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في كتب األزمنة، كاألمكنة، كاألنكاء المطبكعة إلى نياية القرف  اإلبداؿ الصكتي )بيف الصكامت(
 السادس اليجرمٌ 

 
  بد خميفةم.م. عمي ع                                         أ.د. نوري ياسين حسين

 جامعة االنبار –كمية التربية لالنسانيات 
 

 ممخص البحث
درستي في ىذا البحث ظاىرة اإلبداؿ الصكتي في عدد مف مؤلفات األزمنة، كاألمكنة،      

كاألنكاء المطبكعة إلى نياية القرف السادس اليجرٌم، كىي بال ريب كثيرة، لكٌني اقتصرتي في ىذه 
 الدراسة عمى ما كقعت عميو يدم منيا في ستة مؤلفات، ىي: األزمنة كتمبية الجاىمية لقيطيرب

ق(، كيكـ كليمة في المغة كالغريب ألبي عمر َِٕق(، كاألياـ كالميالي كالشيكر لمفٌراء )تَِٔ)ت
ق(، كمعجـ ما استعجـ ألبي عبيد ُِْق(، كاألزمنة كاألمكنة لممرزكقي )تّْٓالزاىد )ت
 ق(.ّٗٓلمزمخشرم )تق(، كالجباؿ كاألمكنة كالمياه، ْٕٖالبكرٌم )ت

 Abstract 

This paper studies the phenomenon of phonological substitution in a 

mumber of the books of times, places, and atmosphere published up to 

the end of the sixth century AH. The paper selected six books for 

analysis: Qatrab's al-Azmina Wa Talbia Al-Jahiliah (dec. َِٔ), Al-Fara's 

Days, Nights, and Months (dec. َِٕ), Abi Omer Al-Zahid's A Day and 

night in Language and Ireegularity (dec. ّْٓ), Al-Marzuki's Times and 

Places (dec. ُِْ), Abi Obaid Al-Bakri's A Glossary of the Foreign Words 

(dec. ْٖٕ), and Al-Zamachshary's Mountains, Places, and Water (dec. 

ّٓٗ). 

 
 المقدمة
 

الحمد هلل الذم عٌمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كالصالة كالسالـ عمى اليادم مف 
 .  الظمـ، كعمى اآلؿ كاألصحاب ذكم الفضؿ كالكـر
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اإلبداؿ ظاىرة صكتية مف ظكاىر المغة قائمة في أغمبيا عمى أٌف  كبعد؛ فمف المعمكـ
، كيتمخص معناىا في: إقامة بعض (ُ)كىي سٌنة مف سنف العرب في كالميـ ات،يجاختالؼ الم

، (ّ)، إٌما ضركرة أك صنعة كاستحسانان (ِ)الحركؼ مقاـ بعض، أك جعؿ حرؼ مكاف حرؼ غيره
إلى أٌف ما لـ  هلتقارب بينيما في المخرج أك الصفة أك فييما معان، كذىب ابف جني كابف سيد

، غير أٌف كتب اإلبداؿ جمعت في أثناء صفحاتيا إبداؿ (ْ)ى بدالن يتقارب مخرجاه البتة ال يسمٌ 
المتقاربيف كالمتباعديف، كيبدك أٌف مسٌكغات اإلبداؿ قائمة عمى عالقات التقارب أك التجانس أك 
التباعد، كأكثرىا نصيبان، بؿ أقربيا إلى الكاقع المغكم، التقارب، ))أٌما التجانس كالتباعد فقميالف 

ف  .(ٓ)كانا يتفاكتاف بيف حرؼو كآخر(( نادراف، كا 
كاإلبداؿ إٌما أف يككف قياسٌيان شائعان ألغراض تصريفية مكجبة، كيقع في تسعة أحرؼو 

يجمعيا قكليييـ )ىدأت مكطيا(
ٌما أف يككف (ٔ) ، كىذا ىك اإلبداؿ الصرفي، كليس ىذا مكضعو. كا 

ليذا قيؿ: ))قٌمما نجد حرفان إاٌل كقد سماعيان نادران، كىك اإلبداؿ المغكم كيقع في حركؼ كثيرة، ك 
 . (ٕ)جاء فيو البدؿ كلك نادران((

ات، كلذا لـ يطَّرد يجكىذا النكع مف اإلبداؿ، كما أسمفت قائـ في أغمبو، عمى اختالؼ الم
إطِّرادان يجعمو قياسيان متعٌمدان في الكالـ، أك مختاران عمى سكاه مف الشائع المٌطرد، يقكؿ أبك الطٌيب 

نما ىي لغات مختمفة (ُ)مالمغك  : ))ليس المراد باإلبداؿ أف تتعٌمد تعكيض حرؼ مف حرؼ، كا 
، (ِ)لمعافو متفقة، تتقارب المفظتاف في لغتيف لمعنى كاحد، حتى ال يختمفاف إاٌل في حرؼو كاحد((

 .(ّ)اتيجفالحرفاف إذا تقاربا في المخرج تعاقبا في الم
                                                           

 .َْٔ/ ُ، كالمزىر َِّالٌصاحبي ينظر:  (ُ)
 .ُٕٗ/ ّ ابف الحاجب لٌشافية الرضي شرح (ِ)
 .ُِّ شرح الممككيك شرح المفٌصؿ، ينظر:  (ّ)
 .ُْٖ/ ْ، كالمخصص ُٕٗ/ ُينظر: سٌر الٌصناعة  (ْ)
 .َِِدراسات في فقو المغة  (ٓ)
 .ََّ ، كينظر: تسييؿ الفكائدَُِ/ ِشرح ابف عقيؿ  (ٔ)
 .ُْٔ/ ُالمزىر  (ٕ)
ميٌ  بف اٍلكىاًحد عبد (ُ)  ديخيكؿ ًفي قتؿ أىف ًإلىى بيىا كىأقىاـ حمب قدـ مكـر عىٍسكىر مف الٌمغىًكمٌ  العسكرم الٌطيب أىبيك عى

ث كىخمسيف ًإٍحدىل سنة حمب الدمستؽ ثىالى  كالعربية المُّغىة لعممي المتقنيف المبرزيف اٍلعممىاء الحذاؽ أحد مائة كى
مَّد عمر أبي عىف أىخذ ٌمد الزَّاًىد اٍلكىاًحد عبد بف ميحى ميحى احب كىىيكى ، الصكلي يحيى بف كى  مىرىاًتب كتاب صى

كتاب النٍَّحًكييف ٍبدىاؿ كى كتاب اٍلقمب ًفي يىٍعقيكب كتاب نىٍحك ًفيوً  نحا اإٍلً  ًفي عمر أبي مىٍسمىؾ ًفيوً  سمؾ الٌدرٌ  شجر كى
 .ُّٕ/ ُٗالكافي بالكفيات  :(. ينظر في ترجمتوىػُّٓ)ت  ،كأسيب ًفيوً  كىأٍكثر اٍلفرؽ ًفي كتابك  اٍلمٍدخؿ

 .َْٔ/ ُ المزىر (ِ)
 .ُِْ/ ّمعاني الفراء  (ّ)
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ألفاظ استشيدت كتب )األزمنة كاألمكنة كاألنكاء(  كقد تمٌثمت ىذه الظاىرة، بمسكغاتيا، في
بعدد منيا، كاإلبداؿ في ىذه الكتب حاصؿ بيف األصكات التي مف مخرج كاحد كاألصكات 

؛ لما انماز بو مف شمكلية (ْ)المتقاربة في المخرج، كعميو استحسنت تقسيـ الدكتكر حساـ النعيمي
 ، كعمى النحك اآلتي:ككضكح

 الحروف المتدانية في المخرج:اإلبدال بين -1
المراد بالحركؼ المتدانية في المخرج، الحركؼ التي تككف أدنى إلى بعضيا في المخرج 
مف غيرىا، كالكجو في استعماؿ كممة األدنى كالتداني، ))مف قكؿ العرب )ىك جارم األدنى(، 

نى المخرج في المغة ، كىنا البد مف اإلشارة إلى مع(ٓ)فيذا أشدُّ ًصمىةن مف الجار بإطالؽ((
ان فيك خاًرجه  رىجى يىٍخريج خيركجان كمىٍخرىجى كاالصطالح. جاء في المساف: الخيريج نقيض الدخكؿ، خى

كجي أكؿ ما ينشأ في السحاب ٍرجي كالخيري رىجى بو ... كالخى و كخى ، كقد أىٍخرىجى رَّاجه كجه كخى ري كخى
كفي  .(ٔ)

ض في مجرل اليكاء كالتي يصدر الصكت االصطالح: ))ىك النقطة التي يتـ عندىا االعترا
كيمكف أف نيقىٌسـ الحركؼ المتدانية في المخرج في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء عمى (ٕ)فييا(( 
 قسميف:

 الباء والميم:- أ
، (َُ)، يفرؽ بينيما التكسط في الميـ كالشٌِّدة في الباء(ٗ)مجيكراف (ٖ)كىما صكتاف شفكياف

كلذا كىثيرى اإلبداؿ بينيما. كمنو في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء، ما كرد عند الفٌراء، كأبي عمر 
، كمثمو (ُ)الٌزاىد، كالبكرم، قاؿ الفٌراء: ))يقاؿ: كٌممتوي بكالـ فاٍرمدَّ كجيوي كاربدَّ، تيٍبدؿ الميـ باءن((

. يريد: أٍييب، كقاؿ: ))بٌكة: (ّ)ـ مكاف الباء((، كقاؿ البكرم: ))أٍييـ: بالمي(ِ)قكؿ أبي عمر الٌزاىد

                                                           
 .ٖٗالدراسات الميجية كالٌصكتية عند ابف جني  (ْ)
 .ٖٗالدراسات الميجية  (ٓ)
 .ْٓ-ْْ/ ِالساف )خرج(  (ٔ)
 .َٓالمصطمح الصكتي  (ٕ)
، كسيٌميا شفكييف؛ ألفَّ مخرجيما مف الٌشفتيف، ينظر: ْٓالمغكية ، كينظر: األصكات ّّْ/ ْالكتاب  (ٖ)

 .َِٔالمصطمح الٌصكتي في الدراسات العربية، د. عبد العزيز الصيغ 
الكتريف الصكتييف عند النطؽ  الىتزاز، كسٌميا مجيكريف؛ ُِ، كينظر: األصكات المغكية ّْْ/ ْ الكتاب (ٗ)

 .ٖٗبيما، ينظر: المصطمح الصكتي 
، كالمراد بصفة الشٌدة: ىك أف ييحبس اليكاء الخارج مف الرئتيف حبسان تامان في مكضع ّْٓ-ّْْ/ ْكتاب ال (َُ)

مف المكاضع ثـٌ يطمؽ سراح المجرل اليكائي فجأة، فيندفع اليكاء محدثان صكتان انفجاريان. ينظر: المصطمح 
 .ُُٓالصكتي 

 سة .ّٗاألياـ كالميالي كالشيكر  (ُ)
 .ِٔٔفي المغة كالغريب يـك كليمة  (ِ)
 .ُِٕ/ ُمعجـ ما استعجـ  (ّ)



