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اإلبدال الصوتي في اللهجات العربية
دراسة في كتب األمثال حتى نهاية القرن السادس الهجري
أ.م.د .حميم حماد سميمان

كمية التربية األساسية  /جامعة األنبار
م.م.صفاء ىاشم محمد
المقدمة :
الحمد هلل الذي افتتح كتابه بحمده ،وجعمه آخر دعػا هلػؿ جهتػه ،وال ػاة والعػاـ عمػا عػ دها
محمد وعما آله و حبه ومف اقتفا هثره وعار عما ههجه ...هما بعد:

فاإلبداؿ موضوع واعع ،جهد هلؿ العمـ عما جمعه لمعرفته ووضع هعس لػه ،لػذا هلفػت كتػب كثػر

في لذا المجاؿ ،ولو عػد مػف هلػـ التغ ػرات التػي طػرهت عمػا المغػذ ،ولػذا التغ ػر قعػـ المغػذ عمػا
لهجات.واإلبػػداؿ الحرفػػي لػػـ عػػد ح ػػرل لف هلػػؿ العمػػـ قاعػوا كػػؿ نبػػداؿ بػ ف

ػػوت ف بػ ف كوهػػا

متقػػارب ف ب ػ ف المخػػرج هو ال ػػفذ ،نر هف المػػر تعػػدك لكثػػر مػػف ذلػػؾ حتػػا هبػػدلت ه ػواتا ل ػ س
ب هها تقارب فػي المخػرج هو ال ػفذل لػذا لػـ عػد اإلبػداؿ خاضػعا لقػواه ف مع هػذ وقواعػد ثابتػذل لهػه
توعػػع لكثػػر مػػف ذلػػؾ.ومف اللم ػػذ بمكػػاف معرفػػذ اإلبػػداؿ فػػي كتػػب المثػػاؿ ،نذ نهػػه

ػػغؿ القعػػـ

الكبر في لذه الكتب مف ب ف غ ره مػف القضػا ا المغو ػذ الخػرك ،و رجػع العػبب فػي لػذا نلػا هف

كػػؿ قب مػػذ تهطػػؽ بمػػا ا ػػـ طباعه ػا وغ ار زلػػا وب تهػػا ،فقب مػػذ تهطػػؽ ب ػػوت ػػد د مجهػػور وهخػػرك
تهطػػؽ ب ػػوت رخػػو مهمػػوس ،ولػػذا مػػرده نلػػا اخػػتاؼ الب ػػذ القب مػػذ آهػػذاؾل لف القبا ػػؿ البدو ػػذ
تم ؿ نلػا الخ ػوهذ والقػوة فػي الهطػؽ ،ب همػا تػبثر القبا ػؿ المتحضػرة الم وهػذ فػي هطقهػا ل

ػوات،

ولذا كمه دؿ عما هف اإلبداؿ تك ّوف بالدرجذ الولا هت جذ اختاؼ المهجات .وع ذكر ما جا في
كتب المثاؿ مف اإلبداؿ بعد ذكر مقدمذ عهه .
اقتضت طب عذ البحث هف كوف عما مدخؿ ودراعذ  ،وعما الهحو اآلتي :

المددد  :تهاولهػػا ف ػػه تعر ػػؼ اإلبػػداؿ لغػػذ وا ػػطاحا  ،ومعػػوغات اإلبػػداؿ المغػػوي بػ ف الحػػروؼ
عما طر قذ ار تقاؽ الكبر .

والدراسة تهاولها ف ها الظػوالر المهج ػذ فػي اإلبػداؿ  ،ولػي  :الثػا والفػا  ،والجػ ـ وال ػ ف ،

والهوف وال ا  ،والقاؼ والكػاؼ  ،والعػ ف وال ػ ف  ،والعػ ف وال ػاد والػزاي  ،والػاـ والػ ار ،
والبا والم ـ ) .

