأ ، والصفة ال ريبة، وهناك صلة وقيةة بين المِّ

 من يرى  ََّّجما بمعن  واح  ، وهو النرير والةبيا.

اال ابن منرور في)الَمثَ (: التسوية والمةابجة يةال: ٍمثْلُاُ وَمثَّلُاُ ومثِّيلُاُ .  ع: مْبُجاُ 

َمبَُّجاُ ومبِّيُجاُ. ونمع َمث  :  مثال، ونمع األمثال  مثلة
(2)

. 

ثُْ  والَمثَ   ومنجل من  هح ول  التفريف بين النلمتين، اال الزركةي: )لو كا  المِّ

ثْلِّاِّ َمْي   )سيا  للزم التنافي بين اولا تعال :  (َلْيَخ َكمِّ
(3)

ِّ اْلَمثَُ  )، واولا تعال :  ّ َولِلِّ

(األَْالَ َ 
(4)

، و  األول  َّافية لا، والثاَّية مثبتة لا
(5)

. 

 المثل في االصطالح : 

ال ابن اب  ربا يصف األمثال: )ومي النام ونوهر اللفَّ ونلي المعاَّي، فجي ا

 بة  من الةعر و مرف من الخطابة لل يسر مي  مسيرها وال اّل امومجا حت  اي  

 سير من مث (
(6)

. 

واال الفارابي في تعريفا للمث : )المث  ما تراعا  العامة والخاصة في لفرا  

بينجل وفاهوا با في السرا  والضرا  ووصلوا با ول  المطالح ومعنا ، حت  ابتذلو  فيما 

الةصية وتفرنوا با ان النرب المنربة، وهو من  بلغ الحنمة أل  النا  ال يجتمعو  

ال  َّااي  و مةصر في الجودة  و  ير مبالغ في بلوغ الم ى في النفاسة(
(7)

. 

فالفارابي يةير هنا ول  التأقير النفسي الفعَّال لألمثال، فجي متنفخ معاَّاة        

 الةعوب التي تعنخ حانا  األفراد الةخصية في داللة انتمااية، وَّساَّية ماملة.

                                           
(، معجل مةاييخ الل ة، تحةيف اب السام هارو ، منتبة  بو الحسين  حم  بن زكريا) ابن فار  -(1)

 م، مادة )مث (.1981 -هـ1402،  3الخاَّجي، الةاهرة، ط
- 1410ابن منرور ) بو الفض  نمال ال ين بن منرم(، لسا  العرب، دار صادر، بيرو ،  -(2)

 م، مادة )مث ( . 1990
 ( .11سورة الةورى، اآلية ) -(3)
 ( .60سورة النح ، اآلية ) -(4)
الزركةي ) بواب هللا ب رال ين محم  بجادر بن اب هللا(، البرها  في الوم الةرآ ، تحةيف محم   بو  -(5)

 . 491ص، 1م ،ج1972-هـ 1391، 2الفض  وبراهيل، منةورا  المنتبة العلمية، صي ا، بيرو ، ط
المي اَّي ) بو الفض    حم  بن محم (، مجمع األمثال، تحةيف محم  محي ال ين اب  الحمي ، دار  -( 6)

 . 89، ص3الةلل، ال ط، ال  ،ج

 .65م، ص1992صاح فض ، با ة الخطاب والل الني، االل المعرفة، النويت،   -(7)
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 ما ابن رميف فيةول ان المث  وََّّا سمي كذلا: )ألَّا ماق  لخاطر اإلَّسا   ب ا ، 

وفيا قا  خال: ويجاز اللفَّ ووصابة المعن  وحسن  يتأس  با، ويعَّ ويأمر ويزنر.

التةبيا(
(8)

. 

وها هو الرا ح األصبجاَّي يبسط النام في معرن ح يثا ان األمثال بةولا: 

)المث  ابارة ان اول في مي  يةبا اوال  في مي  آخر بينجما مةابجة، ليبين  ح هما 

ر  ( اآلخر ويصوَّ
(9)

  المث : )وظيفة وبا ية تةوم ال  .  و هح ابن الةيل الجوزية ول   

وزالة اللبخ وومااة الوعوح واإلفجام(
(10)

، فجو يرى    األمثال تةوم ال  تةبيا الةي  

بالةي  في حنما، وتةريح المعةول من المحسو ،  و  ح  المحسوسين من اآلخر، 

ع اْستَْواَ َمثَلُُجْل َكَمثَ  ِّ)وااتبار  ح هما باآلخر  كةولا تعال  في حف المنافةين:   الَّذِّ

(ََّارا  
(11)

فا  بو ابي  الةاسل بن سام بةولا: )األمثال حنمة العرب في الجاهلية  . كذلا ارَّ

واإلسام وبجا كاَّت تعارن كامجا، فتبلغ ما حاولت من حاناتجا في النطف بنناية  ير 

ا(تصريح فيجتمع لجا بذلا قا  خال، ويجاز اللفَّ ووصابة المعن ، وحسن التةبي
(12)

. 

فا ابن السنيت بةولا: )المث  لفَّ المضروب لا ويوافف معنا  ان  لا  وارَّ

اللفَّ(
(13)

، ويتفف كثير من النحويين ال     األمثال الواردة باألدب الجاهلي هي  ح  

مصادر االستةجاد األربعة في النحو العربي، و لا لما فيجا من فصاحة في النلمة،  

 التصوير. وبيا  في األسلوب  ورواة في

 

 المحور الثاني: االحتجاج باألمثال في القضايا النحوية

و ا  معنا النرر في كثير من األمثال الة يمة، ون َّا    كثيرا  منجا ا  استةج  با 

النحاة في كتبجل المختلفة من اج  سيبويا حت  واتنا هذا، فاألنيال توارقت االستةجاد 

بجذ  األمثال لتثبيت الةواا  النحوية المتع دة، وا  واف النحاة من األمثال مواف 

ز لما فيجا مخالفة للةاا ة النحوية ال  ااتبار  ََّّجا مةاركة للنرل في  المتسامح المجّوِّ

                                           
سن الةعر وآدابا وَّة  ، تحةيف محم  محي ابن رميف ) بو الي الحسن الةيرواَّي(، العم ة في محا -(8)

 . 486، ص1م ، ج1981 -هـ 1401،  5ال ين اب الحمي ، دار الجي ،  بيرو ، ط

 . 42محم  توفيف،  األمثال العربية، دار النتح، الةاهرة، الط، ال ، ص -(9)

، دار العلل، الةاهرة، ابن الةيل الجوزية ) بو اب هللا محم  بن  بي بنر(، األمثال في الةرآ  النريل -(10)

 . 173الط، ال ، ص

 ( .17سورة البةرة، اآلية )  -(11)
السيوطي )نال ال ين اب الرحمن بن  بي بنر(، المزهر في الوم الل ة و َّوااجا، مرح وتعليف  -(12)

 .486، ص1م، ج1986محم  ناد المول  با وآخرو ، المنتبة العصرية، صي ا، بيرو ، 
 . 33، ص 1َّي، مجمع األمثال، ج بو الفض  المي ا -(13)
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بعض الجواَّح، فأنازوا فيجا من الضرورا  ما نّوزو  في الةعر
(14)

، ويةول  بو الي 

الفارسي: )... أل  ال رن من األمثال وََّّما هو التيسير، كما    الةعر كذلا، فجرى 

المث  مجرى الةعر في تجّوز الضرورة فيا(
(15)

، و هح المبرد ول  ما  هح وليا ابن 

نني فةال: )واألمثال يستجاز فيجا ما يستجاز في الةعر لنثرة االستعمال لجا(
(16)

. 

وو ا  طلنا النرر في كتح النحو المختلفة ون َّا  مثاال  متع دة حول بعض المسائ   

النحاة في  النحوية، وينو  من المفي  هنا    َّذكر بعض هذ  األمثال التي استةج  بجا

 كتبجل لما لجا من دور فعّال في توعيح الةاا ة النحوية.