03 
 

بالباء، كىي مكة، تبدؿ الميـ مف الباء، قاؿ ثعمب كابف دريد: فاشتقاؽ مكة لقمة مائيا، مف قكليـ: 
امتؾَّ الفصيؿي ضرعى أٌمو، إذا استخرج ما فيو. كقاؿ المفٌضؿ: سمِّيت مكة؛ ألٌنيا تمؾ الذنكب، أم 

قالكا: كسيمِّيت بكة، ألٌف الناس يتباٌككف فييا، أم: يزدحمكف، كقاؿ  تستخرجيا كتذىب بيا كٌميا،
، ك))العرب تعاقب بيف الباء (ْ)محمد بف سيؿ: بكة: اسـ قرية، كمكة: منزؿ بأسفؿ ذم طيكل((

، كراتب كراتـ((  :(ٔ). قاؿ النابغة الذبياني(ٓ)كالميـ، كالزب كالـز
 وال يحسبوَن الشرَّ ضربَة الزمِ وال يحسبوَن الخيَر ال شرَّ بعدُه          

 الـز بالميـ بدؿ الزب بالباء.  :فقاؿ
كجاء عف األصمعي: ))يقاؿ بنات بىخر كبنات مىخر، كىيفَّ سحائب يأتيفى قيبيؿى الٌصيؼ 

 كذكر نساءن: (ٕ)منتصبات في الٌسماء، قاؿ طرفة
 .(ٖ)((رْ َخضِ ْنبَت الّصيُف عساليَج الْدَن كما          أَ أَ مْ يَ  رِ كبنات الَمخْ 

ذا كاف البكرم لـ ينسب ىذا اإلبداؿ إلى ليجة معينة، فإفَّ الٌفراء قد نسبو إلى ليجة أسد . (ٗ)كا 
 . (َُ)ٍطمأفَّ الشيء كاطبأفٌ اكربما حدث العكس، فتبدؿ الباء مف الميـ، كقكؿ العرب: 

 بين الّسين والّصاد والزّاي:-ب
 ، يفرؽ بينيا الجير في الزام كاإلطباؽ (ّ)صفيرٌية (ِ)ًرٍخكة (ُ)ىي أصكات أسمٌية

                                                           
 .ِٗٔ/ُمعجـ ما استعجـ  (ْ)
عرابو  (ٓ)  .ْْٓ/ ُينظر معاني القرآف كا 
 .ْٖديكانو:  (ٔ)
، ُُْ /ِ)كما(، كالمساف )عسمج( ( بدؿ إذاركاية الصدر فيو: )، ك ٖٓ/ِ ، كالبيت في الخصائصّٓو ديكان (ٕ)

كفيو: بنات المىٍخر: سحائب يأتٍيفى قبؿى الصيؼ ميٍنتىًصباته ًرقاؽه بيضه ، ُّٕ( ، ك)مخرَِّ /ّك)خضر( 
. كالمأد: الناعـ مف كؿ شيء، كالشاعر يصؼ ىذه السحائب بأنيا ذات رٌقة ال كثافة، كعساليج: جمع  حسافه

ًضر،  ـ العيف كالالـ منيما: ما الفى كاخضرَّ مف القيضباف. كالخى كىكىًتؼ: الغيٍصف. مفرده: عيٍسميج كعيٍسميكج، بضَّ
 .ُّٕ/ ّ، كالمساف )مخر( َُْك ِِْينظر: القامكس المحيط 

المساف ك ، ٖٓ/ِ كينظر الخصائص، ّٕاإلبداؿ كالمعاقبة كالنظائر لمزجاجي ك ، َُالسٌكيت  اإلبداؿ البف (ٖ)
 .ُّٕ/ّ( )مخر

 .ّٓ/ ُاإلبداؿ ألبي الطٌيب ك ، ُُْيت السكِّ  ينظر: اإلبداؿ البف (ٗ)
عرابو لمزٌجاج  ينظر: (َُ)  .ٗٗ/ ِمعاني القرآف كا 
، كسيٌميت أسمية نسبةن إلى مخرجيا كىك أسمة الٌمساف، كىك مستدٌؽ طرفو. ينظر المصطمح ٖٓ/ ُالعيف  (ُ)

 .ُٕٗالصكتي 
حرؼ الثالثة بأنيا رخكة؛ لعدـ انحباس اليكاء انحباسان محكمان عند النطؽ ، كصفت ىذه األّْٓ/ ْالكتاب  (ِ)

 .ُُِكالمصطمح الصكتي  ،ِْاألصكات المغكية بيا. ينظر: 
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، كقد سٌكغى اتفاقيا في المخرج كبعض الٌصفات، أف يًحؿَّ أحديىا محٌؿ اآلخر في (ْ)في الٌصاد
 كالـ العرب.

كمنو ما ركاه البكرم حيف قاؿ: ))ريصاغ
: مكضع ذكره أبك بكر، قاؿ: كيقاؿ: ريساغ (ٔ)

 .(ٓ)بالٌسيف((
السكِّيت: ))الرِّساغ  بالٌسيف، أٌما بالٌصاد فمغة العاٌمة، قاؿ ابفكالتحقيؽ أٌف)ريصاغ( 

ٍبؿ ييشدُّ في ريٍسًغ الٌداٌبة شديدان إلى كتد، أك غيره، يمنعي البعيرى مف االنبعاث في  كالرِّصاغ: حى
. كالعاٌمة بال ريب، تميؿ إلى التفخيـ كتؤثره عمى الترقيؽ، (ٕ)المشي، كىك بالٌصاد لغة العاٌمة((

 .(ٖ))الٌسيف ىك مرقؽ الٌصاد، كالٌصاد ىي مفٌخـ الٌسيف((ك)
إاٌل في -التي بالٌسيف-ال تختمؼ عف )الرساغ(-بالٌصاد-فيٌتضح مٌما تقٌدـ أٌف )الرصاغ(

ٌنما أيبًدلت صادان لمسياؽ الصكتي ال الذم كقعت  مفخـاإلطباؽ، كاألصؿ فييا أف تككف بالٌسيف، كا 
، تتصٌعد فيو، ككجو إبداؿ الٌسيف صادان قب ؿ الغيف ))أٌنيا حرؼ مرٌقؽ مستفؿ، كالغيف مفخـ مستعؿو

 .(ٗ)إلى الحنؾ األعمى، كقد كرىكا التصٌعد بعد التسفؿ ألٌف ذلؾ مٌما يثقؿ((
ؼ االستعالء تجتذب الٌسيف عف سفاليا إلى تعالييٌف، فأبدلكا مف الٌسيف أحر بمعنى أٌف 

ي أخت الٌسيف في المخرج، كصفات اليمس صادان؛ ألٌف الٌصاد أشبو الحركؼ بيا كبيٌف، في
ـٌ التجانس بيف الٌصفات، كذلؾ  كالٌصفير كالرخاكة، كأخت ىذه الحركؼ في االستعالء، كبذلؾ يت

 بطريؽ الٌسيكلة كالتيسير.
ؽى بمعنى بىزىؽ.... قاؿ الخميؿ : (ُ)أٌما قمب الٌصاد زايان فػ ))األمر بينيما قريب، يقاؿ: بىصى

 .(ِ)كاالسـ البيصاؽ، كالبيصاؽ: جنسه مف الٌنخؿ((كىك بالٌصاد أحسف، 

                                                                                                                                                                      
، كالصفير: صكت يسمع عند النطؽ بيذه األصكات الثالثة حيث يضيؽ جدان مجرل ْْٔ/ ْالمصدر نفسو  (ّ)

 .ُٕٓ كالمصطمح الصكتي، ْٕ اليكاء عند مخرجيا فيحدث عند النطؽ بيا صفيران عاليان. األصكات المغكية
كاإلطباؽ: ىك أف يتخذ اٌلمساف عند النطؽ بالصكت شكالن مقٌعران منطبقان عمى ، ّْٔ، ّْْ/ْالمصدر نفسو  (ْ)

 .ُِّ، كالمصطمح الصكتي ِٔالحنؾ األعمى. األصكات المغكية 
 ، بكسر الراء.ُّٗ/  ٓ( سغر في األصؿ، كضبطيا صاحب اٌلمساف )كذا  (ٓ)
 .ْٓٔ/ ِمعجـ ما استعجـ  (ٔ)
 .ُّٗ/ ٓينظر: اٌلمساف )رسغ(  (ٕ)
 .ِّٓبحكث كمقاالت في المغة، د. رمضاف عبد التكاب  (ٖ)
 كما بعدىا. ّٖ/ ُالحجة ألبي عمٌي الفارسي  (ٗ)
 .ٗٔ/ ٓينظر: العيف  (ُ)
 .ُّّ- ُِّ/ ُمقاييس المغة، البف فارس  (ِ)
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كاشترط لكقكعو: سككف الصاد كمجيء الداؿ بعدىا في  ىذا اإلبداؿ، سيبكيوكقد ذكر 
 ، فقاؿ:بتقريب الصكت مف الصكت حتى يستعممكا ألسنتيـ في ضرب كاحد :الكممة كعممو

ٌنما ))كضارعكا بو أشبو الحركؼ بالٌداؿ مف مكضعو، كىي الٌزام، ألنٌ  يا مجيكرة غير مطبقة... كا 
دعاىـ إلى أف يقٌربكىا كيبدلكىا أف يككف عمميـ مف كجو كاحد، كليستعممكا ألسنتيـ في ضرب 

  .(ّ)كاحد((
قاؿ: فكىك يتكمـ عف الٌصاد التي كالٌزام في)يىٍصدير( كفي )قىٍصد(، كتابعو ابف جني 

كعٌمؿى ىذا اإلبداؿ بأٌنيـ قمبكىا إلى  ،(ّ)كقىٍزد(())كمف العرب مف يخمصيا زايان، فيقكؿ: يىٍزدير، 
حرؼ مف مخرجيا، كىك أقرب حركؼ ىذا المخرج مف الٌداؿ، كذلؾ الحرؼ ىك الٌزام، إذ ىك 
حرؼ مجيكر، كما أٌف الٌداؿ حرؼ مجيكر، كنٌص عمى أٌف الذم أعاف عمى ىذا القمب ىك 

ٌصف بالحركة فيبعد عف االنقالب، كذلؾ سككف الٌصاد، كلك تحركت ما جاز قمبيا ألٌف الحرؼ يتح
جعؿ القمبى مشركطان بأف يأتي بعدىا الٌداؿ ))فمٌما سيٌكنت الٌصاد ضارعكا بيا الٌداؿ التي بعدىا 
بأف قمبكىا إلى أشبو الحركؼ بالٌداؿ مف مخرج الٌصاد كىي الٌزام؛ ألٌنيا مجيكرة كما أٌف الٌداؿ 

(. ال مجيكرة فقالكا )قىٍزد(، فإف تحركت الصٌ  دىؼى ( ك )صى دىرى اد لـ يجز فييا البدؿ، كذلؾ نحك: )صى
)زدر(، كال )زدؼ( كذلؾ أٌف الحركة قٌكت الحرؼ كحٌصنتو فأبعدتو مف االنقالب، بؿ  :تقكؿ فيو