61

اإلبدال الصوتي في اللهجات العربية.....
م.م .صفاء ىاشم محمد

أ.م.د .حميم حماد سميمان

الخاتمذ

تضمهت الهتا ج التي خرجها بها مف الرعالذ .
وآخر دعواها هف الحمد هلل رب العالم ف
وال اة والعاـ عما ع دها محمد
وعما آله و حبه هجمع ف

مد  :إلى اإلبدا:

اإلبدا :لو :نبداؿ حرؼ مكاف حرؼ في كممذ واحدة والمعها واحد)[.]1

وقد ر د عممابها الوؿ لذه الظالرة ،ومههـ ابف فارس نذ قوؿ :ومف عهف العرب نبداؿ الحروؼ
واقامذ بعضها مكاف بعض[.]2

وهف ػػرد اب ػػف جه ػػي ف ػػي الخ ػػا ص باب ػػا ع ػػماه «ف ػػي الحػ ػرف ف المتق ػػارب ف ع ػػتعمؿ هح ػػدلما مك ػػاف
احبه»[.]3

واإلبداؿ هوعاف :اإلبدا :الصرفي ،هو ما عما باإلبداؿ المطرد ،واإلبدا :المغوي غ ر المطرد[.]4
وحػػرص العممػػا عمػػا التفرقػػذ بػ ف اإلبػػداؿ المغػػوي واإلبػػداؿ ال ػرفي ،ففػػي ال ػػرؼ حػػروؼ مع هػػذ
قػػع ف هػػا اإلبػػداؿ ،لكػػف المغػػذ حػ ف اعػػتقر ت وجمعػػت ه و ػػها وهخبارلػػا لػػـ قت ػػر اإلبػػداؿ ف هػػا

عهه ال رف وف ف ما بعد مف قواعد التبد ؿ والتعػو ض ،بػؿ ا ػتممت عمػا ظػوالر مدل ػذ،
عما ما ّ
هح اها هبدؿ ف ها حرؼ مف غ ر هف تماثا هو تقاربا في ال فذ والمخرج[.]5
فاإلبداؿ العػماعي لػـ عػد ح ػر بػ ف قواعػد عػ ر عم هػا واهمػا لػو مطػرد حتػا ن ّف العػرب هبػدلت
هحرفا ل س لها تقارب في المخرج وال فذ ،قوؿ ابف الضا ع[ :]6قمما هجد هحرفا نر وقد جػا ف ػه
البػػدؿ ولػػو هػػاد ار) ،وهمثمػػذ اإلبػػداؿ كث ػرة ر تكػػاد تهح ػػر[ .]7وقػػد ح ػػر بعػػض العممػػا المحػػدث ف
تعوغ اإلبداؿ المغوي ب ف الحروؼ عما طر قذ ار تقاؽ الكبر:
العاقات التي ّ
أوال التماث ::ولو هف تحد الحرفاف مخرجا و فذ ،كالبا ف والتا ف.
ثانيا التجانس :ولو هف تفؽ الحرفاف مخرجا و ختمفا

فذ ،كالداؿ والطا .

ثالثا التقارب

ه .هف تقارب الحرفاف مخرجا و تحدا

فذ ،كالحا والها .

ب .هف تقارب الحرفاف مخرجا و فذ ،كالاـ وال ار .
ج .هف تقارب الحرفاف مخرجا و تباعدا

د .هف تقارب الحرفاف

فذ ،كالداؿ والع ف.

فذ و تباعدا مخرجا كالع ف وال ف.
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رابعا التباعد
ه .هف تباعد الحرفاف مخرجا و تحدا

فذ ،كالهوف والم ـ.

ب .هف تباعد الحرفاف مخرجا و فذ ،كالم ـ والظا [.]8

ولهاؾ خاؼ ب ف العمما في مع لذ مفادلا :لؿ هف اإلبداؿ قع ضمف قب مذ واحػدة هو قب متػ ف هو
هكثر؟قػػاؿ ابػػف العػػك ت :حض ػرهي هعراب ػػاف مػػف بهػػي كػػاب قػػاؿ هحػػدلما :ههفحػػذ ،وقػػاؿ اآلخػػر:
مهفحػذ ،فتحاكمػػا نلػػا ال ػ اخ مػػف بهػػي كػػاب فػاتفؽ جماعػػذ عمػػا قػوؿ ذا وجماعػػذ عمػػا قػػوؿ ذا،

