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الملخص
ٌ
ٌ
وتلوينات
أصوات فوق تركيبية
تصاحب الظواه َر الصوتيةَ التركيبية المسماة بالصوائت والصوامت
 والنبر إحدى، وهي تشترك مع الصوائت والصوامت في تكوين الحدث الكالمي،صوتية تسمى الفوقطعية
 وتقوم هذه الدراسة على استنباط الوظائف االستعمالية،هذه الظواهر التي تُش ِّكل سمة وظيفية وقيمة داللية
 وهي (الدالئل) و( ُج َمل الغرائب) و(قُ ْنعة،للنبر في مصنفات مختارة من معاجم غريب الحديث واألثر
 وكان من نتائجها إثبات وجود النبر، وهدفت إلى التعريف بوظائف النبر في الكتب عينة الدراسة،)األريب
 وأن إشباع، وتعدد وظائف النبر وعدم اقتصاره على تبيين المعاني فقط،في العربية وداللته على المعاني
 كما ظهر مدى تأثير نبر الحرف األخير،)تاء المخاطبة ظاهرة لهجية تكلم بها الرسول (صلى هللا عليه وسلم
.في الشعر على الوزن والقافية
 اللغات،  النبر،  وظائف النبر: الكلمات المفتاحية
Abstract
Synthetic phonemic phenomena, called vowels and consonants, accompanying super
synthetic sounds or phonemic colorations called vocalizations, and they share with vowels and
consonants in the formation of the speech event, the accent is one of these phenomena that
constitutes a functional feature and a semantic value.
This study leads to the elicitation of the usage functions for accent in selected compilation
from the dictionaries of strange Tradition and it's influence (Gharib Al-Hadith and Al-Athar), of
them are (Ad- Dalael), (Jumal - Al- Gharib) and (Qana'at -Al-Areeb).
It aimed to definition of functions accent in the study sample books, and one of its results
was to prove the existence of accent in Arabic and its signs of meanings, also existence of
multiple functions of the accent and not being limited to elaborate the meanings only, The
satisfaction of the addressed letter (TA) is a dialectical phenomenon that the Prophet (may Allah
bless him and grant him peace) spoke, and the effect of the extent of accent in the last letter of
poetry appeared on the rhythm and rhyme.
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المقدمة
الصوت أصغر وحدة داللية ،والداللة الصوتية هي" ما تُؤدِّيه األصوات المـ ُ َك ِّونة للكلمة من دَور في
إظهار المعنى ،وذلك في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفردة"( ،)1فهي عالقة بين الصوت والمعاني
الصادرة الـ ُمكت َسبة منه .والمستوى الصوتي نُواة الدراسات اللغوية ،والصوت إما أن يكون جز ًءا أساسيًّا من
الكلمة ،أو جز ًءا ثانويًّا خارجًا عن تركيبها ،ويشمل القسم األول الصوائت والصوامت ،وتُسمى
(الفونيمات التركيبية) ،وهي قرائن صوتية داللية نابعة من الكلمة نفسها ،وتُستخدم في تركيب الحدث الكالمي

(

 ،)2ويشمل القس ُم الثاني الـ ُم َك ِّو ُن للداللة الصوتية الصوتَ فوق التركيبي ،وهو عبارة عن مؤثرات تصاحب
الكال َم المنطوقَ ،وال تدخل في البنية التركيبية  -كالصوائت والصوامت -ومع ذلك فإنها ال تقل عنها أهمية في
وتصور الحدث الكالم ّي " بل قد تفوقها أحيانًا"( ،)3ومن هذه المؤثرات :النّبْر ،وتهدف الدراسة
إدراك المعاني
ُّ
إلى رصد الوظائف التي أداها النبر باستعمال المنهج الوصفي من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
-

ما النبر وما هي أنواعه؟

-

ما مدى وعي العلماء القدامى بالنبر؟

-

كيف استطاع النبر -وهو ملمح أدائي غير منطوق -موازاة الصوت التركيبي في القيام بوظائفه؟

-

ما عالقة النبر بالمقطع الصوتي؟

ويستمد البحث أهميته في اعتماده على ثالثة من كتب غريب الحديث واألثر قليلة التداول بين الدارسين،
وهي (الدالئل على معاني الحديث بالشاهد والمثل) للقاسم بن ثابت ال َّس َرقُسطي ،و(جمل الغرائب) لمحمود بن
أبي الحسن النيسابوري ،و(قنعة األريب في تفسير الغريب من حديث رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم)
وصحابته والتابعين) البن قدامة المقدسي ،ففي اختيارها إضافة علمية لما ُألِّف في غريب الحديث واألثر من
الجانب اللغوي عامة والصوتي خاصة ،وإسهام في التعريف بها ،كما أن البحث يكشف عن قيمة النبر في

)(1

التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة :دراسة في الداللة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية لمحمود عكاشة .17

)(2

انظر :األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس  ،28والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي لرمضان عبد التواب .42

)(3

علم األصوات لكمال بشر .498
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االستعمال ،فهو ليس مجرد صوت شكلي زائد عن الصوت التركيبي ،بل يُجاء به لتحقيق أغراض داللية
وتمييزية .واقتضت طبيعة المادة تقسيم البحث إلى قسمين:
ملمحا أدائيا وصوتا ُمصاحبا للصوت التركيبي.
 -1النبر بوصفه
ً
 -2البعد الوظيفي للنبر المدي والنبر التضعيفي في غرائب الحديث واألثر المختارة للدراسة.

ملمحا أدائيا وصوتا ُمصاحبا للصوت التركيبي
 -1النبر بوصفه
ً
يُطلق النبر في اللغة على شيئين :الهم ُز ،والعل ّو بمعنى االرتفاع( ،)4فاألصل األول :الهمز ،و"نَبَر
الحرفَ يَ ْنبِره نَ ْبرًا :هَ َمزه"( ،)5وقال أبو زي ٍد ُموضِّ حًا طريقة الحجازيين في الهمز":أهل الحجاز ِإذا اضطروا
نَبَروا"( ،)6أي :هَمزوا .واألصل الثاني :ال ُعلُ ّو ،ومنه " ُس ِّمي ال ِمنبر منبرًا الرتفاعه وعلوه"( ،)7و ُعرِّف في
الدراسات اللسانية الحديثة بعدة تعريفات ،منها:
 "نُطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيًّا من بقية المقاطع التي تُجاوره"( .)8فالصوتالمنبور أكثر وضوحًا وإسماعًا من غير المنبور في السلسلة الكالمية.
 "الضغط على أحد المقاطع يعلو الصوت عند نطقه"( .)9فالضغط على المقطع يتناسب تناسبًا طرديًّا مععلُو الصوت ووضوحه.
" -إبراز جزء من المنطوق بوسيلة ما يصنعها المتكلم ويحسها السامع ،وتؤدي هذه الظاهرة دورًا خطيرًا

)(4

انظر :العين للخليل ( ،8/269نبر) ،والصحاح للجوهري ( ،822 -2/821نبر) ،ومجمل اللغة البن فارس ( ،635نبر).

)(5

لسان العرب البن منظور ( ،14/175نبر).

)(6

انظر كالمه في :تهذيب اللغة لألزهري .15/497

)(7

العين ( ،8/269نبر).

)(8

علم األصوات .512

)(9

الداللة الصوتية والداللة الصرفية عند ابن جني لعبد الكريم مجاهد ،وقفية األمير غازي للفكر القرآني .73
4

في قيام اللغة بوظيفتها ال يقل عن دور األصوات الصامتة والحركات في صنع الكالم"( .)10فالضغط على
أحد األجزاء ملمح أدائي ،وهو ذو قيمة في الداللة الصوتية غير التركيبية.
وعلى اختالف هذه التعريفات في ألفاظها إال أنها تتفق في كون النبر يتطلب نشاطًا عضليًّا زائدًا
يتمحور في الضغط على جزء معين بحيث يكون أكثر برو ًزا ألهميته في الحدث الكالمي ،فال يحدث نبر إال
بضغط على الحرف أو الكلمة ،وهذه التعريفات االصطالحية الحديثة تتقابل مع التعريف اللغوي؛ فالمقطع
المنبور يحتاج إلى رفع و ُعلُ ٍّو وه ْم ٍز ليكون أكثر وضوحًا وتأثيرًا ،والهمز هو الضغط(.)11
والنبر يعني" أن مقطعًا من بين مقاطع متتابِعة يُعطى مزيدًا من الضغط أو العلو ،أو يُعطى زيادةً أو
نقصًا في نسبة التردد"( ،)12وفسّره إبراهيم أنيس بأنه الضغط على أحد المقاطع ليكون أوضح في السمع(،)13
والضغط هو أكثر ما يميز النبر( ،)14وُأطلق عليه (الضغط وقوة األداء)(.)15
وللقدامى فضل السبق في إدراك أهمية النبر ،وبيان أثره في المعنى وإن لم يُؤثر عنهم تقعيده وتبويبه؛
فقد َع َرفوه بلفظه مفهو ًما ال مصطلحًا لسانيًّا ،وورد في بعض عباراتهم ،قال سيبويه":الهمزة إنَّما فَ َعل بها هذا
من لم يخففها؛ ألنَّه بَعُد مخرجها ،وألنها نبرةٌ في الصدر تخرج باجتها ٍد"( ،)16والمقصود بالنبرة في كالمه
صوت الهمزة ،وفي كالمه تعليل لقوة صوت الهمزة الذي يرجع إلى خروجها من أقصى الحلق مما يتطلَّب

)(10

علم الصوتيات عبد العزيز عالم ،وعبد هللا ربيع  .328وانظر تعريفات أخرى للنبر في :دراسة الصوت اللغوي ألحمد
مختار عمر  ،221والداللة الصوتية والداللة الصرفية عند ابن جني .72

)(11

انظر :الصحاح ( ،3/902همز) ،ولسان العرب ( ،15/91همز).