ولع َّ في مة مة هذ  األمثال التي َّسواجا في الةضايا النحوية اول بعضجل: )منر   

 خاك ال بط (،
(17)

حيث استةج  با النحاة ال     العرب استعملوا األسما  الستة  

في وارابجا،  والةاه  في هذا المث  كلمة مةصورة،  فتنو  باأللف رفعا  وَّصبا  ونرا  

) خاك(، حيث  تت هذ  النلمة باأللف مع كوَّجا في موعع رفع، وبنا   ال  هذا 

فـ) خاك(، مبت   مرفوع بالضمة المة رة ال  األلف، و)منر ( خبر مة م، و)بط (، 

معطوف ال  منر  بـ)ال(، وهذا هو مذهح البصريين، ويجوز فيا    ينو  )منر ( 

بت  ، و) خاك(، َّائح فاا  س  مس  الخبر، وهذا مذهح النوفيين واألخفش، الذين ال م

يةترطو  في الوصف    يعتم  ال  َّفي  و استفجام
(18)

، ومجي  هذ  النلمة ) خاك(، 

ي ل ال     المتنلل ااتبر رفعا بضمة مة رة   –فيما يب و –باأللف في موعع الرفع 

ال  األلف كاألسما  المةصورة
(19)

 . 

                                           
محم  وبراهيل ابادة، اصور االحتجاج في الةعر العربي، دار وحيا  الترا  العربي، الةاهرة،   -(14)

 .173ص 

المبرد ) بو العبا  محم  بن يزي ، اب  األكبر األزدع(، المحتسح، تحةيف  حم  ال الي، دار   -(15)

 . 70ص م،1997- 1418، 2النتح العلمية، بيرو ، ط

المبرد، المةتضح، تحةيف حسن محم ، مرانعة ومي  ب يع يعةوب، دار النتح العلمية، بيرو ،   -(16)

 .261، ص4م، ج1999- 1420، 1ط
، و اي  : و   ول من اال هذا  النام هو امرو 74، ص 1 بو الفض  المي اَّي، مجمع األمثال، ج -(17)

فلما اابلا اال هذا المث  فأارن انا ، و  -هللا انا  رعي -بن العاص حين دفعا معاوية لمبارزة الي 
اي  :     ول من االا هو :  بو حنش حين دفعا خالا لمةاتلة نمااة اتلوا وخوتا ، وهو مث  يضرب 

 للرن  يحملا  ير  ال  ما ليخ من مأَّا .
ح التسجي  ، ابن مالا )نمال ال ين محم  بن اب هللا بن مالا الطائي الجياَّي األَّ لسي(، مر -(18)

تسجي  الفوائ  وتنمي  المةاص  ، تحةيف محم  اب الةادر اطا وآخرو  ، دار النتح العلمية ، الةاهرة 
 . 49، ص 1م ،ج2001 -هـ 1422،  1،ط
ابن هةام ) بو محم  اب هللا نمال ال ين بن هةام األَّصارع( ،  وعح المسالا ول  مرح  لفية  -(19)

 1م ،ج1996 -هـ 1417 ين اب الحمي  ، المنتبة العصرية ، بيرو  ، ابن مالا ، تحةيف محم  محي ال

 . 48، ص
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وو ا َّررَّا ول  هذ  األلف َّج ها  ََّّجا منةلبة ان واو محذوفة كما يةول الما   

الصرف، فصار  كألف المةصور،  وهو االسل المعرب الذع في آخر   لف الزمة 

مفتوح ما ابلجا، كالج ى والرعا والمصطف ، وكا   صلجا ) ََخُو(، تحركت الواو واَّفتح 

ركا  متع دة ال  األلف،  تةول: نا   خاك،  ور يت ما ابلجا فةلبت  لفا ، وتعرب بح

 خاك،  ومرر  بأخاك في األحوال الثا ، وا  ُنمعت هذ  الل ا  الثا  في اول 

الةاار
(20)

: 

 إن أباها، وأبا أباها * قد بلغا من المجد غايتاها 

ومن األمثال التي استةج  بجا النحاة اولجل: )من حفنا  و رفنا فليترك(
(21)

، حيث 

اُستةج  با في باب الةرط وخاصة ان  األدوا  التي تجزم فعلين، ومنجا بطبيعة الحال 

)من(، وهي اسل مرط، وهي من األدوا  التي ت خ  ال  نملة  فتفي  تعليف  مر ال  

 آخر، وتسم  هذ  الجملة نملة مرطية وهي :

 مـْن :  داة الةرط . -

نملة فع  الةرط،  و رفنا نملة  حفنا : منّوَّة من الفع  والفاا  في مح  نزم -

 معطوفة ال  الجملة  التي ابلجا. 

 فليترك : نملة نواب الةرط، وياحَّ ال  هذ  الجملة ما يلي:    -

    فعلجا فع  مضارع . -1

  َّجا ااترَّت بالفا  . -2

  َّجا نملة طلبية مةترَّة بام األمر . -3

النحاة  ََّّا يجح ااترا  نواب  و   نملة نواب الةرط مةترَّة بالفا ،  ولذلا ارر 

الةرط بالفا  في  مور ستة منجا الجملة الطلبية التي تتنو  من األمر والنجي واالستفجام، 

 وهي هنا نملة فعلية طلبية فعلجا مضارع مةتر  بام األمر.

وو ا تطرانا ول  داللة هذا المث  َّج   ََّّجا تتمث  في  ََّّا  من يري  الم ح والتزيين في 

  يجح اليا    يةتص  و الَّ يبالغ، والحف والرف: التزيين، و صلا    نارية من  ح

                                           
من مواه  السيوطي)نال ال ين اب الرحمن بن  بي بنر(، همع الجوامع في مرح نمع   -(20)

، 1م، ج2006 –  1427، 2الجوامع، تحةيف  حم  ممخ ال ين، دار النتح العلمية، بيرو ، ط

 . 129ص

م، 1988، 2رع )الحسن بن اب هللا(، نمجرة األمثال، دار الجي ، بيرو ، ط بو هال العسن  -(21)

 . 229،ص 2ج
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األاراب اثر  ال  َّعامة ا   صت بصم ة فاحتملتجا واالت
(22)

 : 

 من َحفَنا أو َرفنا فليترك*** ِنعماً ُغصت بصعرور

 والصعرور:  الصمغ،  ع: فليمسا فليخ بنا وليا حانة مع ما ظفرَّا با .

التي ورد  في كتح النحاة ودلّت ال  اواا  َّحوية اول بعضجل ومن األمثال 

:)رنع بخفي حنين(، وا  استةج  با ال  حذف َّو  المثن  ان  اإلعافة، وهذا هو 

المسموع ان العرب والذع  ار  النحاة في مؤلفاتجل َّحو: نا َّي  اما زيٍ ، ور يت 

اون من الحركة والتنوين واومين(، و لا    النو   –اومي امٍر، واألص  ) ـاما  

ال يثبت مع اإلعافة فنذلا ما هو ب ل منا
)23)

. 

وا  تحذف َّو  المثن  تةصيرا  كما في اول الةاار 
)24)

: 

 خليلي ما إْن أنتما الصادقا هوًى  ***  إذا خضتما فيه عذوالً وواشيا

حيث ُحذفت َّو  المثن  تةصيرا  من صلة األلف والام في كلمة )الصاداا(، 

وال     –كما سبف  –  )الصاداا (، وو ا كاَّت َّو  المثن  تحذف ان  اإلعافة واألص

النوفيين ر ووا حذف َّو  التثنية من  ير وعافة كما في اول الرانز
(25)

 : 

 قد سالم الحياِت منه القََدما*** األفعوان والشجاع الشَّجعما

هذ  الرواية فةال:  فناَّوا يةولو :  راد )الة ما (، بحذف النو ، وا   َّنر ابن نني

و ما ما  هح وليا الب  اديو  من  َّا يجوز حذف َّو  التثنية ،فة  احتجوا لذلا بالةاه  

السابف فجذ  رواية ال يعرفجا  صحابنا، والصحيح ان َّا هو ما روا  سيبويا: )ا  سالل 

الحيا  منا الة ما(، برفع )الحيا (، وَّصح )الة م(
(26)

. 