قاؿ :ولما لغتاف)[ .]9فهػو ػرك هف اإلبػداؿ قػع فػي القب مػذ والب ػذ الواحػدة ،ومػههـ مػف ػرك ههػه ر
قػػع نر بػ ف قب متػ ف مختمفتػ ف ،فػػزعـ الفارعػػي هف فػػي قولػػه :فػػي دلػػدلت الحجػػر ودلد تػػه لغتػػاف،

الهػا فػػي تمػ ـ وال ػػا فػي هلػػؿ العال ػذ[ .]11ولػ س لػذا ببع ػػد عمػا تػػذكره بعػض كتػػب المغػذ ،ف ػػروك

عػػف ال ػػمعي قولػػه :اختمػػؼ رجػػاف فػػي ال ػػقر ،فقػػاؿ هحػػدلما بالع ػ ف ،وقػػاؿ اآلخػػر بال ػػاد،

فتحاكمػػا نلػػا هع اربػػي ثالػػث فقػػاؿ :همػػا ههػػا فػ قوؿ« :الزقػػر» .قػػاؿ ابػػف خالو ػػه فػػدؿ عمػػا هههػػا ثػػاث
لغات[ .]11ولذا لػ س بغر ػبل لف طبػع البػدوي تعػـ بالغمظػذ فػذكر الحػرؼ المجهػور ،وال ػوات

المجهػ ػورة هف ػػح ف ػػي الع ػػمع[ .]12ول ػػذا ػػدؿ عم ػػا ههه ػػا لغ ػػات قبا ػػؿ ك ػػؿ قب م ػػذ تهط ػػؽ بم ػػا ا ػػـ
طباعهػػا.و ػػرك العػػتاذ نب ػرال ـ هه ػ س :هف اإلبػػداؿ هو مػػا عػػما بػ ػ«تبػػا ف المهجػػات» حػػدث هت جػػذ
التطور ال وتي ،غ ر ههه فػي كػؿ حالػذ ا ػترطوا هف همحػظ العاقػذ ال ػوت ذ بػ ف الحػرف ف المبػدؿ
والمبدؿ مهه[.]13

الدراسة
الثاء والفاء

و ؼ ع بو ه مخرج الثا مما ب ف طرؼ المعاف وه ؿ الثها ا ،ومف باطف ال فذ العفما وهطراؼ

الثها ا العما مخػرج الفػا [ ،]14ور ختمػؼ عهػد المحػدث ف و ػؼ مخػرج ال ػوت ف عػف عػ بو ه[،]15
[]16

والثػػا هعػػهاه ذ

والفػػا

ػػفو ذ هع ػػهاه ذ[ ،]17ولمػػا

ػػوتاف مهموعػػاف[ ،]18رخ ػواف[ ،]19ولتق ػػارب

ال ػػوت ف فػػي المخػػرج واتفاقهمػػا فػػي ال ػػفذ عػػهؿ اإلبػػداؿ ب ههمػػا وت ػ ر الروا ػػات نلػػا هعػػبذ الثػػا

لقر ش وطّئ ولذ ؿ[ .]21والفا للؿ هجد[.]21
ومما ورد في كتب األمثا :قوليم (رماه هللا بثالثة األ ثافي) ويروى األ ثاثي[.]22

قػوؿ الفػ ار  :الثػاثي والثػػافي تعاقبػت ف هػا الفػػا والثػا )[ ،]23ولػي الثػػافي ،والثػاثي لغػذ لػػبعض

تم ـ[ .]24وكذا قاؿ المح اهي[.]25

وقاؿ ابف جهي ه ضا :والوجه هف تكوف الثا بدر مف الفا [.]26
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وورد في كتب األمثا :أيضا قوليم (الفوم) ويقا :الثوم بالثاء[.]27
فإف الفوـ ف ما ذكػر لغػذ قد مػذ ،ولػي الحهطػذ والخبػز جم عػا قػد ذكػرا ،قػاؿ بعضػهـ:
قوؿ الف ار ّ :
عػػمعها العػػرب مػػف هلػػؿ لػػذه المغػػذ قولػػوف ف ّومػوا لهػػا بالت ػػد د ر غ ػػر ،ر ػػدوف اختبػػزوا ،ولػػي فػػي