)(12

أسس علم اللغة لماريو باي .93

)(13

األصوات اللغوية .98

)(14

مناهج البحث في اللغة لتمام حسان .160

)(15

انظر :أصوات اللغة لعبد الرحمن أيوب .151 -150

)(16

الكتاب .3/548
5

دفعًا وجُهدًا إلخراجها( ،)17وقال ابن جني" :وهذا ال يكون عن نبرة واحدة"( ،)18ونبرة أي :ضغطة ،وأفصح
تنوع النبرات ،ومن قوله" :ومن أحوال النغم:
ابن سينا عن أحوال النبرات واألغراض والوظائف التي يؤديها ُّ
النبرات ،وهي هيئات في النغم َم ِّديَّة غير حرفية ...ويكون فيها إشارات نحو األغراض ،وربما كانت ُمطلَقة
لإلشباع  ...ولتفخيم الكالم ...وربما صارت المعاني مختلفة باختالفها؛ مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفها ًما،
واالستفهام تعجبًا"( ،)19فوضّح أن التنويع في مستوى األداء مهمة النبر ،وهو لغة صوتية جانبية غير كتابية
تُؤ َّدى من خاللها التعبيرات واألحوال واألغراض المتنوعة.
فهذه الـ ُمقتَبَسات تكشف عن وعي القدامى بالنبر ،وفيها ر ٌّد على من جعله مصطلحًا أجنبيًّا ،وأنه قُوبِل
باالرتكاز في العربية( ،)20وقد عبّروا عنه بألفاظ أخرى ،منها (الهمز وال ُعلُ ّو وال َّر ْفع والمطل واإلشباع والتوتر
والمد)(.)21
وفي كالم ابن سينا السابق ما يدل على تصرّف المعاني بسبب النبر المدِّي ،وهو عبارة عن إطالة
الحركة القصيرة أو الطويلة ،وقال صاحب الكتاب" :فأما الذين يُشبعون فيُ َم ِّ
ططون ،وعالمتها وا ٌو ويا ٌء ،وهذا
تحكمه لك المشافهة ،وذلك قولك :يضربها ،ومن مأمنِكَ ،وأما الذين ال يُشبعون فيختلسون اختالسًا ،وذلك
قولك :يضربُها ،ومن مأمنِك ،يسرعون اللفظ"( ،)22فاستخدم سيبويه (اإلشباع والتمطيط) مشيرًا إلى النبر
المد ّ
صد بقوله:
ي الناشئ عن الضغط على الباء المضمومة والنون المكسورة في (يضربها ومأمنك) ،وقَ َ
"وهذا تحكمه لك المشافهة " اللغةَ غير المكتوبة التي تُدرك بالتحدث وال يمكن تصويرها كتابة وهي اللغة
الجانبية المفهومة سماعًا من عمليتي اإلشباع والمط ،وكالم ابن جني على تمطيط الصوت في باء (ض َربا) -

)(17

وانظر :دليل الحيران على مورد الظمآن في فنَّي الرسم والضبط إلبراهيم المالكي .231

)(18

الخصائص .1/70

)(19

الخطابة البن سينا .199 -198

)(20

انظر :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية لعبد العزيز الصيغ .284

)(21

انظر :علم الصرف الصوتي لعبد القادر عبد الجليل .113

)(22

.4/202
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()23
ٌ
حديث عن النبر الذي ينشأ عنه مد لغرض داللي يقصده المتكلم.
عند التذكر في مثال" أخواك ضربَا"-

وتح ّدث الراز ّ
يطولها يُخرجها على معنى النداء ،كمن قال:
ي عن (آ ِمين) واللغات فيها ،فبيّن أن من ِّ
"آ َّوه" لتطويل الصوت بالشكاية( ،)24فالمقصود بالتطويل هنا تطويل زمن النطق بالحركة لتنشأ عنه مدة ،وهو
نبر مدِّي ،وهذا التطويل ذو تأثير مباشر في الداللة ،وفي هذا وما سبق ر ٌّد على بعض الباحثين الزاعمين بأن
العربية ال تستخدم النبر إلبراز المعاني(.)25
ومما يؤيد معرفة العلماء بالنبر المدي ودوره ما وضّحه ابن حزم األندلس ّي من سلوك العامة مسل ًكا
تتب َّدل فيه الكلمة عن أصلها ،كقولهم في (ال ِعنب)" :ال ِعينب"( ،)26وأحصى ُّ
الزبيدي عددًا من لحون العامة تُع ُّد
طيحال) منبورة عن (الطراز والتِّالد والثِّمار وال ِّ
طيراز والتِّيالد والثِّيمار وال ِّ
من مظاهر النبر ،نحو (ال ِّ
طحال)

(

 ،)27وما هذه الزيادات المدية سوى النبر.
وتشديد الحرف أحد مظاهر النبر في الكلمة؛ " فالمقاطع المشددة منبورة"( )28ألن نطق المشدد يستلزم
الضغط عليه ،وقسّم فندريس النبر إلى نبر علو ونبر شدة( ،)29وهذا األخير هو الذي يكون فيه عنصر الشدة
غالبًا ذا تأثير " في إثارة اإلحساس بالنبر عند السامع"( " ،)30ويُس ِّمي باحثون آخرون هذا النوع من النبر
)(23

انظر :الخصائص .3/126

)(24

انظر :كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية .306 -305

)(25

انظر :دراسة الصوت اللغوي  ،357وعلم الصرف الصوتي .115

)(26

اإلحكام في أصول األحكام .1/32

)( 27

انظر :لحن العوام  .122و(ال ِّ
ط َحال) :لحمة سوداء عريضة في بطن اإلنسان وغيره عن اليسار الزقة بالجنب .انظر:
لسان العرب ( ،9/94طحل).

)( 28

القرينة الصوتية في النحو العربي لعبد هللا بن محمد األنصاري  ،2/351رسالة دكتوراه /قسم النحو والصرف وفقه
اللغة ،كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض1427/1428 ،هـ.

)(29

اللغة لفندريس .87

)(30

علم الصوتيات .328
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(النبر الزفيري) و(نبر التوتر) أو (النبر الديناميكي) ،وهي تسميات تشترك في داللتها على قوة النَّفَس عند
النطق بالمقطع المنبور( ،")31ووصفه عبد الصبور شاهين باسم (النبر بالتضعيف)( ،)32والتضعيف زيادة
لفظية يتبعها في الغالب زيادة معنوية ،فالفرق من جهة السمع بين (َأ َرق) -بمعنى السهر -و(َأ َر ّ
ق)  -اسم
تفضيل -ال يظهر إال بالضغط على القاف المشددة في الكلمة الثانية ليُد ّل به على المعنى( ،)33وتضعيف عين
ت وو َّرثَ ْ
الكلمة مظهر من مظاهر نبر الشدة ،كما في :و َرثَ ْ
ص َعد وص َّع َد(.)34
ت ،و َ
وربط علماء التجويد بين الحرف المشدد والنبر في بعض المواضع ،منها الوقف ،نحو :النب ّي ومستقرّ،
فال بد من نبر آخر اللفظين ،فلوال النبر لسقط الحرف الثاني ،والمشدد عبارة عن حرفين " ،ولذا ال بد من
إظهار التشديد في الوقف على اللفظ ،وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التشدي ُد"( ،)35ليدل على أنه مشدد في
األصل(.)36
ومن الدالئل الكاشفة عن أثر النبر التضعيفي في المعاني مثال (الخصائص) :كان وهللا رجاًل ،
فبالضغط على لفظ الجاللة ،وإطالة الصوت بالالم يُفهم منه غرض المتكلم وهو المدح ،أي :كان رجاًل فاضاًل

)(31

النبر وموسيقي الكالم في اللغة العربية (ورقة بحثية في مادة اللسانيات الحديثة وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية) مقال
على الشبكة العنكبوتية.

)(32

انظر :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين .36

)(33

انظر هذا المثال وأمثلة أخرى في :علم الصوتيات .334

)(34

انظر :التشكيل المقطعي :مفهومه وعالقته بالنبر اللغوي لسامي عوض وصالح الدين سعيد ،مجلة جامعة تشرين للبحوث
والدراسات العلمية ،المجلد الواحد والثالثون ،العدد الثاني2009 ،م .ص.79

)( 35

معجم علوم القرآن إلبراهيم الجرمي  ،287وانظر :فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد لصفوت سالم
.123

)(36

وانظر :الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها
وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها لمكي بن أبي طالب القيسي .180 -179
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أو شجاعًا أو كري ًما أو نحو ذلك(.)37
وقراءة " َعبّس وتولّى"

()38

بالتضعيف للنصّ على المبالغة وتأكيد الكالم( ،)39وذكر السيرافي نوعًا من

النبر على نوني (هذان) و(اللذان) يشددها بعض العرب للفرق بين النون الداخلة عوضًا من حرف ساقط
والنون الداخلة عوضًا من الحركة والتنوين( ،)40وعليه قراءة "واللّذانِّ يأتيانها منكم"( )41بالنبر.
ويُنبر حرف القافية في الشعر ضرورةً للداللة على أنه متحرك وصاًل وإلقامة الوزن  ،وجاء عليه قول
الراجز:
وب بِاَأل ْف َكلِّ
ِ-إ ْذ َأ َخ َذ القُلُ َ

()42

فش ّدد (األ ْف َكل) في الوقف ليدل به على حركته وصاًل (.)43
وربط بعض اللسانيين بين النبر والمقطع طواًل وقصرًا؛ فالمقطع المنبور يكون أطول من غير
المنبور ،وال شك أن هذه الكمية الزائدة " تجعله أكثر تصويتًا وأكثر إسماعًا"(.)44

)(37

انظر :الخصائص  .2/354بتصرف.

)(38

انظر القراءة في :مفاتيح الغيب للرازي  ،31/53وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .5/286

)( 39

انظر :مفاتيح الغيب  ،31/53وأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،5/286والمستوى الصوتي في قراءات سورة (عبس)
المباركة :مقاربة داللية على ضوء النبر والتنغيم لمحمد جعفر ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،العدد السادس ،ص.39

)(40

انظر :شرح كتاب سيبويه .1/229

)(41

من قوله تعالى(:ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ) النساء ،اآلية ( .)١٦وانظر القراءة في :الحجة ألبي علي الفارسي  ،3/141والدر المصون
للسمين الحلبي .3/621

)(42

الرجز بال نسبة في :شرح كتاب سيبويه للسيرافي  .2/109واَأل ْف َكل :الرعدة .الصحاح ( ،5/1792فكل).

