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الملخص

وتلویناٌتتركیبیةفوقأصواٌتوالصوامتبالصوائتالمسماةالتركیبیةالصوتیةَالظواھَرتصاحب

إحدىوالنبرالكالمي،الحدثتكوینفيوالصوامتالصوائتمعتشتركوھيالفوقطعیة،تسمىصوتیة

االستعمالیةالوظائفاستنباطعلىالدراسةھذهوتقومداللیة،وقیمةوظیفیةسمةتُشكِّلالتيالظواھرھذه

و(قُْنعةالغرائب)و(ُجَمل(الدالئل)وھيواألثر،الحدیثغریبمعاجممنمختارةمصنفاتفيللنبر

النبروجودإثباتنتائجھامنوكانالدراسة،عینةالكتبفيالنبربوظائفالتعریفإلىوھدفتاألریب)،

إشباعوأنفقط،المعانيتبیینعلىاقتصارهوعدمالنبروظائفوتعددالمعاني،علىوداللتھالعربیةفي

األخیرالحرفنبرتأثیرمدىظھركماوسلم)،علیھهللا(صلىالرسولبھاتكلملھجیةظاھرةالمخاطبةتاء

في الشعر على الوزن والقافیة.

الكلمات المفتاحیة : وظائف النبر ،  النبر ، اللغات

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

یھماھي"الصوتیةوالداللةداللیة،وحدةأصغرالصوت نةاألصواتتُؤدِّ فيَدورمنللكلمةالمـَُكوِّ

والمعانيالصوتبینعالقةفھي،)(المفردة"الكلمةأصواتمجموعتألیفنطاقفيوذلكالمعنى،إظھار 1

منأساسیًّاجزًءایكونأنإماوالصوتاللغویة،الدراساتنُواةالصوتيوالمستوىمنھ.الـُمكتَسبةالصادرة

وتُسمىوالصوامت،الصوائتاألولالقسمویشملتركیبھا،عنخارًجاثانویًّاجزًءاأوالكلمة،

(الكالميالحدثتركیبفي وتُستخدمنفسھا،الكلمةمننابعةداللیةصوتیةقرائنوھيالتركیبیة)، (الفونیمات

ُنالثانيالقسُمویشمل،) تصاحبمؤثراتعنعبارةوھوالتركیبي، فوق الصوَتالصوتیةللداللةالـُمَكوِّ 2

فيأھمیةعنھاتقلالفإنھاذلكومعوالصوامت-كالصوائت-التركیبیة البنیة فيتدخلوالالمنطوَق،الكالَم

ر المعانيإدراك الدراسةوتھدفالنّْبر،المؤثرات:ھذهومن،)(أحیانًا"تفوقھاقدبل"الكالمّيالحدثوتصوُّ 3

إلى رصد الوظائف التي أداھا النبر باستعمال المنھج الوصفي من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة:

ما النبر وما ھي أنواعھ؟-

ما مدى وعي العلماء القدامى بالنبر؟-

كیف استطاع النبر- وھو ملمح أدائي غیر منطوق- موازاة الصوت التركیبي في القیام بوظائفھ؟-

ما عالقة النبر بالمقطع الصوتي؟-

الدارسین،بینالتداولقلیلةواألثرالحدیثغریبكتبمنثالثةعلىاعتمادهفيأھمیتھالبحثویستمد

بنلمحمودالغرائب)و(جملالسََّرقُسطي،ثابتبنللقاسموالمثل)بالشاھدالحدیثمعانيعلى(الدالئلوھي

وسلم)علیھهللا)صلىهللارسولحدیثمنالغریبتفسیرفياألریبو(قنعةالنیسابوري،الحسنأبي

منواألثرالحدیثغریبفيأُلِّفلماعلمیةإضافةاختیارھاففيالمقدسي،قدامةالبنوالتابعین)وصحابتھ

فيالنبرقیمةعنیكشفالبحثأنكمابھا،التعریففيوإسھامخاصة،والصوتيعامةاللغويالجانب

.498بشرلكمالاألصواتعلم()3

.42التوابعبدلرمضاناللغويالبحثومناھجاللغةعلمإلىوالمدخل،28أنیسإلبراھیماللغویةاألصواتانظر:()2

.17عكاشةلمحمودوالمعجمیةوالنحویةوالصرفیةالصوتیةالداللةفيدراسةالداللة:علمضوءفياللغويالتحلیل()1
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داللیةأغراضلتحقیقبھیُجاءبلالتركیبي،الصوتعنزائدشكليصوتمجردلیسفھواالستعمال،

وتمییزیة. واقتضت طبیعة المادة تقسیم البحث إلى قسمین:

النبر بوصفھ ملمًحا أدائیا وصوتا ُمصاحبا للصوت التركیبي.-1

البعد الوظیفي للنبر المدي والنبر التضعیفي في غرائب الحدیث واألثر المختارة للدراسة.-2

التركیبيللصوتُمصاحباوصوتاأدائیاملمًحابوصفھالنبر-1

و"نَبَرالھمز،األول:فاألصل،)(االرتفاعبمعنىوالعلّوالھمُز،شیئین:علىاللغةفيالنبریُطلق 4

ًحازیٍدأبووقال،)(ھََمزه"نَْبًرا:یَْنبِرهالحرَف اضطرواإِذاالحجازالھمز:"أھلفيالحجازیینطریقةُموضِّ 5

ف،)(وعلوه"الرتفاعھمنبًراالِمنبرُسمِّي"ومنھالُعلُّو،الثاني:واألصلھَمزوا.أي:،)(نَبَروا" فيوُعرِّ 67

الدراسات اللسانیة الحدیثة بعدة تعریفات، منھا:

فالصوت.)(تُجاوره"التيالمقاطعبقیةمننسبیًّاوأجلىأوضحبصورةالكلمةمقاطعمنمقطع"نُطق- 8

المنبور أكثر وضوًحا وإسماًعا من غیر المنبور في السلسلة الكالمیة.

معطردیًّاتناسبًایتناسبالمقطععلىفالضغط.)(نطقھ"عندالصوتیعلوالمقاطعأحدعلى"الضغط- 9

علُو الصوت ووضوحھ.

خطیًرادوًراالظاھرةھذهوتؤديالسامع،ویحسھاالمتكلمیصنعھامابوسیلةالمنطوقمنجزء"إبراز-

.73القرآنيللفكرغازياألمیروقفیةمجاھد،الكریملعبدجنيابنعندالصرفیةوالداللةالصوتیةالداللة()9

.512األصواتعلم()8

(نبر).،8/269العین()7

.15/497لألزھرياللغةتھذیبفي:كالمھانظر()6

(نبر).،14/175منظورالبنالعربلسان()5

(نبر).،635فارسالبناللغةومجمل(نبر)،،822-2/821للجوھريوالصحاح(نبر)،،8/269للخلیلالعینانظر:()4
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علىفالضغط.)(الكالم"صنعفيوالحركاتالصامتةاألصواتدورعنیقلالبوظیفتھااللغةقیامفي 10

أحد األجزاء ملمح أدائي، وھو ذو قیمة في الداللة الصوتیة غیر التركیبیة.

زائًداعضلیًّانشاطًایتطلبالنبركونفيتتفقأنھاإالألفاظھافيالتعریفاتھذهاختالفوعلى

إالنبریحدثفالالكالمي،الحدثفيألھمیتھبروًزاأكثریكونبحیثمعینجزءعلىالضغطفيیتمحور

فالمقطعاللغوي؛التعریفمعتتقابلالحدیثةاالصطالحیةالتعریفاتوھذهالكلمة،أوالحرفعلىبضغط

.)(المنبور یحتاج إلى رفع وُعلُوٍّ وھْمٍز لیكون أكثر وضوًحا وتأثیًرا، والھمز ھو الضغط 11

أوزیادةًیُعطىأوالعلو،أوالضغطمنمزیًدایُعطىمتتابِعةمقاطعبینمنمقطًعاأنیعني"والنبر

،)(السمعفيأوضحلیكونالمقاطعأحدعلىالضغطبأنھأنیسإبراھیموفّسره،)(التردد"نسبةفينقًصا 1213

.)(وقوة األداء)، وأُطلق علیھ (الضغط)(والضغط ھو أكثر ما یمیز النبر 1415

وتبویبھ؛تقعیدهعنھمیُؤثرلموإنالمعنىفيأثرهوبیانالنبر،أھمیةإدراكفيالسبقفضلوللقدامى

ھذابھافََعلإنَّماسیبویھ:"الھمزةقالعباراتھم،بعضفيووردلسانیًّا،مصطلًحاالمفھوًمابلفظھَعَرفوهفقد