ق ار ة عبد هللا[ .]28وثومها بالثا  ،فك هه ه ػبه المعه ػ ف بال ػوابل لهػه مػع مػا
والب ؿ و بهه ،والعرب تبدؿ الفا بالثا ف قولوف :جدث وجدؼ)[.]29

ػاكمه مػف العػدس

والفػػوـ :الحهطػػذ ،وق ػػؿ :لػػو الثػػوـ ،قػػاؿ :ثػػوـ وفػػوـ ،كقػػولهـ :جػػدث وجػػدؼ[ .]31قػػوؿ الكعػػا ي:
الفوـ :الثوـ وق ار ة ابف مععود[ :]31وثومها بالثا )[.]32

قاؿ ابف جهػي :ذلػب بعػض هلػؿ التفعػ ر فػي قولػه تعػالا  ﮮ :ههػه هراد الثػوـ ،فالفػا عمػا
لذا عهده بدؿ مف الثا قاؿ :وال واب عهدها هف الفوـ الحهطذ وما ختبز مف الحبوب)[.]33

و قوؿ ابف ع ده :الفوـ لغذ فػي الثػوـ هراه عمػا البػدؿ)[ .]34قػاؿ ابػف مهظػور :هعػد العػراة عػموف

العهبمذ فوما)[ .]35وذكر الع وطي عف الواعطي ههه قاؿ :الفوـ لو الحهطذ بالعبر ذ)[.]36

وقاؿ بعضهـ الفوـ :الحمص لغذ ام ذ وبا عه فامي ولو الخبز ه ضا[ .]37وق ؿ :لػي بالفػا لغػذ
لم ر ،ولو اخت ار المبرد ،قاؿ الف ار  :لي لغذ قد مذ ،وزاد هبو عب دة :لي بالفا لغذ هعد[.]38

قوؿ الزجاج :ر اختاؼ ب ف هلؿ المغذ هف الفوـ :الحهطذ وعا ر الحبوب التي تخبز محقها اعـ

الفوـ)[ ،]39وكؿ عقدة مف ب مذ هو ثومذ هو لقمذ عظ مذ :فومذ[.]41
ولي بالفا عما لغذ هلؿ الحجاز ،وبالثا عهد تم ـ[.]41

وقوليم (وقعوا في عاثور شر وعافور شر)[.]42

قاؿ الف ار  :لي مما تتعاقب ف ه الفػا والثػا )[ .]43قػاؿ :وقعػوا فػي عػاثور ػر ،وعػافور ػر[.]44
وجػػا ع ػػف الزل ػػري :م ػػف ل ػػذا قػػاؿ :وق ػػع ف ػػي ع ػػاثور ػػر وعػػافور ػػر ،نذا وق ػػع ف ػػي ورط ػػذ ل ػػـ
[]47

حتع ػػبها[ ،]45ولم ػػا بمعه ػػا[ ،]46ذل ػػب عق ػػوب

نل ػػا هف الف ػػا ف ػػي عػ ػافور ب ػػدؿ م ػػف الث ػػا ف ػػي

عاثور[ ،]48وق ؿ هف ف ها لغذ هخرك ولي عاذور[.]49

وخا ػػذ مػػا تقػػدـ هف اإلبػػداؿ ب ػ ف ال ػػوت ف نهمػػا جػػا رخػػتاؼ لهجت ػ ف معػػروفت ف ،ولمػػا تم ػ ـ
والحجاز ،قوؿ العتاذ

بحي ال الح :وفي ه وات الحروؼ اختاؼ ب ف تم ـ والحجاز فالثػا

عهد تم ـ قابؿ الفا عهد الحجاز ف[.]51

وحكا الف ار قوله :عمعت كث ار مف بهي هعد عمي المغاف ر المغاث ر)[.]51
وكػػذا قالهػػا ابػػف عػػاـ لكهػػه لػػـ هعػػبها لهػػـ لكهػػه قػػاؿ :نف مػػف العػػرب مػػف قػػوؿ مغػػاث ر بػػدر مػػف

مغاف ر[.]52

وتفع ر لذا هف بهي هعد ختاروف الثا بدر مف الفا كما عهد تم ـ .
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الجيم والشين

