أ ْتبَعَ

العَجَم

طب لبٌّ .وهو
رجلٌ ٌّ
العالم())...
والنُّوع :الجوع،

جائع نائع ،والنائع :المتمايل
ما بهِ نطيش ،أَي ما بِهِ حركة .وحَسَن بَسَن
ضرب يكون فيهِ الثاني بمعنى األول فيُؤتى بهِ تأكيداً؛ ألَنَّ لَفظه
رجلٌ

مخالف للفظ األول ،وضرب فيهِ معنى الثاني غير معنى األول
قسيمٌ وسيمٌ

الذي يُحَقِّقه
إنّما
سُمِّي إتباعاً ،ألنّ الكلمة الثانية إنّما هي تابعة لألولى على وجه التوكيد لها

 ((:و ُربّما جاءت صيغة
فأرادوا
عَطْشان نَطْشان
سنٌ
سنٌ بَ َ
حَ َ

عَطْشان عَطْشان
سنٌ ،فأبدلوا من الحاءِ
سنٌ حَ َ
حَ َ

شيْطان َليْطَان في أشباه له كثيرة
باءً ،و َ

السبْكِيُّ
ويرى ُّ
والتَّحقيق أَنَّ التَّابع يفيد التقوية ،فإِنَّ
العرب ال تضعه سدى ،وجَهْ ُل أبي حاتم بمعناه ال يضر ،بل مُ ْقتَضى
سألت أبا حاتم عن معنى قولهم :بَسَن.

بن بشر اآلمديّ

فقال :ما أدري ما هو

على ثالثةِ أَضرب فإنّه إمّا أن

وقسّمَ الرضي االستراباذي

معنى أصالً؛ بل ضُمّ

نحو هنيئاً مرئياً،

 :حَسَن بَسَن
ت الشيءَ :
من نبثْ ُ

قَسَن
أي استخرجتُه

عوْلَك
َويْلَك و َ

َويْلَك

إنَّما سُمِّي إتباعاً ألنَّ الكلمة الثانية إنَّما هي تابعة لألولى
على وجه التوكيد لها وليس يتكلم بها منفردة فلهذا قيل إتباع


من حاجةٍ وال داجةٍ إلّا َأ َتيْتُ بها

ما تركْتُ

ويقولون :رغماً
دغماً شغماً

وهو لك أبداً سمداً سرمداً

رأيت زيداً زيداً ،ورأيت رجالً رجالً وإنّما غُيِّر

حلّ و ِبلّ
ِ

شذَر
شذَر ِبذَر ،و َ
شذَر ِمذَر  ،و ِ
ذهب القوم ِ
شذَر َبذَر:إذا تفرقوا
َمذَر،و َ

وهو ممَّا أورده ابن فارس في اإلتباع
عكّ ،ويوم أكّ من شدة الحر
يوم َ

فرجلٌ
كشيخِ
حائرٌ بائرٌ
ال يتَّجِهُ

اإلتباع
فَاعِل

حيْ َرةُ ،وقد حارَ في
َّرددُ في الشَّيء من ال َ
الحاءُ والياءُ أصلٌ واحدٌ ،وهو الت ُّ

األمر يَحِيرُ..
وقيــــــــــل بمعنى الهَالِك

بَائِر

(فَاعِل)

الباءُ والواوُ والراءُ أَصالنِ:

ُوهِ واآلخرُ ابتالءُ الشَّيءِ وامتحانهُ
ش ِبهُهُ من تَــــــعَطُّلِهِ وخُل ِّ
أحدهما هالكُ الشَّيءِ وما يُ ْ
ويقال  :بَارَ َيبُورُ بُوراً وبَواراً ،فهو بَائِرٌ  ،وهما بائِرانِ  ،وهم بُورٌ

ﭽ

ﮧ ﮨ ﮩﭼ
لغة أَ ْزدِ عُمَان
ن بُور
هو بُو ٌر وهي بُورٌ  ،وهما بُورٌ  ،وهم بُورٌ  ،وه ّ
قد يكونُ بُورٌ جمع بَائِرٍ وقيل رجلٌ بائِرٌ
ص ْومٍ
وقومٌ َبوْرٌ بفتح الباء فهو على هذا اسمٌ للجمع كنائمٍ ونَوْمٍ وصائِمٍ و َ
(البائِر



نَعُوذُ بِاللَّهِ ِمنْ َبوَا ِر األيِّم

(( بُرْتُ فالناً وبُرْتُ ما عنده:
جَرّبته ،ويقال :بُرْتُ الناقةَ أَبورُها،
ِم ْبوَرٌ



سَهلْاً

ال َم َهلُ

(فَ ْعالً)

أَ ْمهَلَهُ
َهلَ
تَم َّ

سهُل
س ُهلَ يَ ْ
َ



ﭽﮬﮭ ﮮ ﮯﭼ



ﭽ ﮄ ﮅﮆ ﭼ
ﭽ أيمسكه على َهوَان ﭼ

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
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( )31معاان ي القارآن وإعراباه ،أبااو إساحا إباراهيم باان الساري بان سااهل الزجااج ،ط ،1عاالم الكتااب،
بيروت  1408هـ  1288 -م .
( ) 37المفاردات فااي غريااب القاارآن  ،أبااو القاساام الحسااين باان محمااد المعاارو بالراغااب األصاافهاني،
ط ،1تحقيل :صفوان عدنان الداودي  ،دار القلم ،والدار الشامية  ،دمشل وبيروت 1417هـ.
()33مقااييس اللغااة ،أحماد باان فاارس باان كريااء القزوينااي ،تحقيل:عباد السااالم هاارون ،دار الفكاار،
1222م.
( )34النهاياااة فاااي غرياااب الحاااديث واألثااار ،مجاااد الااادين ابااان األثيااار الجااازري ،تحقيااال :طااااهر
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت 1322هـ 1222 -م.
( )35وحي القلم ،مصطفى صاد الرافعي،ط،1دار الكتب العلمية ،بيروت 1471هـ7000-م.

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.