قد يجكز فييا إذا تحركت إشماميا رائحة الٌزام، فإٌما أف تخمص كىي متحركة زايان، كما تخمص 
ٌنما تيقمب  الٌصاد زايان أك تيشـ رائحتيا إذا كقعت قبؿ الٌداؿ، فإف كقعت قبؿ كىي ساكنة فال، كا 

 .(ْ)غيرىا لـ يجز فييا ذلؾ((
ذا كاف ابف جٌني، كقبمو سيبكيو قد اشترطا لقمب الٌصاد زايان، سككنيا كمجيء الٌداؿ  كا 

الشرطيف، كذلؾ عند تعرضو لقكؿ  فقدبعدىا في الكممة، فإفَّ البكرم قد ركل قمب الٌصاد زايان مع 
 :(ٔ)الٌراعي النميرم

 وماٍء تصبح الفضالت منو          كزْيت ُبزاَق قد فرَط اأُلُجونا
إذ قاؿ في )بيزاؽ(: ىكذا ضبطو أبك حاتـ عف شيكخو مف العمماء: بيزاؽ بالٌزام غير أٌف 

يب مف قكؿ الخميؿ البكرم فضؿ مجيء المفظة بالٌصاد بقكلو: كىك بالٌصاد أعرؼ، كىك قر 
 . (ُ)المتقٌدـ: ))كىك بالٌصاد أحسف((، كأضاؼ البكرم: كبيصاؽ اإلنساف، بالٌصاد كالٌزام معركفاف

                                                           
 .ُّّ، كينظر: الدراسات الميجية ِْٔ/ ِالكتاب  (ّ)
 .ُِّالدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جٌني ، كينظر: ٔٓ/ ُسر ٌصناعة األعراب، البف جٌني  (ْ)
 .ُّّ-ُِّ، كينظر: الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جٌني ٔٓ/ ُالمصدر نفسو  (ٓ)
ٍمًر بىراؽى ُْٖشعره ص (ٔ) . ينظر: معجـ ما استعجـ ، كالركاية فيو: كخى ، ككذلؾ ركاىا البكرم عف خالد بف كمثـك

ُ /ِّٓ. 
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فيتضح أٌف الٌصاد في )بيصاؽ( غير مسكنة، كلـ تأًت بعدىا الٌداؿ، كمع ذلؾ قيمبت زايان، 
ف نٌص ك  عمييا  عمى أٌف اإلبقاءسيبكيو نفسو لـ يمبث أف أجاز قمب الٌصاد زايان مع تحركيا، كا 

أحسف، كأجاز اإلبداؿ مع البعد عمى قمة، فقاؿ: ))فإف تحركت الٌصاد لـ تبدؿ ألٌنو كقع  صادان 
كلكنيـ قد يضارعكف بيا نحك صاد )صدفت( كالبياف أحسف، ...بينيما شيء فامتنع مف اإلبداؿ 

أٌف اإلبداؿ في )بيصاؽ(، إٌنما ، فيذا يقكم القكؿ (ِ)كرٌبما ضارعكا بيا كىي بعيدة نحك )مصادر(((
 جاء عمى خالؼ القاعدة.

 اإلبدال بين الحروف المتجاورة في المخرج الواحد:-2
كالمراد بالمتجاكرة، ما كانت الحركؼ فيو مف مخرج كاحد إاٌل أٌنيا ليس فييا صفة التداني، 

لقاؼ كالكاؼ ؼ الحمؽ، كتجاكر اأحر التي ذيكرت، كذلؾ كتجاكر اليمزة كالعيف، ككالىما مف 
 ، كمف ىذا االبداؿ:(ّ)كىما مف اٌلمياة

 اّلالم والنون:-آ
، مىجيكراف، متكسطاف(ْ)كىما صكتاف ذلقياف، ًلثكياف

، كقد سٌكغ ىذا التكافؽ (ٔ)، مائعاف(ٓ)
 بينيما، إبداؿ أحدىما مكاف اآلخر في كالـ العرب.  

 :(ُ)كمنو ما ركاه قطرب عف يكنس، كذلؾ عند تعرضو لقكؿ الٌشاعر
 إنِّي أرى لك أكاًل ال يقوُم لُو          من اأُلكولِة إاّل األْزلُم الَجَذعُ 

 .(ِ)ىنا، الدىر، كبعضيـ يقكؿ: األزنـ((اإذ قاؿ: ))فزعـ يكنس أٌف األزلـ، ى

                                                                                                                                                                      
 .ِّٓ/ ُمعجـ ما استعجـ  (ُ)
 .ُّّ، كينظر: الدراسات الميجية ِْٕ-ِْٔ/ ِالكتاب  (ِ)
 .ٖٗالدراسات الميجية  (ّ)
. كسمِّيا ذلقييف؛ ألف َِٕ، كينظر: دراسة الصكت المغكم، أحمد مختار عمر ّْٓ-ّّْ/ ْالعيف  (ْ)

المصطمح مخرجيما ذلؽ المساف، كىك طرفو. ككصفا بالمثكييف؛ نسبة إلى مخرجيما كىك المِّثىة. ينظر: 
 .َِّ-َُِالصكتي 

مف ىذا المبحث. ككصفيما بالمتكسطيف  ّىامش ْْص :، ينظر في معنى الجيرّْٓ-ّّْ/ ْالكتاب  (ٓ)
ف إاٌل أٌف النفس يجرم معيما الستعانتيما بصكت ما جاكرىما مف يكذلؾ؛ ألنيما عمى الرغـ مف ككنيما شديد

 .ُِٖالرخكة. ينظر المصطمح الصكتي 
، كالحرؼ المائع: ىك المتكسط بيف الشدة كالرخاكة، كيعني أٌف اليكاء يتسرب ما بيف ِْمغكية األصكات الٌ  (ٔ)

عضكم النطؽ دكف إحداث أم نكع مف الصفير أك الحثيث، كالحركؼ المائعة مجمكعة في قكليـ )لـ 
 .ّٕيركعنا(. ينظر: بحكث كمقاالت في المغة، د. رمضاف عبد التكاب ص

 ، كقيؿ لمالؾ بف ربيعة العامرم.ِْٕ/ ٕما في اٌلمساف )زلـ( مرداس، كالعباس بف  (ُ)
 .ُُْاألزمنة كتمبية الجاىمية، لقطرب  (ِ)
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 :(ْ)، كاستشيد عميو بقكؿ الٌشاعر(ّ): ))األزلـ الجذع: الدىر الشديد((كمثمو قكؿ الخميؿ
 منكم بمنزلٍة          أَلقى عميَّ يديِو األزلُم الَجَذعُ  ُر لو لم أكنشْ يا بِ 

كنسب الفراء ىذا اإلبداؿ، إلى بني أسد، فقاؿ: ))كالعجميُّ مف األسماء قد يفعؿ بو ىذا، 
سماعيف، كقد جاء بالنكف، كسائر إالعرب تقكؿ: ميكائيؿ كميكائيف بالنكف، كأسد يقكلكف: ىذا 

فقد حكى ابف السكِّيت أٌف الفراء ركل عكس ىذا، بقمب النكف المان، ، كمع ذلؾ، (ٓ)العرب باٌلالـ((
، (ٔ)كذلؾ بقكلو: ))يقاؿ: ىك شىٍثفي األصابًع كشىٍثميا ، كأتؿى يىأتىؿي ، كقاؿ أيضان: ))أتفى الرجؿي يأتىفي

ٍطكىهي في غضب(( . كقد كيًصؼ ىذا النكع مف اإلبداؿ بالقٌمة(ٕ)كىك أف يقارب خى
(ٖ). 

 :الحاء والخاء-ب
، يفٌرؽ بينيما، أٌف الحاء مف كسط (ُُ)، ًرٍخكاف(َُ)، ميمكساف(ٗ)كىما صكتاف حمقياف

 . (ُِ)الحمؽ، كالخاء مف أدناه، ))فالعالقة تكحي بالبدؿ إذ ىما متقارباف مخرجان كصفةن((
كمف أمثمة ىذا اإلبداؿ ما ركاه البكرم في معجمو، كذلؾ عند تعٌرضو لقكؿ امرئ 

 :(ُّ)القيس
 َخَرْجنا ُنريُغ الوحَش بين ُثعالٍة          وبين ُرَخّياٍت إلى فجِّ أْخُربِ 

ٌيات(، بالحاء الميممة، كىي مكاضع متدانية(( فقاؿ: ))كييركل )بيف ريحى
، كمثمو قكلو: أيضاخ: (ُ)

بضِـّ أٌكلو، كبالخاء المعجمة، عمى كزف فيعاؿ. كنقؿ عف ابف دريد قكلو: ىك جبؿ بالخاء 
فأٌما )أيضاح(، بالحاء الميممة، فمكضع، كما نقؿ عف أبي عبيدة، كعف ابف قتيبة ركاية  المعجمة،

                                                           
 .ٖٖ/ ِالعيف  (ّ)
 .ِْٕ/ ٕ( )زلـ، كاٌلمساف ُُْالبيت لألخطؿ في ديكانو  (ْ)
 .ُّٗ/ ِمعاني الفراء  (ٓ)
 . كشىٍثف األصابع: غميظييا.َّٓ/ ُالمنير ، كالمصباح ّْٕ، كينظر: أدب الكاتب ٔٔالسٌكيت اإلبداؿ البف  (ٔ)
 .ٔٔالمصدر نفسو  (ٕ)
 .ِِٔ/ ّ، كشرح الشافية لمرضي ِٖٓ/ ّينظر: األيصكؿ في النحك  (ٖ)
 .ُٖ، كالحمؽ: ىك الجزء الكاقع بيف الحنجرة كالفـ. ينظر األصكات المغكية ّّْ/ ْالمصدر نفسو  (ٗ)
 .ّّْ/ ْالمصدر نفسو  (َُ)
 .ّّْ/ ْالمصدر نفسو  (ُُ)
 .ْٔٔ/ ِالميجات العربية في التراث  (ُِ)
 ...وبين ُرَحّيات            حول ثُعالةٍ ... نراعي. كالركاية فيو: ...ّٖٔ انوديك  (ُّ)

ٌيات، كفٌج أخريب: مكاضع متدانية، كقيؿ: أخريب: جبؿ ال ينبت شيئان. ينظر:     كنراعي الكحش: ننظر إلييا. كريحى
 .ِِِ/ ُمعجـ ما استعجـ 

 .ِِِ، ُِِ/ ُمعجـ ما استعجـ  (ُ)
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ٌبة مف ديار بني  (ِ)عف األصمعي مجيئو بالخاء، فقاؿ: ))كقاؿ أبك عبيدة: أيضاخ مف الشَّرى
فىة، كقاؿ ابف قتيبة: قاؿ األصمعي: كيًجدى بدمشؽ حجره مكتكبه فيو، ىذا مف  ميحارب بف خىصى

بيؿ الصغير(( ًضمىعً  مىٍع: الجي  .(ّ)أيضاخ، كالضِّ
كقد أكقعى العربي اإلبداؿ بينيما كثيران، كمف ذلؾ ما نقمو ابف السكِّيت
عف أبي عبيدة  (ْ)

ٍمتيوي(( سى ٍمتوي كخى سى قكلو: ))المىٍحسيكؿ كالمىٍخسيكؿ، بالحاء كالخاء: المرذكؿ، كقد حى
(ٓ) . 