)(43

انظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .2/108

)(44

دراسة الصوت اللغوي .225
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وكان لمصطلح النبر ومشتقاته حضور لدى المفسرين وعلماء التجويد وعلوم القرآن ،واستعملوه في
الغالب مرادفًا لصوت الهمزة( ،)45و ُمقابِاًل لصوت أضعف من الهمزة حينًا آخر(.)46

-2البعد الوظيفي للنبر المدي والنبر التضعيفي في غرائب الحديث واألثر المختارة للدراسة
لِـ َما للنبرىالمدي والتضعيفي من بُعْد وظيفي فقد وقف ُشرَّاح الغريب عند بعض المقاطع المنبورة
ُموضِّحين الفرق بينها وبين غير المنبور في المعنى أو ُمنبِّهين على كونه لغة وغير ذلك ،ويتناول هذا القسم
من الدراسة بعض الوظائف االستعمالية للنبر كما عرضتها الكتب عينة الدراسة.

 التمييز بين المعاني.ضا ُّمونَ فِي ُرْؤ يَتِ ِه"( ،)47قال
قال (صلى هللا عليه وسلم)ِ" :إنَّ ُك ْم َستَ َروْ نَ َربَّ ُك ْم َك َما تَ َروْ نَ هَ َذا القَ َم َر ال تُ َ
ضا ُّم بعضُكم بعضًا  ...بل كل واحد منكم وا ِد ٌ
ع
ضا ُّمونَ )":أي :ال يُ َ
النيسابوري موضِّ حًا أثر النبر وعدمه في (تُ َ
ضا ُمون مخففة من (ال َّ
ضيم بعضُكم بعضًا في
في مكانه ال ينازعه رؤيته أحد ،ويُروى :ال تُ َ
ضيْم) ،أي :ال يَ ِ
رؤيته"(.)48
الرواية التي نقلها النيسابوري بتشديد الميم ،والفرق بين روايتي التثقيل والتخفيف أن اشتقاق الفعل في

)( 45

انظر مثاًل  :معاني القرآن للفراء  ،2/204ومعاني القراءات لألزهري  ،2/165 ،1/129والمحكم في نقط المصاحف
ألبي عمرو الداني  ،91والجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ،16 ،1/10والتمهيد البن الجزري .108 ،91

)(46

انظر :جامع البيان في القراءات السبع ألبي عمرو الداني .2/608

)(47

رُوي عن جرير بن عبد هللا (رضي هللا عنه) .انظر :صحيح البخاري ،كتاب (مواقيت الصالة) ،باب (فضل صالة
العصر)  ،1/115رقم ( ،)554وباب (فضل صالة الفجر)  ،1/119رقم ( ،)573وكتاب (تفسير القرآن) ،باب ((ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ))  ،6/139رقم ( ،)4851وكتاب (التوحيد) ،باب (قَوْ ِل هَّللا ِ تَ َعالَى(:ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ))
 ،9/127رقم (.)7436( ،)7434
)(48

جمل الغرائب .2/27
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ض ُكم
ضم بَ ْع ُ
رواية التثقيل من (الض ّم واالنضمام) ووزنه :تُفا ِعلون ،واألصل :تُتَفا ِعلون( ،)49والمعنى " ال يَ ْن َ
ِإلَى بعض َك َما تنضمون فِي ُرْؤ يَة الهاَل ل َرأس ال َّشهْر ،بل تَ َروْ نَهُ جهرةً من غير تكلّف"( ،)50أما رواية
التخفيف فمن (ال َّ
ضيْم) ،والمعنى :ال يلحقكم ضيم وال تعبٌ وال مشقة في رؤيته"( ،)51واألصل( :تُضْ يَ ُمون)
على وزن (تُ ْف َعلون)؛ فـ" ُألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفًا النفتاح ما قبلها"( ،)52والروايتان على
صيغة البناء للمجهول( ،)53فيُالحظ أن نبر الميم بالتضعيف ترتّب عليه اختالف االشتقاق والصيغة والداللة
وهو من تأثير الصوت غير التركيبي في الصيغة والمعنى.
ك َحتَّى لـ َ ْم َأ َد ْع َحا َجةً واَل دَا َجةً ِإاَّل َأتَ ْيتُهَا"( ،)54وقال
وساق النيسابوري قول رجل للنبي (َ " :)ما ِجْئتُ َ
ٌ
شيطان لَيْطان( ،)55ويُروى بالتثقيل"(.)56
معلِّقًا عليه(" :دا َجةٌ) إتباع ،كقولهم:
()57

رواية التثقيل

تكون بالنبر على الجيم في (حاجَّة وداجَّة) ،وهي مؤ ّولة على معنًى آخر ،وال إتباع

)(49

انظر :معالم السنن للخطابي .4/329

)(50

مشكل الحديث وبيانه لمحمد بن الحسن األنصاري .220

)(51

انظر :مشكل الحديث وبيانه .220

)(52

المعلم بفوائد مسلم لمحمد التميمي .1/337

)(53

انظرهما وانظر باقي الروايات في :كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي .430 -1/429

)(54

رُوي عن أنس بن مالك (رضي هللا عنه) ،وهو في :الجامع لشعب اإليمان ألبي بكر البيهقي ،باب (معالجة كل ذنب
بالتوبة)  ،9/299ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي الهيثمي ،كتاب (األذكار) ،باب (ما جاء في فضل ال إله إال هللا)
 .10/83ورُوي في المصدر نفسه بطريق اإلخبار عن الرجل .10/202 ،1/31

)(55

انظر القول باإلتباع في هذه العبارة في :األضداد ألبي بكر األنباري  ،385واإلتباع ألبي علي القالي .72

)( 56

ُ
قضيت الحوائج التي لها موقع
جمل الغرائب  .2/48وفي معنى (ال َّدا َجة) قوالن :أحدهما :ما ال يُذكر احتقارًا له ،أي :قد
من قلبي ،والثاني :هي بمعنى (الحاجة) ،فنُ ِّسقَت عليها لخالفها لفظها .انظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ألبي بكر
األنباري .2/227

)(57

انظر الرواية في :مسند أبي يعلى الموصلي  ،6/155وغريب الحديث للخطابي .1/255
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فيها؛ فـ" الحاجّة :الحجاج إذا أقبلوا ،والداجّة :إذا رجعوا ،أو :الحا َّجةُ :القاصدون البيت ،وال ّدا َّجةَُ :من كان في
وتاجر وتابع"( ،)58ورُوي عن ابن عمر (رضي هللا عنه) َأنَّهُ َرَأى قَوْ ًما فِي ال َحجِّ لَهُ ْم هَيَْئةٌ
ار
ٍ
ضمنهم من ُم َّك ٍ
َأ ْن َك َرهَا ،فَقَا َل" :هَُؤاَل ِء ال َّداجُّ ولَ ْيسُوا بِال َحاجِّ"( ،)59فـ(ال َّداجُّ ) هنا ُمثَقَّلة الجيم ،وتُطلق على الذين يرافقون الحجاج
كاُأل َجراء والج َّمالين والخدم ،واشتقاقها من (ال َّد َججان) ألنهم يَ ُدجُّ ون على األرض؛ أي :يسيرون( ،)60وقد
تناول اللغويون وجه اإلتباع في (دا َجة) مخففةً( ،)61وهو "إتباع فِي الجحْ د بتكرير (اَل )"( ،)62وتبيّن تأثير نبر
الجيم في (داجة وحاجة) على تغيير الصيغة والداللة.
ك َش ْيًئا"( ،)63علّق النيسابوري
ك ِم ْن َع َملِ َ
ار؛ فَِإ َّن هللاَ لَ ْن يَتِ َر َ
وقال  ألعرابي" :فَا ْع َملْ ِم ْن َو َرا ِء البِ َح ِ
عليه بقوله" :ويُروى :لن يَتَّ ِرك :ا ْفتَعل من التَّرْ ك"(.)64

)(58

غريب الحديث للخطابي .1/255

)(59

انظر :غريب الحديث ألبي عبيد  ،4/247والفائق في غريب الحديث للزمخشري .1/412

)( 60

انظر :غريب الحديث ألبي عبيد  ،4/247والفائق  .1/412وفي غريب الحديث للخطابي " :هَُؤال ِء ال َّداجُّ فََأ ْينَ ال َحاجُّ ؟".
.1/255

)( 61

انظر :تهذيب اللغة ( ،11/112ديج) ،وغريب الحديث للخطابي  ،1/254والصحاح ( ،1/313دجج) ،وغريب الحديث
البن الجوزي .1/250

)(62

غريب الحديث البن قتيبة .1/411

)(63

رُوي عن أبي سعيد الخدري  ،وهو في :صحيح البخاري ،كتاب (الزكاة) ،باب (زكاة اإلبل)  ،2/117رقم
( ،)1452وكتاب (الهبة وفضلها والتحريض عليها) ،باب (فضل المنيحة)  ،3/166رقم ( ،)2633وكتاب

(مناقب األنصار) ،باب (هجرة النبي 

وأصحابه إلى المدينة)  ،5/65رقم ( ،)3923وكتاب (األدب) ،باب

(ما جاء في قول الرجل :ويلك)  ،8/39رقم ( ،)6165وصحيح مسلم ،كتاب (اإلمارة) ،باب (المبايعة بعد فتح
مكة على اإلسالم والجهاد والخير ،وبيان معنى ال هجرة بعد الفتح)  ،3/1488رقم (.)1865
)( 64

جمل الغرائب  .2/264وانظر الرواية التي أشار إليها في :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين
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(65

ساق الشارح روايتين للكلمة في الحديث؛ األولى( :يَتِرك) بكسر التاء بال نبر ،وهو مضارع ( َوتَر)

) ،فالكاف ضمير المفعول ،واألصل :يَوْ تِرك ،ف ُح ِذفت الواو لوقوعها بين واو وكسرة( ،)66واشتقاق الفعل من

(ال َو ْتر) ،وهو النقص ،وقِيل :الظلم( ،)67ومنه قوله تعالى:

(ﲔ ﲕ ﲖ)

()68

وهذا المعنى واضح في الحديث،

والرواية الثانية التي ذكرها واهتم بوزنها (يَتَّ ِرك) بفتح التاء المشددة وكسر الراء ،وهو (افتعالٌ) من (التَّرْ ك)
()70