عرية التي حذفت منجا َّو  المثن  في  ير اإلعافة  وال  الر ل من الةواه  الة

وال  ََّّا تبة  الةاا ة األصلية التي  صَّ  لجا الةرآ  النريل، وهي حذف َّو  المثن  ان  

اإلعافة، وسار النحاة والمفسرو  ال  هذا المنح ، وهذا هو الر ع الرانح، وو  كا  

                                           
 .  230 - 229،  ص 2 بو هال العسنرع ، نمجرة األمثال ،ج  -(22)
اَّرر : ابن يعيش )موفف ال ين يعيش بن الي( ،مرح المفص  ، تحةيف  حم  السي   حم   -(23)

 .340، ص 2الط، ال  ،ج        وآخرو  ، المنتبة التوايفية، الةاهرة،
 . 65، ص 1البيت مججول الةائ  ، اَّرر : ابن مالا، مرح التسجي ، ج -(24)
البيت منسوب ول  العجاج، وهو في ملحف ديواَّا ، اَّرر :  سيبويا ) بو بةر امرو بن اثما  بن  -(25)

 . 287، ص 1ج  ، ال  ، 1انبر(، النتاب ، تحةيف اب السام هارو  ، دار الجي  ، بيرو  ،ط
ابن نني)  بو الفتح اثما (،  سر صنااة اإلاراب، تحةيف  حم  فري   حم  وآخرو ، المنتبة  -(26)

 . 49، ص2التوايفية، الةاهرة ،الط ،ال  ،ج
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يع   لا من اب  الضرورة الةعرية  و هناك كام كثير ل ى النحاة في هذ  المسألة ولننّا 

 من الةوا  التي ال يةا  اليجا كما في الةواه  الةعرية السابةة.

والمث  السابف تتلخي اصتا في    حنينا  كا  وسنافيا  فساوما  ارابيٌّ ال  خفين 

فاختلفا فأراد حنين    ي يَّ األارابي، فأخذ  ح  الخفين وطرحجا في الطريف قل  لة  

ي منا  آخر، فلما مر األارابي بأح هما اال ما  مبا بخف حنين ولو كا  معا اآلخر ف

اآلخر ألخذتا، قل مة  فون  اآلخر فترك راحلتا وااد ليأتي بالخف األول، وكا  حنين 

ينمن لا فسرق راحلتا ومتااا وااد األارابي ول  اوما يةول لجل: نتتنل بخفي حنين، 

 ويضرب هذا المث  لمن خاب مسعا .

ومن األمثال التي تبيِّّن حضور المث  العربي في تةوية الةاا ة النحوية ل ى النحاة 

اا  َا لي َاْير( اولجل: )واع الُمْصطرِّ
(27)

، فة  استةج  با النحاة في سياق  ّ  الحال تأتي 

وصفا  مةتةا  من المص ر  و  ير المص ر  و اسل الفاا   و المفعول، وما ي ني ان 

(28)(  مث زث رث يت ها وصف الحال َّحو اولا تعال : )االمتةاق  مور:  ح
، والثاَّي: تة ير 

مضاف ابلا  ع:    تة ير المحذوف في المث  المذكور مث  ا لي، والثالث: داللة ال  

 ، سعر َّحو: بعت الةاة ماة  ب رهل، والرابع: داللتا ال  مفاالة َّحو: كلمتا فا  ول  فيَّ

نانزة ، ور سا  بر  ،  ع: مماقلة   ع: مةافجة ، وبعتا ي ا  بيٍ ،  ع: م
(29)

، وم لول هذا 

 المث   ع:  َّّجما واعا معا  ولل يصرع  ح هما اآلخر، والعير: الحمار.

ومن األمثال التي ورد  في مؤلفا  بعض النحاة وتحم  في طياتجا تثبيتا  لبعض 

الةواا  النحوية  اول العرب: )سبف السيُف العذَل  يّجا المة ام(
(30)

استةج وا با ، حيث 

ال  َّ ا  االسل المةتر  باأللف والام بـ)يأيجا(، فمن المعروف ل ى النحاة    االسل 

المةتر  باأللف والام حينما يُوعع في  سلوب َّ ا  فيسبةا التركيح )يا  يُّجا( وهو منو  

 من اآلتي:

 يـا :  داة َّ ا  حرف مبني ال مح  لا من اإلاراب . -

   الضل . ع : منادى مبني ال -

 ها : للتنبيا . -

وُحذف حرف الن ا  )يا(، في اولجل: ) يجا المة ام(، وهنا حنل خاص يختي بجذا 

                                           
 . 433، ص11ابن منرور، لسا  العرب، ج  -(27)

 ( .17سورة مريل ، اآلية )  -(28)

 . 225 – 224، ص 2السيوطي، همع الجوامع، ج  -(29)

 . 511، ص 1 بو هال العسنرع، نمجرة األمثال، ج  -(30)
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الحرف دو   خواتا من  دوا  الن ا ، فاألص  في حرف الن ا     ينو  مذكورا ، وهذا 

ينطبف ال  حروف الن ا   ير)يا(،  ما هذا الحرف فة  ورد في استعمال الل ة محذوفا  

يفا  واختصارا  لنثرة دورا  استعمالا ال  األلسنة، وهذا واعح في اولا تعال : تخف

ْن َاْن َهـذَا) (يُوُسُف   َْارِّ
 (31)

(َسَنْفُرُغ لَُنْل  َيَُّجا الثَّةَا ِّ ).واولا تعال  : 
(32)

  . 

ففي اآليتين السابةتين حذف حرف الن ا  )يا(، نوازا  ولو  كر لنا  النام واردا   

 ال  األص  دو  ااتران. 

ولنن حذف حرف الن ا  )يا(، ينو  وانبا  في كلمة )اللجل(، وهي منوَّة من لفَّ 

الجالة )هللا(، ومن)ميل(، مة دة متصلة با نا   اوعا  ان حرف الن ا  المحذوف 

سبحاَّا  –بجذ  الصورة هي المستعملة بنثرة في َّ ا  اسل هللا  –اللّجل –مةوهذ  النل

(اُ ِّ اللَُّجلَّ َمالَِّا اْلُمْلاِّ تُْؤتِّي اْلُمْلَا َمن تََةا )ومن مواه   لا اولا تعال :  –وتعال  
(33)

  . 

 ما و ا استعملنا حرف الن ا )يا(، مع لفَّ الجالة )هللا(، ب و  الميل المة دة ونح 

ر هذا الحرف وا م حذفا،  تةول مثا : يا هللا  اطني الخير كلا اانلا و نلا، وَّسألا  ك

يا هللا الما  َّافعا ، وو ا ا َّا ول  داللة هذا المث  وم لولا َّج   يطلف ال  فوا  األوا ، 

فمثا  و ا واا   مخصا  ما ال  مةابلة لةضا  بعض األمور، وخلفت  لا الموا ، 

لةضا  هذ  األمور، فإََّّا يةول لا ورنعت لا بع  م ة
(34)

)سبف السيف العذل(  ع : فا   

األوا  ال  موا ك، وكا  العرب حريصو  ال  االلتزام بالموااي ، وا م خلف 

 الوا .