 العين والغين:-ت
ٌف مخرج العيف مف كسط الحمؽ، ك أٌما مخرج إالعيف كالغيف متجاكراف في المخرج، إذ 

، كعمى الرغـ مف رابط المجاكرة، لـ يشع اإلبداؿ بينيما، يقكؿ الدكتكر حساـ (ٔ)الغيف فمف أدناه
النعيمي: ))كمع ذلؾ لـ يقع فييما مف اإلبداؿ ما يستحؽ الكقكؼ عنده، كالعرب تقكؿ: لعٌني 

، كحكـ ابف جني بأٌف الغيف بدؿ العيف ))لسعة العيف في الكالـ، ككثرتيا في (ٕ)ي في لعٌؿ((كلغنٌ 
 .(ٖ)ىذا المعنى((

كمنو في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء، ما كرد عف البكرم في بحثو لمفظة)بيعاث(، 
يو كانت بالعيف كالغيف، فمف مجيئيا بالعيف قكلو: بيعاث: مكضع عمى ليمتيف مف المدينة، كف
 بف دريد الكقعة كاليكـ المنسكب إليو بيف األكس كالخزرج، كمجيؤىا بالغيف، ما نقمو عف أبي بكر

                                                           
 ، طبعة دار الكتب العممية.ُٓٔ/ ِباء: مكاف. ينظر: مقاييس المغة ٌنيا بتشديد الإقيؿ  (ِ)
 .ُٓٔ-ُْٔ/ ُمعجـ ما استعجـ  (ّ)
، كمف أىؿ الديف كالخير، لقي فصحاء األعراب كاألدب كالنحك المغةأبك يكسؼ إماـ  إسحاؽىك يعقكب بف  (ْ)

، تعمـ ببغداد، مف كتبو: إصالح المنطؽ، كاأللفاظ، (أصمو مف خكزستاف )بيف البصرة كفارس كأخذ عنيـ،
 ،ّٕ: البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة نظر في ترجمتوي (.ىػ ِْْاد، كالقمب كاإلبداؿ، )ت كاألضد

 .ُٓٗ/ ٖاألعالـ لمزركمي ك 
 .ٗٗ السٌكيت:إبداؿ ابف  (ٓ)
 .ّّْ/  ْالكتاب ك  ،ٖٓ-ٕٓ/ ُالعيف  (ٔ)
 .ُّٗالدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جٌني  (ٕ)
 .ِْٕ/ ُسر الصناعة  (ٖ)
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. كعف الزمخشرم قاؿ: (ِ): بيغاث، بالغيف المعجمة، كلـ ييٍسمٍع مف غيرًه(((ُ)قكلو: ))كذكر الخميؿ
 :(ّ)الشاعر))شىعىٍبعىٍب، كركم بالغيف: مكضع((، كاستشيد عمى مجيئو بالغيف بقكؿ 

 (ْ)تبّصر خميمي ىل ترى من ضعائن          سمْكَن ُضَحّيا بين حْزَمْي َشَغْبَغبِ 
 : (ٓ)كعمى مجيئو بالعيف بقكؿ الشاعر

 (ٔ)ىل أْجَعمنَّ يدي لمخّد ِمْرَفقًة          عمى َشَعْبَعَب بين الحوض والعطنِ 
تجاكر المخرج. كيبدك أٌف كلـ ييعٌمؿ البكرم كال الزمخشرم ىذا اإلبداؿ، كىك كاضح ل

الخطأ في السمع، دكران في ذلؾ، يقكؿ الدكتكر حساـ  باإلضافة إلىلمتصحيؼ كالتحريؼ، 
ككثيران ما نسمع مف األطفاؿ لفظ بعداد في بغداد، فال مانع مف أف يحدث العكس؛ ))النعيمي: 

 .(ٕ)((لخطأ في السمع مثالن 
 اليمزة والعين:-ث

، كقد سٌكغ تجاكرىما (ٗ)، كالعيف صكت حمقي(ٖ)اليمزة حنجرمكىما صكتاف متجاكراف، 
. كالتحقيؽ أف ىذا (َُ)حمكؿى العيف محٌؿ اليمزة، كىك ما يسٌمى بالعنعنة، كقد نيًسبت إلى تميـ

اإلبداؿ ال يقتصر عمى قبيمة بعينيا، إذ نسبو الفٌراء إلى كؿ مف تميـ كقيس كأسد كمف جاكرىـ، 
)أٌف( عينان، إذا كانت مفتكحة، فإذا كيسرت لـ ييبدلكىا، كمف أمثمة فقد حكى عنيـ إبداؿ ىمزة 

( المفتكحة عينان، قكليـ: أشيد عنَّؾ رسكؿ اهلل، في أنَّؾ رسكؿ اهلل  .(ُُ)إبداليـ ىمزة )أفَّ

                                                           
 .َِْ/ ْينظر: العيف  (ُ)
 .َِٔ-ِٗٓ/  ُاستعجـ معجـ ما  (ِ)
مكضع. ا: يٌ ضيحك عينة، كىي المرأة في اليكدج. الظعائف: جمع ظفيو: . ك ّْالقيس، ديكانو  مرئألالبيت  (ّ)

: ما غميظ مف األرض. ك   شغبغب: اسـ ماء.ك الحـز
 .َْٔ/  ُ )شعب(كينظر: اٌلمساف  ٓٗكاألمكنة كالمياه لمزمخشرم  الجباؿ (ْ)
 .َْٔ/  ُ )شعب(لصٌمة بف عبد اهلل القشيرم. ينظر المساف إلى انسبو صاحب المساف  (ٓ)
 .ٓٗكاألمكنة كالمياه لمزمخشرم  الجباؿ (ٔ)
 .ُّٗالدراسات الميجية كالصكتية  (ٕ)
دراسة الصكت  :رة كىي أقصى الحمؽ. ينظرجى نٍ مكضع إخراجو، كىك الحى إلى يسٌمى الصكت حنجرم نسبة  (ٖ)

 .ُٕٖالمصطمح الصكتي ، ك ِّٕ غكمالم
 .ِِٕ دراسة الصكت المغكم (ٗ)
 .ُِْ المغة:فقو ك ، ُٖ/  ُينظر: مجالس ثعمب  (َُ)
، كفقو ُُٓ ، كفصكؿ في فقو العربيةٕٖٗ/ ٕف( ، كالمساف )عنُُُ/ ُينظر: تيذيب المغة لألزىرم  (ُُ)

 .ِِٕالمغة، كاصد الزيدم 
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كائؽ: عمى كزف فيكاعؿ،  كائؽ( قاؿ: ))صي كقد كرد ىذا اإلبداؿ عند البكرم في لفظة )صي
كاًعؽ( بالعيف مكاف اليمزة، كذكر معو عيكارض، اسـ مكضع ) (ُ)ككقع في كتاب سيبكيو صي

كائؽ: بمد باليمف((  .(ِ)أيضان، كصي
كيبدك مٌما أكرده البكرم، أٌف ىذا اإلبداؿ ال يختٌص بيمزة )أٌف( المفتكحة، كما حكاه 

، (ّ)الفٌراء، بؿ ىك عاـ في كؿ ىمزة، عند تميـ كمف جاكرىا، كىذا ما ذىب إليو بعض الميٍحدىثيف
ٍبءي، في لغة تميـ، يجعمكف بدؿ اليمزة عينان(( ٍبعي: الخى كيسنده قكؿ الخميؿ: ))كالخى
األخفش  كأفٌ ، (ْ)

ٍبراًئؿ كجبراًعؿ  .(ٓ)ركل إبداؿ اليمزة غير المفتكحة عينان كما في جى
كيمكف عزك ىذا اإلبداؿ إلى القبائؿ البدكية التي تميؿ في األعـ األغمب إلى الجير 

. كىك ما ينسجـ مع جفائيـ (ٔ)لغة في تحقيؽ اليمز، لذا أبدلكا مف اليمزة عينان باألصكات، مبا
 . (ٕ)كخشكنتيـ، عكس القبائؿ الحضرية التي تميؿ إلى الصكت األرؽ نسبيان 

 اإلبدال بين الحروف المتقاربة في المخرج:-3 
كييراد بيا ))الحركؼ التي مف مخرجيف مختمفيف كلكف مكضعييما في النطؽ 

. كقد كرد في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء، حرفاف أيبدؿ كؿ منيما مع حرؼ آخر، (ٖ)متقارباف((
 اختمؼ معو مخرجان، لكنو تقارب معو في النطؽ، كعمى النحك اآلتي:

 الّدال والّذال:-آ
، متقارباف في المخرج، إذ تخرج الداؿ مف بيف طرؼ (ٗ)الداؿ كالذاؿ حرفاف مجيكراف

، كىذا ما جٌكز (َُ)المساف كأطراؼ الثنايا الثنايا، كتخرج الذاؿ مف بيف طرؼؿ المساف كأصك 
 اإلبداؿ بينيما.

كمنو في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء، ما كرد عف الفٌراء عند تعٌرضو لتسمية ساعات 
، بالذاؿ كالداؿ((  .(ُُ)الميؿ، إذ قاؿ: ))يقاؿ: مضى ذيٍىؿه مف الميؿ كدىٍىؿه

                                                           
 .ِْٓ/ ْينظر: الكتاب  (ُ)
 .ْٖٓ/ ّمعجـ ما استعجـ  (ِ)
 .ُُٕفصكؿ في فقو العربية: ينظر:  (ّ)
 .ُُٕ، كينظر: فصكؿ في فقو العربية: َُْ/ ُالعيف:  (ْ)
 .َُْ/ ُمعاني القرآف لألخفش ينظر:  (ٓ)
 ، بتصٌرؼ.ُُٕفصكؿ في فقو العربية:  (ٔ)
 .ُّٖالدراسات الميجية:  (ٕ)
 .ٖٗالدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني  (ٖ)
 .ّْْ/ ْالكتاب  (ٗ)
 .ّْْ/ ْ المصدر نفسو ينظر: (َُ)
 .ّٖاألياـ كالميالي كالشيكر  (ُُ)
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أٌف المفظة بالٌذاؿ، ترد بالضـ كالفتح، كبالداؿ بالفتح ال غير،  إلى المسافكأشار صاحب 
كىي بالداؿ الميممة أفصح فقاؿ: ))الذُّىؿ: بالداؿ المعجمة، فيو الضـ كالفتح، كلـ يسمع غير 
الفتح في الميممة، كىما القطعة مف الميؿ، كقيؿ: الساعة منو، كىك بالداؿ الميممة أعمى، كعٌدكه 

