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 ملخص البحث

تناولت فً هذا البحث اإلبدال فً كتاب الشافً معرًفا به من حٌث اللغة واإلصطالح,      

واإلختالف فً عدد ذاكًرا ما اشترط فٌه العلماء, والغاٌة منه, والعلماء الذٌن اعتنوا به, 

حروفه, وتقسٌم العلماء له على قسمٌن, وعلٌهما كان تقسٌمً لمسائل اإلبدال فً كتاب 

الشافً, وفً أثناء ذلك أذكر اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة, أو الحدٌث النبوي الشرٌف الذي ٌتناول 

اه بأقوال الع ٌّ  –إن وجدت  –لماء فٌهما ابن األثٌر ظاهرة اإلبدال, معقًبا بقوله فٌها, مردًفا أ

سألة مشهورة, ملٌه من رأيٍ فٌها إن لم تكن السألة, خاتًما القول بما توّصلُت إفً هذه الم

      والحمد هلل رّب العالمٌن . وهكذا إلى آخر هذا البحث , وهللا أسأل أن ٌنفع به المسلمٌن ,
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                                                        Research Summary 

                                                                                                               

defined by the terms of  Shafi-Addressed in this research substitution in the book of Al           

the language and terminology, saying that it is stipulated that the scientists, the purpose of 

it, and scientists who looked after him, due to the difference in the number of letters, and 

nd they were Divisional issues of substitution in the the division of scientists has two parts, a

precious, or Hadith, which deals -At the time, I remember the Qur'anic verse book of healing,

with the two I'm ether phenomenon of substitution, commenting strong push by the 

of scientists _ if any _ in the matter, at the end to say come to persisting him the opinions 

This latest research, and ask Allah benefit  famous, and so to Issuehim, saying that were not 

                             .                                         the Muslims, praise be to Allah the Lord of El Alamein
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ُ
ُبسمُاهللُالرحمنُالرحيم

ُالمقدمة
ُ

 الحمد هلل , والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل , وعمى آلو وأصحابو ومف وااله , وبعد .        
 فإّف ابف األثير ُيعد مف أكابر عمماء عصره ؛ لذا سوؼ أتطرؽ الى التعريؼ بو بشكؿ موجز .     

, الشػػافعيّ  , الَمْوِصػميّ الَجػَزريّ  الكػريـ بػف عبػد الواحػد الشػيبانيّ  ىػو المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف عبػد    
( ٕ)ه ) ابػف األثيػر ( ,وبنسػبتو ) الجػزرّي (أشػتير بمبػب والػد  (ٔ)أبو السعادات مجد الديف, المعروؼ بابف األثيػر .

وقػػد ات ػػؽ  (ٖ)نسػػبة الػػى جزيػػرة "ابػػف عمػػر" وىػػي مدينػػة فػػوؽ الموصػػؿ, بينيمػػا ثالثػػة أيػػاـ, ويحػػيط بيػػا نيػػر ِدْجمػػة,
ذي ىػػ( الػٗٚٛئة لميجػرة ,  إال ابػف تغػري بػردي)توأربعػيف وخمسػمالمؤرخوف عمى تحديد تأريخ والدتو بسنة أربػ  

بالعمـ منػذ  وكاف شغوًفا (٘). , وذلؾ في أحد الربيَعْيف بجزيرة ابف ُعمر(ٗ)ئة لميجرةأربعيف وخمسمأثبت والدتو سنة 
وكاف لو تالميػذ اسػتبوا  (7)أخذ عممو مف عدد مف المشايخ في العراؽ ,(  ٙ)ريعاف شبابو ينيؿ مف نبعو الصافي . 

وقػد  ل ضػؿ والػورع والبػر وااحسػاف والبراعػة .وقد ذكر المؤرخوف لممبارؾ بف األثيػر صػ ات العمػـ وا(ٛ)مف عممو ,
ف شػاعًرا. أنشػأ عموـ العربيػة والبػرآف والحػديث وال بػو, وصػن ؼ فػي ذلػؾ تصػانيؼ م يػدة. كمػا كػا جم  التمكف بيف

 ( ٜ)ببرية مف قرى الموصؿ, ووقؼ أمالكو عميو. ِرباًطا

مػاء , فػي داره يغشػاه األكػابر والعمة , فأقػاـ بعد أف أصيب بالمرض في آخر حياتو أصبح يحمؿ في مح ّ    
ؿ مػػػف ا الـ مػػػا تحّمػػػ فييػػػا ؿتحّمػػػضػػػاىا فػػػي خدمػػػة العمػػػـ وأىمػػػو, ا وسػػػتيف سػػػنة قحتػػػى تػػػوفَي بعػػػد عمػػػر داـ ثالثًػػػ

الخمػيس والصعاب مف أجؿ إيصاؿ رسػالة ىػي مػف أسػمى الرسػاالت الػى البشػرية , وكػاف ذلػؾ فػي الموصػؿ يػـو 
 (ٓٔ) . -تعالى  –باطو ِبَدْرِب َدر اج داخؿ البمد رحمو اهلل ئة , ودفف بر سمخ ذي الحجة سنة ست وستم
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ُ"ُاإلبدالُ"ُُُ
 اابداؿ في المغة : 

 بديؿ : التغيير , واستبدلُت ثوًبا مكاف ثوب , وأًخاورد في كتاب العيف أف  الَبَدَؿ : َخَمٌؼ مف الشيء , والت      
  (ٔٔ), ونحُو ذلؾ : المبادلة . مكاف أخٍ 

إقامة حرؼ مكاف حرؼ م  اابباء عمى سائر أحرؼ الكممة , وبذلؾ قد  صطالح فيو : )ا في ااوأمّ      
رؼ منيا بحرؼ آخر يتبارباف مخرًجا أو في المخرج تشترؾ الكممتاف أو الصورتاف بحرفيف أو أكثر , ويبدؿ ح

  (ٕٔ). ( رب في المخرج بينيما, وال بد  مف شرط التبا والص ة مًعا
حػذؼ حرؼ ووض  آخر في مكانو بحيث يخت ي األوؿ ويحؿُّ ا خر مكانو سواء أكاف الحرفاف مف  )أو ىػو:  

   (ٖٔ). ( مختم يف    , أـ العمة أـ كانا صحيحيف حروؼ
قامة حرؼ مكاف حرؼ يكو          (ٗٔ). ف إّما ضرورة أو صنعًة واستحساًناوا 
ف العرب إبداؿ نَ مف سَ  : ) ىػ(ٜٖ٘يبوؿ ابف فارس)ت ؛ لذالظواىر المغوية الشائعة في المغةوىو مف ا     

ـَ بعض قامة بعضيا مبا  (٘ٔ). : مدحو ومدَىُو ... وكثيٌر مشيور(ف, ويبولو الحروؼ, وا 
  (ٙٔ). واشترط العمماء في اابداؿ بيف الحروؼ أف يكوف لغير اادغاـ     
أف يجعؿ ىػ( أّف  ) اابداؿ : ىو ٙٔٛفبد ذكر محمد بف عمي الجرجاني )تة منو ىو دف  الثبؿ والغاي     

ذلؾ ألف  مثؿ ىذه الظواىر الصوتية إّنما تحببت لتسييؿ النطؽ و ؛ (ٚٔ)( ؛ لدف  الثبؿحرؼ موض  حرٍؼ آخر
الحروؼ عمى وفؽ رأي كثير مف بالحروؼ ذات المخارج المتباربة في النطؽ , فإف  ما يسوغ وقوع اابداؿ بيف 

. وات ؽ معيـ عمى ىذا الرأي  (ٛٔ)ىػ(, ىو : تبارب األصوات في المخرجٓٛٔالعمماء وعمى رأسيـ سيبويو )ت
أصؿ البمب في  : )أن و قاؿ ي عف ال ارسيّ , فبد روى ابف جنّ ىػ(ٕٜٖي)تىػ(, وتمميذه ابف جنّ ٖٚٚال ارسي )ت

  (ٜٔ). ( الحروؼ إّنما ىو فيما تبارب منيا
اؿ بيف الحروؼ المتباعدة المخارج, ومف و مف الممكف وقوع اابدنّ ف ىناؾ مف العمماء َمْف ذىب إلى أولك      
  (ٕٓ).ىػ(ٖٔ٘)ت ب المغويّ , وأبو الطيّ ىػ(ٜٖٖ)ت , وعبد الرحمف الزجاجيّ ىػ(ٕٗٗيت )ت: ابف السكّ ىؤالء
المغة العربية , إذ َعَمَد إلييا العمماء بالدرس والتعميؿ عندما وظاىرة اابداؿ مف الظواىر المغوية البارزة في       

 أخذوا بجم  المغة وم رداتيا .
سّماه )البمب  ؛ إذ أّلؼ كتاًباىػ(ٕٙٔ)ت : األصمعيّ عتنوا بيذه الظاىرة اعتناًء خاًصاومف الذيف ا      

 ـ  الزجاجيّ , ومف ثَ أيًضا واابداؿ(ى كتابو )البمب ىػ( وسمّ ٕٗٗيت )ت, وتبعو في ذلؾ ابف السكّ واابداؿ(
ىػ( حيث ٖٔ٘)تب المغويّ , ومف بعػدىـ أبو الطيّ اه )اابداؿ والمعاقبة والنظائر(سّمػ ىػ( فبد أّلؼ كتاًبآٖٗ)ت
مف العمماء الذيف افردوا  الركب مف سارد ىذا المغوي الكبير سار في ىذا ف بع, ومِ ؼ كتابو المسّمى )اابداؿ(ألّ 

 في مؤل اتيـ لدراسة ىذه الظاىرة . عةً واس أبواًبا
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 إف  أّوؿ مف أطمؽ تسمية )اابداؿ( عمى ىذه الظاىرة المغوية ىو عبد الممؾ بف ُقريب األصمعيّ لذا       
ىػ( كما قد ٕٗٗ)تيتفبد شاركو في ىذا األمر يعبوب بف السكّ  -عمى خالؼ في ىذه النسبة -ىػ(ٕٙٔ)ت

 ػو .الحظنا ذلؾ في تسمية مؤَل َ 
, (ٕٔ)اىػ( أحد عشر حرفً ٕٜٖي )ت, فيي عند ابف جنّ في عدد حروؼ البدؿ وقد اختمؼ النحاة قديًما وحديثًا     

  (ٖٕ). يا تسعة أحرؼىػ( أنّ ٔٙٚ, في حيف ذكر ابف ىشاـ )ت( ٕٕ)ىػ( سبعة أحرؼٜٙٙ)تص وروعند ابف عُ 
ّنما الضابط في ذلؾ كّمو السماع  فّ والذي يبدو لي أ      , عف العربعدد الحروؼ غير محصور ببدر معيف وا 
ما اشتير مف ىذه بعدد معيف لدى عممائنا فيو يخض  ل , وما ورد محصوًراذ بوخِ أُ  ّف ما ورد مسموًعاأي إ

لعدة التي فأّما حصر حروؼ البدؿ في ا : )ىػ( إذ قاؿٖٗٙالحروؼ بالبدؿ, وىذا ما ذىب إليو ابف يعيش )ت
و لـ يب  البدؿ في شيء مف الحروؼ , واشتيرت بذلؾ . ولـ يرد أنّ فالمراد الحروؼ التي كثر إبداليا ,(ٕٗ)ذكرىا

ألن يا مف  وأصميا " ُمعكوكة " ؛ (ٕ٘): " ُبْعُكوَكة "ال تػرى أّنيـ قالوا؛ أا ذكر . ولو أراد ذلؾ لكاف محااًل سوى م
 : الَمْعؾ . وقالوا
  (ٕٙ). ريدوف " ما اسمؾ ؟ " ...(" با اسمؾ " ي

 وقد إالّ  اقّمما تجُد حرفً  : )ىػ( أّنو قاؿٖٖ٘ف ابف الصائغ)تعىػ(ٜٔٔ)ت ويؤيد ىذا البوؿ ما نبمو السيوطيّ       
  (ٕٚ). (جاء فيو البدؿ ولو نادًرا 

 وقد قّسـ العمماء اابداؿ عمى قسميف ىما :     
 : اابداؿ المّطرد أو )البياسي( : أواًل 

؛ ذلؾ ألّنو يخض  لبواعد صرفية محددة , وسوؼ أتطرؽ لو بالدراسة بعد ى باابداؿ الصرفي أيًضاويسمّ       
 . -تعالى  –البسـ ا خر بإذف اهلل 

  وا خر : اابداؿ المغوي أو )السماعي( :
يعنينا ىنا , فبد جم  المغويوف الكثير مف األل اظ المتباربة , وىذا ما  رد أيًضاوُيسمى باابداؿ غير المطّ      

, وىذا حاصؿ فييا والوقوؼ عمى سبب حصولو, وحاولوا وض  ت سير لإلبداؿ الفي أصواتيا التي ليا معنًى واحدٌ 
, كما أوضحت ذلؾ فيما   اابباء عمى سائر أصوات الكممةاابداؿ قائـ عمى أساس إقامة صوت مكاف آخر م

 مف الكالـ . تبّدـ
وجدتو أقرب ما  ألّنني ؛ (ٕٛ)تبسيـ الدكتور حساـ النعيمي فيما يخص حروؼ اابداؿعمى  تعتمدوقد ا      

 يكوف لصور اابداؿ في كتاب الشافي .
 