كالمھفيبالنبرةوالمقصود،)(باجتھاٍد"تخرجالصدرفينبرةٌوألنھامخرجھا،بَُعدألنَّھیخففھا؛لممن 16

یتطلَّبمماالحلقأقصىمنخروجھاإلىیرجعالذيالھمزةصوتلقوةتعلیلكالمھوفيالھمزة،صوت

.3/548الكتاب()16

.151-150أیوبالرحمنلعبداللغةأصواتانظر:()15

.160حسانلتماماللغةفيالبحثمناھج()14

.98اللغویةاألصوات()13

.93بايلماریواللغةعلمأسس()12

(ھمز).،15/91العربولسان(ھمز)،،3/902الصحاحانظر:()11

ألحمداللغويالصوتدراسةفي:للنبرأخرىتعریفاتوانظر.328ربیعهللاوعبدعالم،العزیزعبدالصوتیاتعلم()10

.72جنيابنعندالصرفیةوالداللةالصوتیةوالداللة،221عمرمختار
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وأفصحضغطة،أي:ونبرة،)(واحدة"نبرةعنیكونال"وھذاجني:ابنوقال،)(إلخراجھاوُجھًدادفًعا 1718

عیؤدیھاالتيوالوظائفواألغراضالنبراتأحوالعنسیناابن النغم:أحوال"ومنقولھ:ومنالنبرات،تنوُّ

یَّةالنغمفيھیئاتوھيالنبرات، ُمطلَقةكانتوربمااألغراض،نحوإشاراتفیھاویكونحرفیة...غیرَمدِّ

استفھاًما،الخبرتجعلقدالنبرةأنمثلباختالفھا؛مختلفةالمعانيصارتوربماالكالم...ولتفخیم...لإلشباع

كتابیةغیرجانبیةصوتیةلغةوھوالنبر،مھمةاألداءمستوىفيالتنویعأنفوّضح،)(تعجبًا"واالستفھام 19

تُؤدَّى من خاللھا التعبیرات واألحوال واألغراض المتنوعة.

قُوبِلوأنھأجنبیًّا،مصطلًحاجعلھمنعلىردٌّوفیھابالنبر،القدامىوعيعنتكشفالـُمقتَبَساتفھذه

ْفعوالُعلُّو(الھمزمنھاأخرى،بألفاظعنھعبّرواوقد،)(العربیةفيباالرتكاز والتوترواإلشباعوالمطلوالرَّ 20

.)(والمد) 21

إطالةعنعبارةوھوالمدِّي،النبربسببالمعانيتصّرفعلىیدلماالسابقسیناابنكالموفي

وھذاویاٌء،واٌووعالمتھافیَُمطِّطون،یُشبعونالذین"فأماالكتاب:صاحبوقالالطویلة،أوالقصیرةالحركة

وذلكاختالًسا،فیختلسونیُشبعونالالذینوأمامأمنَِك،ومنیضربھا،قولك:وذلكالمشافھة،لكتحكمھ

النبرإلىمشیًراوالتمطیط)(اإلشباعسیبویھفاستخدم،)(اللفظ"یسرعونمأمنِك،ومنیضربُھا،قولك: 22

بقولھ:وقََصدومأمنك)،(یضربھافيالمكسورةوالنونالمضمومةالباءعلىالضغطعنالناشئالمدّي

اللغةوھيكتابةتصویرھایمكنوالبالتحدثتُدركالتيالمكتوبةغیراللغةَ"المشافھةلكتحكمھ"وھذا

-(ضَربا)باءفيالصوتتمطیطعلىجنيابنوكالموالمط،اإلشباععملیتيمنسماًعاالمفھومةالجانبیة

22()4/202.

.113الجلیلعبدالقادرلعبدالصوتيالصرفعلمانظر:()21

.284الصیغالعزیزلعبدالعربیةالدراساتفيالصوتيالمصطلحانظر:()20

.199-198سیناالبنالخطابة()19

.1/70الخصائص()18

.231المالكيإلبراھیموالضبطالرسمفنَّيفيالظمآنموردعلىالحیراندلیلوانظر:()17
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حدیٌث عن النبر الذي ینشأ عنھ مد لغرض داللي یقصده المتكلم.)(عند التذكر في مثال" أخواك ضربَا"- 23

لھامنأنفبیّنفیھا،واللغات(آِمین)عنالرازّيوتحّدث قال:كمنالنداء،معنىعلىیُخرجھایطوِّ

ه" وھومدة،عنھلتنشأبالحركةالنطقزمنتطویلھنابالتطویلفالمقصود،)(بالشكایةالصوتلتطویل"آوَّ 24

بأنالزاعمینالباحثینبعضعلىردٌّسبقوماھذاوفيالداللة،فيمباشرتأثیرذوالتطویلوھذامدِّي،نبر

.)(العربیة ال تستخدم النبر إلبراز المعاني 25

مسلًكاالعامةسلوكمناألندلسّيحزمابنوّضحھماودورهالمديبالنبرالعلماءمعرفةیؤیدومما

بیديوأحصى،)("الِعینب"(الِعنب):فيكقولھمأصلھا،عنالكلمةفیھتتبدَّل تُعدُّالعامةلحونمنعدًداالزُّ 26

(والطِّحال)والثِّماروالتِّالد(الطرازعنمنبورةوالطِّیحال)والثِّیماروالتِّیالد(الطِّیرازنحوالنبر،مظاھرمن

، وما ھذه الزیادات المدیة سوى النبر.) 27

یستلزمالمشددنطقألن)(منبورة"المشددةفالمقاطع"الكلمة؛فيالنبرمظاھرأحدالحرفوتشدید 28

الشدةعنصرفیھیكونالذيھواألخیروھذا،)(شدةونبرعلونبرإلىالنبرفندریسوقّسمعلیھ،الضغط 29

النبرمنالنوعھذاآخرونباحثونویُسمِّي"،)(السامع"عندبالنبراإلحساسإثارةفي"تأثیرذاغالبًا 30

.328الصوتیاتعلم()30

.87لفندریساللغة()29

وفقھوالصرفالنحوقسمدكتوراه/رسالة،2/351األنصاريمحمدبنهللالعبدالعربيالنحوفيالصوتیةالقرینة()28

ھـ.1427/1428بالریاض،اإلسالمیةسعودبنمحمداإلمامجامعةالعربیة،اللغةكلیةاللغة،

انظر:بالجنب.الزقةالیسارعنوغیرهاإلنسانبطنفيعریضةسوداءلحمةو(الطَِّحال):.122العواملحنانظر:()27

(طحل).،9/94العربلسان

.1/32األحكامأصولفياإلحكام()26

.115الصوتيالصرفوعلم،357اللغويالصوتدراسةانظر:()25

.306-305العربیةاإلسالمیةالكلماتفيالزینةكتابانظر:()24

.3/126الخصائصانظر:()23
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عندالنَّفَسقوةعلىداللتھافيتشتركتسمیاتوھيالدینامیكي)،(النبرأوالتوتر)و(نبرالزفیري)(النبر

زیادةوالتضعیف،)(بالتضعیف)(النبرباسمشاھینالصبورعبدووصفھ،")(المنبوربالمقطعالنطق 3132

اسم-و(أََرّق)السھر-بمعنى(أََرق)-بینالسمعجھةمنفالفرقمعنویة،زیادةالغالبفيیتبعھالفظیة

عینوتضعیف،)(المعنىعلىبھلیُدّلالثانیةالكلمةفيالمشددةالقافعلىبالضغطإالیظھرالتفضیل- 33

َد ثَْت، وَصَعد وصعَّ .)(الكلمة مظھر من مظاھر نبر الشدة، كما في: وَرثَْت وورَّ 34

ومستقّر،النبّينحو:الوقف،منھاالمواضع،بعضفيوالنبرالمشددالحرفبینالتجویدعلماءوربط

منبدالولذا"حرفین،عنعبارةوالمشددالثاني،الحرفلسقطالنبرفلوالاللفظین،آخرنبرمنبدفال

فيمشددأنھعلىلیدل،)(التشدیُد"السمعفيیظھرحتىذلكوتمكیناللفظ،علىالوقففيالتشدیدإظھار 35

.)(األصل 36

رجًال،وهللاكان(الخصائص):مثالالمعانيفيالتضعیفيالنبرأثرعنالكاشفةالدالئلومن

فاضًالرجًالكانأي:المدح،وھوالمتكلمغرضمنھیُفھمبالالمالصوتوإطالةالجاللة،لفظعلىفبالضغط

معانیھاوتفسیروألقابھاوصفاتھاومخارجھاالحروفمراتببعلمالتالوةلفظوتحقیقالقراءةلتجویدالرعایةوانظر:()36

.180-179القیسيطالبأبيبنلمكيتلزمھاالتيالحركاتوبیانوتعلیلھا

سالملصفوتالتجویدعلمفيالجزریةالمقدمةشرحالبریةربفتحوانظر:،287الجرميإلبراھیمالقرآنعلوممعجم()35

123.