 .(ُ)ة مف النادر((بالمعجم
 الّصاد والضاد:-ب

، كاختمفا في صفتي الجير (ِ)الٌصاد كالضاد، صكتاف اتفقا في صفتي الرخاكة كاإلطباؽ
ٌنيما متقارباف في مخرجييما، أ، كما (ّ)كاليمس، فالٌصاد صكت ميمكس، كالٌضاد صكت مجيكر
الضاد ))مف بيف أكؿ حافة  ، كمخرج(ْ)فمخرج الٌصاد ))ما بيف أطراؼ اٌلمساف كفكيؽ الثنايا((

 .(ٓ)اٌلمساف كما يمييا مف األضراس((
كمف أجؿ ذلؾ جاز اإلبداؿ بينيما. كمنو ما ركاه البكرم بقكلو: ))ًإضاف: بكسر اليمزة، 

 :(ٔ)عمى كزف ًفعاؿ: بمد كراء الفىمىج((، كاستشيد عميو بقكؿ ابف مقبؿ
 بالجرعاِء فْوَق إضانِ تأّنس خِميمي ىل ترى من ظعائَن          تحمَّْمَن 

، (ٕ)كأضاؼ: ))ىكذا صٌح عف أبي عبيدة، كقاؿ األصمعي: ال أدرم ىؿ ىك: إضاف أك إصاف((
، أٌنو بالصاد، فقاؿ:  ٍيع(، إذ نقؿ البكرم عف ابف حبيب مجيئو بالضاد، كعف األثـر كمنو )البيضى

ٍيع: بالعيف الميممة: مكضع بمصر، كقاؿ ابف حبيب يٍ (ٖ)))البيضى ع: مف عمؿ غيكطة ًدمشؽ، : البيضى

                                                           
 .ّٔٓ/ ُ، ك )ذىؿ( ّْٗ/ُالمساف )دىؿ(  (ُ)
 .ِٖٓ/ ّشرح الشافية ك ، ٗٔ،َٕ/ ُسر الصناعة ك ، ّْٓ/ ْالكتاب  (ِ)
 .ِٗٓالمبدع في التصريؼ ك ، ِٕٓ/ ُ، كشرح الشافية ّْْ/ ْالكتاب  (ّ)
 .ّٓ/ ُ، كسر الصناعة ّّْ/ ْالكتاب  (ْ)
 .َِٓ/ ّشرح الشافية ك ، ّّْ/ ْالكتاب  (ٓ)
 إطانِ  فوقَ ....  بالَعْمياءِ ......                ..........  تأّملْ     فيو:.كالركاية ُُْديكانو  (ٔ)

طاًف: اسـ مكضع قرب العمياء.     . كالعمياء: اسـ مكضع. كا  : اٍنطمىٍقفى  تٌحمٍمفى

 .َّٓ/  ُمعجـ ما استعجـ  (ٕ)
، ُُِ/ ّ ، ينظر في ترجمتو: إنباه الركاةىػ(ِْٓ )تىك محمد بف حبيب كاف عالمان بالنسب كأخبار العرب  (ٖ)

 .ُُّ/  ُالمعجـ العربي ك ، ّّٕ/  ُكشؼ الظنكف ك 
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يع، بالٌصاد الميممة، كقد رأيتو، كىك جبؿ قصير، عمى تؿ بأرض (ٗ)كقاؿ األثـر : إٌنما ىك البيصى
مٍَّيف بالٌشاـ، مف كيكر دمشؽ((  .(َُ)البثنٌية، فيما بيف نىشيؿ كذات الصَّ

ٍيع، مصٌغر: مكاف في البحر، كقيؿ ىك اسـ مكضع((  كمنو أيضان  (ُ)كفي اٌلمساف ))البيضى
دان: مكضع، كركل غير األصمعي )ضدان( بضاد معجمو((  .(ِ)قكلو: ))صى

كمف أمثمة ىذا اإلبداؿ في العربية، ما جاء عف األصمعي: ))يقاؿ مىٍصمىصى إناه 
وي أم غسمو(( كمىٍضمىضى
، كعف ابف السكِّيت: ))تصاٌفكا عمى الماء كتضاٌفكا عميو، كيقاؿ: (ّ)

، كنقؿ ابف منظكر عف الكسائي: ))الضئبؿ، بالضاد: (ْ)كىي بقاياه(( صالًصؿ الماء كضالًضميوي 
الٌداىية، كلغة بني ضٌبة: الصئبؿ، بالٌصاد، كعف أبي عبيدة: الضئبؿ بالٌضاد، قاؿ: كلـ أسمعو 

 .(ٔ)(((ٓ)بالٌصاد، إاٌل ما جاء بو أبك تراب
ماء تختمؼ عٌما ننطيقو كعميو يمكف القكؿ: إفَّ الضاد التي كانت تبدؿ مف الٌصاد عند القد

ف إنحف اآلف، إذ  ٌف الضاد القديمة كانت قريبة المخرج مف الٌصاد، كالعالقة بينيما اإلطباؽ، كا 
كانت الٌضاد تختمؼ في تطكراتيا التاريخية عف نطؽ الٌصاد، كىذه الضاد التي كصفت في كتب 

 .(ٕ)تنا الحديثةالقدماء قد مٌرت بأطكار تاريخيو حتى كصمت إلى ما ىي عميو في ليجا
 الثّاء والفاء:-ج

))تخرج الثٌاء مف طرؼ اٌلمساف كأطراؼ الثٌنايا العميا، كتخرج  إذكىما حرفاف متقارباف في المخرج، 
، (ٗ)، كيشتركاف في صفة اليمس(ٖ)الفاء مف باطف الٌشفة السفمى، كأطراؼ الثٌنايا العميا((

 ، كلذا كثر اإلبداؿ بينيما.(َُ)كالرخاكة

                                                           
، عالـ بالعربية كالحديث. ينظر في ترجمتو: فكات الكفيات (ٗ)  ىك عمي بف المغيرة أبك الحسف الممٌقب باألثـر

 .ٖٕ/  ُْكالنياية البف كثير  ، كالبدايةٕٖ/ِ
 .ُٓ/  ٓ )بضع(، كينظر المساف ِٔٓ/  ُمعجـ ما استعجـ  (َُ)
 .ُٓ/  ٓ )بضع(اٌلمساف  (ُ)
 .ّْْ-ّّْ/  ُمعجـ ما استعجـ  (ِ)
 .ْٖٓ/  ُ، كالمزىر ْٗالبف السكِّيت  اإلبداؿ (ّ)
بداؿ أبي الطيب َٓالبف السكِّيت  اإلبداؿ (ْ)  .ْٖٓ/  ُ، كالمزىر َِْ/  ِ، كا 
أبك تراب المغكم: ىك محمد بف الفرج بف الكليد الشعراني، لو كتاب االعتقاب، ذكره األزىرم في مقدمة كتابو  (ٓ)

ب(، ثـ عاد )تيذيب المغة(، كلد بنيسابكر كأخذ عف عممائيا، ثـ رحؿ إلى ىراة فأٌلؼ قسمان مف كتابو )االعتقا
 .َِٗ/ ُ، كبغية الكعاة ِِٔ/ ْإلى نيسابكر ليكممو. ينظر في ترجمتو: الكافي بالكفيات 

 .ْٕٔ/  ٔاٌلمساف )ضئبؿ(  (ٔ)
 .ّْ/  ِينظر: الميجات العربية في التراث  (ٕ)
 .ُِ، كالتطكر النحكم في المغة العربية ّٓ/  ُ، كسٌر الصناعة ّّْ/ ْالكتاب  (ٖ)
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، نقالن عف ابف السكِّيت، (ُ)اإلبداؿ ما أكرده البكرم في معجمو عف أبي عمي القالي كمف ىذا
كذلؾ عند تعٌرضو لمفظة )الدُّثنٌية(، فقاؿ: ))الدُّثنٌية: بمد بالٌشاـ، كقاؿ أبك عمي القالي: الدفنٌية 

مىٍيـ، نقمتو مف كتاب يعقكب في اإلبداؿ((  .(ِ)كالٌدثنٌية: منزؿ لبني سي
كمف خالؿ تتبعي ليذه المفظة في كتب المغة كجدت أٌف الجميع يرككنيا )الٌدثينة(، بتقديـ  

الياء عمى النكف أك )الدُّثىٍينة( تصغير )الدثنة(، ال )الٌدثنية(، بتقديـ النكف عمى الياء، كما أكردىا 
 البكرم، كلعٌميا قد تصٌحفت عميو.
مىٍيـ، كالدًَّثٍينىة كالدَّفًينىة  : ))كالٌدًثٍينىة: اسـكقاؿ الصاحب بف عٌباد قرية، كالدًَّثٍينىةي: منزؿ لبني سي

يىٍينة أك كسىفينة((ّ)كاحد: ما يدًفنيوي الرجؿ(( ، كقاؿ الفيركز آبادم: ))الدُّثىٍينة: )كجي
: مكضع أك (ْ)

 .(ٓ)ماء لبني سٌيار بف عمرك كاف ييدعى: الدُّفىينة، فتطٌيركا فغٌيركا((
فكف فيو، فيقكلكف:  (ٔ)ٍمفيـ(، إذ نقؿ عف اليٍمدانيكمنو أيضان لفظة )تى  قكلو: ))كالٌناس يصحِّ

، بالثٌاء، قاؿ: كىك قصر مقابؿ لقصر ناًعط ، كنقؿ عنو في مكضع آخر قكلو: ))تىٍمفيـ، (ٖ)(((ٕ)تىٍمثـي
 .(ٗ)رأتو العرب كاألعجمي، فقالكا: تىٍمثـي بالثٌاء((

                                                                                                                                                                      
بداؿ أبي الطٌيب ّْ، كينظر: إبداؿ ابف السكِّيت ّْْ/ ْالكتاب  (ٗ) ، ْٓٔ/ ُ، كالمزىر َُٗ-ُِٖ/ ُ، كا 

كمعنى اليمس: أف يضعؼ االعتماد في الصكت حتى يجرم معو النىفىس، كالحركؼ الميمكسة عشرة أحرؼ، 
 .ُِٗك َّيجمعيا )سكت فحثو شخص(. ينظر: سر الفصاحة لمخفاجي 

 ٔىامش ْٓ. كينظر في معرفة صفة الرخاكة صّْكينظر إبداؿ ابف السكِّيت ، ّْْ/ ْالمصدر نفسو  (َُ)
 مف ىذا المبحث.