اابداؿ بيف الصوامت : والمبصود بػ )الصوامت( ىنا : حروؼ المغة العربية ما عدا األلؼ , والواو , والياء  ػٔ

  (ٜٕ) . بالجوامد ُمْحَدثيف , والصوامت ُتعرؼ أيًضاُيعرفَف بػ )الصوائت( عند ال المواتي
 : اابداؿ بيف الحروؼ المتدانية في المخرج : أواًل 
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وقد ُسميت بالحروؼ المتدانية ؛ وذلؾ ألف  الحروؼ تكوف أدنى إلى بعضيا في المخرج مف غيرىا إذا        
ف كانا مف حروؼ الحمؽ إالّ  ,ا , كاليمزةكاف معيا غيرىا مف المجموعة ن سي  أّنيما أدنى إلى والياء فيما وا 

  (ٖٓ) .تي ىي في مجموعة حروؼ الحمؽ أيًضا بعضيما مف العيف ال
 

 أ / اليمزة واأللؼ :
 ف ػؼ مػ, واألل (ٖٔ)اليمزة حرؼ شديد مجيور , ومخرجيا أقصى الحمؽ      

؛  (ٖٖ)ا, وىي مف الحروؼ المجيورة التي مخرجيا مف أقصى الحمؽ أيضً  (ٕٖ)الحروؼ التي بيف الشديدة والرخوة
إّف تدانييما في المخرج واضح , وقد ذكر ابف األثير اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في الحديث الذي ترويو لذا 

  اهلل في عيد قريش , فسألُت رسوؿ  (ٖٗ)أتتني أّمي راغبة» قالت :  –رضي اهلل عنيما  –أسماء بنت أبي بكر 
  ( ٖ٘)« .َأِصُميا ؟ قاؿ : " نعـ " 

, واألصؿ في الكممة  (ٖٙ)بيمػزة واحدة وألؼ ساكنة« َأِصُميا » وفي رواية الشافعي  قاؿ ابف األثير: )     
فمّما ثبمت اليمزتاف حذؼ اليمزة التي  ,( ٖٚ)ىمزتاف أحدىما : أصمية , والثانية : لالست ياـ , والتبدير : َأَأِصُميا؟

ست ياـ ؛ ألن يا جاءت لمعنى , وفيما كاف مف , وأببى ىمزة اال ساكنةً  مف ن س الكممة , وعّوض عنيا ألً اىي 
 چ ڀ   ڀ      پ    پ  پچپ   , كبولو تعالى : (ٖٛ)ىذا الببيؿ ثالث لغات , وكميا قرئ بيا البرآف العزيز

, ويحذؼ في النطؽ مرة , فمنيـ مف  ساكنةً  والتعويض عنيا ألً ا اليمزتيف فتحذؼ الثانية ,, وقرئ بإثبات (ٜٖ)
 (ٓٗ). يطيميا , ومنيـ مف يبصرىا , وبإدخاؿ ألؼ ساكنة بيف اليمزتيف , وعمى الثانية جاء ل ظ ىذا الحديث(

وا إحدى اليمزتيف دِّلوا أف يبإّني رأيت العرب حيف أراد ىػ( قولو:٘ٚٔىػ( عف الخميؿ)تٓٛٔنبؿ سيبويو)ت      
أخذ بيّف في قولو عز  عمٍروالمتيف تمتبياف في كممة واحدة أبدلوا ا خرة, وذلؾ قوليـ: جاٍئ وآدـ, ورأيت أبا 

, وحبؽ األولى, وقياس مف خّ ؼ األولى أف يبوؿ: يا ويمتا األد, ومف العرب ناٌس (ٔٗ)چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ    وجؿ:
لتباء ىمزتيف ف صموا, كما قالوا: اوذلؾ أّنيـ كرىوا  ؛إذا التبتا ألً است ياـ وبيف اليمزة االيدخموف بيف ألؼ 

فمنيـ  ؛ا أىؿ الحجازلتباء ىذه الحروؼ المضاع ة, فيؤالء أىؿ التحبيؽ, وأمّ اخشيناف, ف صموا باأللؼ كراىية إ
 وف اليمزة كما يخ ؼ بنو تميـ في وذلؾ ألّنيـ يخ ّ  ؛ووىي التي يختار أبو عمرٍ  ,ؾ و آ أنتمف يبوؿ: آ إنّ 

اجتماع اليمزتيف فكرىوا التباء اليمزة والذي ىو بيف بيف فأدخموا األلؼ كما أدخمتو بنو تميـ في التحبيؽ, ومنيـ 
, وأّما الذيف ال يخّ  وف اليمزة فيحببونيما ألً امف يبوؿ: إّف بني تميـ الذيف يدخموف بيف اليمزة وألؼ االست ياـ 

ف جاءت ألؼ االست ياـ وليس قبميا شيٌء لـ يكف مف تحبيبيا بٌد وخ ّ  ألً ا يدخموف بينيما وال جميًعا  وا الثانية وا 
 (ٕٗ). عمى لغتيـ

 يتضح مف ذلؾ أّف لمبّراء في مثؿ ىذا مذاىب ىي:      
 (ٖٗ). ػ تحبيؽ اليمزتيفٔ

 (ٗٗ)ػ منيـ مف خّ ؼ األولى وحّبؽ الثانية .ٕ
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 (٘ٗ)ػ منيـ مف حّبؽ األولى وخّ ؼ الثانية , وىذه أجودىاعند الخميؿ وسيبويو .ٖ
  (ٙٗ)ػ منيـ مف أدخؿ بيف اليمزتيف ألً ا .ٗ
 

 ب / الياء واأللؼ :
, فبد كانوا يعاممونو معاممة  (ٛٗ). واأللؼ حرؼ مجيور عند البدماء (ٚٗ)مخرجيما مف أقصى الحمؽ       

 (ٜٗ). رخوٌ  رتيب الحروؼ في المعاجـ بشكؿ كبير , أّما الياء فيو حرؼ ميموٌس اليمزة , وىذا واضح في ت

  وقد أفصح ابف األثير عف اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في الحديث الذي يرويو سيؿ بف سعد الساعديّ       
  ( ٓ٘)«موا ال طر ال يزاؿ الناس بخير ما عجّ » قاؿ :  أف  رسوؿ اهلل 

 ؿ الناس ال طر التبدير: ما عجّ «: ) موا ال طر ما عجّ » فبػاؿ في قػولو :      
ـّ أبدلوا مف األلؼ ىاًء , فبالوا : ميما , وأجروىا في الشرط ال يزالػوا بخير , وقد زاد عمى "ما " أخرى مثميا ث

  (ٔ٘). ( سيبويو   والجزاء مجراىا , قالو الخميؿ ووافبو عميو 
, ولكف أبدلوا مف األلؼ األولى ىاء؛ ليختمؼ "ماما"فإف أصميا:  "ميما") وأّما  :ىػ(٘ٚٔؿ )تقاؿ الخمي      

, "متى ما", و"أينما" :ا لحروؼ الجزاء مثؿالثانية ىي التي تزاد تأكيدً  "ما"األولى ىي ما الجزاء و "ما"الم ظ فػ 
  (ٕ٘)تزاد فيو ( . "ما", والدليؿ عمى ذلؾ أّنو ليس شيء مف حروؼ الجزاء إال و "كي يما"و

بمنزلتيا م   لغًوا "ما"أدخمت معيا  "ما"فباؿ: ىي  "ميما"ىػ( :) وسألت الخميؿ عف ٓٛٔوقاؿ سيبويو )ت     
كما قاؿ  "أيف"إذا قمت: إف ما تأتني آتؾ, وبمنزلتيا م   "إف"إذا قمت: متى ما تأتني آتؾ, وبمنزلتيا م   "متى"

فأبدلوا الياء  "ماما" :فيبولوا واحًدا ل ًظايـ استببحوا أف يكرروا ولكنّ  ,... (ٖ٘) چ ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈچ سبحانو وتعالى:
 (ٗ٘)مف األلؼ التي في األولى (.

 وىو اسـ فعؿ أمر بمعنى: ّنيا مف الممكف أف يكوف أصميا "َمْو"إ ىػ(:ٕٖ٘وذكر محمد بف عبد اهلل الوّراؽ)ت    
مى غير العاقؿ , تدؿ ع يما أرى ىو قوؿ الخميؿ ؛ إذ أّف "ميما"والصواب ف, (٘٘). اْكُ ْؼ , ثـّ زيدت عمييا "ما"

 .   وىي ال تدؿ عمى معنى اسـ ال عؿ "َمْو" ,مثمما تدؿ عميو "ما"
 (ٙ٘). واابداؿ بيف ىذيف الحرفيف ال يكاد يذكر في العربية عمى الرغـ مف شدة قرب مخرج ىذيف الحرفيف    
 

 جػ / السيف والصاد :
 (ٛ٘). وىما حرفاف      ميموساف (ٚ٘). خرجيما مّما بيف طرؼ المساف وفويؽ الثنايام     
إذ قاؿ : قاؿ  ح ابف األثير اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في الحديث الذي يرويو أبػو ىريرة وقد أوض      

 يوـ الجمعةِ  (ٜ٘)مصيخةٌ  وىي يوـ الجمعة ... , وما مف دابٍة إالّ  فيو الشمُس  يوـ طمعتْ  خيرُ : »  رسوؿ اهلل 
» ...(ٙٓ) . 
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ّنما ىو ُمِصيخة -" بالسيف "  – (ٔٙ)«ُمِسيخة » : )وقولو : فباؿ       ( ٖٙ)مف ااصاخة –بالصػاد  – (ٕٙ)وا 

؛ لبرب المخرج وألف  السيف تبدؿ مف الصاد في  الصوت , وقد أبدؿ مف الصاد سيًنا (ٗٙ):ااصغاء إلى سماع
أو قاؼ نحو : السراط والصراط , والسحر والصحر ,  , أو عيف , بعدىػا طاء , أو حاءأربعة مواض  : إذا كاف 

  (٘ٙ). والسبر والصبر, ...(
ىذا باب ما  أحد أبواب كتابو : ) فباؿ معنوًنا ىػ( عمى أف  ىذا اابداؿ لغةٌ ٓٛٔوقد نص  سيبويو )ت        

  (ٙٙ). ( في بعض المغات تبمب فيو السيف صاًدا
 

 الذاؿ والثاء :د / 
 (ٛٙ)ىػ( .ٕٜٖي )توىذا ما نّص عميو ابف جنّ  (ٚٙ). وىما مف مخرج واحد وىو طرؼ المساف وأطراؼ الثنايا     
ُـّ َسَممة       :) أّف  –رضي اهلل عنيا  –واابداؿ بيف ىذيف الحرفيف قد ذكره ابف األثير في الحديث الذي ترويو أ

ُـّ سممة رسوؿ اهلل  امرأة كانت تيراؽ التي كانت  اـِ الميالي واأليّ  عددَ  لتنظْر » فباؿ :  الدـ ... فاست تْت ليا أ
ـ  لتستث ػْر  ـ  لتصمي بثوبٍ  تحيضيّف ... , ث   (ٓٚ). «( (ٜٙ)ث

 وقػد تُْبَدُؿ مف الثاء ذاؿ فيباؿ : تستذفر  : ) (ٔٚ)فبػاؿ في ل ظة )االستث ار(    
  (ٕٚ)(. وكذلؾ الذفر

 : اابداؿ بيف الحروؼ المتباربة المخارج : ثانًيا
موضعييما في النطؽ  والمبصود بػ )المتباربة المخارج( : الحروؼ التي مف مخرجيف مختم يف , ولكفّ      

ا بيف طرؼ المساف وأطراؼ الثنايا , والثانية مخرجيا مف باطف إذ األولى مخرجيا ممّ  ؛متبارباف كالثاء وال اء
 (ٖٚ)مى وأطراؼ الثنايا العميا .الش ة الُس 

 
 ىػ / الصاد والراء :

ا حرؼ الراء فمخرجو مف قد تحّدثت عف مخرج حرؼ الصاد وعف ص تو بما يغني عف ااعادة ىنا , وأمّ      
مخرج النوف الذي ىو حافة المساف مف أدناىا إلى منتيى طرؼ المساف وما بينيا وبيف ما يمييا مف الحنؾ األعمى 

وىو حرؼ مجيور ,  (ٗٚ). النحرافو إلى الالـ الراء أدخؿ في ظير المساف قمياًل؛ الثنايا غير أّف مخرج وما فويؽ
  (٘ٚ). ومف الحروؼ التي بيف الشديدة والرخوة