للبحوثتشرینجامعةمجلةسعید،الدینوصالحعوضلسامياللغويبالنبروعالقتھمفھومھالمقطعي:التشكیلانظر:()34

.79صم.2009الثاني،العددوالثالثون،الواحدالمجلدالعلمیة،والدراسات

.334الصوتیاتعلمفي:أخرىوأمثلةالمثالھذاانظر()33

.36شاھینالصبورلعبدالحدیثاللغةعلمضوءفيالقرآنیةالقراءاتانظر:()32

مقالالعربیة)اللغةتعلیمفيوتطبیقاتھاالحدیثةاللسانیاتمادةفيبحثیة(ورقةالعربیةاللغةفيالكالموموسیقيالنبر()31

على الشبكة العنكبوتیة.
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.)(أو شجاًعا أو كریًما أو نحو ذلك 37

مننوًعاالسیرافيوذكر،)(الكالموتأكیدالمبالغةعلىللنّصبالتضعیف)(وتولّى""َعبّسوقراءة 3839

ساقطحرفمنعوًضاالداخلةالنونبینللفرقالعرببعضیشددھاو(اللذان)(ھذان)نونيعلىالنبر

بالنبر.)(قراءة "واللّذانِّ یأتیانھا منكم"، وعلیھ)(والنون الداخلة عوًضا من الحركة والتنوین 4041

قول علیھ وجاء،الوزنوإلقامةوصًالمتحركأنھعلىللداللةضرورةًالشعرفيالقافیةحرفویُنبر

الراجز:

42)(-إِْذ أََخَذ القُلُوَب بِاألَْفَكلِّ

.)(فشّدد (األْفَكل) في الوقف لیدل بھ على حركتھ وصًال 43

غیرمنأطولیكونالمنبورفالمقطعوقصًرا؛طوًالوالمقطعالنبربیناللسانیینبعضوربط

.)(المنبور، وال شك أن ھذه الكمیة الزائدة " تجعلھ أكثر تصویتًا وأكثر إسماًعا" 44

.225اللغويالصوتدراسة()44

.2/108للسیرافيسیبویھكتابشرحانظر:()43

(فكل).،5/1792الصحاحالرعدة.واألَْفَكل:.2/109للسیرافيسیبویھكتابشرحفي:نسبةبالالرجز()42

المصونوالدر،3/141الفارسيعليألبيالحجةفي:القراءةوانظر).١٦(اآلیةالنساء،)ٰرٰذييىي(تعالى:قولھمن()41

.3/621الحلبيللسمین

.1/229سیبویھكتابشرحانظر:()40

(عبس)سورةقراءاتفيالصوتيوالمستوى،5/286التأویلوأسرارالتنزیلوأنوار،31/53الغیبمفاتیحانظر:()39

.39صالسادس،العددالكوفة،دراساتمركزمجلةجعفر،لمحمدوالتنغیمالنبرضوءعلىداللیةمقاربةالمباركة:

.5/286للبیضاويالتأویلوأسرارالتنزیلوأنوار،31/53للرازيالغیبمفاتیحفي:القراءةانظر()38

بتصرف..2/354الخصائصانظر:()37
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فيواستعملوهالقرآن،وعلومالتجویدوعلماءالمفسرینلدىحضورومشتقاتھالنبرلمصطلحوكان

.)(من الھمزة حینًا آخر، وُمقابًِال لصوت أضعف)(الغالب مرادفًا لصوت الھمزة 4546

للدراسةالمختارةواألثرالحدیثغرائبفيالتضعیفيوالنبرالمديللنبرالوظیفي-البعد2

احوقففقدوظیفيبُْعدمنوالتضعیفيللنبر�المديلِـَما المنبورةالمقاطعبعضعندالغریبُشرَّ

حین القسمھذاویتناولذلك،وغیرلغةكونھعلىُمنبِّھینأوالمعنىفيالمنبورغیروبینبینھاالفرقُموضِّ

من الدراسة بعض الوظائف االستعمالیة للنبر كما عرضتھا الكتب عینة الدراسة.

التمییز بین المعاني.-

وَنالالقََمَرھََذاتََرْوَنَكَماَربَُّكْمَستََرْوَن"إِنَُّكْموسلم):علیھهللا(صلىقال قال،)(ُرْؤیَتِِھ"فِيتَُضامُّ 47

ًحاالنیسابوري وَن):"أي:فيوعدمھالنبرأثرموضِّ واِدٌعمنكمواحدكلبل...بعًضابعُضكمیَُضامُّال(تَُضامُّ

ْیم)،منمخففةتَُضاُمونالویُروى:أحد،رؤیتھینازعھالمكانھفي فيبعًضابعُضكمیَِضیمالأي:(الضَّ

.)(رؤیتھ" 48

فيالفعلاشتقاقأنوالتخفیفالتثقیلروایتيبینوالفرقالمیم،بتشدیدالنیسابورينقلھاالتيالروایة

.2/27الغرائبجمل()48

صالة(فضلبابالصالة)،(مواقیتكتابالبخاري،صحیحانظر:عنھ).هللا(رضيهللاعبدبنجریرعنُروي()47

متزت((بابالقرآن)،(تفسیروكتاب)،573(رقم،1/119الفجر)صالة(فضلوباب)،554(رقم،1/115العصر)

ِ(قَْوِلباب(التوحید)،وكتاب)،4851(رقم،6/139))مثزثرثيتىتنت ))ىنمنخنحنجنيمىم(تََعالَى:هللاَّ

).7436()،7434(رقم،9/127

.2/608الدانيعمروألبيالسبعالقراءاتفيالبیانجامعانظر:()46

المصاحفنقطفيوالمحكم،1/129،2/165لألزھريالقراءاتومعاني،2/204للفراءالقرآنمعانيمثًال:انظر()45

.91،108الجزريالبنوالتمھید،1/10،16للقرطبيالقرآنألحكاموالجامع،91الدانيعمروألبي
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بَْعُضُكمیَْنَضمال"والمعنى،)(تُتَفاِعلونواألصل:تُفاِعلون،ووزنھ:واالنضمام)(الضّممنالتثقیلروایة 49

روایةأما،)(تكلّف"غیرمنجھرةًتََرْونَھُبلالشَّْھر،َرأسالھَاللُرْؤیَةفِيتنضمونَكَمابعضإِلَى 50

ْیم)،فمنالتخفیف (تُْضیَُمون)واألصل:،)(رؤیتھ"فيمشقةوالتعٌبوالضیمیلحقكمالوالمعنى:(الضَّ 51

علىوالروایتان،)(قبلھا"ماالنفتاحألفًاالیاءفصارتالضادعلىالیاءفتحةأُلقیتفـ"(تُْفَعلون)؛وزنعلى 52

والداللةوالصیغةاالشتقاقاختالفعلیھترتّببالتضعیفالمیمنبرأنفیُالحظ،)(للمجھولالبناءصیغة 53

وھو من تأثیر الصوت غیر التركیبي في الصیغة والمعنى.

