
 

 

 



 

 

 

أْتَبَع

الَعَجم

رجٌل طبٌّ لبٌّ. وهو 

العالم...(()

والنُّوع: الجوع،



 

 

 

جائع نائع، والنائع: المتمايل

ما بِه نطيش، َأي ما ِبِه حركة. وَحَسن َبَسن

أَلنَّ َلفظه  ضرب يكون فيِه الثاني بمعنى األول فُيؤتى بِه تأكيدًا؛

رجٌل عنى األولمخالف للفظ األول، وضرب فيِه معنى الثاني غير م

قسيٌم وسيٌم

الذي ُيَحقِّقه

إّنما 

ُسمِّي إتباعًا، ألّن الكلمة الثانية إّنما هي تابعة لألولى على وجه التوكيد لها

ُرّبما جاءت صيغة :)) و

فأرادوا

َعْطشان َعْطشانانَعْطشان َنْطش

فأبدلوا من الحاِء  َحَسٌن َحَسٌن،َحَسٌن َبَسٌن

في أشباه له كثيرة وَشْيطان َلْيَطان باًء،

يُّويرى السُّْبِك

التقوية، فِإنَّ والتَّحقيق َأنَّ التَّابع يفيد 

أبي حاتم بمعناه ال يضر، بل ُمْقَتضى ُلْهالعرب ال تضعه سدى، وَج

معنى قولهم: َبَسن. سألت أبا حاتم عن 



 

 

 

بن بشر اآلمدّيفقال: ما أدري ما هو

فإّنه إّما أنعلى ثالثِة َأضربوقّسَم الرضي االستراباذي      

معنى أصاًل؛ بل ُضّمنحو هنيئًا مرئيًا،

: َحَسن َبَسن 

              :الشيَء  ُتمن نبْثَقَسن

هأي استخرجُت

َوْيَلك وَعْوَلكَوْيَلك

الكلمة الثانية إنَّما هي تابعة لألولى  إنَّما ُسمِّي إتباعًا ألنَّ

على وجه التوكيد لها وليس يتكلم بها منفردة فلهذا قيل إتباع

 ما ترْكُت

من حاجٍة وال داجٍة إّلا َأَتْيُت بها



 

 

 

ويقولون: رغمًا 

وهو لك أبدًا سمدًا سرمدًادغمًا شغمًا

ورأيت رجاًل رجاًل وإّنما ُغيِّر  ،رأيت زيدًا زيدًا



 

 

 

ِحّل وِبّل

ذهب القوم ِشَذر ِمَذر ، وِشَذر ِبَذر، و َشَذر 

ا أورده ابن فارس في اإلتباعوهو ممََّمَذر،وَشَذر َبَذر:إذا تفرقوا

يوم َعّك ،ويوم أّك من شدة الحر



 

 

 

فرجٌل  

كشيِخ

 حائٌر بائٌر

يتَِّجُه ال

اإلتباع

أصٌل واحٌد ،وهو التَّردُُّد في الشَّيء من الَحْيَرُة، وقد حاَر في  الحاُء والياُءَفاِعل

األمر َيِحيُر..

وقيــــــــــل بمعنى الَهاِلك

الباُء والواُو والراُء َأصالِن: )َفاِعل(َباِئر

وامتحانُه أحدهما هالُك الشَّيِء وما ُيْشِبُهُه من َتــــــَعطُِّلِه وُخُلوِِّه واآلخُر ابتالُء الشَّيِء

  چ فهو َباِئٌر ، وهما باِئراِن ، وهم ُبوٌر ،ويقال : َباَر َيُبوُر ُبورًا وَبوارًا



 

 

 

چہ  ہ  ہ

ُعَمان لغة َأْزِد

ُبوٌر ، وهما ُبوٌر ، وهم ُبوٌر ، وهّن ُبور هو ُبوٌر وهي

قد يكوُن ُبوٌر جمع َباِئٍر وقيل رجٌل باِئٌر 

وقوٌم َبْوٌر بفتح الباء فهو على هذا اسٌم للجمع كنائٍم وَنْوٍم وصاِئٍم وَصْوٍم

َنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن َبَواِر األيِّم)الباِئر

النًا وُبْرُت ما عنده: )) ُبْرُت ف

َجّربته، ويقال: ُبْرُت الناقَة َأبوُرها، 

ِمْبَوٌر





 

 

 

َسُهَل َيْسُهل)َفْعاًل(َسهْلًا

َأْمَهَلُهالَمَهُل

َتَمهََّل



 

 

 



 

 

 



               چے ے ھھچ 



 

 

 



چ  ڌ   ڌ  ڎ        چ 

 

چ أيمسكه على َهَوان چ

                                                             

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ 
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 م.1223 -هـ  1323: 6م، جـ 1227 -هـ 1417

تحقياال : إبااراهيم   أبااو محمااد عباادا  باان مساالم باان :تيبااة الاادينوري،       تأوياال مشااكل القاارآن ،  (8)

 شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
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 م.1282دار العلم للماليين ، بيروت 

ديااوان شااعر ذي الرمااة غاايالن باان عقبااة العاادوي ، عنااى بتصااحيحه وتنقيحااه: كارلياال هنااري            (17)

 مكارتني، د. ط، عالم الكتب، د.ت.

 م.7008-هـ 1472،دار صادر،بيروت ،7(ديوان لبيد بن ربيعة،ط13)

سير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب الدين محمود بن عبد ا  الحسيني روح المعاني في تف(14)

 هـ. 1415،تحقيل: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت 1األلوسي،ط
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 ت.
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لااب واإلبدال)ضاامن الكنااز اللغااوي( ،أبااو يوسااي يعقااوب باان إسااحا  اباان السااكي  ، تحقياال:      الق(73)
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ل، أبااو القاساام  علااي باان جعفاار باان علااي السااعدي المعاارو  بااابن الَقطَّاااع          كتاااب األفعااا  (75) 

 م.1283-هـ 1403، عالم الكتب ،1الصقلي ، ط
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ساالم هاارون،   مجالس ثعلب ،أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني المعرو  بثعلب، تحقيل : عبدال (72) 

 دار المعار ، مصر، د.ت. 
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Abstract 

The Arabic language is characterized by its adhering to the aesthetic 

sense through its commitment to the rhythm and its interest in metre 

which the ear likes even if it does not add to the meaning. Phonetic 

sequence is evidence in this concern. We Often use in our speech the 

words that follow other words which are consistent in metre, such as: 

(rjl hsn bsn), (rjl ja’ na’) and (shytan lytan) asserting and strengthening 

the speech. Phonetic sequence is one of the norms of the Arabs in their 

speech. The Arabic language is not the only language that used it, but 

shared it with other languages. Scientists differ in their attitudes in this 

subject. They disagree in their perception of Phonetic sequence as a 

result of differences in its features and restrictions. Some of them 

stipulate in the follower not to be singled out in the speech or which 

does not make a sense, or which makes an artificial sense. They also 

stipulate no to separate the followed and the follower by using the 

coordinator (and). Al-Rafe'ie benefited from Phonetic sequence which 

saved it from the heritage and used it in his book. This study has been 

divided into two sections. The first section deals with Phonetic 

sequence linguistically and idiomatically, in addition to its meaning, its 

features, its limitations, and differentiating it from the assertion. The 

second section deals with models of Phonetic sequence that have been 

employed in the book (Inspired Pen). The study terminates with 

conclusion that sums up its findings. 