ـْ ِريحًا َصْرَصرًا ِفيوقد ذكر ابف األثير اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في قولو تعالى :         َيْوـ  ِإن ا َأْرَسْمَنا َعَمْيِي
 (ٙٚ) َنْحس ُمْسَتِمر  

,  فأبدلوا مكاف الراء الوسطى صاًدا فباؿ عف ل ظة )َصْرصر( : ) إف  أصميا صَرَر مف الصرِّ : البرد ,       
 (ٛٚ),أصمو: كبُِّبوا (. (ٚٚ) َواْلَغاُووفَ  ُىـْ  ِفيَيا َفُكْبِكُبوا كبولو تعالى:
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 اابداؿ بيف الصوائت : ػٕ

, فاأللؼ والواو والياء ُتعد صوائت , وأّما  (ٜٚ)الصوائت : )ىو مصطمح بضد الجوامد أو الصوامت       
  (ٓٛ). ( غيرىّف فصوامت أو جوامد . وقد استعمؿ المحدثوف مصطمح الصوائت عمى أصوات المد

عمى ىذا النوع مف  وىي ما نطمؽ عمييا تسمية أحرؼ العمة, ولـ أجد في كتاب الشافي إال سبعة أمثمة    
 اابداؿ وىي كا تي :

 
 أ / اليمزة والواو :

قد تطرقُت إلى الحديث عف مخرج اليمزة وص تيا بما ُيغني عف ااعادة ىنا , وأّما الواو فمخرجو مما بيف       
؛  ة أيًضان, وىو مف الحروؼ الميّ (ٕٛ), ومف الحروؼ التي بيف الشديدة والرخوة (ٔٛ)مجيورٌ  الش تيف , وىو حرؼٌ 

  (ٖٛ). ألف  مخرجيا يتس  ليواء الصوت أشد مف اتساع غيرىا
وىو يروي الحديث عف النبّي  , عف أنس  لإلماـ النسائيّ  وقد ورد اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في روايةٍ       
 (فرأيُت الماء يخرج مف بيف أصابعو « وا باسـ اهلل توضؤ » وض  يده في ااناء ويبوؿ : )..., ف .(ٛٗ)  

قاؿ ابػف األثير في ل ظة )االسـ( الواردة في الحديث : )" واالسـ " أصمو مختمؼ فيو, فذىب البصريوف        
 فحذفت الواو استثباالً  ٌؿ " , وجمعو " َأْسماء " مثؿ : " َقْنٌو " و " َأْقناء "بوزف " َفعْ  (٘ٛ)" َسْموٌ " مف النحاة إلى أن و 

ـ  أُ بِ ـ , ونُ ونبمْت حركتيا إلى المي اًل ؿ سكوف الميـ إلى السيف , ث لى النطػؽ إ دخمت ىمزة الوصؿ عمييا توصُّ
؛ ألف   (ٚٛ)في التكسير , ]وُسميػت في التصغير[ (ٙٛ)"أسماءبالساكف يدلؾ عمى ذلؾ "ُسَمّي" في التصغير , و"

, وقاؿ الكوفيوف : ىو مف ( ٛٛ)وىو العمو "إلى أصوليا , فاشتباقو حينئٍذ مف"السُُّموّ ىذه األشياء ترد األشياء غيرىا 
" : العالمة , وأصمو "السَِّمة" ـَ ضى البياس أف تكوف جمعو " أوساًما " , ة , ومبتفأبدلوا مف الواو ىمز  عندىـ "َوَس

  (ٜٛ)(. , والحاؿ بخالفو " وتصغيره " ُوَسّيًما
وىنا نرى أف  ابف األثير قد أنكر ورود اابداؿ مف الواو ىمزًة في ل ظة )اسـ( ؛ وذلؾ لمخال ة الرأي        

وقد تناوؿ أبو  ,أخذ بو ؛ لموافبتو البياس المغويالكوفي لمبياس , وىو في ىذا يحتج برأي المذىب البصري وي
ـّ ذكر: أّف الصواب يكمف فيما ذىب إليو البصريوف؛ ىػ( ىذا الخالؼ م ّصاًل فيو , ثٚٚ٘)ت البركات األنباريّ 

ف كاف صحيًحا مف جية المعنى إال أّنو فاسٌد مف جية التصريؼ ّنني (ٜٓ)ذلؾ ألّف الذي ذىب إليو الكوفيوف وا  , وا 
 . ودليمو قوي وليس فييما شائبةٌ  ألسير في ركبو في ىذه المسألة فحجتو راسخةٌ 

الذي يرويو زيد بف  ما ورد في حديث عمر بف الخطاب  ,الحرفيف أيًضا ف ىذيفومف األمثمة عمى اابداؿ بي
الرمالف والكشؼ عف  (ٜٔ)فيـَ » قاؿ: ) سمعُت عمر بف الخطاب يبوؿ :  –رضي اهلل عنيما –أسمـ عف أبيو

وؿ اهلل كّنا ن عمو عمى عيد رس وأىمو , لكف م  ذلؾ ال ندع شيًئا ااسالـ , ون ى الك ر المناكب وقد أّطأ اهلل 
 )» .(ٜٕ)  
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ّنما ىو وّطأ بواو واليمزة فيو مبدلة مف واو قاؿ ابف األثير : )        (ٖٜ). ( أّطأ : أثبت وأرسى , ومّيد , وا 
 ب / اليمزة والياء :

 سبػؽ أف تحّدثت عف حرؼ اليمزة , أّما الياء فمخرجيا مف وسط المساف        
 ( ٜ٘). وىو مف الحروؼ المجيورة التي بيف الشديدة والرخوة (ٜٗ). بينو وبيف وسط الحنؾ األعػمى

وقد قّمؿ ابف األثير اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في ل ظة )ترايا( الواردة في الحديث الذي يرويو قيس بف أبي       
 لجأ قوـٌ إلى خثعـ ... , فبمغ حاـز إذ قاؿ : )

  (ٜٙ). «أعطوىـ ... , ال ترايا ناراىما » فباؿ :  النبي 
ّنما الوجو " « ترايا»الحديث  : )وقد جاء في بعض رواياتاألثير بعد أف ذكر رواية المسند ابفقاؿ        , وا 

ّنما جاء إذا انكسر ما قبؿ ؛ ألن و مف الرؤية والرؤية ميموزة , فأمّ  تراءى " ا إبداؿ اليمزة ياًء فميس بالكثير ؛ وا 
, قالوا في قرأت :  ينكسر ما قبميا فإّنما جاء شاًذا ا إذا لـبئر وبير , فأمّ اليمزة ساكنًة كانت أو متحركًة نحو : 

  (ٜٚ). قريت , وفي أعصر اسـ رجؿ : يعصر(
ّنو مف الممكف إبداليا ألً ا إذا كاف ما قبميا م توًحا ,أو إذ إ ,خؿ في باب: تحبيؽ اليمز, وتسييمووىذا يد       

ّنما يح ظ عف العرب إذا كاف ما قبميا مكسوًرا , أو  ياءً  واًوا إذا كاف ما قبميا مضموًما , وليس ذلؾ عمى قياس وا 
.(ٜٛ) 

 جػ / األلؼ والياء :
وص ًة, فميس مف داع إلى التكرار ىنا, وقد ورد اابداؿ بينيما في  رست فيما سبؽ ىذيف الحرفيف مخرًجاد      

 (ٜٜ). : لبيؾ الميـ لبيؾ, ...( فباؿ : )أف تمبية رسوؿ اهلل  حديث ابف عمر 
لمعمماء في معناىا واشتباقيا خالؼ , وىي مصدر مبني لمتكثير  قاؿ ابف األثير في ل ظة )التمبية( : )      

  (ٓٓٔ)لطاعتؾ بعد لزـو , فتثنيتو لمتأكيد وال تثنية حبيبية . ومعناه : إجابة بعد إجابة لزوًما والمبالغة ,
م رد غير مثنى, وأّف أل يا  (ٔٓٔ)إلى أن يا اسـ« ؾيْ لب  »يثبت في  –مف نحاة البصرة  –ويونس بف حبيب        

  (ٕٓٔ)انبمبت ياًء التصاليا بالضـ عمى حد َلَدى وَعَمى .
 بدليؿ قمبيا ياًء م  المظير.  (ٖٓٔ)ومذىب سيبويو : أن و مثنى     
 وأكثر العمماء عمى ما ذىب إليو سيبويو .     

ؾ ؾ: َلب بْ تحنًنا بعد تحنيف , وأصؿ لب يْ  , أي :« حنانيؾ»كما ثنوا  «ؾيْ لب  »ابف االنباري : ثنوا   قاؿ       
 , ...( (ٗٓٔ)فاستثبمػوا الجم  بيف ثالث باءات, فأبدلوا مف الثالثة ياًء , كما قالوا في تظّنيت مف الظف: تظّننت

.(ٔٓ٘ ) 
)ت  في أصؿ )لب ْيؾ( خالؼ بيف العمماء كما الحظنا , وقد تطرؽ ابف األثير إلى جزء منو , ذلؾ أّف الخميؿ    
, وتابعو في ذلؾ  (ٙٓٔ)كأّنو قاؿ : ّكمما أجْبُتَؾ في شيء فأنا في األَخر لؾ مجيب ,: أّنيا تثنيةىػ( ذكر٘ٚٔ

: أّف )لب ْيؾ( اسـ م رد بمنزلة )عميؾ( ولكّنو جاء ىػ(ٕٛٔػ( , في حيف زعـ يونس بف حبيب )تىٓٛٔسيبويو )ت
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عمى ىذا الم ظ في حدِّ ااضافة , وقد رد  سيبويو عميو في ذلؾ ببولو : والذي يدلؾ عمى أّف )لب ْيؾ( ليَس بمنزلة 
 ,تبوؿ :عمى زيدٍ  ى زيٍد ؛ ألّنؾ)عميؾ( أّنؾ إذا أظيرت االسـ قمَت : َلب ْي زيٍد , فمو كاف بمنزلة )عمى( لبمت : َلب  

 (ٚٓٔ). إذا أظيرت االسـ وىذا ال يمكف م  )لّبى(
؛ ألّنو اشتؽ مف ضيـ ىي ياء التثنية في )لب ْيؾ(ىػ(: األلؼ في )َلب ى( عند بعٕٜٖي )توقاؿ ابف جنّ       

ْمُت ونحو االسـ المثنى الذي ىو الصوت م  حرؼ التثنية فجمعوه مف حروفو كما قالوا مف ال إلو إال اهلل : ىم  
ؾ وىذا قوؿ سيبويو . يْ ذلؾ فاشتبوا )لّبْيُت( مف ل ظ )لب ْيؾ( , فجاءوا في ل ظ )لّبْيُت( بالياء التي لمتثنية في لبّ 

صمو : )َلب ب( ووزنو َفْعَمؿ, وال يجوز بوؿ : إف  )لب ْيؾ( اسـ م رد وأويونس بف حبيب يذكر سبب قمب األلؼ ياًء في
فبمبت الباء التي ىي الالـ الثانية مف )لب ب(  ,في كالـ العرب , وكثرة )َفْعَمؿ(لبمة )َفّعؿ( أف تحممو عمى فّعَؿ ؛ 

ـّ ُأبدؿ الياء ألً ا ؛ ياءً  ـ  إن و لمّ  ؛ىرًبا مف التضعيؼ فصار: )َلب ي( ث ا لتحركيا وان تاح ما قبميا فصار )لب ى( ث
لؼ ياًء كما قمبت في )إلى( , و)عمى( , و)لدى( , إذا ؾ وبالياء في )لب يو( قمبت األيْ وصمت بالكاؼ في لبّ 

ؾ( وصمتيا بالضمير فبمت : إلْيؾ , وعميؾ , ولديؾ . ولكف  سيبويو احتج عمى يونس فباؿ : لو كانت ياء )لب يْ 
كما أّنؾ إذا أض ت عميؾ وأختييا إلى  ض تيا إلى المظير أف تبّرىا ألً ابمنزلة ياء عميؾ ولديؾ لوجب متى أ
تبوؿ عمى ىذا : لب ى زيٍد , ولب ى جع ٍر كما تبوؿ : إلى زيٍد , وعمى عمرٍو  المظير أقررَت أل يا بحاليا , ولكنتَ 

 (ٛٓٔ). غالَمْي زيدٍ  , ولدى خالٍد, وىذا عندما لـ يكف دؿ  عمى أنو اسـ مثنى بمنزلة:
أف  أصؿ لب  بؾ : لب َب بؾ , فاستثبموا ثالث باءات فبمبوا إحداىّف ياًء , كما  وقد جاء في لساف العرب:      

   (ٜٓٔ). قالوا : تظن يُت مف الظفّ 
المّب واحٌد فإذا ثنيت قمت في الرف  : َلب اف , وفي النصب والخ ض : لب يف , وكاف في  ( :ؾلّبيْ ) وقالوا في     