وقال،)(أَتَْیتُھَا"إِالََّداَجةًوَالَحاَجةًأََدْعلـَْمَحتَّىِجْئتَُك"َما):(للنبيرجلقولالنیسابوريوساق 54

.)(، ویُروى بالتثقیل")(معلِّقًا علیھ: "(داَجةٌ) إتباع، كقولھم: شیطاٌن لَْیطان 5556

ةفيالجیمعلىبالنبرتكون)(التثقیلروایة ة)،(حاجَّ إتباعوالآخر،معنًىعلىمؤّولةوھيوداجَّ 57

.1/255للخطابيالحدیثوغریب،6/155الموصليیعلىأبيمسندفي:الروایةانظر()57

موقعلھاالتيالحوائجقضیُتقدأي:لھ،احتقاًرایُذكرالماأحدھما:قوالن:(الدَّاَجة)معنىوفي.2/48الغرائبجمل()56

قَت(الحاجة)،بمعنىھيوالثاني:قلبي،من بكرألبيالناسكلماتمعانيفيالزاھرانظر:لفظھا.لخالفھاعلیھافنُسِّ

.2/227األنباري

.72القاليعليألبيواإلتباع،385األنباريبكرألبياألضدادفي:العبارةھذهفيباإلتباعالقولانظر()55

ذنبكل(معالجةبابالبیھقي،بكرألبياإلیمانلشعبالجامعفي:وھوعنھ)،هللا(رضيمالكبنأنسعنُروي()54

هللا)إالإلھالفضلفيجاء(ماباب(األذكار)،كتابالھیثمي،لعليالفوائدومنبعالزوائدومجمع،9/299بالتوبة)

.1/31،10/202الرجلعناإلخباربطریقنفسھالمصدرفيوُروي.10/83

.430-1/429الجوزيالبنالصحیحینحدیثمنالمشكلكشففي:الروایاتباقيوانظرانظرھما()53

.1/337التمیميلمحمدمسلمبفوائدالمعلم()52

.220وبیانھالحدیثمشكلانظر:()51

.220األنصاريالحسنبنلمحمدوبیانھالحدیثمشكل()50

.4/329للخطابيالسننمعالمانظر:()49

11



ةُ:أو:رجعوا،إذاوالداّجة:أقبلوا،إذاالحجاجالحاّجة:فـ"فیھا؛ ةُ:البیت،القاصدونالحاجَّ فيكانَمنوالّداجَّ

ھَْیئَةٌلَھُْمالَحجِّفِيقَْوًماَرأَىأَنَّھُعنھ)هللا(رضيعمرابنعنوُروي،)(وتابع"وتاجٍرُمكَّاٍرمنضمنھم 58

"ولَْیُسواالدَّاجُّ"ھَُؤَالِءفَقَاَل:أَْنَكَرھَا، )،)(بِالَحاجِّ الحجاجیرافقونالذینعلىوتُطلقالجیم،ُمثَقَّلةھنافـ(الدَّاجُّ 59

الینكاألَُجراء ونألنھم(الدََّججان)منواشتقاقھاوالخدم،والجمَّ وقد،)(یسیرونأي:األرض؛علىیَُدجُّ 60

نبرتأثیروتبیّن،)((َال)"بتكریرالجْحدفِي"إتباعوھو،)(مخففةً(داَجة)فياإلتباعوجھاللغویونتناول 6162

الجیم في (داجة وحاجة) على تغییر الصیغة والداللة.

النیسابوريعلّق،)(َشْیئًا"َعَملَِكِمْنیَتَِرَكلَْنهللاَفَإِنَّالبَِحاِر؛َوَراِءِمْن"فَاْعَمْلألعرابي:وقال 63

.)(علیھ بقولھ: "ویُروى: لن یَتَِّرك: اْفتَعل من التَّْرك" 64

الدینلشمسالبخاريصحیحشرحفيالدراريالكواكبفي:إلیھاأشارالتيالروایةوانظر.2/264الغرائبجمل()64

رقم،2/117اإلبل)(زكاةباب(الزكاة)،كتابالبخاري،صحیحفي:وھو،الخدريسعیدأبيعنُروي()63

وكتاب)،2633(رقم،3/166المنیحة)(فضلبابعلیھا)،والتحریضوفضلھا(الھبةوكتاب)،1452(

باب(األدب)،وكتاب)،3923(رقم،5/65المدینة)إلىوأصحابھالنبي(ھجرةباباألنصار)،(مناقب

فتحبعد(المبایعةباب(اإلمارة)،كتابمسلم،وصحیح)،6165(رقم،8/39ویلك)الرجل:قولفيجاء(ما

.)1865(رقم،3/1488الفتح)بعدھجرةالمعنىوبیانوالخیر،والجھاداإلسالمعلىمكة

.1/411قتیبةالبنالحدیثغریب()62

الحدیثوغریب(دجج)،،1/313والصحاح،1/254للخطابيالحدیثوغریب(دیج)،،11/112اللغةتھذیبانظر:()61

.1/250الجوزيالبن

؟".فَأَْیَنالدَّاجُّھَُؤالِء"للخطابي:الحدیثغریبوفي.1/412والفائق،4/247عبیدألبيالحدیثغریبانظر:()60 الَحاجُّ

1/255.

.1/412للزمخشريالحدیثغریبفيوالفائق،4/247عبیدألبيالحدیثغریبانظر:()59

.1/255للخطابيالحدیثغریب()58
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65((َوتَر)مضارعوھونبر،بالالتاءبكسر(یَتِرك)األولى:الحدیث؛فيللكلمةروایتینالشارحساق

منالفعلواشتقاق،)(وكسرةواوبینلوقوعھاالواوفُحِذفتیَْوتِرك،واألصل:المفعول،ضمیرفالكاف،) 66

الحدیث،فيواضحالمعنىوھذا)()ييىيني(:تعالىقولھومنھ،)(الظلموقِیل:النقص،وھو(الَوْتر)، 6768

(التَّْرك)من(افتعاٌل)وھوالراء،وكسرالمشددةالتاءبفتح(یَتَِّرك)بوزنھاواھتمذكرھاالتيالثانیةوالروایة

وجھًا،لھاأنمع)(الروایةھذهالحدیثأھلبعضوضعَّفالكلمة،بنیةمنفالكاف،)(المضارعبصیغة 6970

فاختلفالجمیل،علىومجازاتھمكافأتھدونأحًدایدعلنوأنھالمولى،عدلعلىالتأكیدفيالمبالغةوھو

فيتأثیرمنالتركیبيغیرالثانويللصوتماإلىیشیروھذاعدمھ،منالتاءلنبرطبقًاالروایتینمعنى

الداللة.

وّضحھ،)(ھُبَاٌت"َولَْیلُھُُسبَاٌت"فَنَْوُمھُأََسّن:وقدحالھ،یرثيعنھ)هللا(رضيمعاویةوقال 71

،)(ھَبَّاتویجوز:أعضاؤه،تسترخيأنبقدرباللیلنومھأيواالسترخاء،اللین"الھَْبت:قائًال:النیسابوري 72

في األصل: أنھ ھَبّات. بزیادة (أنھ).()72

.359،361-46/358عساكرالبندمشقوتاریخ،1/174والفائق،2/522الخطابيالبنالحدیثغریبفي:األثر()71

.11/154الدراريالكواكبانظر:()70

والصحاح(ترك)،،5/336العینفي:(الترك)من(االفتعال)صیغةإلىاإلشارةوانظر.13/188القاريعمدةانظر:()69

(ترك).،6/766سیدةالبنوالمحكم(ترك)،،4/1577

).35(اآلیةمحمد،()68

.6/168أدھمبنإلبراھیماآلثارصحاحعلىاألنوارمطالعانظر:()67

.28/580الملقنالبنالصحیحالجامعلشرحالتوضیحانظر:()66

.40-4/39والفائق،1/619للخطابيالحدیثغریبفي:ھذاانظر()65

مضارعوھویَْتُرك،أیًضا:ویُروى.9/15العینيالدینلبدرالبخاريصحیحشرحالقاريوعمدة،11/154الكرماني

.22/33الدراريالكواكبفي:(تََرك)
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.)(من ھَّب النائم من نومھ أي: استیقظ" 73

الھـُبَات مصدر على وزن فَُعال، وھَبَّات جمع (ھَبّة)، فتغیر المعنى بتشدید الباء، وفتح الھاء.

ٍةأَْوِحْصٍنإِلَىیَِصَلأَْنقَْبَلبِِھفَظَفَِربَِعُدوٍّفَلَِحَقفَرََّمْن"ُكلُّهللا-:رحمھعطیة-بنحّسانوقال لُمَّ

"أَْوُمْسلٍِمِمْنلَِولِیِِّھقَْتَلفََال يٍّ منفُْعلةٌوھي:الجماعة،اللُّّمة:(اللُّّمة)"شرحفيالسرقسطيقال،)(ِذمِّ 74

(لـََمْمُت) ... وأما اللَُّمة بالتخفیف فتكون بمعاٍن، فمنھا األسوة، قال الشاعر:

75)(َوإِْن نَْغبُْر فَنَْحُن َعلَى نُُدوِرفَإِْن نَْعبُْر فَنَْحُن لَنَا لَُماٌت

واللَُّمة أیًضا األصحاب واألخدان، وأنشد:

لَِيیُْكَرْبلـَْماللَّْھِوَمْرتَِعفِيفَقَْد أََرانَِي واألَْیفَاَع فِي لَُمٍة

76)(الطَِّوُل"

األسوةبمعنىالمیمفالمخففةالمیم،منبورة(اللُّمـّة)معنىعن(اللَُّمة)معنىاختالفالسرقسطيوّضح

الضغطفيالصوتیةللقیمةبیانویجيءتقدممماوأمثالھھذاوفيالجماعة،بمعنىوالـُمثقَّلةواألصحاب،

على الحرف مما ینتج عنھ صوت بسبب المد أو التضعیف یؤثر على صیغة الكلمة وداللتھا.