بصيغة المضارع( ،)69فالكاف من بنية الكلمة ،وضعَّف بعض أهل الحديث هذه الرواية

مع أن لها وجهًا،

وهو المبالغة في التأكيد على عدل المولى ،وأنه لن يدع أحدًا دون مكافأته ومجازاته على الجميل ،فاختلف
معنى الروايتين طبقًا لنبر التاء من عدمه ،وهذا يشير إلى ما للصوت الثانوي غير التركيبي من تأثير في
الداللة.
ات َولَ ْيلُهُ هُبَ ٌ
وقال معاوية (رضي هللا عنه) يرثي حاله ،وقد َأ َس ّن" :فَنَوْ ُمهُ ُسبَ ٌ
ات"( ،)71وضّحه
النيسابوري قائاًل " :الهَبْت :اللين واالسترخاء ،أي نومه بالليل بقدر أن تسترخي أعضاؤه ،ويجوز :هَبَّات(،)72

الكرماني  ،11/154وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني  .9/15ويُروى أيضًا :يَ ْترُك ،وهو مضارع
(تَ َرك) في :الكواكب الدراري .22/33
)(65

انظر هذا في :غريب الحديث للخطابي  ،1/619والفائق .40 -4/39

)(66

انظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن .28/580

)(67

انظر :مطالع األنوار على صحاح اآلثار إلبراهيم بن أدهم .6/168

)(68

محمد ،اآلية (.)35

)(69

انظر :عمدة القاري  .13/188وانظر اإلشارة إلى صيغة (االفتعال) من (الترك) في :العين ( ،5/336ترك) ،والصحاح
( ،4/1577ترك) ،والمحكم البن سيدة ( ،6/766ترك).

)(70

انظر :الكواكب الدراري .11/154

)(71

األثر في :غريب الحديث البن الخطابي  ،2/522والفائق  ،1/174وتاريخ دمشق البن عساكر .361 ،359 -46/358

)(72

في األصل :أنه هَبّات .بزيادة (أنه).
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من هَبّ النائم من نومه أي :استيقظ"(.)73
الهـُبَات مصدر على وزن فُ َعال ،وهَبَّات جمع (هَبّة) ،فتغير المعنى بتشديد الباء ،وفتح الهاء.
ص َل ِإلَى ِحصْ ٍن َأوْ لُ َّم ٍة
وقال حسّان بن عطية -رحمه هللاُ " :-كلُّ َم ْن فَ َّر فَلَ ِح َ
ق بِ َع ُد ٍّو فَظَفِ َر بِ ِه قَ ْب َل َأ ْن يَ ِ
فَاَل قَ ْت َل لِ َولِيِّ ِه ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َأوْ ِذ ِّم ٍّي"( ،)74قال السرقسطي في شرح (اللُّ ّمة)" اللُّ ّمة :الجماعة ،وهي :فُعْلةٌ من
(لـ َ َم ْم ُ
بمعان ،فمنها األسوة ،قال الشاعر:
ت)  ...وأما اللُّ َمة بالتخفيف فتكون
ٍ
فَِإ ْن نَ ْعبُرْ فَنَحْ ُن لَنَا لُ َم ٌ
ات

ور
َوِإ ْن نَ ْغبُرْ فَنَحْ ُن َعلَى نُ ُد ِ

()75

واللُّ َمة أيضًا األصحاب واألخدان ،وأنشد:
فَقَ ْد َأ َرانِ َي واَأل ْيفَا َع فِي لُ َم ٍة

فِي َمرْ ت َِع اللَّه ِْو لـ َ ْم يُ ْك َربْ لِ َي
()76
ال ِّ
ط َولُ"

وضّح السرقسطي اختالف معنى (اللُّ َمة) عن معنى (اللُّمـّة) منبورة الميم ،فالمخففة الميم بمعنى األسوة
واألصحاب ،والـ ُمثقَّلة بمعنى الجماعة ،وفي هذا وأمثاله مما تقدم ويجيء بيان للقيمة الصوتية في الضغط
على الحرف مما ينتج عنه صوت بسبب المد أو التضعيف يؤثر على صيغة الكلمة وداللتها.
ص ّم هللا صداك بمعنى :أهلككْ ،
فأخفَتَ
ومن تأثير النبر على المعنى ما صرَّح به السرقسطي بقولهَ" :أ َ

)(73

جمل الغرائب .2/165

)(74

لم أعثر عليه في غير الدالئل .3/1496

)( 75

البيت من الوافر ،وهو بال نسبة في :لسان العرب ( ،13/235لمم) .وروايته (لنا) مكان (على) .وفيه" لـ ُ َم ٌ
ات :أي أشباه
وأمثال ،وقوله :فنحن على ندور :أي سنموت ال بد من ذلك".

)( 76

الدالئل  .3/1497والبيت من البسيط ،وهو للكميت في :ديوانه  ،339والعين ( ،8/323لم) ،وهو غير منسوب في:
غريب الحديث للحربي  .1/327ويُكرب :يُفتل ،والفَ ْتل :لَ ُّي الشيء .وال ِّ
ط َول :حبل طويل .لسان العرب ( ،13/43كرب).
( ،11/124فتل)( ،9/164 .طول).
14

صوتَك ،كما تقول :أسكت هللا نَْأ َمتك مهموزة مخففة الميم من النئيم ،وهو الصوت الضعيف ،ويُقال :نا ّمته
بالتشديد ،أي ما ين ُّم عليه من حركة"(.)77
النْأمة :فَعْلة ،من (نََأم) ،والنّا ّمة :فا ِعلة من (نَـ َمم) فمعنى الكلمتين ووزنهما واشتقاقهما كل هذه األشياء
متأثرة بالضغط على الميم والنطق بصوت الهمزة.
ومن كالم األحنف بن قيسَّ :
ب تَْأتِيهُ ْم
"إن أ ْه َل هَ ِذه اَأل ْم َ
ُون ال ِع َذا ِ
ير ِمنَ ال ُعي ِ
ار نَ َزلُوا ِم ْث َل َح َدقَ ِة البَ ِع ِ
ص ِ
َضد ،ويُروى:
ض ْد"( ،)78بيّنه النيسابوري قائاًل " :لم تُخ َ
فَ َوا ِكهُهُ ْم لَـ ْم تُ ْخ َ
ضد :لم تذهب طَراءتُها فتُثَنّى وتَ ْنخ ِ
تُ َخضّد ،وهو أقرب"(.)79
فذكر معنى الرواية بالتخفيف ،وأشار إلى رواية التثقيل وحسّنها ولم يبيِّن وجه حُسنها( ،)80وهي من
ضدًا :إذا َأ َغبَّت أيا ًما
ضد) ،من" َخ َ
ضد َخ َ
ت الثمرةُ ت َْخ َ
التخضيد ،وهو القطع( ،)81وقِيل :الصواب (ت َْخ َ
ض َد ِ
ضد وتُ َخضَّد) مختلفة الصيغ والمعاني إال أن الخبر يتَّجه
ضد وتُ ْخ َ
فضمرت وا ْن َز َوت"( ،)82ومع أن األفعال (ت َْخ َ
يعترها ذبول وضُمور،
عليها ألن معناه أن هذه الفواكه ظلّت يانعة طرية ،فلم تذهب نضارتها ولم تُقطع ولم
ِ
والشاهد داللة التضعيف في رواية (تُ َخضَّد) وتأثيره في معنى الفعل بسبب النبر.

)(77

الدالئل .3/1122

)( 78

غريب الحديث ألبي عبيد  ،4/380والفائق  .1/267وقال أبو عبيد " :هذا القول كناية عن" كثرة مياههم وخصبهم وأن
ذلك عندهم كثير دائم ،وإنما شبهه بحدقة البعير ألنه يُقال :إن المخ ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السُّالمى والعين،
وهو في العين أبقى منه في السالمى".

)(79

جمل الغرائب .2/184

)(80

وهو تابع ألبي عبيد في مذهبه .انظر :غريب الحديث ألبي عبيد .4/381

)( 81

انظر :الصحاح ( ،2/468خضد) ،وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان الحميري ،3/1834ولسان
العرب ( ،6/87خضد).

)(82

الغريبين في القرآن والحديث ألحمد الهروي  ،2/563والنهاية البن األثير .2/39
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ِين"( ،)83ثم قال م َُعلِّ ًقا" :قال أبو عبيد :ال َف ّداد :المـُكثر
الج َفا َء وال َقسْ َو َة فِي ال َف َّداد َ
وذكر النيسابوري حديث" ِإنَّ َ
(84
ً
مخففة -واحدهاَ :ف ّدان ،وهي البقرة التي ُتحرث"
من اإلبل ،وهم جُفاةٌ أه ُل ُخ َيالء ،وقال أبو عمرو" :ال َفدَ ادين-
).

كـ(ح َّداد
(الف ّدادِين) -على رواية تشديد الدال -جمع مذكر سالم ،واحدهَ :ف َّداد على وزن ( َفعَّال)
َ
وحمَّال و َك ّذاب) ،وال َف َّداد :الذي يبلغ" المئين إلى األلف من اِإل ِبل"( ،)85واشتقاقه من ( َفدَ د) ،والمعنى على
َ
هذه الرواية اتصاف أصحاب اإلبل بالقسوة ألن ال َف ْد َفدة شدة الصوت وغِ َلظ الكالم( ،)86ورُوي بتخفيف
الدالَ :فدَ ادِين ،وهو جمع كثرة على وزن ( َف َعالِيل) ،واحدهَ :ف َّدان على وزن ( َفعَّال) أيضًا ،والف َّدان :البقرة

التي يُحرث بها ،واشتقاقه من ( َفدَ ن) ،فالنون أصلية ،والمعنى على هذه الرواية أن الجفاء والقسوة في"
فح َذف (األصحاب) ،وأقام (ال َفدَ ادين) مقامهم ،كما قال تعالى:
أصحاب الفدَ ادِينَ ،

(ﲊ

ﲋ) ،أي :أهل

القرية"( ،)87وهنا يبرز دور التثقيل وعدمه في تعيين الداللة الصرفية والمعجمية؛ فرواية (ال َف َّدادين)
جمع مذكر سالم بمعنى المكثرين من اإلبل ،والياء عالمة اإلعراب ،ورواية (ال َفدَ ادين) جمع تكسير،
ومعناه األبقار الـم َُع َّدة للحرث ،وتظهر على النون حركات اإلعراب الثالثةَّ ،
فأثر النبر التضعيفي على

)(83

رُوي الحديث عن طريق عقبة بن عمرو أبي مسعود بألفاظ متقاربة في كذا موضع من صحيح البخاري ،ومنها :كتاب
(بدء الخلق) ،باب (خير مال المسلم غنم َي ْت َبع بها َش َعف الجبال)  ،4/128رقم ( ،)3302وكتاب (المغازي) ،باب (قدوم
األشعريين وأهل اليمن)  ،5/173رقم ( ،)4387وكتاب (الطالق) ،باب (اللعان)  ،7/53رقم ( ،)5303وصحيح مسلم،
كتاب (اإليمان) ،باب (تفاضل أهل اإليمان فيه ،ورجحان أهل اليمن فيه)  ،1/71رقم (.)51

)( 84

جمل الغرائب  .2/172وانظر :قنعة األريب  .162وانظر كالم أبي عبيد وأبي عمرو في :غريب الحديث ألبي عبيد
.1/203

)(85

الفائق .3/93

)(86

انظر هذا المعنى في :المحكم ( ،9/278فدد) ،ولسان العرب ( ،11/140فدد).