   (ٓٔٔ). مرتيف ثـّ حذفت النوف لإلضافة , أي : أطعتؾ طاعةً األصؿ : لب ْيُنَؾ , أي : أطعُتؾ 
, مف غير تحّيز ة ذاكًرا الخالؼ بيف العمماء فيياكما نرى فإف  ابف األثير قد فّصؿ البوؿ في ىذه المسأل      

يف بعمميـ الرأي األشير , وىذا دأُب العمماء العامم انصاؼ رائده في كؿ ذلؾ , مبّيًناإلى مذىب ما , بؿ كاف ا
ّنني ألرى رأي ابف  , ولكّنو لـ يوّضح رأيو في سبب قمب األلؼ ياًء , بؿ اكت ى بذكر آراء العمماء كما تبدـ , وا 

؛ ذلؾ ألّف ظاىرة الحذؼ أو البمب بسبب الثبؿ في النطؽ ىػ( في ىذه المسألةٕٖٛمحمد بف الباسـ )ت نباريّ األ
 مييا .في العربية ال تحتاج إلى دليؿ يدؿ ع شائعةٌ 

 
 د / الواو والباء :

وص ًة بما يغني عف ااعادة ىنا , وأّما الباء فمخرجو مما  اولُت الحديث عف حرؼ الواو مخرًجاقد تن        
  (ٕٔٔ). , وىو مف الحروؼ المجيورة الشديدة (ٔٔٔ)بيف الش تيف

كاف أصحاب :» يبوؿ  ) سمعُت أنًسا الذي يبوؿ: وقد ورد اابداؿ بيف ىذيف الحرفيف في حديث قتادة      
ُؤوف رسوؿ اهلل    (ٖٔٔ). ( . قاؿ: قمت : سمعتو مف أنس ؟ قاؿ : إي واهلل«  يناموف ثـّ يصموف وال يتوض 
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؛ بة عف حرفو األصمي الذي ىو الباءقاؿ ابف األثير في عبارة )إي واهلل( : ) الواو واو البسـ , وىي نائ       
ـ  الذي يوصؿ ال عؿ الباصر إلى الم عوؿ فتعدّ  ألف  الباء ىو الحرؼ يو إليو , تبوؿ : حم ُت باهلل , وأقسـ باهلل , ث

 (ٗٔٔ). ( أبدلت مف الباء الواو ؛ لبرب المخرج وصارت أولى مف األصؿ ؛ لكثرة االستعماؿ

, فمعناه: أحمؼ باهلل, فإذا ىػ(: )واو( البسـ تكوف بداًل مف )الباء(؛ ألّنؾ إذا قمت: باهلل ألفعمفّ ٕ٘ٛقاؿ المبرد )ت
 (٘ٔٔ)و)الواو( مف الش ة . , فذلؾ معناه؛ ألّف مخرج )الباء(,قمت: واهلل ألفعمفّ 

     

ُ:ُاإلبدالُالمطردُأوُالقياسي 
وىو البسـ ا خر مف قسمي اابداؿ, وسّمي ىذا البسـ بيذه التسمية ؛ ألّنو يخض  لبواعد صرفية محددة      

الطاء ,  ( إذا كانت قبميا أحد أصوات ااطباؽ وىي : )كما في صيغة )اْفَتَعَؿ( , التي تبدؿ )التاء( فييا )طاءً 
البياس )اضتج ( , وكذلؾ إذا كاف قبؿ )التاء( مػف والظاء , والصاد , والضاد( نحو )اضطج ( التي تكوف عمى 

( , إذا تبدؿ )التاء( مف صوت مجيور مف نحو  الزاي , والذاؿ , والداؿ ىذه الصيغة أحد األصوات المجيورة )
  (ٙٔٔ): )ازدرع( وقياسيا : )ازترع( .

ب ذلؾ يعود إلى أّف بعضيـ وقد أوضحت مف قبؿ أف  العمماء قد اختم وا في عدد حروؼ اابداؿ ولعّؿ سب     
و مختص بأحرؼ , ولكنّ  لمحروؼ أيًضا قد خمط بيف م يومي اابداؿ وااعالؿ ؛ ذلؾ ألّف ااعالؿ فيو إبداؿ

, وجدير بالذكر ىنا أف أشير إلى أّف بعض العمماء قد أدخموا تحت ىذا اابداؿ ما ليس منو , أْي: ما (ٚٔٔ)العمة
ب , وقد حاولوا أف ي سروه قياسًيا رفت بو بعض قبائؿ العر عُ  بداؿ سماعيلبياسي , بؿ ىو إليس باابداؿ ا

الباؼ ,  وذلؾ إذا جاءت قبؿ ) إبداؿ السيف صاًدا لموصوؿ إلى البياس فيو , مف ذلؾ : فأخذوا يتأولوف كثيًرا
السماعي وأوضحو , وقد تناولتو في اابداؿ (ٛٔٔ)ىػ(ٓٛٔ(, وىذا ما أشار إليو سيبويو )ت والغيف , والخاء

في بعض المغات . وفيو  ا: ىذا باب ما يبمب فيو السيف صادً سّماه  األصوؿ في النحو إذ وض  لو باًبا صاحب
الثالث مف الحواجز, فمثاؿ ذلؾ يبولوف :  الميجات لـ يبالوا بما بيف السيف وىذه األحرؼبّيف أف أصحاب ىذه 

 -وىـ مف قبائؿ تميـ  -رد ىذا في لغة بني العنبروقد اطّ  )صالغ( في )سالغ( , و )صمخ( في )سمخ( , وىكذا
قالب أو إبداؿ , وىذا االختالؼ الببائؿ ينطبونيا بالسيف مف دوف إ؛ ذلؾ ألف  غيرىـ مف (ٜٔٔ)وىو نطؽ ليجي

د ستزادة فميعراىيـ أنيس في كتابو فمف أراد ااقد تناولو الدكتور إب طؽ لدى الببائؿ العربية واس  جًدافي الن
ف يعّدوف مثؿ ىذا اابداؿ إبدااًل , غير أّنني وجدت أّف ابف األثير قد سار في ركب ىؤالء العمماء الذي(ٕٓٔ)إليو

حضرِت الصالُة فباـ مف » فباؿ:   , إذ يبوؿ في ل ظة )البسط( الواردة في الحديث الذي يرويو أنس قياسًيا
ُغر المخضُب أف يبسط فيو كّ و ... فصَ (ٕٔٔ)ِبِمْخَضبٍ   ي رسوؿ اهللتِ كاف قريب الدار إلى أىمو وببي قوـٌ فأُ 

  (ٕٕٔ)...« . يـ فتوضأ البوـ كمّ 
جؿ الطاء ؛ ألف  السيف ضد الببض ... , وتكتب بالسيف والصاد ؛ أل« البسط » و قاؿ ابف األثير : )      

مف مف كم ة الصعود  والباؼ؛  ىرًباطاء , والحاء , والعيف , إذا وقعت قبؿ أربعة أحرؼ وىي : ال اتبدؿ صادً 
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و ال , بخالؼ ما إذا وقعت بعدىا فإنّ  واحدٍ  وليصير النطؽ بالحرفيف مف مكافٍ  األدنى إلى األعمى عند النطؽ ؛
مف األعمى إلى األدنى . وبياف ذلؾ : أّف ىذه األحرؼ األربعة مخرجيا مف أعمى الحنؾ األعمى ,  يكوف نزوالً 

س ؿ , فإذا كانت قبؿ الطاء احتجَت أف تنطؽ بالسيف مف األس ؿ , وبالطاء مف األعمى والسيف أس ؿ الحنؾ األ
ذا تأخرت انعكست الحاؿ فسيؿ النطؽ  (ٖٕٔ). ( , وا 

وىنا أقوؿ : إّنني ال أستطي  أف أنكر ىذا الجيد العظيـ مف ىؤالء العمماء األفذاذ في تعميؿ ىذا النوع مف        
ني في الوقت ن سو ال يمكنني أف أغض الطرؼ عف حبيبة ال تخ ى عف الكثير مّنا أال أنّ  اابداؿ وت سيره , بيدَ 

 ليجةىػ( في )البسط( : إّف )الصاد( ٘ٚٔوقد قاؿ الخميؿ )ت ,يجات وتوسعيا ما بيف قبائؿ العربوىي تنوع الم
ف كاف كذلؾ فمماذا التأويؿ ؟! فعدـ التأويؿ أولى مف التأويؿ .(ٕٗٔ)فييا .  , وا 

ومف أمثمة اابداؿ البياسي في كتاب الشافي ما أوضحو ابف األثير في ال عؿ الماضي )اضطرب( الػوارد        
إذا خطب استند إلى جذع نخمة ... فمما   إذ يبوؿ : ) كاف النبيّ  في الحديث الذي يرويو جابر بف عبد اهلل 

 (ٕ٘ٔ). الناقة ...( صن  لو المنبر فاستوى عميو اْضَطَرَبْت تمؾ السارية كحنيف
التحرؾ واالنزعاج وىو اْفِتَعاؿ مف الضرب , واألصؿ فيو : اْضَتَرَب « : ااْضِطَراب )» قاؿ ابف األثير :       

ـّ قمبت التاء طاءً   (ٕٙٔ). ألجؿ الضاد( ؛ث
 ) عباس ما بّينو في ال عؿ الماضي )اضطج ( الوارد في الحديث الذي يرويو ابف  ومف األمثمة أيًضا      

 (ٕٚٔ). في عرض الوسادة ...( قاؿ : فاْضَطَجعتُ  –وىي خالتو  - أن و بات عند ميمونة زوج النبي 
 اْفِتَعاؿ مف الضجعة ... وفي اْفَتَعَؿ مف ىذا الم ظ لمعرب مذىباف : « : ااْضِطَجاع )» فباؿ :        
 لمكاف الضاد فتبوؿ : اْضَطَجَ  . طاءً  أحدىما : تبمب التاءُ      
؛ لبرب ما بينيما , فتبوؿ : اض ج  , وال تبوؿ : اط ج  ؛ ألف  الضاد ال  في الضادِ  والثاني : تدغـ التاءُ      

 (ٕٛٔ). ( تدغـ في الطاء
جـ ال يحت إذ كاف يبوؿ : ) ومنيا ما أوضحو في ال عؿ المضارع )يضطر( الوارد في حديث ابف عمر       

 (ٜٕٔ). ( المحـر إاّل أف يْضَطَر إليو مّما ال بد  منو
: اْفَتَعَؿ مف الضرورة وىي الحاجة ... فمّما اجتمعْت التاء والضاد في فباؿ ابف األثير : )اْضَطرّ       

في  مةٌ طاًء ؛ ألف  الطاء مف مخرج التاء وىي قريبة مف الضاد سي اجتماعيما ثبؿ في النطؽ واستكراه قمبوا التاءَ 
 (ٖٔٔ). ( االْضِطَرار :معيا , والمصدر( ٖٓٔ)النطؽ
أّنو أقبؿ  ) ما ذكره في ال عؿ المضارع )يصطمي( الوارد في حديث عبد اهلل بف أبي عمار  يًضاومنيا أ      

م  معاذ بف جبؿ وكعب األحبار في ُأناس محرميف مػف بيت المبدس بعمرة , حتى إذا كّنػا ببعض الطػريؽ 
 (ٕٖٔ). عمى نار يصطمي ...(وكعب 
طاًء ؛  صمى يصمي فيو مصتٍؿ , فبمبت التاءُ  مف اؿعَ تِ بالنار وىو افْ  (ٖٖٔ)االْصِطالء : التدفي قاؿ : )       

 (ٖٗٔ). ( لبرب المخرج في التاء والطاء ؛ ولمشاركة الطاء لمصاد في ااطباؽ
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نيى عف  أّف رسوؿ اهلل  ) ومنيا بّينو في فعؿ األمر الوارد في الحديث الذي يرويو جابر بف عبد اهلل       
 (ٖٙٔ). ( : كموا وتزّودوا واّدخروا(ٖٗٔ)أكؿ لحوـ الضحايا بعد ثالث ثـ قاؿ َبْعدُ 

َعْمُت منو ىو : اْذَتَخْرُت , فمّما اجتم  الذاؿ , واْفتَ  خره دخًرااادَِّخػار : اْفِتَعاؿ مف دخرُت الشيء أد   قاؿ : )      
يما , ؛ ليخؼ  النطؽ برادوا أف يدغموا أحدىما في ا خروالتاء وىما متبارباف , وفي النطؽ بيما كم ة ومشبة , فأ

 ميممة مشددة وىو األكثر . فبمبوا الذاؿ المعجمة دااًل ميممة فتصير دااًل 
 (ٖٚٔ). ( معجمةً  مشددةً  فتصير ذااًل  معجمةً  والثاني : أف يبمبوا الميممة     
وأّما عف أخر أمثمة اابداؿ البياسي فيو ما ذكره ابف األثير في ال عؿ الماضي )اصطرؼ( الوارد في       

 ... , فتراوضنا حتى اْصَطَرَؼ ...( أن و إلتمس صرًفا ) الحديث الذي يرويو مالؾ بف أوس بف الحدثاف 
.(ٖٔٛ) 