حماالمعنىعلىالنبرتأثیرومن فأْخفََتأھلكك،بمعنى:صداكهللا"أََصّمبقولھ:السرقسطيبھصرَّ

في:منسوبغیروھو(لم)،،8/323والعین،339دیوانھفي:للكمیتوھوالبسیط،منوالبیت.3/1497الدالئل()76

(كرب).،13/43العربلسانطویل.حبلوالطَِّول:الشيء.لَيُّوالفَْتل:یُفتل،ویُكرب:.1/327للحربيالحدیثغریب

(طول).،9/164(فتل).،11/124

أشباهأيلـَُماٌت:وفیھ"(على).مكان(لنا)وروایتھ(لمم).،13/235العربلسانفي:نسبةبالوھوالوافر،منالبیت()75

وأمثال، وقولھ: فنحن على ندور: أي سنموت ال بد من ذلك".

.3/1496الدالئلغیرفيعلیھأعثرلم()74

.2/165الغرائبجمل()73
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ناّمتھویُقال:الضعیف،الصوتوھوالنئیم،منالمیممخففةمھموزةنَأَْمتكهللاأسكتتقول:كماصوتَك،

.)(بالتشدید، أي ما ینمُّ علیھ من حركة" 77

األشیاءھذهكلواشتقاقھماووزنھماالكلمتینفمعنى(نَـَمم)منفاِعلةوالنّاّمة:(نَأَم)،منفَْعلة،النأْمة:

متأثرة بالضغط على المیم والنطق بصوت الھمزة.

تَأْتِیھُْمالِعَذاِبالُعیُوِنِمَنالبَِعیِرَحَدقَِةِمْثَلنََزلُوااألَْمَصاِرھَِذهأْھَل"إنَّقیس:بناألحنفكالمومن

ویُروى:وتَْنَخِضد،فتُثَنّىطَراءتُھاتذھبلمتُخَضد:"لمقائًال:النیسابوريبیّنھ،)(تُْخَضْد"لَـْمفََواِكھُھُْم 78

.)(تَُخّضد، وھو أقرب" 79

منوھي،)(ُحسنھاوجھیبیِّنولموحّسنھاالتثقیلروایةإلىوأشاربالتخفیف،الروایةمعنىفذكر 80

أیاًماأََغبَّت إذاَخَضًدا:تَْخَضدالثمرةَُخَضَدِتمن"(تَْخَضد)،الصوابوقِیل:،)(القطعوھوالتخضید، 81

د)وتُْخَضد(تَْخَضداألفعالأنومع،)(واْنَزَوت"فضمرت یتَّجھالخبرأنإالوالمعانيالصیغمختلفةوتَُخضَّ 82

وُضمور،ذبولیعتِرھاولمتُقطعولمنضارتھاتذھبفلمطریة،یانعةظلّتالفواكھھذهأنمعناهألنعلیھا

د) وتأثیره في معنى الفعل بسبب النبر. والشاھد داللة التضعیف في روایة (تَُخضَّ

.2/39األثیرالبنوالنھایة،2/563الھرويألحمدوالحدیثالقرآنفيالغریبین()82

ولسان،3/1834الحمیريلنشوانالكلوممنالعربكالمودواءالعلوموشمس(خضد)،،2/468الصحاحانظر:()81

(خضد).،6/87العرب

.4/381عبیدألبيالحدیثغریبانظر:مذھبھ.فيعبیدألبيتابعوھو()80

.2/184الغرائبجمل()79

وأنوخصبھممیاھھمكثرةعن"كنایةالقولھذا"عبید:أبووقال.1/267والفائق،4/380عبیدألبيالحدیثغریب()78

والعین،السُّالمىفيبقاءهالبعیرجسدفيیبقىلیسالمخإنیُقال:ألنھالبعیربحدقةشبھھوإنمادائم،كثیرعندھمذلك

وھو في العین أبقى منھ في السالمى".

.3/1122الدالئل()77
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اِدیَن"ِفيوالَقْسَوَةالَجَفاَءإِنَّحدیث"النیسابوريوذكر المـُكثرالَفّداد:عبید:أبو"قالُمَعلًِّقا:قالثم،)(الَفدَّ 83

84(ُتحرث"التيالبقرةوھيَفّدان،واحدھا:مخففًة-"الَفَدادین-عمرو:أبووقالُخَیالء،أھُلُجفاةٌوھماإلبل،من

(.

ادواحده:سالم،مذكرجمعالدال-تشدیدروایةعلى(الفّداِدین)- ال)وزنعلىَفدَّ اد(َفعَّ كـ(َحدَّ

ال اد:وَكّذاب)،وَحمَّ علىوالمعنى(َفَدد)،منواشتقاقھ،)(اإلِِبل"مناأللفإلىالمئینیبلغ"الذيوالَفدَّ 85

بتخفیفوُروي،)(الكالموِغَلظالصوتشدةالَفْدَفدةألنبالقسوةاإلبلأصحاباتصافالروایةھذه 86

انواحده:(َفَعالِیل)،وزنعلىكثرةجمعوھوَفَداِدین،الدال: ال)وزنعلىَفدَّ انأیًضا،(َفعَّ البقرة:والفدَّ

في"والقسوةالجفاءأنالروایةھذهعلىوالمعنىأصلیة،فالنون(َفَدن)،منواشتقاقھبھا،ُیحرثالتي

أھلأي:،)زنرن(تعالى:قالكمامقامھم،(الَفَدادین)وأقام(األصحاب)،فَحَذفالفَداِدین،أصحاب

ادین)فروایةوالمعجمیة؛الصرفیةالداللةتعیینفيوعدمھالتثقیلدوریبرزوھنا،)(القریة" (الَفدَّ 87

تكسیر،جمع(الَفَدادین)وروایةاإلعراب،عالمةوالیاءاإلبل،منالمكثرینبمعنىسالممذكرجمع

ةاألبقارومعناه علىالتضعیفيالنبرفأثَّرالثالثة،اإلعرابحركاتالنونعلىوتظھرللحرث،الـُمَعدَّ

یوسف.سورةمن)82(رقمواآلیة.5/1421الغریبین()87

(فدد).،11/140العربولسان(فدد)،،9/278المحكمفي:المعنىھذاانظر()86

.3/93الفائق()85

عبیدألبيالحدیثغریبفي:عمرووأبيعبیدأبيكالموانظر.162األریبقنعةوانظر:.2/172الغرائبجمل()84

1/203.

كتابومنھا:البخاري،صحیحمنموضعكذافيمتقاربةبألفاظمسعودأبيعمروبنعقبةطریقعنالحدیثُروي()83

(قدومباب(المغازي)،وكتاب)،3302(رقم،4/128الجبال)َشَعفبھاَیْتَبعغنمالمسلممال(خیربابالخلق)،(بدء

مسلم،وصحیح)،5303(رقم،7/53(اللعان)باب(الطالق)،وكتاب)،4387(رقم،5/173الیمن)وأھلاألشعریین

).51(رقم،1/71فیھ)الیمنأھلورجحانفیھ،اإلیمانأھل(تفاضلباب(اإلیمان)،كتاب
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شكل الكلمة وداللتھا وإعرابھا.

الداللة على المبالغة في المعنى بتحویل الصیغة إلى صیغة أخرى.-

َسْبرةالصحابيقولفيوردوقدالمبالغة،علىداّالًأدائیًّاملمًحاالكلماتبعضفيالنبریجيء

يأَْبنَاِءِمْنَوَرُجٌلأَنَا"فَاْنطَلَْقُتالُجھَني: َحٍة"َشابٍَّةاْمَرأٍَةإِلَىَعمِّ (ُمّالحة)معنىالنیسابوريوذكر،)(ُمالَّ 88

ام" ل (فَِعیل) إلى (فَُعال)، فإذا أرادوا المبالغة علیھ شدَّدوا، فقالوا: ُكرَّ حة: الملیحة، یَُحوَّ .)(قائًال" الـُمالَّ 89

ال)إلىفتُنقل(فَُعال)صیغةمنالعینموضعنبربـ(شدَّدوا)أراد (فَُعال)،منأبلغصیغةوھي(فُعَّ

منللنبرماإلىیشیروھوعلیھا،بالنبر(فُّعال)إلىالعینعلىنبربال(فَُعال)بینالفرقفيھناوالكالم

الداللة على المبالغة أكثر، والتشدید لزیادة مقدار الصفة.