ومن األمثال التي ورد  في مؤلفا  كثير من النحاة اول النعما  بن المنذر: )ا  

اي   لا و  ص اا  وو  كذبا (
(35)

ا ال  نواز حذف كا  مع اسمجا وبةا  ، استةج وا ب

خبرها و ا تة م اليجما وح ى  داتي الةرط )و  ، لَْو(، ففي هذا المث  ينو  تة ير النام: 

و  كا  الةول ص اا ، و  كا  الةول كذبا ، وينو  التة ير في اولا : تتوال  الحروب في 

نائز ال وانح بمعن   ََّّا  –نبع  هاتين األداتي –ال َّيا و  حةا  وو  باطا ، وهذا الحذف

يمنن    تنطف الجملة كاملة دو  حذف وهذا هو األص ، كما يمنن َّطةجا بالحذف وهذا 

ا (، يمنن    تةول:)تةب  النصح ولو  خاف األص ، فمثا  و ا النا: )تةب  النصح ولو ُمرَّ

ا (، وباستةرا  األساليح العربية  ُون     كا  واسمجا ي حذفا  من النام كا  النصح ُمرَّ

 و ا تة م اليجا وح ى  داتي الةرط )و  ، لو(.

                                           
 ( .41سورة  يوسف ، اآلية  )  -(31)
 (  .31سورة  الرحمن ، اآلية  )  -(32)
 ( . 26سورة آل امرا  ، اآلية ) -(33)
 . 511، ص 1 بو هال العسنرع ، نمجرة األمثال ، ج -(34)

 . 144ص   ،2 بو هال العسنرع ،  نمجرة األمثال  ، ج -(35)
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وفي باب المفعول المطلف استةج  النحاة ومنجل سيبويا، بةول العرب: )موااي ُ  

اراوب  خا  بيثربِّ(، ال  نواز حذف اام  المص ر و ا كا  معلوما  ل ى السامع من 

موااي  اراوب  خا ، ولننا  خال سياق النام، واال في  لا: )كأَّا اال: واا تني

ترك)واا تني(، است نا   بما هو فيا من الخلف، واكتفا   بعلل من يعني بما كا  بينجما اب  

 لا(
(36)

. 

وفي باب الن ا  استةج  النوفيو  بالمث : ) صبح لي (، و)افت  مخنوق(، و) طرق   

ويا كروا  ويا كرا و  النعام في الةرى(، و)يا صاحِّ( يري و : يا لي  ويا مخنوق 

صاحح، ال  نواز حذف حرف الن ا  والنو  ترخيما  و ا كا  المنادى َّنرة مةصودة، 

كما في األمثلة السابةة
(37)

،  ما البصريو  فا يجيزو  هذا الحذف في هذ  المواعع، 

ويخرنو  ما نا  من  لا ال  الضرورة في الةعر
(38)

،  وو  نا  تعرع المنادى من 

لجنخ، فعل  ونا الن ورحرف الن ا  في اسل ا
(39)

 . 

واولجل: ) طرق كرا( يُضرب للرن  الحةير و ا تنلّل في الموعع الجلي ، ال يتنلل 

فيا  مثالا والمعن :  سنت يا حةير حت  يتنلل األنا ، والنرى: النروا ، ومن األمثال 

التي استةج  بجا النحاة في مؤلفاتجل اولجل: )كن وسطا  وامشِّ ناَّبا (
(40)

استةج وا  ، حيث

ل الضمير المستتر ول  مستتر نوازا  وهو  با عمن اوام  استتار الضمير ونوبا ، فة  اُّسِّ

ما يمنن    يةوم مةاما في هذا النطف، كما يبة  المعن  العام للجملة سليما  بصورة اامة، 

 تةول مثا : الع ل يحةف األمن، فالفع  )يحةف(، فاالا عمير مستتر نوازا  تة ير )هو(،

 ومن الممنن ظجور هذا الفاا  هنذا: الع ل يحةف فرعا األمن. 

 ما النوع الثاَّي من الضمير المستتر فجو المستتر ونوبا  ومعنا   ََّّا يمنن        

يح  محلا في نملتا االسل الراهر، بمعن   َّا يصعح َّطةا  وعع اسل ظاهر في 

فاا  الفع  )خذ(، مستتر ونوبا   موععا، فإ ا الت مثا  خذ الرفيف اب  الطريف، َّج    

تة ير  ) َّت(، و ا ال يمنن    يح  االسل الراهر مناَّا، وبتطبيف  لا ال  المث  الذع 

 َّحن بص د  َّج   ََّّا يتنو  من مةين كاآلتي:

 الةف األول: كن وسطا ، وهو يتنو   يضا  من: -

                                           
 .137، ص 1سيبويا ، النتاب ، ج  -(36)
، 325، ص 1. واَّرر سيبويا، النتاب، ج158، ص1 بو هال العسنرع، نمجرة األمثال ، ج -(37)

 . 61، ص 2همع الجوامع، ج
خال  األزهرع )خال  بن اب  هللا(، مرح التصريح ال  التوعيح ، تحةيف محم  الي النجار ،  -(38)

 .  165،  ص 2م، ج1983، 2، ط دار الج ى ، بيرو 
األمموَّي )الي بن محّم (، مرح األمموَّي ال   لفية ابن مالا، تحةيف محم  محي ال ين اب    -(39)

 .283، ص2م، ج1946- 1365الحمي ، مركة منتبة مطبعة مصطف  البابي الحلبي، 
 .144،  ص  2 بو هال العسنرع ،  نمجرة األمثال  ، ج -(40)
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 اسل وخبر لجا .الفع  كن، وهو بصي ة األمر من كا  النااصة التي تحتاج ول   -1

اسل كن عمير مستتر ونوبا  تة ير  ) َّت(، و ا ال يصح االسل الراهر مناَّا،  -2

 وهذا هو موعع الةاه  األول. 

 وسطا  خبر كن منصوب بالفتحة الراهرة، وهذ  نملة بسيطة  ا  معن .   -3

 الةف الثاَّي: وامش ناَّبا ، وهو يتنو  ب ور  من اآلتي: -

مبني واامة بنائا حذف حرف العلة، ألَّا معت  اآلخر، امش وهو فع   مر  -1

يمةي،  ع    حرف العلة في آخر ، ولذلا يطلف اليا  –و صلا مة 

الصرفيو   َّا معت  َّااي
(41)

. 

فاا  ) امش(، عمير مستتر ونوبا  تة ير ) َّت(، و  ال يصح وعع االسل  -2

 الراهر مناَّا وهذا هو موعوع الةاه  الثاَّي. 

، و   - يضا   -حال للفع )امش(، ألََّّا الزما ، وهذ  نملة بسيطة  ا  معن ناَّبا   -3

يستتر الضمير ونوبا  في مواعع منجا فع  األمر للواح  المخاطح وهذا ينطبف 

ال  المث  الذع معنا، والفع  المضارع المب و  بحرف المضاراة الجمزة 

طاب للواح  المذكر، كـ)اار ( والمب و  بالنو  كـ)َّةر (، والمب و  بتا  الخ

وصي ة التعجح )ما  فعلا(، وفاا  )خا وا ا وحاما(
(42)

 . 

وهذا المث  بةةيا تتمث  داللتا في  َّّا يجح اليا    تخالط النا  كي تعيش في 

 مارهل، وزايلجل بعملا وخلةا، فإ َّ  خاق الجمجور و امالجل رديتة في ك  زما  وك  

لمخالطتجل، ومةيا ناَّبا  مثا  لمزايلة  امالجل منا ، فجع  كوَّا وسط النا  مثا  

و خااجل
(43)

. 

وو ا َّررَّا ول  الةواه  السابةة و يرها يتضح لنا و  ك  هذ  األمثال ليست من 

 اوال  َّا  معروفين، ومعروف   َّ المث  ال يت ير، ب  يجرع كما نا  في  مثالجل ال  

 األلسنة، وو  خالف النحو واواا  التصريف.