اْفَتَعَؿ مف الصرؼ , واألصؿ اْصَتَرَؼ , بتاء , فمّما اجتمعِت التاء والصاد وثبؿ « اْصَطَرَؼ »  قاؿ : )       
 (ٜٖٔ). ( طاًء ؛ لتجانس الصاد فإنيما حرفا إطباؽ النطؽ بيما قمبت التاءُ 

 

  : بعدُهذاُالبحثُاتضحُلي

ّنما ػ إ  ؾ ػي ذلػط فػالضابّف عدد حروؼ البدؿ غير محصور ببدر معيف, وا 
 وما ورد مف ذلؾ محصػوًرا لػدى عممائنا فإّنما يخض  لما اشتير مف ىذه الحروؼ .السماع عف العرب, 

قالوا بإبداؿ ) السيف ( ) صاًدا ( إذا جاءت قبؿ ) الباؼ, والغيف, والخاء(, وقد  ػ إّف ابف األثير مف العمماء الذيف
ما ذكره صاحب الكتاب؛ فميس مف داٍع لمثؿ ىذا التأويؿ في ىذا  قمت: إّف ىذا جاء في بعض المغات, وىذا

     المباـ .
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُهوامشُالبحث

 . ٜٛٗػٛٛٗ/  ٕٔسير أعالـ النبالء: و ,  ٔٗٔ/  ٗوفيات األعياف: و ,  ٕ٘/  ٘ينظر: معجـ األدباء:  (ٔ)
  . ٘ٚ/ٔينظر: نزىة األلباب في األلباب:  (ٕ)
 . ٜٖٗ/ ٖوفيات األعياف:و ,  ٖٛٔ/ ٕ( ينظر: معجـ البمداف: ٖ)
 . ٜٛٔ/ٙ( ينظر:النجـو الزاىرة: ٗ)
  .ٕ٘/٘( ينظر: معجـ األدباء: ٘)
 . ٖ٘/ٔ( مبدمة جام  األصوؿ: ٙ)
 . ٖٙٙ/ٛ, وطببات الشافعية:  ٕ٘/٘( ينظر في شيوخو: معجـ األدباء: ٚ)
 . ٖٙٙ/  ٛ, وطببات الشافعية الكبرى: ٜٓٗ/  ٕٔ( ينظر: سير أعالـ النبالء: ٛ)
 .ٕٙػٓٙ/ٕ, وطببات الشافعية: ٖٚٙ/ٛ, وطببات الشافعية الكبرى: ٜٓٗ/ٕٔينظر: سير أعالـ النبالء:  (ٜ)
برى: , وطببات الشافعية الكٜٔٗ/ٕٔ, وسير أعالـ النبالء: ٖٗٔ/ٗينظر في وفاتو: وفيات األعياف: ( ٓٔ)

 . ٜٜٔ/ٙ, والنجـو الزاىرة: ٖٚٙ/ٛ
, ٖٛٔ/ٜ, والمحػػػيط فػػػي المغػػػة : )بػػػدؿ( :  ٖٜ/ٗٔ, وينظػػػر : تيػػػذيب المغػػػة : )بػػػدؿ( :  ٘ٗ/ٛ( )بػػػدؿ( : ٔٔ)

 . ٛٗ/ ٔٔ, ولساف العرب : )بدؿ( :  ٜٚ/ٔ, واألفعاؿ : )بدؿ( :  ٕٓٔ/ٔومباييس المغة : )بدؿ( : 
 . ٔٓٔوينظر : شذا العرؼ : ,  ٜ/ٔ( مبدمة اابداؿ ألبي الطيب : ٕٔ)
 . ٚ٘ٚ/ٗ( النحو الوافي : ٖٔ)
 . ٖٕٔ, وشرح المموكي :  ٖٖٔ/ٓٔ( ينظر : شرح الم صؿ : ٗٔ)
 . ٗ٘ٔ( الصاحبي : ٘ٔ)
 .  ٖٕٔ, وشرح المموكي :  ٔٙ/ٔ( ينظر : المبتضب : ٙٔ)
 . ٘ٔ( التعري ات : ٚٔ)
 .  ٖ٘ٙ/ٗ( ينظر : الكتاب : ٛٔ)
 . ٕٙ/ٔ( سرصناعة ااعراب :ٜٔ)
 . ٕٔ-ٔٔ/ٔ: مبدمة اابداؿ ألبي الطيب : ( ينظرٕٓ)
 . ٖٕٔ: شرح المموكي : ( ينظرٕٔ)
 .  ٕ٘٘( المبّرب : ٕٕ)
 . ٖٓٚ/ٗ: أوضح المسالؾ الى أل ية ابف مالؾ : ( ينظرٖٕ)
  ي .( يعني ابف جنّ ٕٗ)
ينظػػر : المحػػيط فػػي المغػػة :  ( الُبْعُكوَكػػة : تعنػػي الخػػاص مػػف الشػػيء أو معػػػظـ الشػػيء أو المػػػاؿ الكثيػػر . ٕ٘)

 . ٖٖٕ/ٔ)بعؾ( : 
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 . ٖٖٔ/ٔ, وينظر : شرح الم صؿ :  ٕ٘ٔ( شرح المموكي : ٕٙ)
 . ٖٙ٘/ٔ( المزىر : ٕٚ)
 .  ٜٛ( ينظر : الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني : ٕٛ)
 . ٗٔٔ( ينظر : معجـ الصوتيات : ٜٕ)
 . ٜٛجني : ( ينظر : الدراسات الميجية والصوتية عند ابف ٖٓ)
 .ٜٙ, ٔٙ-ٓٙ, ٙٗ/ٔ: ااعرابصناعة , وسر  ٖٗٗ - ٖٖٗ/ٗ ( ينظر : الكتاب :ٖٔ)
  .  ٔٙ/ٔ:  ااعراب صناعة( ينظر : سر ٕٖ)
 .ٔٙ, ٙٗ/ٔ:  ااعراب صناعة, وسر  ٖٗٗ,  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظر ٖٖ)
 : )راغمة( , وىو تحريؼ, والمثبت مف المسند . ٘٘ٔ/ٖ( في الشافي : ٖٗ)
(, ٜٕٛ٘ٙ,)ٖٗٗ/ٙ(, مسند أحمد بف حنبػؿ : ٕٛ٘,)ٖٙٛ, وينظر:السنف المأثورة: ٓٓٔ( مسند الشافعي: ٖ٘)

( , وسػػػػػػنف أبػػػػػػػي داود : ٖٓٓٔ, ) ٜٙٙ/ٕ(, وصػػػػػػحيح مسػػػػػػػمـ : ٖٖٙ٘,)ٖٕٕٓ/٘وصػػػػػػحيح البخػػػػػػػاري: 
ٕ/ٕٔٚ ( ,ٔٙٙٛ. ) 

ّنما الذي ذكرىا ىي افعي وردت بيمزة واحدة كما رأينا( في رواية الشٖٙ)  رواية البخاري ., وا 
 ( في الشافي : )أصميا( , وىو تصحيؼ .ٖٚ)
تحاؼ فضالء البشر في , وا  ٙٙ-٘ٙجة في البراءات السبعة: . والح ٖٚ-ٖٙ( ينظر: السبعة في البراءات: ٖٛ)

 . ٗٙالبراءات األربعة عشر: 
 . ٓٔ, وسورة يس :  ٙ( سورة الببرة : ٜٖ)
لبًسػػػػا, لرّبمػػػػا يكػػػػوف تصػػػػحيً ا مػػػػف المحبػػػػؽ ,  –رحمػػػػو اهلل  -جػػػػد فػػػػي كػػػػالـ المصػػػػنؼ, أٙ٘ٔ/ٖ( الشػػػػافي : ٓٗ)

 . -تعالى  -وسأوضحو بإذف اهلل
  . ٕٚ( سورة ىود: ٔٗ)
 . ٘ٙٙ-ٗٙٙ/ٕ, وسر صناعة ااعراب:  ٕ٘٘, ٔ٘٘, ٜٗ٘/ٖينظر: الكتاب:  (ٕٗ)
 .  ٖٚٔ: السب  في البراءات: ( وىي قراءة عاصـ, وحمزة, والكسائي إذا حبؽ, وابف عامر.ينظرٖٗ)
 . ٙٚوىي قراءة ىشاـ . ينظر: البدور البدور الزاىرة:  (ٗٗ)
-ٜٔعراب البرآف لمنحػاس: , وا   ٖٙٔنظر:السبعة في البراءات: ( وىي قراءة ناف , وابف كثير, وأبي عمرو.ي٘ٗ)

ٕٓ     . 
 . ٙٚ, والبدور الزاىرة: ٖٙٔت :( وىي قراءة الكسائي, وقالوف, وأبو جع ر. ينظر:السبعة في البراءاٙٗ)
 . ٙٗ/ٔ, وسر صناعة ااعراب :  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ينظر (ٚٗ)
 .  ٔٙ/ٔ, وسر صناعة ااعراب :  ٖٗٗ/ٗ: الكتاب : ينظر (ٛٗ)
 : المصدراف أن سيما .ينظر (ٜٗ)
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(, ومسػػػػػػػػػػػػػػػند أحمػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٗٙ,)ٕٛٛ/ٔ, وينظػػػػػػػػػػػػػػػر: موطػػػػػػػػػػػػػػػأ مالػػػػػػػػػػػػػػػؾ: ٗٓٔ/ٔمسػػػػػػػػػػػػػػند الشػػػػػػػػػػػػػػػافعي:  (ٓ٘)
 ( .ٜٛٓٔ,)ٔٚٚ/ٕ(,وصحيح مسمـ:ٙ٘ٛٔ,)ٕٜٙ/ٕ(, وصحيح البخاري:ٕٕٙ٘ٛ,)ٖٖٔ/٘حنبؿ:

 . ٜٛٔ/ٖ( الشافي : ٔ٘)
 .                 ٖٛ٘/ٖالعيف:  (ٕ٘)
  .  ٛٚ( سورة النساء:ٖ٘)
 . ٜ٘ٔ/ٕ, واألصوؿ في النحو:ٛٗ/ٕب: , وينظر المبتضٓٚ-ٜ٘/ٖ( الكتاب: ٗ٘)
, ٕٓني الحػروؼ:اىػػ( لسػيبويو .  ينظػر: معػٖٓٗ)ت وىذا البوؿ نسبو الزجاجيّ , ٖ٘ٗ( ينظر: عمؿ النحو: ٘٘)

 . ٖ٘, ومغني المبيب:ٗ٘-ٖ٘/ٕوالمباب في عمؿ البناء وااعراب:
 . ٛٔٔ: الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني : ( ينظرٙ٘)
 . ٚٗ/ٔ:  ااعراب صناعة, وسر  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظرٚ٘)
 .ٓٙ/ٔ: سرصناعة ااعرلب : ( ينظرٛ٘)
 . ٖ٘/ٖ)إال ىي مسيحة( وىو تصحيؼ , ينظر : لساف العرب : )صيخ( :  ٕٗٔ/ٕ: ( في الشافيٜ٘)
(, وسػػػػػػػنف أبػػػػػػػي داود: ٖٛٓٓٔ,)ٙٛٗ/ٕ, وينظػػػػػػػر: مسػػػػػػػند أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف حنبػػػػػػػؿ: ٕٚ/ٔ( مسػػػػػػػند الشػػػػػػػافعي: ٓٙ)

 (. ٜٔٛٔ),ٖٔ٘/ٕ(, ومعرفة السنف وا ثار: ٗ٘ٚٔ,)ٓٗ٘/ٔ(, وسنف النسائي الكبرى: ٙٗٓٔ,)ٕٚٗ/ٔ
 )مسيحة(, وىو تصحيؼ .   ٗٗٔ/ٕ: ( في الشافئٙ)
 مصيخة(, وىو تصحيؼ .( في الشافي: )ٕٙ)
 ( في الشافي: )ااصاحة(, وىو تصحيؼ .ٖٙ)
 ( في الشافي: )إسماع(, وأظّنو تصحيً ا .ٗٙ)
 . ٜٕ٘/ٚ, وينظر : تاج العروس : )صيخ( :  ٗٗٔ/ٕ: ( الشافي٘ٙ)
 . ٜٚٗ/ٗ: ( الكتابٙٙ)
 . ٖٖٗ/ٗ( ينظر:الكتاب: ٚٙ)
 . ٚٗ/ٔ: سر صناعة ااعراب: ( ينظرٛٙ)
 : )ثـ  تصمي( .ٖٙٔ/ٔ( في الشافي: ٜٙ)
(, ٜٕ٘ٚٙ,)ٕٖٓ/ٙ(, ومسػند أحمػد بػف حنبػؿ:ٖٙٔ,)ٕٙ/ٔ, وينظر: موطأ مالػؾ:ٕٙٔ/ٔ( مسند الشافعي:ٓٚ)