)(87

الغريبين  .5/1421واآلية رقم ( )82من سورة يوسف.
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شكل الكلمة وداللتها وإعرابها.

 الداللة على المبالغة في المعنى بتحويل الصيغة إلى صيغة أخرى.يجيء النبر في بعض الكلمات ملمحًا أدائيًّا دااًّل على المبالغة ،وقد ورد في قول الصحابي َسبْرة
ال ُجهَني" :فَا ْنطَلَ ْق ُ
ت َأنَا َو َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْبنَا ِء َع ِّمي ِإلَى ا ْم َرَأ ٍة َشابَّ ٍة ُماَّل َح ٍة"( ،)88وذكر النيسابوري معنى ( ُماّل حة)
قائاًل " الـ ُماَّل حة :المليحة ،يُ َح َّول (فَ ِعيل) إلى (فُ َعال) ،فإذا أرادوا المبالغة عليه ش َّددوا ،فقالواُ :كرَّام"(.)89
أراد بـ(ش َّددوا) نبر موضع العين من صيغة (فُ َعال) فتُنقل إلى (فُعَّال) وهي صيغة أبلغ من (فُ َعال)،
والكالم هنا في الفرق بين (فُ َعال) بال نبر على العين إلى (فُعّال) بالنبر عليها ،وهو يشير إلى ما للنبر من
الداللة على المبالغة أكثر ،والتشديد لزيادة مقدار الصفة.
وبيّن السرقسطي مذهب بعض العرب في إطالة الحركة القصيرة لتنشأ عنها حركة طويلة بقصد
التوكيد ،فقال" :يُدخلون األلف في كاف المذكر توكيدًا ،فيقولونَ :أ ْعطَ ْيتُ َكاه ،يريدون :أعطيتُ َكه ،ذكر ذلك
يونس ،والمؤنث أعطيتُ ِكيه ،وكان أبو حاتم ينكر هذا أجمع ويدفعه"(.)90
األلف في (َأ ْعطَ ْيتُكاه) والياء في (َأ ْعطَ ْيتُ ِكيه) ِزيدتا للتوكيد ،وهذا من نبر الحركة القصيرة ،وهي الفتحة
في (َأ ْعطَ ْيتُ َكاه) والكسرة في (َأ ْعطَ ْيتُ ِكيه) ،وهو نبر مدي ،وس ّماه سيبويه بالتمطيط واإلشباع( ،)91ووجه داللته
على التوكيد أن الزيادة في الصوت تناسب زيادة المعنى للمبالغة في إبالغه وإسماعه للمخاطَب ،وناقش بعض
العلماء القيمة الداللية الناتجة عن هذه المدة الـ ُمضافة الناتجة عن نبر الحرف ،فقال السيرافي" :زيادة األلف
والياء على الكاف أشد توكيدًا في الفصل بين المؤنث والمذكر ،ألنك تقول فيمن ال يريد التوكيد َأ ْعطَ ْيتُ َكه
للمذكر وَأ ْعطَ ْيتُ ِكه للمؤنث ،فيكون الفصل بينهما الفتحة والكسرة ،وإذا قلتَ للمذكرَ :أ ْعطَ ْيتُكاه وللمؤنث:

)(88

رُوي عن الربيع بن َسبْرة الجهني عن أبيه ،وهو في :صحيح مسلم ،كتاب (النكاح) ،باب (نكاح المتعة وبيان أنه ُأبيح ثم
نُسخ ثم ُأبيح ثم نُسخ ،واستقر تحريمه إلى يوم القيامة)  ،2/1023رقم ( .)1406وليس فيه لفظ الشاهد.

)(89

جمل الغرائب  .2/695والصحيح التمثيل بـ( ُماّل ح) ال ( ُكرّام) ألن لفظ األثر ( ُماَّل حة).

)(90

الدالئل .1/361

)(91

انظر :الكتاب .4/202
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َأ ْعطَ ْيتُكيه فإن الفصل بينهما بالحركة والحرف"(.)92
أراد أن الفتحة مع المذكر والكسرة مع المؤنث فاصلتان بين داللتي التذكير والتأنيث إال أن اجتماع
األلف مع الفتحة والياء مع الكسرة أشد فصاًل باإلضافة إلى ما تُؤدِّيه هذه الزيادة الـ َم ِّديَّة من قوة الداللة على
المبالغة ،وهذا يفسِّر األثر الداللي للصوت المنبور ،وأ ّكد ابن يعيش ذلك ،وصرّح بأن الفصل بالحركة
والحرف آكد من الفصل بحركة فقط( ،)93وأنكر أبو حاتم السجستاني هذه اللغة( -)94وهي إشباع الحركة بعد
كاف الخطاب إذا وقعت بعدها هاء اإلضمار -ومن قبله األخفش كما حكى عنه أبو حيان( ،)95وهذا اإلنكار
مدفوع بحكايتها عن العلماء(.)96
وقال ابن قدامة" :التَّفَاجّ :تفريج ما بين الرجلين ،والفَ َشج دون التَّفاجّ ،يُقال :فَ َشج ،ومنه حديث
ْج ِد فَ َش َج فَبَا َل" ،وبعضهم يرويه" فَ َّش َج" بالتشديد"(.)97
األعرابي أنه" لَ َّما َكانَ فِي نَاحيَ ٍة ِمنَ الـ َمس ِ
فَ َشج على وزن (فَ َعل) ،وفَ َّش َج على وزن (فَعَّل) بمعناه إال أنه نصٌّ في المبالغة بسبب تضعيف الشين
المتولِّد عنه شين أخرى يحصل بسببها الزيادة في المعنى ،وقد أ ّدى النبر التضعيفي إلى تحويل صيغة الكلمة
إلى صيغة أخرى للحصول على معنًى زائد.

)(92

شرح كتاب سيبويه .5/71

)(93

انظر :شرح المفصل .5/237

)(94

انظر رأيه في :مشارق األنوار على صحاح اآلثار لعياض اليحصبي .1/215

)(95

انظر :ارتشاف الضرب .2/912

)( 96

انظر :الكتاب  ،4/200وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،5/71وشرح المفصل البن يعيش  ،5/237وارتشاف الضرب
 ،917 ،2/912والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ألبي حيان .171 -2/170

)(97

قنعة األريب  .70والحديث رُوي عن ابن عباس (رضي هللا عنه) ،وهو في :مسند أبي يعلى الموصلي  ،4/431رقم
( ،)2557وغريب الحديث ألبي عبيد  ،2/111والغريبين  ،5/1449والنهاية البن األثير  .3/447ويُقال " :ف َججْ ُ
ت ما
ي َأفُجُّ هما فَ ًّجا :إذا فَتَحْ تَ " .و" فَ َشج فبال :أي فَرَّج بين رجليه" .الصحاح ( ،1/333فجج)( ،334 ،فشج).
بين رجل َّ
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 التمييز بين اللغات.قد يدل نبر الحرف في بعض الكلمات على جواز اللغتين من غير تغيير في المعنى أو زيادة فيه ،ومن
ذلك لفظ (آمين) ،فقد جاء في (الدالئل) " كان رسول هللا ( )يقول :آمين"( ،)98قال السرقسطي ُموضِّ حًا
لغات (آمين) ":قال يعقوب :إذا قرأ اإلمام أ ّم القرآن أ ّمن ،فقالَ :أ ِمين ،فيقصر األلف ،ويخفف الميم ،وآمين-
ُمط َّولة األلف مخففة الميم -لغة لبني عامر"(.)99
فاأللف المدية في (آمين) هي في الحقيقة نبر لفتحة الهمزة في (َأمين) ،وقد نتج عن هذا النبر فار ٌ
ق
صيغي ولهجي ،ولم تتأثر داللة الكلمة ،ووزن (َأ ِمين) :فَ ِعيل( ،)100ووزن (آ ِمين) :فَا ِعيل( ،)101هذا على مذهب
ِ
القول بأنه لغة في (َأمين) ،وقيل :آمين لفظ أعجمي( ،)102وليس لغة في (َأمين) ،ألن (فاعياًل ) ليس من أوزان
العرب( ،)103وقِيل :هو عربي( ،)104وهو الصواب؛ ألن المدة فيه إشباع لفتحة الهمزة من (َأمين)( ،)105فالوزن
فَ ِعيل ،ولما ِزيدت المدة في الكلمة ِزيدت في الوزن كذلك ،كما ِزيدت الواو إشباعًا للضمة في قول ابن هرمة:

)(98

رُوي عن ابن شهاب كما في :صحيح البخاري ،كتاب (األذان) ،باب (جهر اإلمام بالتأمين)  ،1/156رقم (،)780
وصحيح مسلم ،كتاب (الصالة) ،باب (التسميع والتحميد ،والتأمين)  ،1/306رقم (.)410

)(99

الدالئل  .1/285وانظر كالم يعقوب بن السكيت في :إصالح المنطق .135

)(100

انظر وزن (َأمين) في :الزاهر ألبي بكر األنباري  ،1/66وشرح المفصل البن يعيش  ،3/17وشرح األشموني .3/92