بف القاسـ بف عيذكف بف عيسى بف محمد بف سمماف، أبك عمي القالي، أحفظ أىؿ زمانو لمغة  إسماعيؿىك  (ُ)
 .ٖ/ ُْمعجـ األدباء جمتو: . ينظر في تر ىػ(ّٔٓ )تكالشعر كاألدب، مف تصانيفو: أمالي القالي، البارع، 

 .ُُٗ/  ْ، كينظر: المخصص ّْٓ/  ِمعجـ ما استعجـ  (ِ)
 .ْْٓ/ْ، كينظر: تيذيب المغة ِّْ/ٓالمحيط في المغة  (ّ)
يىٍينة(: يريد )ديثىٍينة( تصغير )دىٍثنة(، كق (ْ)  ، عمى زنة )فًعيمة(.كلو كػ)سىًفينة(: يريد )دىًثينة(قكلو كػ)جي
 .ُُْٗ القامكس المحيط (ٓ)
 عارؼ باألنساب، عالـ مؤرخ،(: ّّْت) ىمداف بني مف اليىٍمداني، محمد أبك يعقكب، بف أحمد بف الحسف (ٔ)

 ذم كبابف كبالنسابة، ،(الحائؾ ابف)بػ يعرؼ كاف اليمف، أىؿ مف مكثر، شاعر كاألدب، كالفمسفة بالفمؾ
 بمدة في منيا مقربة عمى كأقاـ بصنعاء كنشأ كلد ،(عمرك ابف الدمينة ذم: أجداده أحد إلى نسبة) الدمينة

رشاد ،ُِٕ الكعاة بغية، ينظر في ترجمتو: (ريدة) نباه ،ٗ/ ّ األريب كا  / ِ كاألعالـ ،ِٕٗ/ ُ الركاة كا 
ُٕٗ. 
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ذا كاف البكرم لـ ينسب ىذا اإلبداؿ إلى قبيمة بعينيا، فقد كجدت، في كتب المغة    كا 
، ككثيره (ُ)لحجاز، كبالفاء لتميـ، كما في ))جدث كجدؼ((إلى األفاظان نسب النطؽ فييا بالثٌاء 

ـ ة بني تمييج، كل(ِ)مف بني أسد )بطف مف تميـ( ييسىٌمكف )المغافير( بالفاء: المغاثير، بالثٌاء
 .(ّ))األثاثٌي( بالثٌاء بدؿ )األثافٌي( بالفاء

نفسيا آثرت الفاء في )جدؼ(  ان كال ينبغي قصر إبداؿ الفاء ثاءن عمى تميـ، بدليؿ أٌف تميم
 عمى الثاء، كىذا يعني أٌف اإلبداؿ ليس قانكنان ثابتان، كال قاعدة مٌطردة.

طؽ بالصكت الميمكس األكثر إٌف القبائؿ البدكية تميؿ إلى الن :بكجو عاـ كيمكف القكؿ
كضكحان، كتؤثره عمى غيره، كىذا ما ذىب إليو الدكتكر إبراىيـ أنيس بقكلو: ))إٌف البدك بكجو عاـ 
يميمكف إلى الميمكس األكثر كضكحان، فإذا قارٌنا بيف صكتيف ميمكسيف، ككجدنا أحدىما أكضح 

مكس األكثر كضكحان في السمع في النطؽ مف اآلخر، تصٌكرنا أٌف الكممة حيف تشتمؿ عمى المي
 .(ْ)تنتمي إلى بيئة بدكية((

كعمى الرغـ مف تقارب الثاء كالفاء في المخرج، كاشتراكيما في صفتي اليمس كالرخاكة، 
الخطأ السمعي أك النُّطقي دكران في إيقاع اإلبداؿ بينيما، إذ قد ينطؽ المرء بأحد  ؤدمفقد ي

الٌصكتيف كىك يريد اآلخر دكف أف يشعر بذلؾ، لذا مف الصعب عمينا الجـز بأصالة أحد 
 الحرفيف، كفرعية اآلخر.

 اإلبدال بين الحروف المتباعدة في المخرج وبينيا جامع صوتي:-4
اإلبداؿ يحصؿ بيف الحركؼ المتدانية في المخرج، كالحركؼ المتقاربة سبؽ أف ذكرنا أٌف 

في المخرج، كقد يحصؿ اإلبداؿ بيف الحركؼ المتباعدة في مخارجيا مع كجكد جامع صكتي بيف 
الحرفيف المبدؿ أحدىما مف اآلخر، كالمراد بالجامع الصكتي ىنا، الصفة الصكتية كالجير 
                                                                                                                                                                      

 .ِِْ/ ُُك )ناعط(: حصف في رأس جبؿ بناحية اليمف قرب عدف. ينظر: معجـ البمداف  (ٕ)
 .ُّٗ/  ْمعجـ ما استعجـ  (ٖ)
 .ُّٖ/  ُنفسو المصدر  (ٗ)
 .ّّٗ/  ُكالبحر المحيط  ،ٔٔ/  ِ: المحتسب ينظر (ُ)
، كالمغافير كالمغاثير: شيء ينضحو الثُّماـ كالرِّمث ُٖٔ/  ُ، كينظر: إبداؿ ابف السكِّيت َْ\ُمعاني الفراء (ِ)

.كالثُّماـ: نبت ضعيؼ لو خكص أك ّٓ. ينظر: الكنز المغكم البف السكِّيت كميٍغثكركالعسؿ، كالكاحد: ميٍغفكر 
 .ُّٖ/  ٕثيمامةي. ينظر: الٌصحاح  كالكاحدة:شبيو بالخكص، 

، كاألثافٌي: كاحدتيا: أيٍثًفٌية، كىي ثالث أحجار تكضع القدر عمييا. ْٓٔ/  ُكالمزىر  ،ُُٗ/ ْالمخصص  (ّ)
 .ِٔكيراع النمؿ ينظر: المجرد في غريب كالـ العرب ل

 .ُُٓفي الميجات العربية:  (ْ)
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قد كرد ىذا النكع مف اإلبداؿ في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء عند ، ك (ُ)كاليمس، كالشدة كالٌرخاكة
 : عمى النحك اآلتيكؿ مف البكرم كالزمخشرم 

 الّسين والّشين:
فمخرج الٌسيف مف بيف الثنايا كطرؼ اٌلمساف، كمخرج الٌشيف مف كسط اٌلمساف بينو كبيف 

 .(ّ)، كىما صكتاف ميمكساف رخكاف(ِ)كسط الحنؾ األعمى
فيتضح أٌنيما متباعداف مخرجان، كمع ذلؾ تجمع بينيما صفتا اليمس كالرخاكة، كىذا مسٌكغ 

 إلبداؿ أحدىما مف اآلخر.
في لفظة  كقكعو الزمخشرمنقؿ كمف ىذا اإلبداؿ في كتب األزمنة كاألمكنة كاألنكاء، ما 

 :(ْ)لشاعر: بئر، كاستشيد عميو بقكؿ ا(ّ))الٌشجا(، بالٌشيف كالٌسيف، إذ قاؿ: الٌشجا
 تراءت لو بين المِّوى وُعنيزٍة          وبين الّشجا مّما أحال عمى الوادي
، كالٌشجى: (ٓ)كأضاؼ: كقيؿ: سجى، بالٌسيف غير المعجمة، كقيؿ: شجى: كادو بيف مصر كالمدينة

رٍبكه مف األرض، دخؿ في بطف فمج، فشجا بو الكادم
(ٔ). 

 .(ٕ)كؿ شيء، كالشجكاء: البئر الكاسعة((كقاؿ الفيركزآبادم: ))الشجا: الكاسع مف 
ؿ ياقكت: ))بعث الحجاج رجالن يحفر المياه في الشجى بيف اق مكضع،)الشجى(  أصؿك 

، كاهلل ما تراءت (ٖ)البصرة كمكة، فقاؿ لو: احفٍر بيف عينيزة كالشجى، حيث تراءت لمممؾ الضميؿ
 .(ٗ)لو إال عمى ماء((

 المخرج، وليس بينيا جامٌع صوتي:اإلبدال بين الحروف المتباعدة في -5
                                                           

 .ُٔٓ، ٖٗينظر: الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني  (ُ)
 .َٔ/ ُسر الصناعة ك ، ّّْ/ ْالكتاب  (ِ)
 .ُّٓالدراسات الميجية  ، كينظر:ّْٓ، ّْْ/ ْالكتاب  (ّ)
عينيزة، كعينيزة عمى لفظ التصغير: قارة سكداء عمى كزف )فىعىؿ(: ماءة تمقاء  الشجا: بفتح أٌكلو مقصكر منكف، (ّ)

بعينيزة،  شجى ٌنوسيمِّي لذلؾ؛ أل ى، كالشجىمى الشجفي بطف كادم فمج مف ديار بني تميـ، كذلؾ الكادم يس
 . ٕٔٗ، ُٖٕ/ّصارت في كسطو، ينظر: معجـ ما استعجـ 

، ِٖٕ/ّمعجـ ما استعجـ ك  ،بين النقاتراَءت لنا ، كالركاية فيو: ْٗٓالبيت ألمرئ القيس في ممحؽ ديكانو  (ْ)
 .َِّ/ُكبال نسبة في عيكف األخبار، البف قتيبة ، ِّْ/ ٔكمعجـ البمداف 

 .ِّْ/ٔكقيؿ: بيف البصرة كمكة، ينظر: معجـ البمداف  (ٓ)
 .ٕٗ الجباؿ كاألمكنة كالمياه (ٔ)
 .ُِٗٗالقامكس المحيط  (ٕ)
 يريد امرئ القيس، كبيتو السابؽ. (ٖ)
 .ِّْ/ٔمعجـ البمداف  (ٗ)
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 الباء والياء:-آ
عمى الرغـ مف انتفاء العالقة الصكتية بيف الباء كالياء، لتباعد مخرجييما، إذ تخرج الباء 
مف الٌشفتيف، كتخرج الياء مف كسط اٌلمساف، فإٌف الفراء كالمرزكقي أكقعا اإلبداؿ بينيما في كممة 

الشمس، قاؿ الفراء: ))كبعضيـ يقكؿ: الييكح أك البكح: اسماف كاحدة، كذلؾ عند تعٌرضيما ألسماء 
، كقاؿ المرزكقي نقالن عف األصمعي ركايةن عف ابف الزبير: ))البكح: يعني (ُ)مف أسماء الشمس((

 . (ِ)الشمس((، كعف أبي زيد: ))يكح: اسـ الشمس، كمف ركاه بالباء فقد صٌحؼ((
الحاصؿ بيف الباء كالياء في الٌرسـ، مع اختالؼ ف التشابو مكلعٌؿ ىذا التصحيؼ ناتج 

ضافة نقطة إلى جانب نقطة الباء ييصيِّرىا  عدد النقاط، فنسياف نقطة تحت الياء يصيِّرىا باءن، كا 
ٍنيىةي في  ياءن. كال ريب أٌف التصحيؼ يحصؿ كثيران في العربية بيف الباء كالياء، قاؿ الصفدم: ))المي

ٍنبًة(( المي
 .(ٓ)، كقاؿ ابف قتيبة: ))رٌييتي الٌصبٌي كرٌبيتيو(((ْ)في تتابعت(( ، ك))تتايعت(ّ)

 الحاء والجيم:-ب
الحاء كالجيـ، صكتاف متباعداف مخرجان، فال تكجد عالقة صكتية بينيما، ألٌف الحاء تخرج 

 .(ٔ)مف كسط الحمؽ، كالجيـ مف كسط اٌلمساف
اإلبداؿ بينيما، كذلؾ قكلو: كعمى الرغـ مف تباعد مخرجييما، فإٌف البكرم نقؿ كقكع 

 :(ٕ)))االٍجباب: مكضع في ديار بني جعفر بف كالب((، كاستشيد عميو بقكؿ الٌطائي
 منيم وشطَّ بيم عن األْجبابِ           الفراُق بِقْسطوِ  حتى إذا أخذَ 