األمثال التي  اع صيتجا ومنلّت حضورا  في ترنيح الحجة النحوية، ما نا  ومن  

يلة( في استةجاد  ه  الل ة بالمث  الجاهلي: ) َحةفا  وسو  كِّ
(44)

، واولجل: )الناَب ال  

                                           
 -هـ1409مرف،  الوسيط في تصريف األفعال، دار الثةافة العربية،  الةاهرة، حسين محم   -(41)

 .66، ص1م،  ج1989

 .136اَّرر :  محم  اي ، النحو المصف ، ص  -(42)

 . 144، ص  2 بو هال العسنرع ، نمجرة األمثال  ، ج -(43)
 .141، ص2المص ر َّفسا، ج  -(44)
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البةر(
(45)

، احتجانا  ال  حذف َّاصح المفعول با نوازا  وونوبا ، حيث يُحذف َّاصح 

يلة(  ع: تعطيني  المفعول با اياسا  لةرينة لفرية  و معنوية، ففي اولجل: ) حةفا  وسو  كِّ

حةفا  وتسي  الني 
(46)

، مث  لمن يرلل النا  من ونجين. وفي اولجل: )الناب ال  

البةر(، بإعمار )ورسال( ومعنا : خّ  بين النا  نميعا  خيرهل ومرهل، وا تنل  َّت 

طريف السامة فاسلنجا
(47)

. 

المث  كثرة دوراَّا واستعمالا، وما ا ا  لا فيؤخذ هذا وا  نع  النحاة لحجية   

ال  السماع، فا تطرد فيا الةاا ة وال يجح وعمار فع ، كما ونح الحذف سمااا  في 

) األمثال التي نر ، فا ت ير كةولجل: )ك ُّ ميٍ  وال ميمة حّرٍ
(48)

،  ع: ائت وال 

ترتنح
(49)

 . 

 ا كا  اسما   و فعا    ناز وفي باب ما يجوز تة يما من المضمر ال  الراهر و

العلما  تة يل المخفون ال  الراهر في اولجل: )في بيتا اص   امرا (، ومن األمثال 

التي احتجوا بجا: )في بيتا يُؤت  الحنل(، وتةول: بلغ  نلَا زي  ، وزا  الثوَب الُما، ولل 

(   حئ جئ يي ىي نييجز: زا  الُما الثوَب، ونا   لا في اولا تعال : )
(50)

 زي ريو) ،

(51)(  مي
، كما ناز في عرورة الةعر، أل َّ الةعر موعع الضرورة، اال الةاار
(52)

: 

ابِّ العاويا ِّ َواَ  فَعَ   َنزى َربُّاُ َانّي َا ّع بِّن حاتٍِّل * َنزاَ  النِّ

والةاه  فيا: )نزى ربا اني ا ّع(
(53)

. 

ومن األمثال التي اُستةج  بجا اولجل: )في ُكّ ِّ واٍد بنو سع (
(54)

فة  استةج وا با في  ،

باب منع تأخير الخبر وونوب تة يما، وا   كر السيوطي    الخبر يُمنع تأخير  ويجح 

تة يما لجملة من األسباب،  ولجا:    يُستعم  في مث ، أل  األمثال ال تت ير
(55)

، مّما 

في  يؤك  ال   همية المث  في تةعي  الل ة. ويُضرب هذا المث  لل اللة ال  استوا  الةوم

                                           
 .86 - 85ص  ،1 بو هال العسنرع، نمجرة األمثال، ج  -(45)
 .14- 13، ص2السيوطي، همع الجوامع، ج  -(46)
 .13، ص 2المص ر َّفسا، ج  -(47)
 . 318، ص 12ابن منرور، لسا  العرب، ج  -(48)
 . 13، ص 2السيوطي، همع الجوامع، ج  -(49)
 (.  124سورة البةرة، اآلية )  -(50)
 (.  42سورة هود، اآلية )  -(51)
 . 76، ص1من مواه  مرح المفص ، ج  -(52)
الزناني ) بو الةاسل اب  الرحمن بن اسحف(، كتاب الجم  في النحو، تحةيف ال كتور الي   -(53)

 . 119م، ص1985 –  1405 2توفيف الحم ، مؤسسة الرسالة، األرد ، ط
 . 54، ص1المي اَّي، نمجرة األمثال، ج  -(54)
 . 332، ص 1السيوطي، همع الجوامع، ج  -(55)
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 الخير والةر والمنرو .

ومّما نا ، اولجل: )مرٌّ  هرَّ  ا َّاب(
(56)

، لاحتجاج ال  نواز االبت ا  بالننرة و ا 

حصلت الفائ ة ووعح الوصف المة ّر،  ع: مر اريل
(57)

، ويُساق هذا المث  لل اللة ال  

ال  ظجور  مارا  الةر، و ا الناب: هو النلح، و هر النلح: نعلا يجر  ع: يصّو  

دو     ينبح، وو ا تع د  رواية المث  يسةط االست الل با، و لا في اولجل: )حنما 

ُمسَّمطا (
(58)

، وروع: )حنما( بالنصح بفع  محذوف، وَّصح )مسمطا ( ال  الحال، 

كما ُروى )حنُما ممسط ( بالرفع، وونا االستةجاد هنا، مجئ حنما مبت    ومضافا  وليا، 

لا ممسطا    ع: َّافذا ، والةيا  رفعا لصاحيتا للخبرية، والخبر محذوفا  ونوبا ،  ع: 

ولع َّ روايتا برفع )حنما( وَّصح )ممسطا ( هي من تركيح النحاة، وا  مذّ من 

ونجين: النصح مع صاحية الحال للخبرية كما  ُكر، والثاَّي:    الحال ليست من 

في الخبر، وال عمير معمول المص ر، ووََّّما صاحح الحال عمير المص ر المستتر 

يصح    ينو  الحال من الناف المضاف وليجا في حنما، أل  الذوا  ال تُوصف 

بالنفو 
(59)

، واي  هذا المث  لرنٍ  حّنمو  اليجل و نازوا حنما، وا  نا   يضا  في باب 

الحال المضاف اولجل: )تفراوا  يادع سبأ(
(60)

ث (  و )تب دا  ال بةا  منا(،  ل بتة ير )مِّ ، فأُّوِّ

نا: )طلبتا نج ع وطااتي ووح ع(،  ع: ناه ا  ومطيةا  ومنفردا ، ورنع َاود  ال  وم

ب ئا،  ع: اائ ا  
(61)

، ويُضرب هذا المث  السالف الذكر في الفراة، ألّ  سبأ لما   هح هللا 

 انجل ننتجل و ّرق مناَّجل  تب دوا في الباد.  