بقصدطویلةحركةعنھالتنشأالقصیرةالحركةإطالةفيالعرببعضمذھبالسرقسطيوبیّن

ذلكذكرأعطیتَُكھ،یریدون:أَْعطَْیتَُكاه،فیقولون:توكیًدا،المذكركاففياأللف"یُدخلونفقال:التوكید،

.)(یونس، والمؤنث أعطیتُِكیھ، وكان أبو حاتم ینكر ھذا أجمع ویدفعھ" 90

الفتحةوھيالقصیرة،الحركةنبرمنوھذاللتوكید،ِزیدتا(أَْعطَْیتُِكیھ)فيوالیاء(أَْعطَْیتُكاه)فياأللف

داللتھووجھ،)(واإلشباعبالتمطیطسیبویھوسّماهمدي،نبروھو(أَْعطَْیتُِكیھ)،فيوالكسرة(أَْعطَْیتَُكاه)في 91

بعضوناقشللمخاطَب،وإسماعھإبالغھفيللمبالغةالمعنىزیادةتناسبالصوتفيالزیادةأنالتوكیدعلى

األلف"زیادةالسیرافي:فقالالحرف،نبرعنالناتجةالـُمضافةالمدةھذهعنالناتجةالداللیةالقیمةالعلماء

أَْعطَْیتَُكھالتوكیدیریدالفیمنتقولألنكوالمذكر،المؤنثبینالفصلفيتوكیًداأشدالكافعلىوالیاء

وللمؤنث:أَْعطَْیتُكاهللمذكر:قلَتوإذاوالكسرة،الفتحةبینھماالفصلفیكونللمؤنث،وأَْعطَْیتُِكھللمذكر

.4/202الكتابانظر:()91

.1/361الدالئل()90

حة).األثرلفظألنُكّرام)(البـ(ُمّالح)التمثیلوالصحیح.2/695الغرائبجمل()89 (ُمالَّ

ثمأُبیحأنھوبیانالمتعة(نكاحباب(النكاح)،كتابمسلم،صحیحفي:وھوأبیھ،عنالجھنيَسْبرةبنالربیععنُروي()88

الشاھد.لفظفیھولیس).1406(رقم،2/1023القیامة)یومإلىتحریمھواستقرنُسخ،ثمأُبیحثمنُسخ
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.)(أَْعطَْیتُكیھ فإن الفصل بینھما بالحركة والحرف" 92

اجتماعأنإالوالتأنیثالتذكیرداللتيبینفاصلتانالمؤنثمعوالكسرةالمذكرمعالفتحةأنأراد

یھماإلىباإلضافةفصًالأشدالكسرةمعوالیاءالفتحةمعاأللف یَّةالزیادةھذهتُؤدِّ علىالداللةقوةمنالـَمدِّ

بالحركةالفصلبأنوصّرحذلك،یعیشابنوأّكدالمنبور،للصوتالداللياألثریفسِّروھذاالمبالغة،

بعدالحركةإشباعوھي-)(اللغةھذهالسجستانيحاتمأبووأنكر،)(فقطبحركةالفصلمنآكدوالحرف 9394

اإلنكاروھذا،)(حیانأبوعنھحكىكمااألخفشقبلھومناإلضمار-ھاءبعدھاوقعتإذاالخطابكاف 95

.)(مدفوع بحكایتھا عن العلماء 96

حدیثومنھفََشج،یُقال:التَّفاّج،دونوالفََشجالرجلین،بینماتفریج"التَّفَاّج:قدامة:ابنوقال

ا َكاَن فِي نَاحیٍَة ِمَن الـَمْسِجِد فََشَج فَبَاَل"، وبعضھم یرویھ" فَشََّج" بالتشدید" .)(األعرابي أنھ" لَمَّ 97

الشینتضعیفبسببالمبالغةفينصٌّأنھإالبمعناه(فَعَّل)وزنعلىوفَشََّج(فََعل)،وزنعلىفََشج

الكلمةصیغةتحویلإلىالتضعیفيالنبرأّدىوقدالمعنى،فيالزیادةبسببھایحصلأخرىشینعنھالمتولِّد

إلى صیغة أخرى للحصول على معنًى زائد.

رقم،4/431الموصليیعلىأبيمسندفي:وھوعنھ)،هللا(رضيعباسابنعنُرويوالحدیث.70األریبقنعة()97

مافَجْجُت"ویُقال:.3/447األثیرالبنوالنھایة،5/1449والغریبین،2/111عبیدألبيالحدیثوغریب)،2557(

ھمارجليَّبین ا:أَفُجُّ جأيفبال:فََشجو"فَتَْحَت".إذافَّجً (فشج).،334(فجج)،،1/333الصحاحرجلیھ".بینفَرَّ

الضربوارتشاف،5/237یعیشالبنالمفصلوشرح،5/71للسیرافيسیبویھكتابوشرح،4/200الكتابانظر:()96

.171-2/170حیانألبيالتسھیلكتابشرحفيوالتكمیلوالتذییل،2/912،917

.2/912الضربارتشافانظر:()95

.1/215الیحصبيلعیاضاآلثارصحاحعلىاألنوارمشارقفي:رأیھانظر()94

.5/237المفصلشرحانظر:()93

.5/71سیبویھكتابشرح()92
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التمییز بین اللغات.-

ومنفیھ،زیادةأوالمعنىفيتغییرغیرمناللغتینجوازعلىالكلماتبعضفيالحرفنبریدلقد

ًحاالسرقسطيقال،)(آمین"یقول:)(هللارسولكان"(الدالئل)فيجاءفقد(آمین)،لفظذلك ُموضِّ 98

وآمین-المیم،ویخففاأللف،فیقصرأَِمین،فقال:أّمن،القرآنأّماإلمامقرأإذایعقوب:قال(آمین):"لغات

لة األلف مخففة المیم- لغة لبني عامر" .)(ُمطوَّ 99

فارٌقالنبرھذاعننتجوقد(أَمین)،فيالھمزةلفتحةنبرالحقیقةفيھي(آمین)فيالمدیةفاأللف

مذھبعلىھذا،)(فَاِعیل(آِمین):ووزن،)(فَِعیل(أَِمین):ووزنالكلمة،داللةتتأثرولمولھجي،ِصیغي 100101

أوزانمنلیس(فاعیًال)ألن(أَمین)،فيلغةولیس،)(أعجميلفظآمینوقیل:(أَمین)،فيلغةبأنھالقول 102

فالوزن،)((أَمین)منالھمزةلفتحةإشباعفیھالمدةألنالصواب؛وھو،)(عربيھووقِیل:،)(العرب 103104105

فَِعیل، ولما ِزیدت المدة في الكلمة ِزیدت في الوزن كذلك، كما ِزیدت الواو إشباًعا للضمة في قول ابن ھرمة:

.3/18،478یعیشالبنالمفصلوشرح،3/122والخصائص،112الحلبیاتالمسائلانظر:()105

.3/18یعیشالبنالمفصلوشرح،3/122والخصائص،110الحلبیاتالمسائلفي:رأیھانظرالمبرد.قالھ()104

.110الحلبیاتوالمسائل،3/356للمبردوالمقتضب،4/249الكتابفي:ھذاانظر()103

البنالمفصلوشرح،3/122والخصائص،110الفارسيعليألبيالحلبیاتالمسائلفي:رأیھانظراألخفش.قالھ()102

.3/18یعیش

.3/92األشمونيوشرح،3/17یعیشالبنالمفصلوشرح،1/66األنباريبكرألبيالزاھرفي:(آمین)وزنانظر()101

.3/92األشمونيوشرح،3/17یعیشالبنالمفصلوشرح،1/66األنباريبكرألبيالزاھرفي:(أَمین)وزنانظر()100

.135المنطقإصالحفي:السكیتبنیعقوبكالموانظر.1/285الدالئل()99

)،780(رقم،1/156بالتأمین)اإلمام(جھرباب(األذان)،كتابالبخاري،صحیحفي:كماشھابابنعنُروي()98

).410(رقم،1/306والتأمین)والتحمید،(التسمیعباب(الصالة)،كتابمسلم،وصحیح
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106)(ِمْن َحیثَُما َسلَُكوا أَْدنُو فَأَْنظُوُرَوأَنَّنِي َحْیثَُما یَثنِي الھََوى بََصِري