، (ٖ)كذكر البكرم ركاية أخرل لمبيت بقكلو: ))كيركل: )عف األحباب(، بالحاء بدؿ الجيـ((
كقع الزمخشرم اإلبداؿ بينيما في مثاؿ كاحد، كذلؾ قكلو: ))شاجب، بالجيـ: كادو مف العٍرمًة، كما أ

عف أبي عبيدة، كعف أبي عمرك: شاحب، بالحاء غير المعجمة، كاستشيد عمى مجيئو بالحاء 
 :(ُ)بقكؿ األعشى

                                                           
 .ٕٗاألياـ كالميالي كالشيكر  (ُ)
 .ُِٗ-َِٗاألزمنة كاألمكنة:  (ِ)
 .ْٗٗتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ، لمصفدم:  (ّ)
 .ُٕٗالمصدر نفسو:  (ْ)
 .ّْٕأدب الكاتب:  (ٓ)
 .ٔٔ، كالمصطمح الصكتي في الدراسات العربية ُٗٗ/ُ، كينظر: النشر ّّْ/ْالكتاب  (ٔ)
 .ٖٔ/ ُىك أبك تماـ، كالبيت في ديكانو  (ٕ)
 .ُُِ-ُُُ/  ُمعجـ ما استعجـ  (ٖ)
 .يزيُد وألَيْت خيَمُو ُعُذراُتيا، كركايتو: ٖٓديكانو  (ُ)

 كفيو: كعيذيرات: جمع عيٍذرة، كعيذرة الفرس: شىعىر الناصية.    
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 (ِ)ُغبـــــراُتيا ويوَم أسفِل شاحٍب          يزيـــــــُد وأليـــــى خيَموُ  ومّنا ابن َعْمرٍ 
كالذم أراه أٌف ما أكرده البكرم كالزمخشرم ال يمكف عٌده مف اإلبداؿ؛ النعداـ العالقة 

كلعٌؿ إبداؿ الحاء جيمان أك بالعكس سببو التصحيؼ، إذ إٌننا لك حذفنا  الصكتية بيف الحاء كالجيـ،
 جيمان.ريب فيو لصارت حاءن، كلك كضعنا نقطةن تحت الحاء لصارت نقطة الجيـ 

 الفاء والقاف:-ت
ىما صكتاف متباعداف مخرجان، إذ يخرج القاؼ مف أقصى اٌلمساف، كتخرج الفاء مف باطف 

 .(ّ)الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا العميا
يٌتضح انعداـ العالقة الصكتية بينيما، كمع ذلؾ فقد نقؿ البكرم كقكع اإلبداؿ بينيما في 

 .(ْ)ىيذىيؿ، كركاه األخفش: ديقاؽ، بقافيف((قكلو: ))ديفاؽ: كادو في ًشٌؽ 
 (ٕ)، بقكليما: إٌف أىؿ العالية(ٔ)كأبك الطٌيب المغكم (ٓ)ىذا اإلبداؿ ابف السكِّيت عمىكنبو  

يقكلكف )زيحمكفة كزحاليؼ(، كبنك تميـ كمف يمييـ مف ىكازف يقكلكف )زيحمكقة كزحاليؽ(. كفي كتب 
تزٌلج الٌصبياف مف فكؽ إلى أسفؿ، كاحدىا: زيحمكفة المغة: ))الٌزحاليؼ كالٌزحاليؽ: آثار 

 .(ٖ)كزيحمكقة((
ذا كاف عمماؤنا القدامى بما فييـ البكرم قد نٌصكا عمى ىذا اإلبداؿ فاٌلذم أراه أٌف ذلؾ  كا 

 اؿ في شيء، بؿ ىك نتيجة التصحيؼ.ليس مف اإلبد
 الخاتمة

ليجة معينة بينما نسبو الفراء إلى ليجة لـ ينسب البكرم االبداؿ الحاصؿ بيف الباء كالميـ إلى  -
 أسد.

                                                           
 .ٗٗالمحيط القامكس ك ، ِْْ/  ُ )شجب(، كينظر المساف ّٗكاألمكنة كالمياه  الجباؿ (ِ)
 .ِٓ/  ُ، كسر الصناعة ّّْ/  ْالكتاب  (ّ)
 .ّٓٓ/  ِمعجـ ما استعجـ  (ْ)
 .ُْْ- ُّْإبداؿ ابف السكِّيت:  (ٓ)
 .ّّٕ/  ِإبداؿ أبي الطيب  (ٔ)
لى ما كراء مكة المكرمة، كىك الحجاز كما كاالىا. ينظر: فقو المغة،  (ٕ) العالية: ما فكؽ أرض نجد إلى تيامة كا 

 .ِىامش  ِٔٓالزيدم كاصد 
 .ِٔٓ، كفقو المغة، كاصد الزيدم َْٓ/ ٓينظر: اٌلمساف )زحؼ(  (ٖ)
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عاـ  ىك ( المفتكحة كما حكاه الفراء، بؿإبداؿ اليمزة عينا ال يختص بيمزة )أفٌ  اثبت البحث أفٌ  -
ذ ىك حاصؿ عند تميـ كقيس إىذا االبداؿ ال يقتصر عمى قبيمة بعينيا  في كؿ ىمزة، كأفٌ 
 كأسد كمف جاكرىـ.

ذيف اشترطيما سيبكيو كابف ماد زايان ممكف الكقكع مع فقد الشرطيف الأثبت البحث أف إبداؿ الص -
 : سككف الصاد، كمجيء الداؿ بعدىا في الكممة.-أم الشرطيف-جني، كىما 

أباف البحث أف لمتصحفيؼ كالتحريؼ فضالن عف الخطأ في السمع دكران في حصكؿ اإلبداؿ  -
 ج الكاحد.سكاء بيف الحركؼ المتجاكرة أك المتباعدة في المخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت المصادر والمراجع
 الكتب المطبوعة:

ق(، تقديـ كتحقيؽ د. حسيف محمد ِْْاإلبداؿ: ابف السكِّيت، يعقكب بف إسحاؽ بف يكسؼ )ت -
-ُّٖٗمحمد شرؼ، مراجعة األستاذ عمي النجدم ناصؼ، مجمع المغة العربية، القاىرة 

 ـ.ُٖٕٗ
ق(، تح عز الديف التنكخي، مطبكعات ُّٓالمغكم، عبد الكاحد بف عمي، )تاإلبداؿ: أبك الطيِّب  -

 ـ.َُٔٗ-قُّٕٗالمجمع العممي العربي، دمشؽ 
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ق(، ّّٕاإلبداؿ كالمعاقبة كالنظائر: الزجاجي، أبك القاسـ عبد القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ )ت -
-قُُّٖعربي بدمشؽ حققو كقدـ لو كشرحو عز الديف التنكخي، مطبكعات المجمع العممي ال

 ـ.ُِٔٗ
ق(، تح محمد محيي الديف ِٕٔأدب الكاتب: ابف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدٍِّينىكىرم )ت -

 ـ.ُّٔٗ-قُِّٖ، مكتبة السعادة، مصر ْعبد الحميد، ط
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕ، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ُاألزمنة كاألمكنة: المرزكقي، ط -
ق(، تح د. حاتـ صالح َِٔمبية الجاىمية: قطرب، أبك عمي محمد بف المستنير )تاألزمنة كت -

 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ، مؤسسة الرسالة، بيركت ِالضامف، ط
، مكتبة المنار، ُق(، حققو كقٌدـ لو د. حٌنا جميؿ حٌداد، طَِٔاألزمنة كتمبية الجاىمية: قطرب ) -

 ـ. ُٖٓٗ-قَُْٓاألردف 
 ـ.ُْٖٗ، مكتبة األنجمك المصرية ٔأنيس، ط األصكات المغكية: إبراىيـ -
ق(، تح د. ُّٔاألصكؿ في النحك: ابف السراج، أبك بكر محمد بف سييؿ النحكم البغدادم )ت -

 ـ.ُٖٖٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت ّعبد الحسيف محمد الفتمي، ط
 ـ.ُٕٗٗ، دار العمـ لممالييف، بيركت ْـ(، طُٕٔٗاألعالـ: الزركمي، خير الديف )ت -
ق(، شرحو ككتب ىكامشو األستاذ ّٔٓاألغاني: أبك الفرج األصفياني، عمي بف الحسيف )ت -

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٕ، دار الفكر ُسمير جابر، ط
ق(، تح أبي الفضؿ ْٔٔإنباه الركاة عمى أنباه النحاة: القفطي، جماؿ الديف عمي بف يكسؼ )ت -

 ـ.ُٓٓٗأبراىيـ، دار الكتب المصرية 
ق(، تحقيؽ كتقديـ إبراىيـ َِٕكالشيكر: الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد )تاألياـ كالميالي  -

-قََُْ، الناشر دار الكتاب المصرم، القاىرة، كدار الكتاب المبناني، بيركت، ِاألبيارم، ط
 ـ.َُٖٗ

-قُّٖٗ، دار الفكر، ِق(، طْٕٓالبحر المحيط: أبك حياف، أثير الديف محمد بف يكسؼ )ت -
 ـ.ُٖٕٗ

-قُُْٓ، مكتبة الخانجي، القاىرة ّمقاالت في المغة: د. رمضاف عبد التٌكاب، طبحكث ك  -
 ـ.ُٓٗٗ

ق(، اعتنى بو: د. عبد الحميد ىنداكم، المكتبة ْٕٕالبداية كالنياية: ابف كثير الدمشقي )ت -
 ـ.ََِٔ-قُِْٕبيركت -العصرية، صيدا

مد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة: مجد الديف أبك طاىر مح -
 ـ.َََِ -ىػُُِْ، دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُ، ط)ىػُٕٖ
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-قَُّٓتاريخ بغداد أك مدينة السالـ منذ تأسيسيا: الخطيب البغدادم، مطبعة السعادة، القاىرة  -
 ـ.ُُّٗ

الديف محمد بف عبد اهلل تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد: ابف مالؾ، أبك عبد اهلل جماؿ  -
-قُُٕٖق( تح محمد كامؿ بركات، دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة ِٕٔ)ت

 ـ.ُٕٔٗ
ق(، تح د. السٌيد ْٕٔتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ: الصفدم، صالح الديف أيبؾ )ت -

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕ، مكتبة الخانجي، القاىرة ُالشٍرقاكم، كراجعو د. رمضاف عبد التكاب، ط
، مكتبة ِالتطكر النحكم لمغة العربية: براجستراسر، تحقيؽ كتعميؽ د. رمضاف عبد التكاب، ط -

 ـ.ُْٗٗ-قُُْْالخانجي، القاىرة 
ق(، تح عبد السالـ محمد ىاركف َّٕتيذيب المغة: األزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد )ت -

 ـ.ُٕٔٗ-ُْٔٗكآخريف، القاىرة 
ق(، تح عمي النجدم ناصؼ، كد. ّٕٕالسبع: الفارسي، أبك عمي )ت الحجة في عمؿ القراءات  -