 :المحور الثالث: االحتجاج باألمثال في القضايا الصرفية

من األمثال التي احتجوا بجا في الةضايا الصرفية، نمع )فعي ( ال   فعال مذو ا ، 

كما يُجمع )فعال( ال  )فعول( منثرا ، ومن  لا اولجل: )العنُوق بع  النُّوق(
(62)

، كما 

نمعوا  انااا   يضا  ال  )فُعُ ( بضل العين ووسناَّجا، االوا: ُانُف وُاْنف
(63)

، ويراد بجذا 

مر الص ير بع  العريل، وتةول: )الصيَف عَيعتِّ اللبن(، بنسر التا  و ا المث : األ

                                           
 .261، ص 5  العرب، جابن منرور، لسا  -(56)
 .326، ص 1السيوطي، همع الجوامع، ج  -(57)
، 1. واَّرر المي اَّي، نمجرة األمثال، ج251، ص 1 بو هال العسنرع، نمجرة األمثال، ج  -(58)

 .143، ص1، ج212ص
ابن هةام األَّصارع،  وعح المسالا ول   لفية ابن مالا، تأليف بركا  يوسف هبود، مرانعة   -(59)

 . 222، ص 1م، ج2000سف محم  البةااي، دار الفنر، الةيخ يو
 . 94، ص 1ابن منرور، لسا  العرب، ج  -(60)
 .  230، ص2السيوطي، همع الجوامع، ج  -(61)
 .309، ص 1المي اَّي، مجمع األمثال، ج  -(62)
ابن اصفور)الي بن مؤمن(، المةرب، تحةيف اب  الستار الجوارع واب  هللا الجبورع، مطبعة   -(63)

 .119، ص 2م، ج1971- 1391، 1العاَّي، ب  اد، ط
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خوطح بجا المذكر والمؤَّث واالقنا  والجمع، ووَّّما التزم فيا  لا أل َّ األمثال ال ت يّر 

كما ورد  كر ، و َّّجل يستجيزو  فيا ما يستجيزو  في سائر النام، وا  يروى: )في 

يطلح ميتا  ا  فّوتا ال  َّفسا الصيف عيعت اللبن(، يُضرب لمن
(64)

. وفي باب صرف 

 سما  البل ا ، احت  النحاة بةول العرب: )كجالح التمر ول  هجَر(
(65)

، بصرف هجر، 

 لا أل َّ  سما  البل ا  ي لح ال  بعضجا التذكير والصرف، والصرف  نود، و ا اُص  

خلُت واسَط وهجَر ودابَغ، بجا منا ،  ما و ا اُص  بجا بةعة  و بل ة لل تُصرف، تةول: د

ومنا اول الفرزدق
(66)

: 

نُجّن  ياُم ص ٍق ا  ُارفت بجا *  ياُم واسَط واألياُم من َهَجرا  مِّ

)كمستبضع التمر ول  : وورد هذا المث  الذع َّحن بص د  بصي ة  خرى وهي

 هجَر(، ويُضرب هذا المث  أل َّ هجر مع   التمر والمستبضع وليا مخطئ. 

التي ُسمعت ان العرب واُحت  بجا ال  وامال المص ر في الجمع ومن األمثال 

خ البةر  والدَها( المنسر اولجل: )تركتا بماحِّ
(67)

، حيث  ُام  المص ر
(68)

ومنا اول  

الةاار
(69)

: 

 وا َ  وكا  الخلُف منا  سجية  * موااي ُ ُاراُوٍب  خا ُ بيثربَ 

 ى  ين هو. ومعن  هذا المث : تركتا بالمنا  الةفر الذع ال يُ ر

ومنع  بو حيا  النصح بالمص ر، و ناز النصح بمضمر ال  تأوي  ما ورد،  ع: 

لحست  والدها، ووا   خا 
(70)

 . 

في  مثالجل: ) اط الةو  باريجا(، بتسنين اليا  في باريجا،  - يضا   –فة  نا  

واألص  فتحجا، ومن األمثال التي احتجوا بجا: ) نناؤها  بناؤها(
(71)

، نمع نا  وبا ، 

 والةيا  الصرفي: )نناتجا بُناتجا(، أل َّ فااا  ال يُجمع ال  ) فعال(. 

                                           
السيوطي )اإلمام نال ال ين اب  الرحمن بن  بي بنر(، همع الجوامع في مرح نمع الجوامع،    -(64)

 .  130، ص 3م، ج2006- 1427، 2تحةيف  حم  ممخ ال ين، دار النتح العلمية، بيرو ، ط
 .  129، ص 2المي اَّي، مجمع األمثال، ج  -(65)
 .  291الفرزدق )همام بن  الح(، ديواَّا، دار صادر، بيرو ، ال ط، ال  ، ص   -(66)
 . 205، ص 6ابن منرور، لسا  العرب، ج  -(67)
ابن اصفور، مرح نم  الزناني، ا ّم لا ووعع هوامةا وفجارسا، فواز الةعّار، ومراف   -(68)

 .  366، ص 2م، ج1989 –  1419، 1ال كتور ومي  ب يع يعةوب، دار النتح العلمية، بيرو ، ط
 . 261من مواه  ابن هةام األَّصارع، اطر الن ى وب  الص ى،  ص   -(69)
 .   44، ص 3جالسيوطي، همع الجوامع،   -(70)
 .187، ص 1 بو الفض  المي اَّي ، مجمع األمثال ، تحةيف ومرح، اصي الحسين، ج -(71)
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و يضا  من األمثال التي ورد  في مؤلفا  بعض النحاة وتّل االستةجاد بجا  اول  

العرب: )الةوُل ما االت حذام(
(72)

، فة  استةج وا با في باب الننرة وهي سبعة  َّواع 

لع ل، فالعلمية معروفة،  ما الع ل فيةص  با: امتةاق اسل من اسل َّحو منجا: العلمية مع ا

امتةاق امر من اامر، وزفر من زافر، والمةتف فرع ال  المةتف منا
(73)

، وانتماع 

العلمية مع الع ل ينو  في مواعع معينة يمنع االسل خالجا من الصرف وهذ  المواعع 

 هي:

ن  لفاظ التوكي  المعنوع، و لا َّحو: ما كا  ال  وز )فُع (، مالموضع األول: 

ُنَمع، وُكتَع
(74)

، وبضع
(75)

، وبُتَعْ 
(76)

، فإ  هذ  األلفاظ وما مابججا تمنع من الصرف، 

 و لا لةبا العلمية والع ل. 

ما كا  ال  وز )فُع (، ولننا الل مذكر ممنوع من الصرف،  الموضع الثاني:

وليخ فيا الة ظاهرة  ير العلمية، مث  امر وزفر، فإَّجل ا رو  مع وال ، أل  العلمية ال 

تستة  بمنع الصرف، و  ليخ مع العلمية سبح آخر لمنع الصرف، فلجأ النحويو  ول  

 الع ل . 

فية، وهو وات معين بعينا مازم : لفَّ)سحر(، المازم للررالموضع الثالث

 .للررفية، مجرد من )ال(، واإلعافة، تةول مثا :  اكر  يوم الجمعة َسَحرَ 

فنلمة )َسَحَر(، ظرف منصوب بالفتحة ممنوع من التنوين للعلمية والع ل 
(77)

 . 

 وهـو موعع الةاه ، وهو ما كا  الـما  لمؤَّث ال  وز  .  الموضع الرابع:

ام وسجاح،  اام َّسا ، فللعرب فيا مذهبا : )فعال(، مث : حذا  م واطِّ

وهو مذهح الحجازيين، فإَّجل يبنو   لا كلا ال  النسر، تةبيجا  لا  المذهب األول:

(، الما  مؤَّثا  مختوما  بالجا   م  ير مختوم، تةول: هذ   ، سوا   كا  وز  )فَعالِّ بنزالِّ

، فجي مبنية ال  ال نسر في حاال  اإلاراب الثا ،  حذام، ور يت حذام، ومرر  بحذامِّ

                                           
 . 194، ص 2 بو الفض  المي اَّي ،مجمع األمثال ،ج -(72)
 . 47م ، ص1992،  1اَّرر :  محم  اي  ، النحو المصف   ، منتبة الةباب ، الةاهرة ،ط -( 73)
في  مر  ، واي  كتع :  ع : تةبض واَّضل. اَّرر: ابن منرور ، كتع : رن  كتع ،  ع : مةّمر  -(74)

 لسا  العرب ، مادة 
 )ُكتع(.