 (. ٕٗٔ,)ٔٔٔ/ٔ(, وسنف النسائي الكبرى:ٕ٘ٚ,)ٔٚ/ٔف أبي داود:وسن
ىو أف تشد المرأة فرجيا بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بيا وتوثؽ طرفييا فػي شػيء تشػده عمػى ( اِاْسِتْثَ ار:ٔٚ)

, ٚ٘/٘ٔوسطيا فتمن  سيالف الػدـ , وذلػؾ بعػد أف تطيػر حػيف تريػد الصػالة .ينظػر: تيػذيب المغػة:)ث ر(: 
, وتػػػاج العروس:)ث ػػػر(: ٘ٓٔ/ٗ.لسػػػاف العرب:)ث ػػػر(: ٕٗٔ/ٔيػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث واألثر:)ث ػػػر(: والنيا
ٔٓ/ٖٕٚ  . 
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 . ٖٙٚ/ٔٔ, وينظر: تاج العروس:)ذفر(:ٖٛٔ/ٔ: ( الشافيٕٚ)
 . ٜٛ: الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني : ( ينظرٖٚ)
 . ٚٗ/ ٔ, وسر صناعة ااعراب :  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظرٗٚ)
 . ٔٙ/ٔ, والمصدر ن سو :  ٖٗٗ/ٗ: المصدر ن سو : ( ينظر٘ٚ)
 . ٜٔ( سورة البمر : ٙٚ)
 :)كبوليـ: كبكبوا فييا (, أظّنو تصحيً ا .ٖٖ٘/ٕ, وفي الشافي:ٜٗ( سورة الشعراء:ٚٚ)
 , ولسػػػػاف العػػػػرب:ٙٔٗ/ٕ, والمخصػػػػص:ٙٚ/ٕٔ, وينظػػػػر: تيػػػػذيب المغة:)صػػػػّر(:ٖٖ٘/ٕ( الشػػػػافي : ٛٚ)

 .  ٕٖٓ/ٕٔالعروس:)صّر(: , وتاجٓ٘ٗ/ٗصّر(:(
 :)الصوائت( , وىو وىـ .  ٗٔٔ( في معجـ الصوتيات:ٜٚ)
 ( المصدر ن سو . ٓٛ)
 . ٛٗ/ٔ, وسر صناعة ااعراب :  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظرٔٛ)
 . ٔٙ-ٓٙ/ٔ:  ااعراب صناعة: سر ( ينظرٕٛ)
 . ٖ٘ٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظرٖٛ)
, ولكػػف ٘ٔ/ٔ, وىػػذا الحػديث بنصػو فػي مسػند الشػافعي:ٜٓ/ٕلمنيػر:, والبػدر ٕٛٗ/ٗٔ( صػحيح ابػف حبػاف:ٗٛ)

(, ومسػػػػػػػػند أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ٕٙ,)ٕٖ/ٔمػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر عبػػػػػػػػارة )توضػػػػػػػػؤوا باسػػػػػػػػـ اهلل( , وينظػػػػػػػػر: موطػػػػػػػػأ مالػػػػػػػػؾ: 
 ( .ٜٕٕٚ,)ٖٛٚٔ/ٗ(, وصحيح مسمـ:ٚٙٔ, ) ٗٚ/ٔ(, وصحيح البخاري: ٖٕٓٚٔ,)ٕٖٔ/ٖحنبؿ:

 : )سمي(, وأظّنو تصحيً ا . ٕٗٔ/ٔ( في الشافي:٘ٛ)
 . ( في الشافي: )اسما(, وىو تحريؼٌ ٙٛ)
   الكالـ ؛ إذ لـ أتوصؿ الى كنييا , ولرّبما يكوف تصحيً ا .( ال أرى ليذه العبارة وجًيا في ٚٛ)
 . ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٖ: الكتاب : ( ينظرٛٛ)
 .ٜٜ/ٖسمو(:(مباييس المغة:, ٕٜ/ٔسر صناعة ااعراب: وينظر:, ٕٗٔ/ٔ( الشافي: ٜٛ)
, والمبػػػػػػاب فػػػػػػي عمػػػػػػؿ البنػػػػػػاء ٗٔ-ٖٔ, واانصػػػػػػاؼ فػػػػػػي مسػػػػػػائؿ الخػػػػػػالؼ:ٖٔ-ٖٓبيػػػػػػة:ينظر:أسػػػػػػرار العر ( ٜٓ)

, وتػػػػػػػػػػػػػػػػاج ٙٙٗ/ٖ, وىمػػػػػػػػػػػػػػػػ  اليوامػػػػػػػػػػػػػػػػ :ٖٕٓ-ٜٕٓ/ٔ, والمصػػػػػػػػػػػػػػػػباح المنير:)سػػػػػػػػػػػػػػػػما(:ٙٗوااعػػػػػػػػػػػػػػػػراب:
 .ٖ٘ٓ/ٖٛالعروس:)سما(:

( , وىو تصحيؼ .ٙٚٗ/ٖ( في الشافي:ٜٔ) ـَ  : )قي
(, وسػػػػػػػػنف ابػػػػػػػػف ٚٛٛٔ,)ٛٚٔ/ٕداود:(, وينظػػػػػػػػر: سػػػػػػػػنف أبػػػػػػػػي ٖٚٔ,)٘ٗ/ٔ( مسػػػػػػػػند أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػؿ:ٕٜ)

, ولكػف  ٕٛٔ/ٔ(, وىو في مسػند الشػافعي:ٕٛٓٚ,)ٕٔٔ/ٗ(, وصحيح ابػف خزيمة:ٕٜٕ٘,)ٜٗٛ/ٕماجو:
 الرواية )وقد أظير(, والمعنياف متبارباف .

 . ٕٓٓ/ٔ, وينظر : لساف العرب : )وطأ( :  ٚٚٗ/ٖ( الشافي : ٖٜ)
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 . ٚٗ/ٔ:  بااعرا صناعة, وسر  ٖٖٗ/ٗ: الكتاب : ( ينظرٜٗ)
 . ٔٙ-ٓٙ/ٔ: , وسر صناعة ااعراب  ٖٗٗ/ٗالكتاب : : ( ينظرٜ٘)
, وسػػػػػػػػنف البييبػػػػػػػػي ٕٔٚ/ٙ(, ومعرفػػػػػػػػة السػػػػػػػػنف وا ثػػػػػػػػار:ٜٜٕٖٚ,)ٛٙٗ/ٙ( مصنػػػػػػػػػؼ ابػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي شػػػػػػػػيبة:ٜٙ)

, ولكػػف بم ػػظ ٖ٘/ٙ, وفػػي كتابػػو األـ :ٕٕٓ/ٔ(, والحػػديث فػػي مسػػند الشػػافعي:ٕٚٗٙٔ,)ٖٓٔ/ٛالكبػػرى:
 في ىذا الحديث . )تتراأى(, وىو المشيور

 . ٕٕٙ/٘( الشافي : ٜٚ)
, والنياية في غريب الحديث ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٗالمخصص:, ٖٛٚ/ٕسر صناعة ااعراب:ينظر: ( ٜٛ)

 .ٗ٘ٗ/ٗٔ, وتاج العروس:)يبر(:ٜ٘/ٔ, ولساف العرب:)حأل(:ٕٔٗ/ٔواألثر:
,  ٔٙ٘/ٕالبخػػاري : ( , وصػػحيح ٖٓٚ, ) ٖٖٔ/ٔ, وينظػػر : موطػػأ مالػػؾ :  ٕٕٔ/ٔ( مسػػند الشػػافعي : ٜٜ) 

 ( .ٕٔٛٔ,)ٕٙٔ/ٕ, وسنف أبي داود: ٕٗٛ/ٕ(, وصحيح مسمـ: ٗٚٗٔ)
 . ٗٛٔ/ٗ( ينظر: تاج العروس : )لبب( : ٓٓٔ)
 . : )وذىب يونس... إلى أّف )لّبيؾ( اسـ م رد (في كالمو لبًسا, وأظّنو تصحيً ا, والصواب فيما أرى أجد( ٔٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٜٖبى(: , وتاج العروس:)لٖٕٛ/٘ٔالعرب:)لبى(:ولساف , ٖٔ٘/ٔالكتاب:ينظر:( ٕٓٔ)
-ٖٔ٘/ٔ:)مبنػػي(, وأظّنػػو تصػػحيً ا ؛ إذ أّنيػػا عنػػد سػػيبويو منصػػوبة. ينظػػر: الكتػػاب:ٕٙٗ/ٖ( فػػي الشػػافي:ٖٓٔ)

ٖٕ٘. 
( في الشافي: ) وأصؿ لبيؾ لبيؾ , فاستثبموا الجم  بيف ثالث ياءات ,..., كما قالوا في تظّنيػت مػف الظػّف ٗٓٔ)

 . ٓٓٔ/ٔ(, وىو تصحيؼ والصواب ما أثبتو . ينظر:الزاىر في معاني كممات الناس: : تظنيت
 . ٕٙٗ/ٖ( الشافي : ٘ٓٔ)
 . ٜٖٔ/ٖ, والمخصص:ٖٔٗ/ٛينظر:العيف)لبي( :( ٙٓٔ)
 . ٖٔ٘/ٔينظر :الكتاب:( ٚٓٔ)
 .ٕٛٗ-ٕٚٗ, وشرح المموكي :  ٚٗٚ-ٗٗٚ/ٕ, وٖٕٗ/ٔ( ينظر: سر صناعة ااعراب:ٛٓٔ)
ـّ قمبت إحدى النونات ياًء . ٖٔٚ/ٔساف العرب : )لبب( : : لينظر( ٜٓٔ)  , وأصؿ )تظنيت( ىنا: تظن نيُت ث
 – ٖٚٙ/ٓٔ, والمحكػػـ والمحػػيط األعظػػـ : )لبػػب( : ٖٕٗ – ٕٕٗ/٘ٔينظػػر: تيػػذيب المغػػة : )لبػػب( : ( ٓٔٔ)

 . ٘ٛٔ/ٗتاج العروس : )لبب( : و , ٖٛٙ
 . ٛٗ/ٔ: ااعرابصناعة , وسر  ٖٖٗ/ٗالكتاب : ينظر: ( ٔٔٔ)
 . ٔٙ-ٓٙ/ٔ, والمصدر ن سو :  ٖٗٗ/ٗالمصدر ن سو : ينظر: ( ٕٔٔ)
, مػف غيػر ل ظػة )إي واهلل( ,  ٔٔ/ٔ( , والحديث في مسػند الشػافعي : ٖٙٚ, ) ٕٗٛ/ٔ( صحيح مسمـ : ٖٔٔ)

( , وقػػػاؿ عنػػػو : حسػػػف ٛٚ, ) ٖٔٔ/ٔ( , وسػػػنف الترمػػػذي : ٕٓٓ, ) ٔ٘/ٔوينظػػػر: سػػػنف أبػػػي داود : 
 صحيح .
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, و  ٚٗٔ/ٕ, و  ٕٖٔ,  ٕٓٔ/ٔ, ولمزيػد أمثمػة فػي اابػداؿ السػماعي , ينظػر منػو :  ٕٕٕ/ٔ: الشافي( ٗٔٔ)
 .   ٖٗٙ,  ٚٗٔ,  ٚٛ/ٗ, و  ٜٕٗ,  ٖٕٔ/ٖ

, والمباب في عمؿ ٖٗٛ-ٖٖٛ, والم صؿ: ٖٛٙ/ٕ, وسر صناعة ااعراب: ٓٗ/ٔينظر: المبتضب:( ٘ٔٔ)
 . ٖ٘ٚ/ٔالبناء وااعراب: 

 . ٜٖٗ/ٕ: صائص والخ, ٕٔٚ – ٕٓٚ/ٖاألصوؿ في النحو : , و ٕٓٗ –ٜٖٕ/ٗ( ينظر: الكتاب : ٙٔٔ)
 . ٛٗ/ٖ( ينظر : شرح شافية ابف الحاجب : ٚٔٔ)
 .ٜٚٗ/ٗينظر:الكتاب:( ٛٔٔ)
 . ٜٗٗ – ٚٗٗ, وتيذيب إصالح المنطؽ :  ٖٔٗ/ٖ( ينظر : األصوؿ في النحو : ٜٔٔ)
 . ٕٖٔ – ٕٔ( ينظر : في الميجات العربية : ٕٓٔ)
, ولسػػػػػػػػاف ٘ٙٔ/ِٔمْخَضػػػػػػػػب : إجانػػػػػػػػة يغسػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػا الثيػػػػػػػػاب. ينظػػػػػػػػر: أسػػػػػػػػاس البالغػػػػػػػػة: )خضػػػػػػػػب(: ( الٕٔٔ)

 . ٕٕٔ/ٔ, وىذا ما ذكره ابف األثير في الشافي :  ٜٖ٘/ٔالعرب:)خضب(: 
(, وشػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػاري البػػػػف ٕٖٖٛ,) ٖٓٔٔ/ٖ(, وينظػػػػر منػػػػو: ٕٜٔ,) ٖٛ/ٔ( صػػػػحيح البخػػػػاري: ٕٕٔ)