فكذاالعربیة،في(أَْفُعول)بناءالنعدامأعجميإنھفیھیُقالوالالمطل،بسببأَْفُعول(أَْنظُور):فوزن

.)((آمین) ال ینبغي أن یُقال: إنھ أعجمي لعدم وجود (فاعیل) في العربیة 107

َوْسقًاِعْشِریَنَجادَّنََحْلتُِكُكْنُتعنھا):"إِنِّيهللا(رضيعائشةمخاطبًاعنھ)هللا(رضيبكرأبووقال

ِفََوِدْدُتَمالِي،ِمْن اتفقتوُحْزتِیھ)"(َجَدْدتِیھبقولھ:علیھالسرقسطيعقّب،)(وَجَدْدتِیِھ"ُحْزتِیِھأَنَِّكَوهللاَّ 108

.)(الرواة على إیجاب الیاء في ھذا الحدیث، وھي لغة لبعض العرب" 109

التأنیثتاءإشباعإلىبعضھمویمیلیاء،بالوُحْزتِھَجَدْدتِھالعرب:أغلبعنالمشھورةاللغة

یَّةیاٌءفتنشأللمخاطبة،المكسورة أثبتھاوقداللغة،بھذهالمتكلمینعلىأََمارةوھيوالخط،اللفظفيَمدِّ

بھاونطقمحفوظة،أنھاإالقلیلةلغةأنھاومع،)(و(ُحْزتِیھ))(بـ(َضَرْبتِیھ)لھاومثَّلوااللغویون، 110111

،1/215األنوارومشارق،107النسفيلعمرالطلبةوطلبة،175لألزھريالشافعيألفاظغریبفيالزاھرانظر:()111

.2/94الركبيلمحمدالمھذبألفاظغریبتفسیرفيالمستعذبوالنظم

للشاطبيالشافیةوالمقاصد،2/171والتكمیلوالتذییل،5/71للسیرافيسیبویھكتابوشرح،4/200الكتابانظر:()110

8/379.

.1/361الدالئل()109

،2/43للخطابيالحدیثوغریب)،2783(رقم،4/1089النخل)منیجوزال(ما(األقضیة)،كتابمالك،موطأ()108

الصحاحنُْحًال".أْنَحلُھالَعِطیَِّةمننََحْلتُھُ"قولك:مصدربالضم-النُّْحُل-و".1/143الجوزيالبنالحدیثوغریب

انظر:صاًعا.ستونمقدارھامِكیلةٌوالَوْسق:(جدد).،3/92العربلسانالنخل.ِصراموالَجداد:(نحل).،5/1826

(وسق).،9/186اللغةتھذیب

المسائلفي:ُعجمتھأو(آمین)عربیةفيالخالفتفصیلوانظربتصرف..144-113الحلبیاتالمسائلانظر:()107

.3/18یعیشالبنالمفصلوشرح،1/69األصفھانيالراغبوتفسیربعدھا،وما110الحلبیات

علیھأعثرولمحوثما،وروایتھ:،254للزوزنيالسبعالمعلقاتشرحفي:ھرمةالبنمنسوبوھوالبسیط،منالبیت()106

.173للمراديالدانيوالجنى،5/492یعیشالبنالمفصلوشرح،3/123الخصائصفي:نسبةوبالدیوانھ،في
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تركتِیھا"لوقال:نعم،قالت:عنھا)"َعَصْرتِیھا"؟هللا(رضيمالكألمقولھفيوسلم)علیھهللالرسو(صلى

فيشائعةلغویةظاھرةوھي،)(المكسورةللتاءإشباعوتََرْكتِیھا)(َعَصْرتِیھافيفالیاء.)(قائًما"زالما 112113

والفرق،)(اللغةھذهأنكرلمنوجھفال،)(و"سمعتِیھ""كسرتِیھ"مثًال:یُقالإذالحدیثة؛العربیةاللھجات 114115

وَضَرْبتِیھ)وَجَدْدتِیھ(ُحْزتِیِھفيالـُمشبَعالحرفأنوأَْعطَْیتُِكیھ)(أَْعطَْیتُكاهفيواإلشباعھنااإلشباعبین

أناإلشباعینبینوالجامعالنصب،ضمیروھيالخطاب،كافوأَْعطَْیتُِكیھ)(أَْعطَْیتُكاهوفيالرفع،ضمیر

لبعضاللھجیةالظاھرةعلىدلیلأیًضاوھماالمخاطَب،إسماعلتأكیدزائدتانوالكافالتاءعنالمتولِّدةالمدة

العرب الذین یمیلون إلى تمطیط الحرف المتحرك فینشأ عنھ نبر مّدي ذو خصائص صوتیة داللیة.

(والتثقیل"بالتخفیفوتِْرِعیَّةتِْرِعیَةقِیل:رفیقًاكانوإذاالعنیف،الراعي"الُحطَمة:النیسابوري:وقال

(. 116

،)(وتُْرعایَة)و(تَْرِعیَّة،)(وتِْرعایَة)(تُْرِعیَّةویجوزوتِْفِعلَّة،تِْفِعلَةوتِْرِعیَّة):(تِْرِعیَةوزن 117118

(رعي).،6/180العربلسانانظر:()118

(رعى).،6/2358الصحاحوانظر:(رعى)،،2/239والمحكم(رعى)،،2/409اللغةمقاییسانظر:()117

الحدیثغریبتِرِعیَة".لھ:قِیلبمصالحھاعالمـًابھارفیقًااإلبلراعيكان"وإنقتیبة:ابنقال.2/480الغرائبجمل()116

1/587.

.2/912الضربوارتشاف،1/215األنوارمشارقانظر:()115

.280التوابعبدلرمضاناللغةعلمإلىالمدخلانظر:()114

(الكاشفبـالـُمسمىالمصابیحمشكاةعلىالطیبيوشرح،6/245الُمظھَريللحسینالمصابیحشرحفيالمفاتیحانظر:()113

.12/3783السنن)حقائقعن

(النبيمعجزات(فيباب(الفضائل)،كتابمسلم،صحیح()112 َكانَْتَمالٍِكأُمَّأَنَّكاملةوالروایة).2280(رقم،4/1784

ٍةفِيلِلنَّبِيِّتُْھِدي لِلنَّبِيِّفِیِھتُْھِديَكانَْتالَِّذيإِلَىفَتَْعِمُدَشْيٌء،ِعْنَدھُْمَولَْیَساألُْدَم،فَیَْسأَلُوَنبَنُوھَافَیَأْتِیھَاَسْمنًا،لَھَاُعكَّ

النَّبِيَّفَأَتَِتَعَصَرْتھُ،َحتَّىبَْیتِھَاأُْدَملَھَایُقِیُمَزاَلفََماَسْمنًا،فِیِھفَتَِجُد:لَْو"قَاَل:نََعْم،قَالَْت:"َعَصْرتِیھَا"؟فَقَاَل

(عكك).،4/1600الصحاحالسمن.آنیةوالُعكَّة:قَائًِما".َزاَلَماتََرْكتِیھَا
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- اتحادمعاللفظصیغتعددإلىإشارةالكلماتھذهفيالتضعیفيفالنبر،)(نَاِدر"ھَاء-بَِغْیرو"تِْرِعيٌّ 119

المعنى تبًعا للھجات.

ْیِتَعلَىالبَْطُنأَیُّھَاعنھ):"لَتَْمُرنَنَّهللا(رضيعمروقال ْمُنَداَمَماالزَّ عقَّب،)(بِاألََواقِي"یُبَاُعالسَّ 120

.)(السرقسطي علیھ قائًال: "األواقّي: مكاییل الزیت، مشدد، وقد یُخفف" 121

وزن:علىالیاءمنبورةاألولىبمعنًى؛والكلمتانواحدة،بیاءاألواقِيفیُقال:المخفف،فيلغةالـُمشدَّد

أنعلىالتضعیفيالنبرداللةإلىیشیرممالغتان،وھمافََعالِي،ووزنھا:منبورة،غیروالثانیة)(فَعالِّي 122

تشدید الحرف في كلمة وعدم تشدیده في أخرى راجع إلى طریقة المتكلم ولھجتھ.

حھ،)(قَضبَھُُمصلَّبًاثَْوبًاَرأَىإَِذاَكاَن)(النبيأنعنھا)هللا(رضيعائشةوذكرت َوضَّ 123

بھویُروى:التصلُّب،موضعقطع"أي:بقولھ:النیسابوري بمعنًىوبغیرهبالنبرفالروایة.)(بالتثقیل"قَضَّ 124

واحد.