 بَُضع :  يةال : بضع من الما  . اَّرر: المص ر َّفسا، مادة )بضع(.  -(75)
 بتع: يةال : م ي  المفاص  ... اَّرر: المص ر َّفسا، مادة )بتع( . –(76)
،  4مسالا ول  مرح  لفية  ابن مالا في هامةا ، جاَّرر : ابن هةام األَّصارع ،  وعح ال -(77)

 .  119ص
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ومن صور  لا ما ورد في اول الةاار
(78)

 : 

 إذا قالْت َحذاِم فصّدقِوها*** فإنَّ القوَل ما قالْت َحذامِ 

حيث ورد  كلمة )حذام(، في الموعواين مبنية ال  النسر
(79)

، وهي في مواع 

ل(، ال  النسرة رفع فاا  في الحالتين، وهذا دلي  ال  بنا  ك  ما هو ال  وز  )فعا

ان  الحجازيين، و  لو كا  معربا  للزم    يرفع بالفاالية ظاهرا ، وَّرير هذا البيت اول 

الةاار
(80)

: 

 أتاركة تُدّللَها قطاِم*** رضينا بالتَّحيِة والسالم

حيث ورد  كلمة )اطام(، مبنية ال  النسر
(81)

، مع  ََّّجا في موعع الرفع، وّما 

 ووّما ألَّّجا فاا  بتاركة،  س  مس  خبر  .ألَّّجا مبت   تة م خبر ، 

: وهو مذهح بعض بني تميل ويرى   َّ ك  ما نا  ال  وز )فعال( المذهب الثاني

يمنع من الصرف مطلةا  بةرط  ال ينو  مختوما  بالجا ، ويعل  النحاة    سبح المنع هو 

ل ان هذا ا ألص  ول  وز  العلمية والع ل، أل  األص : رااةة وحا مة وفاطمة، فَعُ ِّ

( لينو  الع ل هو سبح المنع من الصرف، وليخ الع ل السمااي )فَعَالِّ
(82)

. 

وهذا المث  الذع َّحن بص د الح يث انا يُضرُب في تص يف الرن  صاحبا في 

 اوالا و فعالا، وهذا ي لنا ال  حرص العرب وتمسنجل بالص ق الذع تستةيل با الحياة 

 مع بةية الصفا  األخرى التي كاَّوا يتصفو  بجا . 

ومن األمثال التي ورد  في كتح بعض النحويين والصرفيين اول العرب
(83)

: )ال 

يُُطاع لةصير  مر(، حيث استةج  با النحويو  اامة والصرفيو  خاصة ال  بنا  الفع  

المضارع المعت  الوسط للمججول، فمن المعروف    الفع  المضارع بصفة اامة ان ما 

                                           
اختلف في َّسح هذا البيت : فةي  : وَّا ل يسل بن طارق  ح  معرا  الجاهلية ، واي  : وَّا للجيل بن  -(78)

صعح ، والصواب    البيت للجيل بن صعح ، وحزام امر تا ، اَّرر : ابن منرور ،  لسا  العرب ، 
 مادة )حذم(.

هةام األَّصارع، اطر الن ى وب  الص ى، مرح  محم  اب المنعل خفاني، منتبة اإليما ،  ابن -(79)
 . 8المنصورة ، ب ط، ب  ،  ص

الناب ة الذبياَّي )زياد بن معاوية( ، ديواَّا ، تحةيف كرم البستاَّي ،  دار صادر ، بيرو ،  -(80)
 .111م ، ص1963 -هـ 1383

، تحةيف محم  محي ال ين مرح ابن اةي هللا بن اةي  العةيلي(، ابن اةي  )بجا  ال ين اب  اَّرر:   -(81)
 . 337، ص  3الجامش ، جم ، 1980-هـ 1400اب الحمي  ، دار الترا ، مصر، 

هذا الر ع الذع يفضلا ابا  حسن ، ويرى  َّا بعي  ان التنلف الذع  هح اليا النحويو  في  -(82)
الصرف مع العلمية ، اَّرر: ابا  حسن ، النحو  طريةتجل لمفجوم كلمة الع ل التي تمنع االسل من

 .256، ص 4، ب  ، ج14الوافي، دار المعارف ، الةاهرة ، ط
 .203، ص  2 بو هال العسنرع ، نمجرة األمثال ، ج -(83)



 م2021 أكتوبر(  15العدد )   - اخلامساجمللد                                              اجمللة العربية مـــــــداد

 

 

85 

يُبن  للمججول يُضل  ولا ويفتح ما اب  آخر ، تةول مثا : يُْ َخ  الطائعو  الجنة  زمرا ، 

صحيحا   ع ليخ فيا حرف الة،  ما و ا كا  الفع  المضارع معت  الوسط هذا و ا كا  

بالواو  و باليا ، فإ  واو   و يا   تةلح ول   لف ان  البنا  للمججول، فمثا  َّةول في 

األفعال اآلتية ما يلي
(84)

: 

 يطيـع : يُطاع . -

 يبيـع : يُباع ، اَّةلبت اليا   لفا  . -

 يةـول : يُةال . -

 يُصام ، اَّةلبت الواو  لفا  .  يصوم : -

والمث  الذع بين  ي ينا ا  ورد مبنيا  للمججول، حيث بن  الفع )يُطاع(، للمججول 

و صلا: يطيع، فةلبت اليا   لفا  وو ا رددَّا  ول  البنا  للمعلوم فيصبح: ال يطيع النا  

 لةصير  مرا ، والمث  ال  هيتتا التي ورد بجا يتنو  من اآلتي: 

 َّافية ل رن النفي ال ام  لجا سوى  لا، وال تؤقر ال  الفع  المضارع . ال : -

 يُطاع: فع  مضارع مبني للمججول، و صلا )يطيع(. -

 لةصير: نار ومجرور متعلف بـ )يطاع(. -

  مُر: َّائح فاا  للفع  )يطاع( مرفوع بالضمة الراهرة. -

َ  بين الفع   المبني للمججول )يُطاع( وَّائح ومما يُاحَّ ال  هذا المث   َّا فُصِّ

الفاا  ) مر(، بالجار والمجرور)لةصير(، واألص : ال يُطاع  مر  لةصير، ولنن العرب 

 ان ما  طلةت المث   طلةتا هنذا، وهذا هو سر الفصاحة والرواة في الل ة العربية.

وال وداللة هذا المث  تتمث  في  ََّّا يُضرب للرن  الخام  يةول الر ع الحنيل     

يةب  منا، وهذا ي لُّ ال  ب ض العرب للنس  والخمول وخاصة في الرن  الةصير، 

الذع ال يُسمع وال يُعة  لا حت  و   كا  ر يا حنيما ، وهل بذلا يتصفو  ببع  النرر 

 وح تا في الرنال.

وَّنتفي بجذا الة ر من هذ  األمثال التي ورد  في كتح النحويين والصرفيين، والتي 

عا  لنثير من الةواه  المختلفة سوا  كاَّت َّحوية  و صرفية ، و  َّ ما  وردَّا  كاَّت موع

هو الي  من كثير، ولنن تجنبا  لعاملي التنرار واإلطناب آقرَّا    ينو  ح يثنا مركزا  

حول بعض المسائ  النحوية والصرفية، وهذا و  دلَّ فإََّّما ي ل ال     المث  يع ُّ من 

                                           
 . 584، ص 1ابا  حسن ، النحو الوافي ، ج -(84)
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 بعة بع  الةرآ  النريل والح يث النبوع الةريف والةعر العربي .مصادر االستةجاد األر

 : الخاتمة

الحم  ب رب العالمين، والصاة والسام ال  سيّ َّا محم  بن اب  هللا وال  آلا  

 وصحبا ومن واال  وبع .

تناول هذا البحث بالنرر والتحلي  االحتجاج باألمثال الجاهلية في النحو والصرف، 

تعران َّما ج لألمثال التي سيةت حججا  للنحاة الة ما  من ل   سيبويا ول  وا  تلَّ اس

اصرَّا هذا، و ُبرز من خالجا ال ور النبير الذع يؤديا المث  العربي في التةعي  النحوع 

 والصرفي بوصفا واح ا  من مصادر االحتجاج، وتُوص  ول  نملة من النتائ   همجا:

هلية ألَّّجا نم  اصيرة ميسرة وموعع قةة، و  يمنن / احتجاج النحاة باألمثال الجا1

    تتحةف فيجا المةافجة.