, وىػػػذا  ٕٔ٘/ٕ(, والجمػػػ  بػػػيف الصػػػحيحيف: ٘ٔٔ,) ٖٓ/ٔ , وسػػػنف البييبػػػي الكبػػػرى: ٜٕٛ/ٔبطػػػاؿ: 
 , ولكف بمعناه ال بم ظو . ٘ٔالحديث في مسند الشافعي: 

 . ٖٕٔ – ٕٕٔ/ٔ( الشافي : ٖٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٔبسط(:(, وتيذيب المغة: ٕٛٔ/ٚينظر العيف:)بسط(:( ٕٗٔ)
, وسنف النسائي الكبرى :  (ٛٓ٘ٗٔ, ) ٕٖٗ/ٖ, وينظر : مسند أحمد بف حنبؿ :  ٗٙ( مسند الشافعي : ٕ٘ٔ)

 ( . ٔٓٚٔ, ) ٔٛٗ/ٕ( , ومعرفة السنف وا ثار :  ٓٔٚٔ, ) ٖٓ/ٔ
 . ٕٔٔ, وشذا العرؼ :  ٖٖٓ – ٕٖٚ/ٕ, والمنصؼ :  ٜٖٕ/ٗ: الكتاب : , وينظر ٜٔٔ/ٔ( الشافي : ٕٙٔ)
,  ٕٕٗ/ٔ( ومسػػػند أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ : ٙ٘, ) ٓ٘ٔ, وينظػػػر : السػػػنف المػػػأثورة :  ٛ٘( مسػػػند الشػػػافعي : ٕٚٔ)

 ٚٗ/ٕد : و ( , وسنف أبي داو ٓٗٔٔ, ) ٔٓٗ/ٔ( , و ٜٚٗ, ) ٖٖٚ/ٔ( , وصحيح البخاري : ٕٗٙٔ)
( ,ٖٔٙٚ . ) 

 . ٕٔٔ, وشذا العرؼ :  ٖٖٓ – ٕٖٚ, والمنصؼ :  ٜٖٕ/ٗ, وينظر : الكتاب :  ٕٗ/ٕ( الشافي : ٕٛٔ)
 ( .ٕٖٙٔ, ) ٛٗ/ٖ, وجام  األصوؿ :  ٕٕٔ/ٚ, وينظر : األـ :  ٕٚٔ( مسند الشافعي : ٜٕٔ)
 : )مف النطؽ( وىو تصحيؼ . ٖ٘ٗ/ٖ( في الشافي : ٖٓٔ)
, وشذا العرؼ  ٖٖٓ – ٕٖٚ/ٕ, والمنصؼ :  ٕٓٗ – ٜٖٕ/ٗ, وينظر : الكتاب :  ٖ٘ٗ/ٖ( الشافي : ٖٔٔ)

 :ٕٔٔ . 
,  ٕٕٓ/ٗ, ومعرفػػة السػػنف وا ثػػار :  ٗٛٔ/ٔ, وينظػػر : أمػػالي ابػػف سػػمعوف :  ٖ٘ٔ( مسػػند الشػػافعي : ٕٖٔ)

 ( .ٜٜٔٚ, ) ٕٙٓ/٘( , وسنف البييبي الكبرى : ٕٖ٘ٔ)
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 .٘ٚ/ٔأظّنو ) التدّفؤ(؛ إذ أّنو ميموز. ينظر:لساف العرب:)دفأ(: (ٖٖٔ)
, وشذا العرؼ  ٖٖٓ – ٕٖٚ/ٕ, والمنصؼ :  ٕٓٗ – ٜٖٕ/ٗ, وينظر : الكتاب :  ٖٚٛ/ٖالشافي :  (ٖٗٔ)

 :ٕٔٔ . 
 : )ثـ قاؿ ليـ( . ٚٙ٘/ٖفي الشافي :  (ٖ٘ٔ)
,  ٕٖ٘/ٔ( , واخػػتالؼ الحػػديث : ٜٕٓٔ, ) ٗٛٗ/ٕ, وينظػػر : موطػػأ مالػػؾ :  ٕٙٔمسػػند الشػػافعي :  (ٖٙٔ)

 ( .٘ٔ٘ٗ, ) ٛٙ/ٖ( , وسنف النسائي الكبرى : ٕٜٚٔ, ) ٕٙ٘ٔ/ٖوصحيح مسمـ : 
 .ٕٔٔ, وشذا العرؼ :  ٖٖٔ – ٖٖٓ/ٕ, والمنصؼ :  ٕٓٗ/ٗ, وينظر : الكتاب :  ٛٙ٘/ٖالشافي :  (ٖٚٔ)
 ٔٙٚ/ٕ(, وصػػػػػحيح البخػػػػػاري: ٖٛٓٔ,)ٖٙٙ/ٕ, وينظػػػػػر: موطػػػػػأ مالػػػػػؾ :  ٖٛٔ/ٔشػػػػػافعي : مسػػػػػند ال (ٖٛٔ)

 ( .ٕٔٚٗ,) ٖٜٕ – ٕٜٕ/ٔٔ( ,وعمدة الباري: ٕ٘ٙٓ,)
 . ٕٔٔ, وشذا العرؼ :  ٖٖٓ – ٕٖٚ/ٕ, والمنصؼ :  ٖٜٕ/ٗ, وينظر : الكتاب :  ٙٛ/ٗالشافي :  (ٜٖٔ)
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 ثبتُالمصادرُوالمراجع
 

   البرآف الكريـ 
 تحبيؽ: عّز الديف التنوخي, ى(ٖٔ٘اابداؿ, ألبي الطيب المغوي عبد الواحد بف عمي المغوي الحمبي )ت ,

 ـ.ٜٔٙٔدمشؽ, د ط, 
  اتحاؼ فضالء البشر في البراءات األربعة عشر, لشياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغني

 . ٔـ , طٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ -لبناف  -ىػ(, تحبيؽ : أنس ميرة, دار الكتب العممية ٚٔٔٔالدمياطي)ت
 الكتب , تحبيؽ: عامر أحمد حيدر, مؤسسة ى(ٕٗٓاختالؼ الحديث, لمحمد بف إدريس أبو عبداهلل الشافعي )ت

 . ٔ, طٜ٘ٛٔ - ٘ٓٗٔ -بيروت  -الثبافية 
 ىػ(,  دار ال كر ٖٛ٘أساس البالغة, ألبي الباسـ محمود بف عمر بف محمد بف عمر الخوارزمّي الزمخشرّي )ت

 ـ , دط .ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔ, 
 بيروت  -ىػ(, تحبيؽ : د . فخر صالح قدارة, دار الجيؿ ٚٚ٘أسرار العربية, ألبي البركات األنباري)ت- 

 . ٔـ, طٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔ
 ىػ(, تحبيؽ: د . عبد ٖٙٔاألصوؿ في النحو, ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السّراج النحوّي البغدادّي )ت

 .  ٖـ, طٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔ -بيروت  -الحسيف ال تمي, مؤسسة الرسالة 
 لعمي, دار , اعتنى بو الشيخ خالد اى(ٖٛٛإعراب البرآف, ألبي جع ر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس )ت

 .  ٔـ, طٕٙٓٓ -ى ٕٙٗٔلبناف,  –المعرفة, بيروت 
 ىػٖٓٗٔ -بيروت  -ىػ(, د. محبؽ, عالـ الكتب ٘ٔ٘األفعاؿ, ألبي الباسـ عمي بف جع ر السعدي )ت- 

 . ٔـ, طٖٜٛٔ
 طٖٜٖٔ -بيروت  -, دمحبؽ,  دار المعرفة ى(ٕٗٓاألـ, ألبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي )ت ,ٕ. 
  د ى(, ٖٚٛسمعوف, البف سمعوف, أبو الحسف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ بف عنبس البغدادّي )تأمالي ابف

 محبؽ, د ت, د ط .
  اانصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف, ألبي البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي

 دمشؽ, د ت, د ط .  -الحميد, دار ال كر ىػ(, تحبيؽ : محمد محيي الديف عبد ٚٚ٘سعيد األنبارّي النحوّي )ت
 ىػ(, تحبيؽ : محمد محيي الديف ٔٙٚأوضح المسالؾ إلى أل ية ابف مالؾ, لجماؿ الديف ابف ىشاـ األنصاري )ت

 . ٘ـ, طٜٜٚٔىػ ٜٜٖٔ -بيروت  -عبد الحميد, دار الجيؿ 
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  الديف أبي ح ص عمر بف عمي بف البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير, لسراج
, تحبيؽ : مصط ى أبو الغيط , وعبداهلل بف سميماف, ى(ٗٓٛأحمد األنصارّي الشافعّي المعروؼ بابف الممبف )ت

 . ٔـ, طٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ -السعودية -الرياض -وياسر بف كماؿ,  دار اليجرة لمنشر والتوزي  
 ىػ(, دراسة ٜٓٓبف الباسـ األنصارّي الشيير بػ )الّنّشار()ت البدور الزاىرة في البراءات العشر المتواترة, لعمر

 -ى ٖٓٗٔعماف,  -وتحبيؽ: الدكتور عبد الحسيف عبد اهلل محمود, دار ال كر, المممكة األردنية الياشمية
 .ٔـ, طٜٕٓٓ

 تحبيؽ : مجموعة مف ى(ٕ٘ٓٔتاج العروس مف جواىر الباموس, لمحمد مرتضى الحسينّي الز بيدّي )ت ,
 ببيف, دار اليداية, د ت , د ط . المح

 ىػ( , ضبط نصوصيا, وعّمؽ عمييا: محمد عمي أبو ٙٔٛالتعري ات, لعمي بف محمد بف عمي الجرجاني) ت
 العباس , مكتبة البرآف, الباىرة , دت , دط .

 يد, (, تحبيؽ: الدكتور فخر الديف قبوة, دار ا فاؽ الجدىػٕٓ٘تيذيب إصالح المنطؽ, لمخطيب التبريزي )ت
 .ٔـ , طٖٜٛٔ -ى ٖٓٗٔلبناف ,  –بيروت 

 ىػ(, تحبيؽ: محمد عوض مرعب, دار إحياء ٖٓٚتيذيب المغة, ألبي منصور محمد بف أحمد األزىرّي )ت
 .ٔـ, طٕٔٓٓ -بيروت   -التراث العربي  

  ىػ(, تحبيؽ: ٙٓٙ: البف األثير الجزري )ت-صمى اهلل عميو وسمـ-جام  األصوؿ في أحاديث الرسوؿ
 ـ, د ط . ٜٜٙٔ-ى ٜٖٛٔلبادر األرناؤوط, دمشؽ, عبدا

 تحبيؽ : د. مصط ى ى(ٕٙ٘الجام  الصحيح المختصر, لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجع ي )ت ,
 . ٖ, طٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ -بيروت  -ديب البغا, دار ابف كثير , اليمامة 

 تحبيؽ : أحمد محمد ى(ٜٕٚالجام  الصحيح سنف الترمذي, لمحمد بف عيسى أبو عيسى الترمذي السممي )ت ,
 ,د ت , د ط . -بيروت  -شاكر وآخروف, دار إحياء التراث العربي 

 ىػ(, تحبيؽ : د. عمي حسيف البوابٛٛٗالجم  بيف الصحيحيف البخاري ومسمـ, امحمد بف فتوح الحميدي )ت ,
 . ٕـ, طٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ -لبناف/ بيروت  -ـ دار ابف حز 

 ىػ(, تحبيؽ : د. عبد العاؿ سالـ ٖٓٚالحجة في البراءات السب , لمحسيف بف أحمد بف خالويو أبو عبد اهلل )ت
,دار الشروؽ   . ٗ, طٔٓٗٔ -بيروت  -مكـر

 بيروت, د ت ,  –ىػ(, تحبيؽ : محمد عمي النجار,عالـ الكتب ٕٜٖالخصائص, ألبي ال تح عثماف ابف جني)ت
 ُد ط .
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    ,ـ , د ط . ٜٓٛٔالدراسات الميجية والصوتية عند ابف جن ي, لمدكتور حساـ النعيمي, دار الرشيد 
 تحبيؽ : د. حاتـ صالح ى(ٕٖٛالزاىر في معاني كممات الناس, ألبي بكر محمد بف الباسـ األنباري )ت ,

 .  ٔ, طٕٜٜٔ-ىػ  ٕٔٗٔ -بيروت  -الضامف, مؤسسة الرسالة 
  ىػ( , تحبيؽ : شوقي ٕٖٗالسبعة في البراءات , ألبي بكر أحمد بف موسى بف العباس بف مجاىد البغدادّي )ت

 .  ٕىػ , ط ٓٓٗٔ -مصر  -ضيؼ , دار المعارؼ 
 دمشؽ  -, تحبيؽ : د . حسف ىنداوي, دار البمـ ى(ٕٜٖسر صناعة ااعراب, ألبي ال تح عثماف ابف جني  )ت

 . ٔـ, طٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ -

 تحبيؽ : محمد محيي الديف عبد ى(ٕ٘ٚنف أبي داود,  لسميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي )تس ,
 الحميد, دار ال كر, د ت , د ط . 