:الخاتمة

.2/426الغرائبجمل()124

رقم،4/72الثوب)فيالصلیب(فيباب(اللباس)،كتابداود،أبيسننفي:بنحوهوھوالغرائب)،(جملفيكذا()123

،8/211اإلیمانلشعبوالجامع)،9707(رقم،8/461التصاویر(الزینة):كتابللنسائي،الكبرىوالسنن)،4151(

).5902()،5708(رقم،329

المحكمانظر:أفاعل.والجمع:أُفعولة،فوزنھا(وقي)مناشتُقتولو(األَْوق)،مناألُوقیةاشتقاقبأنالقولعلىھذا()122

6/598-599.

.1/464الدالئل()121

)بلفظوھو.3/238سعدالبنالكبرىالطبقاتفي:األثر()120 الـُمتَقيلعليواألفعالاألقوالسننفيالعمالكنزفي:(تموتَنَّ

حسنبنلیوسفالخطاببنعمرالمؤمنینأمیرفضائلفيالصوابومحض)،35954(رقم،12/634الھندي

1/370.

(رعى).،2/239المحكم()119
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العربلغاتبینوالتفرقةالمبالغة،وإظھارالمعنى،اختالفبیانفيللنبرالصوتیةالقیمةتقدممماظھر

بعضوھذهالمكتوبة.للغةالمصاحبةالتركیبیةفوقالصوتیةاألداءاتأھمأحدوھوالداللة،تساويمع

المالحظات التي نختم بھا الدراسة:

دحض الرأي القائل بإنكار داللة النبر في العربیة على المعاني.-

ظھر وعي القدامى بالنبر مفھوًما ال مصطلًحا لسانیا وإن عرفوه بلفظھ.-

سمعیابروزاكونھعلىوتتفقواحد،مدلولإلىترميكانتوإناللسانیین،عندالنبرتسمیاتاختلفت-

لمقطع ما.

من دالالت النبر الفرق بین النون الـُمعوَّض بھا عن حرف ساقط، ونون العوض عن الحركة والتنوین.-

إشباع تاء المخاطبة بالیاء ظاھرة لھجیة وھي من آثار النبر وال تُعد خطأً إمالئیا كما ھو شائع.-

تعدت وظائف النبر المجال الداللي إلى تأثیره على الصیغة واالشتقاق والوزن واإلعراب.-

من وجوه اختالف القراءات نبر الكلمة من عدمھ.-

ك حرف القافیة في الوصل.- یحافظ النبر على وزن البیت ویدل على تحرُّ

النبر یُعد فارقا لھجیا یمیز بین القبائل المستعملة لھ من دونھا.-

.)(المصادر والمراجع 125

أوال/ الكتب:

طاھرد.تحقیق:واألثر.الحدیثغریبفيالنھایةم).1979ھـ-1399(محمد.بنالمباركاألثیر،ابن-

أحمد الزاوي ود. محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمیة. بیروت.

بنعمرالمؤمنینأمیرفضائلفيالصوابمحضم).2000ھـ-1420(حسن.بنیوسفأحمد،-
اإلسالمیة-بالجامعةالعلميالبحثعمادةالمحسن.عبدبنمحمدبنالعزیزعبدتحقیق:.1طالخطاب.

المدینة النبویة. المملكة العربیة السعودیة.
دارتحقیق:.1ط.اآلثارصحاحعلىاألنوارمطالعم).2012-ھـ1433(یوسف.بنإبراھیمأدھم،ابن-

الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة. دولة قطر.
إحیاءدارمرعب.عوضمحمدتحقیق:.1ط.اللغةتھذیبم).2001(أحمد.بنمحمداألزھري،-

التراث العربي. بیروت.

) لم ُیعتد بلفظ (ابن) و(أبو) في الترتیب األلفبائي لھذا الفھرس.125
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السعدني.الحمیدعبدمسعدتحقیق:.الشافعياإلمامألفاظغریبفيالزاھرأحمد.بنمحمداألزھري،-
دار الطالئع. القاھرة.

-اآلدابكلیةفيالبحوثمركز.1ط.القراءاتمعانيم).1991ھـ-1412(أحمد.بنمحمداألزھري،-
جامعة الملك سعود. المملكة العربیة السعودیة.

تحقیق:.1ط.مالكابنألفیةعلىاألشمونيشرحم).1998ھـ-1419(محمد.بنعلياألشموني،-
حسن حمد. إشراف: د. إیمیل یعقوب. دار الكتب العلمیة. بیروت. لبنان.

المكتبةإبراھیم.الفضلأبومحمدتحقیق:.األضدادم).1987-ھـ1407(القاسم.بنمحمداألنباري،-
العصریة. بیروت. لبنان.

حاتمد.تحقیق:.1طالناس.كلماتمعانيفيالزاھرم).1992-ھـ1412(قاسم.بنمحمداألنباري،-
صالح الضامن. مؤسسة الرسالة. بیروت.

شاكر.محمدأحمدتحقیق:.2ط.األحكامأصولفياإلحكامم).1983ھـ-1403(حزم.ابناألندلسي،-
تقدیم: أ. د. إحسان عباس. دار اآلفاق الجدیدة. بیروت.

ودراسة:وشرحتحقیق.العربلسانمنالضربارتشافم).1998ھـ-1418(حیان.أبواألندلسي،-
القاھرة.الخانجي.مكتبة.1طالتواب.عبدرمضاند.مراجعة:محمد.عثمانرجبد.

دكتوراه/رسالة.العربيالنحوفيالصوتیةالقرینةھـ).1427/1428(محمد.بنهللاعبداألنصاري،-
قسم النحو والصرف وفقھ اللغة، كلیة اللغة العربیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض،.

. مطبعة نھضة مصر.األصوات اللغویةأنیس، إبراھیم.-
الكیالني.مطبعة.2ط.اللغةأصواتم).1968(الرحمن.عبدأیوب،-
عالمعمر.مختارأحمدد.وتعلیق:ترجمة.8ط.اللغةعلمأسسم).1998ھـ-1419(ماریو.باي،-

الكتب. القاھرة.
طوقدارالناصر.زھیرمحمدتحقیق:.1ط.البخاريصحیحھـ).1422(إسماعیل.بنمحمدالبخاري،-

النجاة. لبنان. بیروت.

القاھرة.غریب.دار،األصواتعلمم).2000(كمال.بشر،-
دراسة.المھذبألفاظغریبتفسیرفيالمستعذبالنظمم).1988ھـ-1408(أحمد.بنمحمدبطال،ابن-

م.1988ھـ-1:1408جالمكرمة،مكةالتجاریة،المكتبةَسالِم،الحفیظعبدمصطفىد.وتعلیق:وتحقیق

عبدمحمدوتقدیم:إعداد.التأویلوأسرارالتنزیلأنوارھـ).1418(عمر.بنهللاعبدالبیضاوي،-
الرحمن المرعشلي. دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي. بیروت.

نصوصھوراجعحّققھ.1ط.اإلیمانلشعبالجامعم).2003-ھـ1423(الحسین.بنأحمدالبیھقي،-
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الندوي.أحمدمختارأحادیثھ:وتخریجتحقیقھعلىأشرفحامد.الحمیدعبدالعليعبدد.أحادیثھ:وخرج

مكتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند.

الشاذليمحمدالشیخفضیلةتحقیق:.2ط.مسلمبفوائدالمعلمم).1988،1991(علي.بنمحمدالتمیمي،-

والتحقیقللترجمةالوطنیةوالمؤّسسةبالجزائر،للكتابالوطنیةوالمؤّسسةللنشر،التونسیةالدارالنیفر،

والّدراسات بیت الحكمة.

دمشق.القلم-دار.1طالقرآن.علوممعجمم).2001ھـ-1422(محمد.إبراھیمالجرمي،-

حسینعليد.تحقیق:.1ط.التجویدعلمفيالتمھیدم).1985ھـ-1405(یوسف.بنمحمدالجزري،ابن-

البواب. مكتبة المعارف. الریاض.

الحدیث.دارشریدة.الشربینيتحقیق:.الخصائصم).2007-ھـ1428(الفتح.أبوعثمانجني،ابن-
القاھرة.

أمینالمعطيعبدد.تحقیق:.1ط.الحدیثغریبم).1985-ھـ1405(علي.بنالرحمنعبدالجوزي،-

القلعجي. دار الكتب العلمیة- بیروت، لبنان.
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