 / ليخ هنالا خاف حول االحتجاج بالمث  العربي ال من حيث الزما  وال المنا .2

ا األمرين فيا تجّوز 3 / االحتجاج بالمث  يةابا االحتجاج بالةعر من نجة    كِّ

 الضرورة فيا ليطرد مع الةاا ة.

   المختلف في روايتا ال يُحت  با ووََّّما يتمث  با./ المث4

/ في  حايين كثيرة ية م المث  ال  الةعر مّما ي لَّ ال  مناَّة األمثال في 5

 االحتجاج. 

/ يُحت  بالمث  العربي ألََّّا ال ي يّر، وو ا ت يّر فإَّّما  لا من صنع النحاة حت  6

 يطرد مع اواا هل، وهذا ال  ونا الن ور.

ف البحث    للمث  العربي ايمة  دبية ول وية ال تة  مناَّة ان مصادر / كة7

االحتجاج األخرى، وكأََّّا اي  لفيفا  باأل ران النحوية والصرفية، دو  األ ران 

 األدبية التي يصّورها ويةوم اليجا.

 / االحتجاج باألمثال في الةضايا النحوية  كثر منجا في الةضايا الصرفية.8
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 والمراجعالمصادر 

 الةرآ  النريل -1
ابن نني ) بو الفتح اثما (، سر صنااة اإلاراب، تحةيف  حم  فري   حم   -2

 وآخرو ، المنتبة التوايفية، الةاهرة، ال ط، ال  .
ابن رميف ) بو الي الحسن الةيرواَّي(، العم ة في محاسن الةعر وآدابا وَّة  ،  -3

 –  1401، 5تحةيف محّم  محي ال ين اب  الحمي ، دار الجي ، بيرو ، ط
 م. 1981

ابن اصفور )الي بن مؤمن(، المةرب، تحةيف  حم  اب  الستار الجوارع، واب   -4
 م. 1971 –  1391، 8هللا الجبورع، مطبعة العاَّي، ب  اد، ط

/ ابن اصفور، مرح نم  الزناني، ا ّم لا ووعع هوامةا وفجارسا، فواز 4 -5
، 1الةعَّار، ومراف ال كتور ومي  ب يع يعةوب، دار النتح العلمية، بيرو ، ط

 م. 1989 –  1419
ابن اةي  )بجا  ال ين اب  هللا بن اةي (، مرح ابن اةي ، تحةيف محم  محي ال ين  -6

 م. 1980 –  1400لترا ، مصر، اب  الحمي ، دار ا
ابن فار  ) بو الحسن  حم  بن زكريا(، معجل مةاييخ الل ة، تحةيف اب  السام  -7

 م. 1981 –  1402، 3هرو ، منتبة الخاَّجي، الةاهرة، ط
ابن الةيل الجوزية ) بو اب  هللا محم  بن  بي بنر(، األمثال في الةرآ  النريل، دار  -8

 .العلل، الةاهرة، ال ط، ال  
ابن مالا )نمال ال ين محم  بن اب  هللا الجياَّي(، مرح التسجي ، تسجي  الفوائ   -9

وتنمي  المةاص ، تحةيف محم  اب  الةادر اطا وآخرو ، دار النتح العلمية، 
 م. 2001- 1422، 1الةاهرة، ط

ابن منرور ) بو الفض  نمال ال ين بن منرم(، لسا  العرب، دار صادر،  -10
  . 1410بيرو ، 

هةام األَّصارع ) بو محم  اب  هللا نمال ال ين(،  وعح المسالا ول  مرح ابن  -11
 لفية ابن مالا، تحةيف محم  محي ال ين اب  الحمي ، المنتبة العصرية، بيرو ، 

 م. 1996- 1417ط 
ابن هةام األَّصارع، اطر الن ى وب  الص ى، مرح محم  اب  المنعل خفاني،  -12

 . منتبة اإليما ، المنصورة، ب ط، ب  
ابن يعيش )موفف ال ين يعيش بن الي(، مرح المفّص ، تحةيف  حم  السي   حم   -13

 وآخرو ، المنتبة التوايفية، الةاهرة، ال ط، ال  .
 بو هال العسنرع )الحسن بن اب  هللا(، نمجرة األمثال، دار الجي ، بيرو ،  -14

 م. 1988، 2ط
الا، تحةيف محم  األمموَّي )الي بن محم (، مرح األمموَّي ال   لفية ابن م -15
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 –  1365محي ال ين اب  الحمي ، مركة منتبة مطبعة مصطف  البابي الحلبي، 
 م. 1946

حسن محم  مرف، الوسيط في تصريف األفعال، دار الثةافة العربية، الةاهرة،  -16
 م. 1989 –  1409

خال  األزهرع )خال  بن اب  هللا(، مرح التصريح ال  التوعيح، تحةيف محم   -17
 م.1983، 2، دار الج ى، بيرو ، طالي النجار

الزناني ) بو الةاسل اب  الرحمن بن وسحف(، كتاب الجم  في النحو، تحةيف  -18
 م. 1985 –  1405، 2ال كتور الي توفيف الحم ، مؤسسة الرسالة، األرد ، ط

الزركةي ) بو اب  هللا ب ر ال ين محم  بجادر بن اب  هللا(، البرها  في واراب  -19
حم   بو الفض  وبراهيل، منةورا  المنتبة العلمية، صي ا، الةرآ ، تحةيف م

 م. 1972- 1391، 2بيرو ، ط
سيبويا ) بو البةر امرو بن اثما  بن انبر(، النتاب، تحةيف اب  السام محم   -20

 ، ال  .1هرو ، دار الجي ، بيرو ، ط
السيوطي )نال ال ين اب  الرحمن بن  بي بنر(، المزهر في الوم الل ة  -21

و َّوااجا، مرح وتعليف محم  ناد المول  با وآخرو ، المنتبة العصرية، صي ا، 
 م.1986بيرو ، 

السيوطي، همع الجوامع في مرح نمع الجوامع، تحةيف  حم  ممخ ال ين، دار  -22
 م.2006 –  1427، 2النتح العلمية، بيرو ، ط

 م.1992صاح فض ، با ة الخطاب والل الني، االل المعرفة، النويت،  -23
 ، ب  . 14ابا  حسن، النحو الوافي، دار المعارف، الةاهرة، ط -24
 الفرزدق )همام بن  الح(، ديواَّا، دار صادر، بيرو ، ال ط، ال  . -25
المبرد ) بو العبا  محم  بن يزي (، المحتسح، تحةيف  حم  ال الي، دار النتح  -26

 م. 1997- 1418، 2العلمية، بيرو ، ط
المبرد، المةتضح، تحةيف حسن محم ، مرانعة ومي  ب يع يعةوب، دار النتح  -27

 م. 1999 –  1420، 1العلمية، بيرو ، ط
محم  وبراهيل ابادة، اصور االحتجاج في الةعر العربي، دار وحيا  الترا   -28

 العربي، الةاهرة، ال ط، ال  .
 ال ط، ال  . محم  توفيف، األمثال العربية، دار النتح العلمية، الةاهرة، -29
 ، ال  .2محم  اي ، النحو المصف ، منتبة الةباب، الةاهرة، ط -30
المي اَّي ) بو الفض   حم  بن محم (، مجمع األمثال، تحةيف محم  محي ال ين  -31

 اب  الحمي ، دار العلل، بيرو ، ال ط، ال  .
الناب ة الذبياَّي )زياد بن معاوية(، ديواَّا، تحةيف كرم البستاَّي، دار صادر،  -32

 م. 1963 –  1383يرو ، ب