)(101

انظر وزن (آمين) في :الزاهر ألبي بكر األنباري  ،1/66وشرح المفصل البن يعيش  ،3/17وشرح األشموني .3/92

)( 102

قاله األخفش .انظر رأيه في :المسائل الحلبيات ألبي علي الفارسي  ،110والخصائص  ،3/122وشرح المفصل البن
يعيش .3/18

)(103

انظر هذا في :الكتاب  ،4/249والمقتضب للمبرد  ،3/356والمسائل الحلبيات .110

)(104

قاله المبرد .انظر رأيه في :المسائل الحلبيات  ،110والخصائص  ،3/122وشرح المفصل البن يعيش .3/18

)(105

انظر :المسائل الحلبيات  ،112والخصائص  ،3/122وشرح المفصل البن يعيش .478 ،3/18
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ص ِري
َوَأنَّنِي َح ْيثُ َما يَثنِي الهَ َوى بَ َ

ِم ْن َحيثُ َما َسلَ ُكوا َأ ْدنُو فََأ ْنظُو ُر

()106

فوزن (َأ ْنظُور)َ :أ ْفعُول بسبب المطل ،وال يُقال فيه إنه أعجمي النعدام بناء (َأ ْفعُول) في العربية ،فكذا
(آمين) ال ينبغي أن يُقال :إنه أعجمي لعدم وجود (فاعيل) في العربية(.)107
وقال أبو بكر (رضي هللا عنه) مخاطبًا عائشة (رضي هللا عنها)ِ":إنِّي ُك ْن ُ
ت نَ َح ْلتُ ِك َجا َّد ِع ْش ِرينَ َو ْسقًا
ِم ْن َمالِي ،فَ َو ِد ْد ُ
ت َوهَّللا ِ َأنَّ ِك ح ُْزتِي ِه و َج َد ْدتِي ِه"( ،)108عقّب السرقسطي عليه بقولهَ (" :ج َد ْدتِيه وح ُْزتِيه) اتفقت
الرواة على إيجاب الياء في هذا الحديث ،وهي لغة لبعض العرب"(.)109
اللغة المشهورة عن أغلب العربَ :ج َد ْدتِه وح ُْزتِه بال ياء ،ويميل بعضهم إلى إشباع تاء التأنيث
المكسورة للمخاطبة ،فتنشأ يا ٌء َم ِّديَّة في اللفظ والخط ،وهي َأ َمارة على المتكلمين بهذه اللغة ،وقد أثبتها
ض َر ْبتِيه)( )110و(ح ُْزتِيه) ( ،)111ومع أنها لغة قليلة إال أنها محفوظة ،ونطق بها
اللغويون ،ومثَّلوا لها بـ( َ
)( 106

البيت من البسيط ،وهو منسوب البن هرمة في :شرح المعلقات السبع للزوزني  ،254وروايته :حوثما ،ولم أعثر عليه
في ديوانه ،وبال نسبة في :الخصائص  ،3/123وشرح المفصل البن يعيش  ،5/492والجنى الداني للمرادي .173

)( 107

انظر :المسائل الحلبيات  .144 -113بتصرف .وانظر تفصيل الخالف في عربية (آمين) أو عُجمته في :المسائل
الحلبيات  110وما بعدها ،وتفسير الراغب األصفهاني  ،1/69وشرح المفصل البن يعيش .3/18

)( 108

موطأ مالك ،كتاب (األقضية)( ،ما ال يجوز من النخل)  ،4/1089رقم ( ،)2783وغريب الحديث للخطابي ،2/43
وغريب الحديث البن الجوزي  .1/143و" النُّحْ لُ -بالضم -مصدر قولك " :نَ َح ْلتُهُ من ال َع ِطيَّ ِة أ ْن َحلُه نُحْ اًل " .الصحاح
صرام النخل .لسان العرب ( ،3/92جدد) .وال َوسْق :م ِكيلةٌ مقدارها ستون صاعًا .انظر:
( ،5/1826نحل) .وال َجدادِ :
تهذيب اللغة ( ،9/186وسق).

)(109

الدالئل .1/361

)( 110

انظر :الكتاب  ،4/200وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،5/71والتذييل والتكميل  ،2/171والمقاصد الشافية للشاطبي
. 8/379

)(111

انظر :الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لألزهري  ،175وطلبة الطلبة لعمر النسفي  ،107ومشارق األنوار ،1/215
والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد الركبي .2/94
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صرْ تِيها"؟ قالت :نعم ،قال" :لو تركتِيها
الرسو(صلى هللا عليه وسلم) في قوله ألم مالك (رضي هللا عنها)" َع َ
صرْ تِيها وتَ َر ْكتِيها) إشباع للتاء المكسورة( ،)113وهي ظاهرة لغوية شائعة في
ما زال قائ ًما"( .)112فالياء في ( َع َ
اللهجات العربية الحديثة؛ إذ يُقال مثاًل " :كسرتِيه" و"سمعتِيه"( ،)114فال وجه لمن أنكر هذه اللغة( ،)115والفرق
ض َر ْبتِيه)
بين اإلشباع هنا واإلشباع في (َأ ْعطَ ْيتُكاه وَأ ْعطَ ْيتُ ِكيه) أن الحرف الـ ُمشبَع في (ح ُْزتِي ِه و َج َد ْدتِيه و َ
ضمير الرفع ،وفي (َأ ْعطَ ْيتُكاه وَأ ْعطَ ْيتُ ِكيه) كاف الخطاب ،وهي ضمير النصب ،والجامع بين اإلشباعين أن
المدة المتولِّدة عن التاء والكاف زائدتان لتأكيد إسماع المخاطَب ،وهما أيضًا دليل على الظاهرة اللهجية لبعض
العرب الذين يميلون إلى تمطيط الحرف المتحرك فينشأ عنه نبر م ّدي ذو خصائص صوتية داللية.
وقال النيسابوري" :ال ُحطَمة :الراعي العنيف ،وإذا كان رفيقًا قِيل :تِرْ ِعيَة وتِرْ ِعيَّة بالتخفيف والتثقيل"

(

.)116
وزن (تِرْ ِعيَة وتِرْ ِعيَّة) :تِ ْف ِعلَة وتِ ْف ِعلَّة ،ويجوز (تُرْ ِعيَّة وتِرْ عايَة)( ،)117و(تَرْ ِعيَّة وتُرْ عايَة)(،)118

)( 112

صحيح مسلم ،كتاب (الفضائل) ،باب (في معجزات النبي  ،) 4/1784رقم ( .)2280والرواية كاملة َأ َّن ُأ َّم َمالِ ٍك َكان ْ
َت
ْس ِع ْن َدهُ ْم َش ْي ٌء ،فَتَ ْع ِم ُد ِإلَى الَّ ِذي َكان ْ
َت تُ ْه ِدي فِي ِه لِلنَّبِ ِّي
تُ ْه ِدي لِلنَّبِ ِّي  فِي ُع َّك ٍة لَهَا َس ْمنًا ،فَيَْأتِيهَا بَنُوهَا فَيَ ْسَألُونَ اُأل ْد َمَ ،ولَي َ
صرْ تِيهَا"؟ قَالَ ْ
ت :نَ َع ْم ،قَا َل " :لَوْ
ي  فَقَا َلَ " :ع َ
 فَت َِج ُد فِي ِه َس ْمنًا ،فَ َما زَا َل يُقِي ُم لَهَا ُأ ْد َم بَ ْيتِهَا َحتَّى َع َ
ت النَّبِ َّ
ص َر ْتهُ ،فََأتَ ِ
تَ َر ْكتِيهَا َما زَا َل قَاِئ ًما" .وال ُع َّكة :آنية السمن .الصحاح ( ،4/1600عكك).

)( 113

انظر :المفاتيح في شرح المصابيح للحسين ال ُمظهَري  ،6/245وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح الـ ُمسمى بـ (الكاشف
عن حقائق السنن) .12/3783

)(114

انظر :المدخل إلى علم اللغة لرمضان عبد التواب .280

)(115

انظر :مشارق األنوار  ،1/215وارتشاف الضرب .2/912

)( 116

جمل الغرائب  .2/480قال ابن قتيبة" :وإن كان راعي اإلبل رفيقًا بها عالمـًا بمصالحها قِيل له :تِر ِعيَة" .غريب الحديث
.1/587

)(117

انظر :مقاييس اللغة ( ،409 /2رعى) ،والمحكم ( ،2/239رعى) ،وانظر :الصحاح ( ،6/2358رعى).

)(118

انظر :لسان العرب ( ،6/180رعي).
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و"تِرْ ِع ٌّي -بِ َغيْر هَاء -نَا ِدر"( ،)119فالنبر التضعيفي في هذه الكلمات إشارة إلى تعدد صيغ اللفظ مع اتحاد
المعنى تبعًا للهجات.
وقال عمر (رضي هللا عنه)":لَتَ ْم ُرن ََّن َأيُّهَا البَ ْ
ت َما دَا َم ال َّس ْم ُن يُبَا ُ
ع بِاَأل َواقِي"( ،)120عقَّب
ط ُن َعلَى ال َّز ْي ِ
السرقسطي عليه قائاًل " :األواق ّي :مكاييل الزيت ،مشدد ،وقد يُخفف"(.)121
الـ ُمش َّدد لغة في المخفف ،فيُقال :األواقِي بياء واحدة ،والكلمتان بمعنًى؛ األولى منبورة الياء على وزن:
()122

ف َعالِ ّي

والثانية غير منبورة ،ووزنها :فَ َعالِي ،وهما لغتان ،مما يشير إلى داللة النبر التضعيفي على أن

تشديد الحرف في كلمة وعدم تشديده في أخرى راجع إلى طريقة المتكلم ولهجته.
ضبَهُ(َ ،)123وضَّحه
وذكرت عائشة (رضي هللا عنها) أن النبي (َ )كانَ ِإ َذا َرَأى ثَوْ بًا ُمصلَّبًا ق َ
النيسابوري بقوله" :أي :قطع موضع التصلُّب ،ويُروى :قَضَّبه بالتثقيل"( .)124فالرواية بالنبر وبغيره بمعنًى
واحد.
الخاتمة:
)(119

المحكم ( ،2/239رعى).