ح ػ ّػدد عػ ػ بو ه مخرج هم ػػا م ػػف وع ػػط المع ػػاف ب ه ػػه وبػ ػ ف وع ػػط الحه ػػؾ العم ػػا[ ،]53ولم ػػا
جر اف[ ،]54هو غار اف[ ،]55والج ـ مجهور وال ف مهموس[ ،]56والج ـ د د وال ف رخو[.]57

ػػوتاف

وتا مركبا هو مزدوجا هو مزج ا هو ه ؼ وقفي[.]58

عد الج ـ
ومف ال وات ف مف ّ
ومما ورد في كتب األمثا :قوليم (شر ما يجيئك إلى م ة عرقوب) ويروى يشيئك[.]59

ذكػػر الجػػولري مػػا ه ػػه :قػػاؿ الفػ ار  :ه ػػمه مػػف ج ػػت وقػػد جعمتػػه العػػرب الجػػا )[ .]61وجػػا عػػف
الجولري ه ضا :وه ا ه لغذ في هجا ه هي :هلج ه ،وتم ـ تقوؿ :ػر مػا

ػ ؾ نلػا مخػذ عرقػوب

بمعها ج ؾ)[ .]61ومهه قوله تعالا[ :]62ﯣ ﯤ ،قوؿ الف ار في تب ػ ف لػذه اآل ػذ:
ولغػػذ هخػػرك ر ت ػػمح فػػي الكتػػاب ولػػي تم م ػػذ ،ف ػػا لا المخػػاض ،ومػػف همثػػاؿ العػػرب :ػػر مػػا
هلجػ ؾ نلػا مخػذ عرقػػوب ،وهلػؿ الحجػاز وهلػؿ العال ػػذ قولػوف :ػر مػا هجػػا ؾ نلػا مخػذ عرقػػوب،
والمعها واحد وتم ـ تقوؿ :ر ما ه ا ؾ نلا مخذ عرقوب)[.]63

ولػػذه ال ػ ف مختمفػػذ فػػي هطقهػػا قم ػ ا عػػف ال ػ ف ال ػػم ذ وتقػػارب الج ػ ـ فػػي حػػرؼ ب ػ ف ال ػ ف
والج ـ ،قوؿ ابف جهي :وهما ال ف كػالج ـ فهػو قػؿ تف ػ ها واعػتطالتها ،وتت ارجػع قمػ ا مت ػعدة

هحػػو الجػ ـ)[ .]64والمطػػرزي ذكرلػػا ه ضػػا بقػػوؿ :وال ػ ف التػػي كػػالج ـ فػػي هحػػو ه ػػدؽ)[ ،]65عمػػؿ
هعػػتاذها هحمػػد الجهػػدي وا ػػفا لػػذا ال ػػوت بقول ػه :فال ػ ف فػػي لهجػػذ تم ػ ـ فػػي قولػػؾ « ػػر مػػا

ه ا ؾ» بمعها «هجا ؾ» لي

ف مجهورة كالتي في «ه ػغاؿ» ولػي هقػرب مػا تكػوف نلػا الجػ ـ

ال ػػام ذ المجهػػورة)[.]66وربمػػا هف العػػبب فػػي جهػػر ال ػ ف فػػي مثػػاؿ تم ػ ـ لػػو ت ثرلػػا بحركػػذ المػػد
بعػدلا ولػي مجهػػورة ،ور ػؾ فػي هف الحػػرؼ قػد كػوف مهموعػػا ولكػف تختمػؼ طب عتػػه هظػ ار لمب ػػذ

المح طػػذ مػػف ال ػوات المجػػاورة[ .]67وعػػف عاقػػذ لػػذه المهجػػذ القد مػػذ وارتبػػاط المهجػػات العام ػػذ
الدارجػػذ قػػوؿ العػػتاذ تمػػاـ حعػػاف :لػػي ػ ف مجهػػورة ت ػػبه

ػػوت الج ػ ـ فػػي المهجػػذ العػػور ذ

والمبهاه ذ ،وكاف الهاطقوف بهذه ال ػ ف مػف العػرب جعمػوف كممػذ «ه ػدؽ» ك ههػا «ه ػدؽ» ،ومثػؿ

لذا ما عمعته في لهجذ القالر ف في كممات مثؿ «ال غاؿ» و«ال جار»)[.]68

النون والياء

ػرك عػ بو ه هف مخػرج الهػوف مػف حافػذ المعػاف مػف هدهالػا نلػا مهتهػا طػرؼ المعػاف ،ومػف هدهالػػا