، الييئة المصرية العامة لمكتاب ُط ُ، جِط ُعبد الحميـ النجار، كعبد الفتاح شمبي، ج
 ـ.ُّٖٗ-قَُّْ

، دار ِق(، تح د. عبد الحميد ىنداكم، طِّٗالخصائص: ابف جني، أبك الفتح عثماف )ت -
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالكتب العممية، بيركت 

 ـ.ُّٖٗ، دار العمـ لممالييف، بيركت َُدراسات في فقو المغة: د. صبحي الصالح، ط -
الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني: د. حساـ سعيد النعيمي، منشكرات كزارة الثقافة  -

 ـ.َُٖٗكاإلعالـ، بغداد 
ـ، كطبعة دار ُِٗٗ، دار الكتاب العربي، بيركت ُديكاف األخطؿ: شرح راجي األسمر، ط -

 ـ.ُٕٗٗالثقافة، بيركت 
 ، دار المعارؼ.ْديكف امرئ القيس: تح محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط -
ديكاف تميـ بف مقبؿ: تح عزة حسف، مطبكعات مديرية إحياء التراث القديـ في كزارة الثقافة  -

 ـ.ُِٔٗكاإلرشاد القكمي، دمشؽ 
 . ت(.ديكاف طرفة بف العبد: دار صادر، بيركت )ال -
ـ، َُُِ-قُِّْ، دار صادر، بيركت ّديكاف النابغة الذبياني: تحقيؽ كشرح كـر البستاني، ط -

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔ، دار الكتب العممية، بيركت ِكشرح كتقديـ عباس عبد الساتر، ط
سٌر صناعة اإلعراب: ابف جني، أبك الفتح عثماف، تح مصطفى السقا كآخريف، مطبعة مصطفى  -

 ـ.ُْٓٗي، مصر البابي الحمب
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شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: ابف عقيؿ، بياء الديف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل  -
 ـ.ََِٓ-قُِْٔق(، مكتبة دار التراث، القاىرة ٕٗٔبف عقيؿ، اليمداني المصرم )ت

ق(، مع شرح ٖٔٔشرح شافية ابف الحاجب: رضي الديف اإلسترابادم، محمد بف الحسف )ت -
كاىده لعبد القادر البغدادم، صاحب )خزانة األدب(، حققيما كضبط غريبيما كشرح مبيميما ش

األساتذة: محمد نكر الحسف، كمحمد الزفزاؼ، كمحمد محيي اليف عبد الحميد، دار الكتب 
 ـ.ُٕٓٗ-قُّٓٗلبناف -العممية، بيركت

عيش المكصمي شرح المفصؿ: ابف يعيش، مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمي بف ي -
، دار الكتب العممية، ُق(، قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو د. إميؿ بديع يعقكب، طّْٔ)ت

 ـ.ََُِ-قُِِْبيركت 
، المكتبة ُق(، تح د. فخر الديف قباكة، طّْٔشرح الممككي في التصريؼ: ابف يعيش )ت -

 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗالعربية، حمب 
م حمكدم القيسي، كىالؿ ناجي، مطبعة المجمع شعر الراعي النميرم: دراسة كتحقيؽ د. نكر  -

 ـ.َُٖٗ-قََُْالعممي العراقي 
ق(، تح أحمد محمد شاكر، دار المعارؼ، ِٕٔالشعر كالشعراء: ابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ )ت -

 ـ.ُٕٔٗ-ُٔٔٗمصر 
يا الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا: ابف فارس، أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكر  -

، دار الكتب العممية، بيركت ِق(، عٌمؽ عميو ككضع حكاشيو أحمد حسف بسج، طّٓٗ)ت
 ـ.ََِٕ-قُِْٖ

ق(، ّّٗ))الصحاح(( تاج المغة كصحاح العربية: الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد )ت -
 مطبعة دار الكتاب العربي، مصر )ال. ت(.

، دار الكتب العممية، ُىشاـ خالدم، طصناعة المصطمح الصكتي في المساف العربي الحديث:  -
 ـ. َُِِبيركت 

ق(، تح د. ميدم المخزكمي، كد. إبراىيـ السامرائي، ُٕٓالعيف: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت -
 ـ.َُٖٗ-قََُْدار الرشيد، بغداد 

 ـ.َُٔٗق(، دار الكتب المصرية، القاىرة ِٕٔعيكف األخبار: ابف قتيبة )ت -
، ُق(، تح د. صفكاف عدناف داككدم، طِِْك عبيد، القاسـ بف سالـ )تالغريب المصٌنؼ: أب -

 ـ.ََِٓ-قُِْٔدار الفيحاء، دمشؽ 
 ـ.ُّٕٗ، دار الحمامي، القاىرة ُفصكؿ في فقو العربية: د. رمضاف عبد التكاب، ط -
 ـ. ُٕٖٗفقو المغة العربية: د. كاصد الزيدم، مديرية دار الكتب، جامعة المكصؿ  -
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، ُق(، تح د. إحساف عباس، طْٕٔالكفيات: صالح الديف، محمد بف شاكر بف أحمد )تفكات  -
 ـ.ُْٕٗدار صادر، بيركت 

 ـ.ُٓٔٗ، مكتبة األنجمك المصرية، ّفي الميجات العربية: د. إبراىيـ أنيس، ط -
ق(، قدـ لو كعمؽ حكاشيو ُٕٖالقامكس المحيط: الفيركز آبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب )ت -

 ق، دار الكتب العممية )ال. ت(.ُُِٗك الكفا نصر اليريتي المصرم الشافعي المتكفى أب
ق(، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد َُٖالكتاب: سيبكبو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر )ت -

 ـ.ََِْ-قُِْٓ، مكتبة الخانجي، القاىرة ْىاركف، ط
ـ، أعادت ُُٖٗق(، إستانبكؿ َُٕٔ)تكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: حاجي خميفة  -

 طبعو باألكفست، دار العمـك الحديثة، بيركت.
ق(، حققو كعٌمؽ ُُٕلساف العرب: ابف منظكر، جماؿ الديف أبك الفضؿ، محمد بف مكـر )ت -

، دار الكتب ُعميو ككضع حكاشيو: عامر أحمد حيدر، كراجعو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ط
 ـ.ََِٓ-قُِْٔالعممية، بيركت 

، حيدر آباد الدكف، اليند َُق(، طِٖٓلساف الميزاف: ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي )ت -
 ق.َُّّ

الميجات العربية في التراث: د. أحمد عمـ الديف الجندم، الدار العربية لمكتاب، ليبيا كتكنس  -
 ـ.ُٖٕٗ-قُّٖٗ

حقيؽ كشرح كتعميؽ د. عبد ق(، تْٕٓالمبدع في التصريؼ: أبك حياف النحكم األندلسي )ت -
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْ، دار العركبة لمنشر كالتكزيع ُالحميد السيد طمب، ط

، دار ْق(، تح عبد السالـ محمد ىاركف، طُِٗمجالس ثعمب: أبك العباس، أحمد بف يحيى )ت -
 ـ.َُٖٗ-قََُْالمعارؼ، مصر 

نائي )ت  ق(، تح د. محمد المجرد مف غريب كالـ العرب كلغاتيا: كراع النمؿ، أبك الحسف اليي  -
 ـ.ََِٕ -قُِْٖ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ُبف أحمد العمرم، ط

ق(، تح عمى النجدم ِّٗالمحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا: ابف جني )ت -
لجنة إحياء ناصؼ، كعبد الحميـ البخار، كعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، كزارة األكقاؼ المصرية، 

 ـ.ُْٗٗ-قُُْْالتراث اإلسالمي، القاىرة 
ق(، قٌدـ ْٖٓالمخصص: ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي )ت -

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕلبناف -، دار إحياء التراث العربي، بيركتُلو د. خميؿ إبراىيـ جٌفاؿ، ط
ق(، تح محمد أبي ُّٓاحد بف عمي الحمبي )تمراتب النحكييف: أبك الطيِّب المغكم، عبد الك  -

 ـ.ُٓٓٗ-قُّٕٓالفضؿ إبراىيـ، القاىرة 



33 
 

المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا: السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف، ضبطو كصٌححو ككضع  -
 ـ.ََِٗ، دار الكتب العممية، بيركت ِحكاشيو فؤاد عمي منصكر، ط

لمرافعي: الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرئ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -
 ق(، المكتبة العممية، بيركت )ال. ت(.َٕٕ)ت

-قُِْٕالمصطمح الصكتي في الدراسات العربية: د. عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، دمشؽ  -
 ـ.ََِٕ

ق(، تح د. عبد األمير ُِٓمعاني القرآف: األخفش األكسط، أبك الحسف سعيد بف مسعدة )ت -
 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ، عالـ الكتب، بيركت ُحمد أميف الكرد، طم
ق(، قٌدـ لو كعٌمؽ عميو ككضع حكاشيو َِٕمعاني القرآف: الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد )ت -

 ـ.ََِِ-قُِّْ، دار الكتب العممية، بيركت ُكفيارسو إبراىيـ شمس الديف، ط
عرابو: الزجاج، أبك إسحاؽ إبراىيـ - ق(، تح عبد ُُّبف السرم بف سيؿ )ت معاني القرآف كا 

-قَُْٖ، عالـ الكتب، بيركت ُـ، ك طُْٕٗ-قُّْٗ، القاىرة ُالجميؿ عبده شمبي، ط
 ـ.ُٖٖٗ

 ق.ُّٕٔمعاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص: عبد الرحيـ أحمد العباسي، مصر  -
 معجـ البمداف: ياقكت الحمكم، دار الفكر، بيركت )ال. ت(. -
 ـ.ُٖٔٗ، ِنشأتو كتطكره: د. حسيف نصار، طالمعجـ العربي  -
، مؤسسة الرسالة، ُـ(، طُٕٖٗمعجـ المؤلفيف )تراجـ مصنفي العربية(: عمر رضا كحالة )ت -

 ـ.ُّٗٗ-قُُْْبيركت 
معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع: أبك عبيد البكرم، عبد اهلل بف عبد العزيز األندلسي  -

 ق.َُّْ، عالـ الكتب، بيركت ّط ق(، تح مصطفى السقا،ْٕٖ)ت
المعٌرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ: أبك منصكر الجكاليقي، مكىكب بف أحمد بف  -

، دار ِق(، كضع حكاشيو كعٌمؽ عميو خالد عبد الغني محفكظ، طَْٓمحمد بف الخضر )ت
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالكتب العممية، بيركت 

ق(، كضع حكاشيو ّٓٗالحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )تمقاييس المغة: ابف فارس، أبك  -
 ـ.ََِٖ-قُِْٗ، دار الكتب العممية، بيركت ِإبراىيـ شمس الديف، ط

مِّكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد ابف أبي  - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: ابف خى
 . ت(.ق(، تح د. إحساف عباس، دار الثقافة، لبناف )الُٖٔبكر )ت

يكـ كليمة في المغة كالغريب: الزاىد، أبك عمر محمد بف عبد الكاحد، المعركؼ بػ)غالـ ثعمب(  -
 ق(، تح محمد جبار المعيبد، العراؽ )ال. ت(.ّْٓ)ت