  ىػ(, تحبيؽ : محمد عبد ٛ٘ٗسنف البييبي الكبرى, ألحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر البييبّي )ت
 ـ, د ط . ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ –المكرمة  مكة -البادر عطا, مكتبة دار الباز 

 تحبيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي , دار ال كر ى(ٕ٘ٚسنف ابف ماجو, لمحمد بف يزيد أبو عبداهلل البزويني )ت ,- 
 بيروت , د ت , د ط . 

 تحبيؽ : د.عبد الغ ار سميماف البنداريى(ٖٖٓالسنف الكبرى, ألحمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائي )ت , 
 .  ٔـ, طٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔ –بيروت  -,وسيد كسروي حسف, دار الكتب العممية 

 تحبيؽ : د. عبد المعطي أميف قمعجي, دار ى(ٕٗٓالسنف المأثورة, لمحمد بف إدريس الشافعي أبو عبد اهلل )ت ,
 . ٔ, طٙٓٗٔ -بيروت  -المعرفة 

 ىػ(, تحبيؽ : شعيب ٛٗٚبو عبد اهلل )ت سير أعالـ النبالء, لمحمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي أ
 . ٜ, ط ٖٔٗٔ -بيروت  -األرناؤوط , ومحمد نعيـ العرقسوسي, مؤسسة الرسالة 

 ىػ(, تحبيؽ: أحمد بف سميماف, وأبي تميـ ياسر ٙٓٙالشافي في شرح مسند الشافعي , البف األثير الجزري )ت
 . ٔـ, ط  ٕ٘ٓٓ-ىػ ٕٙٗٔرياض , ال -بف ابراىيـ, مكتبة الرشد , المممكة العربية السعودية

  ,شذا العرؼ في فف الصرؼ, لمشيخ أحمد الحمالوي, ومراجعة وتعميؽ, سعيد محمد المحاـ, مؤسسة عالـ الكتب
 ـ, د ط.ٕ٘ٓٓ -ى ٕٙٗٔبيروت, لبناف, 

 َح وُعمَِّؽ عميو حواشي ن يسة بعد ى(ٖٗٙشرح الم صؿ, لموفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش )ت , ُصحِّ
 و عمى أصوؿ خطبة بمعرفة مشيخة األزىر المعمور, إدارة الطباعة المنيرية, د. ط, د. ت.مراجعت
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 تحبيؽ: الدكتور فخر الديف قباوة, دار األوزاعي, بيروت ى(ٖٗٙشرح المموكي في التصريؼ, البف يعيش )ت ,
 . ٕـ, طٜٛٛٔ -ى ٛٓٗٔلبناف ,  –
 حببو, وضبط غريبو ى(ٙٛٙستربادي النحوي )تشرح شافية ابف الحاجب, لرضي الديف محمد بف الحسف اال ,

وشرح مبيمو: األساتذة: محمد نور الحسف, ومحمد الزفراؼ, ومحمد محيي الديف عبد الحميد, دار إحياء التراث 
 .  ٔلبناف , د. ت , ط –العربي, بيروت 

 ىػ(, تحبيؽ ٜٗٗشرح صحيح البخاري, ألبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكري البرطبي )ت
 .  ٕـ, طٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ -الرياض  -: أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ, مكتبة الرشد , السعودية 

 ى(ٜٖ٘الصاحبي في فبو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كالميـ, ألبي الحسيف أحمد بف فارس )ت ,
 . ٕـ , طٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔلبناف, عم ؽ عميو ووض  حواشيو: أحمد حسف بسج, دار الكتب العممية, بيروت, 

 تحبيؽ : ى(ٖٗ٘صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف, لمحمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي البستي )ت ,
 .  ٕ, طٖٜٜٔ - ٗٔٗٔ –بيروت  -شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة 

 تحبيؽ : د. محمد ى(ٖٔٔصحيح ابف خزيمة,  لمحمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبو بكر السممي النيسابورّي )ت ,
 , د ط .ٜٓٚٔ - ٜٖٓٔ -مصط ى األعظمّي, المكتب ااسالمي , بيروت 

 تحبيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي, ى(ٕٔٙصحيح مسمـ, لمسمـ بف الحجاج أبو الحسيف البشيري النيسابوري, )ت ,
 بيروت, د ت , د ط . –دار إحياء التراث العربي

 ىػ( , تحبيؽ : د. محمود محمد ٔٚٚطببات الشافعية الكبرى, لتاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي )ت
 . ٕىػ, , طٖٔٗٔالطناحي, و د.عبد ال تاح محمد الحمو, دارىجر لمطباعة والنشر والتوزي , 

 د. الحافظ عبد  ىػ(,تحبيؽ : ٔ٘ٛطببات الشافعية, ألبي بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة )ت
 .ٔىػ, طٚٓٗٔبيروت , -العميـ خاف, عالـ الكتب 

 ىػ(, تحبيؽ: محمود جاسـ محمد الدرويش, مكتبة ٕٖ٘عمؿ النحو, أبي الحسف محمد بف عبد اهلل الوّراؽ )ت
 . ٔـ, طٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالسعودية , -الرشد, الرياض 

 دي المخزومي, و د. إبراىيـ السامرائي, دار ىػ(, تحبيؽ : د. مي٘ٚٔالعيف, لمخميؿ بف أحمد ال راىيدي )ت
 ومكتبة اليالؿ, د ت , د ط .

  , ٖـ , طٖٕٓٓفي الميجات العربية, لمدكتور إبراىيـ أنيس, مكتبة األنجمو المصرية . 
 ىػ(, تحبيؽ : عبد السالـ محمد ىاروف, دار ٓٛٔالكتاب, ألبي البشر عمرو بف عثماف بف قنبر سيبويو )ت

 . ٔبيروت, ط -الجيؿ 
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 تحبيؽ : د . عبد االو ى(ٙٔٙالمباب في عمؿ البناء وااعراب, أبو البباء عبد اهلل بف الحسيف العكبرّي )ت ,
 .  ٔـ , طٜٜ٘ٔ-ىػ ٙٔٗٔ -النبياف, دار ال كر , دمشؽ 

 بيروت, د ت  –, د محبؽ , دار صادر ى(ٔٔٚلساف العرب, لمحمد بف مكـر بف منظور األفريبّي المصرّي )ت
 .ٔ, ط
 ىػ(, تحبيؽ : عبد الحميد ٛ٘ٗمحكـ والمحيط األعظـ, ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسّي )ت ال

 .   ٔـ, ط ٕٓٓٓدار الكتب العممية , بيروت , , ىنداوي
 ىػ(, تحبيؽ ٖ٘ٛالمحيط في المغة, ألبي الباسـ إسماعيؿ ابف عباد بف العباس بف أحمد بف إدريس الطالبانّي )ت

 .ٔـ, د ت , ط ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔلبناف,  –حسف آؿ ياسيف, عالـ الكتب , بيروت  : الشيخ محمد
 ىػ(, تحبيؽ : خميؿ إبراىـ ج اؿ, ٛ٘ٗالمخصص, ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ النحوي المغوي األندلسي )ت

 .  ٔـ , طٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔدار إحياء التراث العربي , بيروت , 
 ضبطو وصح حو ى(ٜٔٔلديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي )تالمزىر في عمـو المغة وأنواعيا, لجالؿ ا ,

 . ٔـ , طٜٜٛٔ -ى ٛٔٗٔلبناف ,  –ووض  حواشيو: فؤاد عمي منصور, دار الكتب العممية, بيروت 

 د محبؽ,  مؤسسة قرطبة , مصر , د ى(ٕٔٗمسند أحمد بف حنبؿ, ألحمد بف حنبؿ أبو عبداهلل الشيباني )ت ,
 ت, د ط .

  د محبؽ , دار الكتب العممية , بيروت, د ى(ٕٗٓالشافعي,  لمحمد بف إدريس أبو عبد اهلل الشافعي )تمسند ,
 ت, د ط .

 ىػ(, د ٓٚٚالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي, أحمد بف محمد بف عمي المبري ال يومي )ت
 , د ت , د ط . بيروت –محبؽ, المكتبة العممية 

  ىػ(, ٕٙٙشاد األريب إلى معرفة األديب, ألبي عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الرومي الحموي)تمعجـ األدباء أو إر
 . ٔـ , ط ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔد محبؽ, دار الكتب العممية , بيروت , 

 ىػ(, د محبؽ , دار ال كر , بيروت . د ت , د ٕٙٙمعجـ البمداف, لياقوت بف عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل )ت
  ط .
  ى ٕٛٗٔالصوتيات, لمدكتور رشيد عبد الرحمف العبيدي, مطبعة ىيئة إدارة واستثمار الوقؼ السني , معجـ- 

 .ٔـ , طٕٚٓٓ
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  معرفة السنف وا ثار عف االماـ أبي عبد اهلل محمد بف أدريس الشافعي , لمحافظ االماـ أبو بكر أحمد بف
بيروت ,  -وي حسف, دار الكتب العممية, لبنافالحسيف بف عمي بف موسى أبو أحمد البييبّي, تحبيؽ : سيد كسر 

 د ت , د ط . 
 ىػ(, تحبيؽ: د. مازف المبارؾ, ٔٙٚمغني المبيب عف كتب األعاريب, لجماؿ الديف ابف ىشاـ األنصاري )ت

 . ٙ, طٜ٘ٛٔ -ومحمد عمي حمد اهلل, دارال كر, دمشؽ
 ىػ(, تحبيؽ: د.عمي بو ممحـ ,مكتبة ٖٛ٘الم صؿ في صنعة ااعراب, ألبي الباسـ محمود بف عمرالزمخشري)ت

 . ٔ, طٖٜٜٔ -اليالؿ, بيروت 
 ىػ(, تحبيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف, دار الجيؿ ٜٖ٘مباييس المغة, ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت

 .ٕـ, طٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ -لبناف  -, بيروت 
 حمد عبد الخالؽ عظيمة, عالـ الكتب , ىػ(, تحبيؽ : مٕ٘ٛالمبتضب, ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد )ت

 بيروت , د ت , د ط .
 ىػ(, تحببيؽ وتعميؽ ٜٙٙالمبّرب, ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي ابف عص ور ااشبمّي )ت

-ىػٛٔٗٔلبناف,  –ودراسة: عادؿ أحمد عبد الموجود, وعمي محمد معّوض, دار الكتب العممية, بيروت 
 . ٔـ, ط ٜٜٛٔ

 كتاب التصريؼ, ألبي عثماف المازني البصري ى(ٕٜٖرح أبي ال ح عثماف بف جني )تالمنصؼ, ش ,
ى ٖٖٚٔ, تحبيؽ: لجنة مف األستاذيف: إبراىيـ مصط ى, وعبد اهلل أميف, إدارة إحياء التراث البديـ, ى(ٕٚٗ)ت
 ـ, دط. ٜٗ٘ٔ -

 اد عبد الباقي, دار إحياء , تحبيؽ : محمد فؤ ى(ٜٚٔموطأ مالؾ,  لمالؾ بف أنس أبو عبداهلل األصبحي )ت
 التراث العربي , مصر, د ت , د ط . 

 ىػ(, ٗٚٛالنجـو الزاىرة في مموؾ مصر والباىرة, لجماؿ الديف أبي المحاسف يوسؼ بف تغري بردى األتابكي)ت
 مصر,  د ت , د ط . –د محبؽ,  وزارة الثبافة واارشاد البومي 

 د. ت , ط النحو الوافي, لعباس حسف, دار المعارؼ, مصر ,ٖ . 
 ىػ( , تحبيؽ : عبد ٕ٘ٛنزىة األلباب في األلباب , ألحمد بف عمي بف محمد المشيور بابف حجر العسبالنّي )ت

 . ٔـ , ط ٜٜٛٔ-ىػ ٜٓٗٔ -الرياض  -العزيز محمد بف صالح السديرّي, مكتبة الرشد 
  ىػ(, تحبيؽ : طاىر أحمد ٙٓٙالنياية في غريب الحديث واألثر, ألبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرّي)ت

 ـ , د ط . ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالزاوى, و محمود محمد الطناحي, المكتبة العممية , بيروت , 
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 ىػ(, تحبيؽ : ٜٔٔىم  اليوام  في شرح جم  الجوام , لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطّي )ت
 عبد الحميد ىنداوي, المكتبة التوفيبية , مصر, د ت , د ط . 

  وفيات األعياف و انباء أبناء الزماف, ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف
 ىػ(, تحبيؽ : احساف عباس,  دار الثبافة , لبناف, د ت د ط  .ٔٛٙ)ت

  
 
 

 

   