)( 120

األثر في :الطبقات الكبرى البن سعد  .3/238وهو بلفظ (تموت ََّن) في :كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعلي الـ ُمتَقي
الهندي  ،12/634رقم ( ،)35954ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليوسف بن حسن
.1/370

)(121

الدالئل .1/464

)(122

هذا على القول بأن اشتقاق اُألوقية من (اَألوْ ق) ،ولو اشتُقت من (وقي) فوزنها ُأفعولة ،والجمع :أفاعل .انظر :المحكم
.599 -6/598

)(123

كذا في (جمل الغرائب) ،وهو بنحوه في :سنن أبي داود ،كتاب (اللباس) ،باب (في الصليب في الثوب)  ،4/72رقم
( ،)4151والسنن الكبرى للنسائي ،كتاب (الزينة) :التصاوير  ،8/461رقم ( ،)9707والجامع لشعب اإليمان ،8/211
 ،329رقم (.)5902( ،)5708

)(124

جمل الغرائب .2/426
22

ظهر مما تقدم القيمة الصوتية للنبر في بيان اختالف المعنى ،وإظهار المبالغة ،والتفرقة بين لغات العرب
مع تساوي الداللة ،وهو أحد أهم األداءات الصوتية فوق التركيبية المصاحبة للغة المكتوبة .وهذه بعض
المالحظات التي نختم بها الدراسة:
 دحض الرأي القائل بإنكار داللة النبر في العربية على المعاني. ظهر وعي القدامى بالنبر مفهو ًما ال مصطلحًا لسانيا وإن عرفوه بلفظه. اختلفت تسميات النبر عند اللسانيين ،وإن كانت ترمي إلى مدلول واحد ،وتتفق على كونه بروزا سمعيالمقطع ما.
 من دالالت النبر الفرق بين النون الـ ُمع َّوض بها عن حرف ساقط ،ونون العوض عن الحركة والتنوين. إشباع تاء المخاطبة بالياء ظاهرة لهجية وهي من آثار النبر وال تُعد خطًأ إمالئيا كما هو شائع. تعدت وظائف النبر المجال الداللي إلى تأثيره على الصيغة واالشتقاق والوزن واإلعراب. من وجوه اختالف القراءات نبر الكلمة من عدمه. يحافظ النبر على وزن البيت ويدل على تحرُّ ك حرف القافية في الوصل. النبر يُعد فارقا لهجيا يميز بين القبائل المستعملة له من دونها.المصادر والمراجع(.)125
أوال /الكتب:
 ابن األثير ،المبارك بن محمد1399( .هـ1979 -م) .النهاية في غريب الحديث واألثر .تحقيق :د .طاهرأحمد الزاوي ود .محمود محمد الطناحي .المكتبة العلمية .بيروت.
 أحمد ،يوسف بن حسن1420( .هـ2000-م) .محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بنالخطاب .ط .1تحقيق :عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن .عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية-
المدينة النبوية .المملكة العربية السعودية.
 ابن أدهم ،إبراهيم بن يوسف1433( .هـ 2012 -م) .مطالع األنوار على صحاح اآلثار .ط .1تحقيق :دارالفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .دولة قطر.
 األزهري ،محمد بن أحمد2001( .م) .تهذيب اللغة .ط .1تحقيق :محمد عوض مرعب .دار إحياءالتراث العربي .بيروت.

 )125لم يُعتد بلفظ (ابن) و(أبو) في الترتيب األلفبائي لهذا الفهرس.
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-

األزهري ،محمد بن أحمد .الزاهر في غريب ألفاظ اإلمام الشافعي .تحقيق :مسعد عبد الحميد السعدني.
دار الطالئع .القاهرة.
األزهري ،محمد بن أحمد1412( .هـ1991-م) .معاني القراءات .ط .1مركز البحوث في كلية اآلداب -
جامعة الملك سعود .المملكة العربية السعودية.
األشموني ،علي بن محمد1419( .هـ1998 -م) .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .ط .1تحقيق:
حسن حمد .إشراف :د .إيميل يعقوب .دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان.
األنباري ،محمد بن القاسم1407( .هـ 1987 -م) .األضداد .تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .المكتبة
العصرية .بيروت .لبنان.
األنباري ،محمد بن قاسم1412( .هـ 1992-م) .الزاهر في معاني كلمات الناس .ط .1تحقيق :د .حاتم
صالح الضامن .مؤسسة الرسالة .بيروت.
األندلسي ،ابن حزم1403( .هـ1983 -م) .اإلحكام في أصول األحكام .ط .2تحقيق :أحمد محمد شاكر.
تقديم :أ .د .إحسان عباس .دار اآلفاق الجديدة .بيروت.
األندلسي ،أبو حيان1418( .هـ1998 -م) .ارتشاف الضرب من لسان العرب .تحقيق وشرح ودراسة:
د .رجب عثمان محمد .مراجعة :د .رمضان عبد التواب .ط .1مكتبة الخانجي .القاهرة.
األنصاري ،عبد هللا بن محمد1428 /1427( .هـ) .القرينة الصوتية في النحو العربي .رسالة دكتوراه/
قسم النحو والصرف وفقه اللغة ،كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.،
أنيس ،إبراهيم .األصوات اللغوية .مطبعة نهضة مصر.
أيوب ،عبد الرحمن1968( .م) .أصوات اللغة .ط .2مطبعة الكيالني.
باي ،ماريو1419( .هـ1998 -م) .أسس علم اللغة .ط .8ترجمة وتعليق :د .أحمد مختار عمر .عالم
الكتب .القاهرة.
البخاري ،محمد بن إسماعيل1422( .هـ) .صحيح البخاري .ط .1تحقيق :محمد زهير الناصر .دار طوق
النجاة .لبنان .بيروت.

 بشر ،كمال2000( .م) .علم األصوات ،دار غريب .القاهرة. ابن بطال ،محمد بن أحمد1408( .هـ1988 -م) .النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب .دراسةوتحقيق وتعليق :د .مصطفى عبد الحفيظ َسالِم ،المكتبة التجارية ،مكة المكرمة ،ج1408 :1هـ1988 -م.
 البيضاوي ،عبد هللا بن عمر1418( .هـ) .أنوار التنزيل وأسرار التأويل .إعداد وتقديم :محمد عبدالرحمن المرعشلي .دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي .بيروت.
 -البيهقي ،أحمد بن الحسين1423( .هـ 2003 -م) .الجامع لشعب اإليمان .ط .1ح ّققه وراجع نصوصه
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وخرج أحاديثه :د .عبد العلي عبد الحميد حامد .أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه :مختار أحمد الندوي.
مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند.
-

التميمي ،محمد بن علي1991 ،1988( .م) .المعلم بفوائد مسلم .ط .2تحقيق :فضيلة الشيخ محمد الشاذلي
النيفر ،الدار التونسية للنشر ،والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر ،والمؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق
وال ّدراسات بيت الحكمة.

 الجرمي ،إبراهيم محمد1422( .هـ2001 -م) .معجم علوم القرآن .ط .1دار القلم -دمشق. ابن الجزري ،محمد بن يوسف1405( .هـ1985 -م) .التمهيد في علم التجويد .ط .1تحقيق :د .علي حسينالبواب .مكتبة المعارف .الرياض.
 ابن جني ،عثمان أبو الفتح1428( .هـ 2007 -م) .الخصائص .تحقيق :الشربيني شريدة .دار الحديث.القاهرة.
 الجوزي ،عبد الرحمن بن علي1405( .هـ 1985 -م) .غريب الحديث .ط .1تحقيق :د .عبد المعطي أمينالقلعجي .دار الكتب العلمية -بيروت ،لبنان.
 الجوهري ،إسماعيل بن حماد1407( .هـ 1987 -م) .الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربية .ط .4تحقيق:أحمد عبد الغفور عطار .دار العلم للماليين .بيروت.
 الحربي ،إبراهيم بن إسحاق1450( .هـ1985 -م).غريب الحديث (المجلدة الخامسة) .تحقيق :د .سليمانالعايد .مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي .مكة المكرمة.
 حسان ،تمام .مناهج البحث في اللغة .مكتبة األنجلو المصرية. الحميري ،نشوان بن سعيد1420( .هـ 1999 -م) .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .ط.1تحقيق :د .حسين بن عبد هللا العمري وآخرين .دار الفكر المعاصر .بيروت .لبنان .ودار الفكر .دمشق.
سورية.
 -الخطابي ،حمد بن محمد1422( .هـ 2001 -م) .غريب الحديث .ط .2تحقيق :عبد الكريم إبراهيم
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الغرباوي .مركز إحياء التراث اإلسالمي -مكة المكرمة.
-

الخطابي ،حمد بن محمد1351( .هـ 1932 -م) .معالم السنن .ط .1تحقيق :محمد راغب الطباخ ،المطبعة
العلمية .حلب.

 الداني ،عثمان بن سعيد1407( .هـ) .المحكم في نقط المصاحف .ط .2تحقيق :د .عزة حسن .دار الفكر.دمشق.
-

الداني ،أبو عمرو1428( .هـ2007 -م) .جامع البيان في القراءات السبع .ط .1جامعة الشارقة -
اإلمارات( .أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق بين الرسائل وطباعتها بجامعة
الشارقة).

 أبو داود ،سليمان بن األشعث ال ِّس ِجسْ تاني .سنن أبي داود .تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد .المكتبةالعصرية .صيدا .بيروت.
 الرازي .أحمد أبو حاتم .الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية .عارضه بأصوله وعلّق عليه :حسين بنفيض هللا الهمداني .مركز الدراسات والبحوث اليمني -صنعاء ،ط1415 ،1هـ1994 -م.
 الرازي ،محمد بن عمر1420( .هـ) .مفاتيح الغيب .ط .3دار إحياء التراث العربي .بيروت.-

الراغب األصفهاني ،الحسين بن محمد1420( .هـ1999-م) .تفسير الراغب األصفهاني .ط .1ج :1
المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة .تحقيق ودراسة :د .محمد عبد العزيز بسيوني .كلية اآلداب .جامعة طنطا.