نلا مهتها طرؼ المعاف ب هها وب ف ما م ها مف الحهؾ العما وما فو ؽ الثها ا مف وعػط المعػاف

ب هه وب ف وعط الحهؾ العما مخػرج ال ػا [.]69وذلػب بعػض المحػدث ف نلػا مػا ذلػب نل ػه عػ بو ه

بو ػػؼ مخػػرج الهػػوف ،همػػا ال ػػا فقػػد اختمف ػوا ف هػػا فمػػههـ مػػف عػ ّػدلا غار ػػذ[ ،]71ومػػههـ مػػف عػ ّػدلا
لوا ػذ[ ،]71ولمػا ػوتاف مجهػػوراف ػد داف ،ومػههـ مػف ػػهفها بػ ف ال ػدة والرخػاوة[ ،]72ولتقػػارب
ال فذ ب ف ال وت ف عهؿ اإلبداؿ ب ههما.

65

اإلبدال الصوتي في اللهجات العربية.....
أ.م.د .حميم حماد سميمان

م.م .صفاء ىاشم محمد

ومما ورد في كتب األمثا :قوليم (قا :ذلك إنسان من الناس) ويروى إيسان[.]73
هقؿ هبو بكر ارهبػاري عػف الفػ ار

[]74

قولػه :فػي اإلهعػاف وجهػاف :جػوز هف كػوف «نفعاهػا» مػف

هعػػي هعػػا ،ف كػػوف ال ػػؿ ف ػػه نهع ػ اها ،والػػدل ؿ عمػػا ذلػػؾ هههػػـ قولػػوف فػػي ت ػػغ ره :هه ع ػ اف

وهه ع ػ ف ...نذا عػ ّػم ها رجػػا ههعػػاها ،و جػػوز هف كػػوف نهعػػاف فعاهػػا مػػف اإلهػػس)[.]75وفػػي الػػذكر
[]76

وردت

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ،ق ػػاؿ ف ه ػػا اب ػػف عب ػػاس رض ػػي هللا عههم ػػا :ػػس ػػا نهع ػػاف

بالحب ػ ذ ،وقػػاؿ ه ضػػا :لػػي لغػػذ طّ ػئ ذلػػؾ هههػػـ قولػػوف :ن عػػاف بمعهػػا نهعػػاف و جمعوهػػه عمػػا
ن اع ف)[.]77و ػرك الزمخ ػري :ههػه نف ػح هف معهػاه ػا نهعػاف عمػا لغػذ طّػئ فوجهػه هف كػوف
ال ؿ ا هه عػ ف فكثػر الهػدا بػه عمػا هلعػهتهـ حتػا اقت ػروا عمػا ػطره)[ .]78وع ازلػا المغو ػوف

نلا طّئ ،وقالوا :نف معهالا ا نهعاف بمغتهـ[ .]79ن عػاف ف بػدلوا هػوف نهعػاف ،قػاؿ ال ػاعر :عػامر
بف جو ف[:]81
[]81
ِ
إيسان
ت
َىمُيا
فيا لَ ْيتَني من َب ْع ِد ما َ
طاف أ ْ
ص ْو َ
َىمَ ْك ُ
ت ولم أ ْ
َس َم ْع بيا َ

القاف والكاف

حدد ع بو ه مخرج القاؼ مف هق ا المعاف وما فوقه مف الحهؾ العما ،ومف هعفؿ موقػع القػاؼ

مػػف المعػػاف ومػػا م ػػه مػػف الحهػػؾ العمػػا مخػػرج الكػػاؼ[ .]82والكػػاؼ طبقػػي[ ،]83والقػػاؼ لهػػوي[،]84
والوؿ مهموس با خاؼ[ ،]85والثاهي ف ه خاؼ ،ولو

[]86

ػوت مجهػور عهػد عػ بو ه

مهمػوس

عهػد المحػدث ف[ ،]87ولػػذا الحػرؼ القر ػب مػػع القػاؼ عػػما الجػ ـ القػالرة ،والروا ػػات ت ػ ر نلػػا هف