-

الزبيدي ،محمد بن حسن1420( .هـ2000 -م) .لحن العوام .ط .2تحقيق :د .رمضان عبد التواب .مكتبة
الخانجي .القاهرة.

-

الزمخشري ،محمود بن عمر .الفائق في غريب الحديث ط .2تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو
الفضل إبراهيم .دار المعرفة -لبنان.

َّ
الز ْو َزني ،حسين بن أحمد1423( .هـ 2002 -م) .شرح المعلقات السبع .ط .1دار احياء التراث العربي.
-

سالم ،صفوت محمود1424( .هـ 2003 -م) .فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد.
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ط .2دار نور المكتبات -جدة.
 السرقسطي ،قاسم بن ثابت1432( .هـ2011 -م) .الدالئل على معاني الحديث بالشاهد والمثل .ط.1تحقيق :د .محمد الحاج خلف .مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث .الرباط ،المغرب.
 ابن سعد ،محمد .الطبقات الكبرى .ط .1تحقيق :محمد عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية .بيروت. ابن السكيت ،يعقوب بن إسحاق1423( .هـ 2002 ,م) .إصالح المنطق .ط .1تحقيق :محمد مرعب .دارإحياء التراث العربي .بيروت .لبنان.
 السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .تحقيق :د .أحمد محمد الخراط.دار القلم .دمشق.
 سيبويه ،عمرو بن عثمان1408( .هـ 1988 -م) .الكتاب .ط .3تحقيق :عبد السالم محمد هارون .مكتبةالخانجي .القاهرة.
-

ابن سيده ،علي بن إسماعيل1421( .هـ 2000 -م) .المحكم والمحيط األعظم .ط .1تحقيق :عبد الحميد
هنداوي .دار الكتب العلمية .بيروت.

-

السيرافي ،أبو سعيد1429( .هـ2008 -م) .شرح كتاب سيبويه .ط .1تحقيق :أحمد حسن مهدلي وعلي
سيد علي .دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان.

 ابن سينا ،حسين بن عبد هللا1954( .م) .الخطابة .تحقيق :محمد سليم سالم .القاهرة. الشاطبي ،إبراهيم بن موسى1428( .هـ2007 -م) .المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية .ط.1ج :8تحقيق :محفوظ الرحمن زين هللا .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى -
مكة المكرمة.
 شاهين ،عبد الصبور .القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .مكتبة الخانجي .القاهرة.-

الصيغ ،عبد العزيز1427( .هـ2007 /م) .المصطلح الصوتي في الدراسات العربية .ط .1دار الفكر.
دمشق.
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 الطيبي ،الحسين بن عبد هللا1417( .هـ 1997 -م) .شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الـمُسمى بـ(الكاشف عن حقائق السنن) .ط .1تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي .مكتبة نزار مصطفى الباز .مكة
المكرمة والرياض.
-

عبد التواب ،رمضان1417( .هـ 1997 -م) .المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي .ط .3مكتبة
الخانجي .القاهرة.

 عبد الجليل ،عبد القادر1998( .م).علم الصرف الصوتي. ابن عساكر ،علي بن الحسن1415( .هـ 1995 -م) .تاريخ دمشق .تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي.دار الفكر.
 عكاشة ،محمود1426( .هـ2005 -م) .التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة :دراسة في الداللة الصوتيةوالصرفية والنحوية والمعجمية .ط .1دار النشر للجامعات .القاهرة.
 عالم ،عبد العزيز وربيع ،عبد هللا1430( .هـ2009 -م).علم الصوتيات .مكتبة الرشد .الرياض. أبو علي القالي ،إسماعيل .اإلتباع .تحقيق :كمال مصطفى .مكتبة الخانجي ومكتبة المثنى .القاهرة.مصر .بغداد.
 عمر ،أحمد مختار1418( .هـ1997 -م) .دراسة الصوت اللغوي .عالم الكتب .القاهرة. العيني ،محمود بن أحمد .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .دار إحياء التراث العربي .بيروت.-

ابن فارس ،أحمد القزويني1426( .هـ2005 ،م) .مجمل اللغة .ط .1مراجعة وتدقيق :محمد طعمة .دار
إحياء التراث العربي -بيروت.

-

الفارسي ،أبو علي .الحجة للقراء السبعة1413( .هـ 1993 -م) .ط .2تحقيق :بدر الدين قهوجي وبشير
جويجابي ،راجعه ود ّققه :عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق .دار المأمون للتراث .دمشق ،بيروت.

 الفارسي ،أبو علي1407( .هـ1987 -م) .المسائل الحلبيات .ط .1تحقيق :د .حسن هنداوي .دار القلم-دمشق ،ودار المنارة -بيروت.
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 الفراء ،يحي بن زياد1422( .هـ2001 -م) .معاني القرآن .ط .3تحقيق :ج :1أحمد يوسف نجاتي ومحمدعلي النجار ،ج :2محمد علي النجار ،ج :3د .عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،مطبعة دار الكتب المصرية –
القاهرة.
 الفراهيدي ،الخليل بن أحمد .العين .تحقيق :د .مهدي المخزومي ود .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبةالهالل.
 فندريس .اللغة .تعريب :عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص .مكتبة األنجلو. ابن فورك ،محمد بن الحسن1985( .م) .مشكل الحديث وبيانه .ط .2تحقيق :موسى محمد علي ،عالمالكتب .بيروت.
-

ابن قتيبة الدينوري ،عبد هللا بن مسلم1397( .هـ) .غريب الحديث .ط .1تحقيق :د .عبد هللا الجبوري.
مطبعة العاني -بغداد.

 القرطبي ،محمد بن أحمد1384( .هـ 1964 -م) .الجامع ألحكام القرآن .ط .2تحقيق :أحمد البردونيوإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية .القاهرة.
-

القشيري ،مسلم بن الحجاج1410( .هـ 1990 -م) .صحيح مسلم .تحقيق :محمد عبد الباقي .دار إحياء
التراث العربي .بيروت.

-

القيسي ،مكي بن أبي طالب1417( .هـ1996 -م) .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب
الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها .ط .3تحقيق:
د .أحمد حسن فرحات .دار عمار .عمّان.

-

الكرماني ،محمد بن يوسف1356( .هـ 1937 -م1401 ،هـ 1981 -م) .الكواكب الدراري في شرح
صحيح البخاري .ط ،1ط .2دار إحياء التراث العربي .بيروت-لبنان.
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 المارغني ،إبراهيم بن أحمد .دليل الحيران على مورد الظمآن في ف َّني الرسم والضبط .دار الحديث.القاهرة.
 ابن مالك ،مالك بن أنس1425( .ه_ 2004م) .الموطأ ،ط .1تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،مؤسسةزايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية .أبو ظبي .اإلمارات.
 المبرد ،محمد بن يزيد .المقتضب ..تحقيق :الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم الكتب  -بيروت.-

المرادي ،حسن بن قاسم1413( .هـ 1992 -م) .الجنى الداني .ط .1تحقيق :د .فخر الدين قباوة ومحمد
نديم فاضل .دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان.

-

المظهري ،الحسين بن محمود1433( .هـ2012 -م) .المفاتيح في شرح المصابيح .ط .1تحقيق :لجنة
مختصة من المحققين بإشراف :نور الدين طالب ،دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية
ووزارة األوقاف الكويتية.

 المقدسي ،موفق الدين ابن قدامة .قنعة األريب في تفسير الغريب من حديث رسول هللا صلى هللا عليهوسلم والصحابة والتابعين .تحقيق :د .علي حسين البواب.
-

ابن منظور ،محمد األفريقي2000( .م2003 ،م2004 ،م2005 ،م) .لسان العرب .ط ،1ط ،2ط ،3ط.4
دار صادر .بيروت.

-

الموصلي ،أحمد بن علي1404( .هـ1984 -م) .مسند أبي يعلى الموصلي .ط .1تحقيق :حسين سليم أسد.
دار المأمون للتراث .دمشق.

 النسفي ،عمر بن محمد1311( .هـ) .طلبة الطلبة .المطبعة العامرة .مكتبة المثنى .بغداد.-

الهروي ،أحمد بن محمد1419( .هـ1999 -م) .الغريبين في القرآن والحديث .ط .1تحقيق :أحمد المزيد.
تقديم ومراجعة :أ .د .فتحي حجازي .تقريظ :أ .د .محمد الشريف وأ .د .كمال العناني .مكتبة نزار
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مصطفى الباز -مكة المكرمة .الرياض.
 الهروي ،القاسم بن سالم1384( .هـ 1964 -م) .غريب الحديث .ط .1تحقيق :د .محمد عبد المعيد خان.مطبعة دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد .الدكن.
-

الهندي ،علي بن حسام1401( .هـ1981-م) .كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .ط .5تحقيق :بكري
حياني وصفوة السقا .مؤسسة الرسالة.

-

الهيثمي ،علي بن أبي بكر1414( .هـ1994 -م .).مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .تحقيق :حسام الدين
القدسي .مكتبة القدسي .القاهرة.

 اليحصبي ،عياض بن موسى .مشارق األنوار على صحاح اآلثار .المكتبة العتيقة ودار التراث.-

ابن يعيش ،يعيش بن علي1422( .هـ 2001 -م) .شرح المفصل .ط .1ق ّدم له ووضع هوامشه وفهارسه:
د .إميل بديع يعقوب .دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان.

ثانيًا /المجالت العلمية:
 جعفر ،محمد .المستوى الصوتي في قراءات سورة (عبس) المباركة :مقاربة داللية على ضوء النبروالتنغيم لمحمد جعفر ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،العدد السادس.
-

عوض ،سامي ،وسعيد ،صالح الدين2009( .م) .التشكيل المقطعي :مفهومه وعالقته بالنبر اللغوي.
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،المجلد الواحد والثالثون ،العدد الثاني.

 مجاهد ،عبد الكريم .الداللة الصوتية والداللة الصرفية عند ابن جني .وقفية األمير غازي للفكر القرآني.ثالثًا /المواقع اإللكترونية:
 النبر وموسيقي الكالم في اللغة العربية (ورقة بحثية في مادة اللسانيات الحديثة وتطبيقاتها في تعليم اللغةالعربية).
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