الكاؼ لقر ش والقاؼ لتم ـ وق س وهعد[.]88

ومما ورد في كتب األمثا :من ىذا اإلبدا :قوليم (حبب إلى عبد سوء محكده)[.]89
والمحكد :ال ؿ[.]91

قوؿ ابف العرابي :المحكد والمحتػد والمحقػد كمػه ال ػؿ ،و قػوؿ عػ بو ه :لػـ ػدغموا مثػؿ محتػدل

لهه قد كوف الداؿ موضع التا فذلب نلا خ ذ ارلتباس[ .]91قوؿ الم داهي :المحكد ال ؿ،

[]92
هف لهػػاؾ هطق ػا آخػػر
ولػػي لغػػذ عق ػػؿ ،وهمػػا كػػاب ف قولػػوف :محقػػد)  .ولهػػاؾ روا ػػذ هخػػرك تف ػػد ّ
كوف ب ف القاؼ والكاؼ ولو لفظ لتم ـ ،وفي ذلؾ قوؿ ابف فارس :ف ما بهو تمػ ـ فػإههـ محقػوف

القػػاؼ بالمه ػػاة حتػػا تغم ػػظ ج ػػدا ف قولػػوف "الق ػػوـ" ف كػػوف بػ ػ ف الك ػػاؼ والقػػاؼ ول ػػذه لغػػذ فػ ػ هـ ق ػػاؿ

ال اعر[:]93

وال أكدددددددو :لبد ِ
دددددددر الكد ِ
ددددددو :لكد ِ
دددددداب الددددددددار مكفدددددددو):
ددددددجت
ددددددد نضد ْ
ددددددوم كد ْ
ُ
وال أكد ُ
وعضد العتاذ بحي ال الح لذا بقوله :ومف لذا البػاب بػا ر ػب نلحػاقهـ القػاؼ بالمهػاة حتػا
ّ

[]94

تغمظ جدا ف قولوف« :الكوـ» بدر مف «القوـ» ،ف كوف ب ف الكاؼ والقاؼ)[.]95
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وقػػالوا[ :]96حب ػػب نلػػا عبػػد عػػو محكػػده)  ،لػػذا مػػف كػػاـ بهػػي كم ػػب ،وعق ػػؿ تقػػوؿ :محقػػده ولػػو

ه مه ،نذا حرص عما ما ه هه و عوبه ،ق ؿ له لذا ،وكذلؾ محتده[.]97

وعػػدلا ابػػف در ػػد مػػف الحػػروؼ التػػي ر ػػتكمـ بهػػا العػػرب نر ضػػرورة ،قػػاؿ :فػػإذا اضػػطروا نل هػػا
حولولػػا عهػػد الػػتكمـ بهػػا نلػػا اقػػرب الحػػروؼ مػػف مخارجهػػا ،فمػػف تمػػؾ الحػػروؼ «كمػػؿ» ،ف مػػا بهػػو
تم ػ ـ فػػإههـ محقػػوف القػػاؼ بالمهػػاة فػػتغمظ جػػدا ،ف قول ػوف لمقػػوـ :الكػػوـ ،فتكػػوف القػػاؼ ب ػ ف الكػػاؼ

والقاؼ ،ولذه لغذ معروفذ في بهي تم ـ[.]98

وحكػا ابػف جهػػي ب ههػا :ر تكػػاد توجػد نر فػي لغػػذ ضػع فذ مرذولػػذ غ ػر متقبمػذ ولػػي الكػاؼ التػػي
بػ ػ ف الجػ ػ ـ والك ػػاؼ)[ ،]99وق ػػؿ :نف ل ػػذه الك ػػاؼ لغ ػػذ غ ػػهـ ب ػػف دوراف[ ،]111ول ػػي م ػػا تع ػػرؼ عه ػػد

المحدث ف بالج ـ القالر ذ[ ،]111ولفظها ا ع في المهجػات الدارجػذ فػي هغمػب مهػاطؽ م ػر وبػاد
ال مف.

السين والشين

حدد ع بو ه مخرج الع ف مما ب ف طرؼ المعاف وفوؽ الثها ا ،ومف وعط المعاف ب هه وب ف الحهؾ
العما مخرج ال ف[ ،]112ور ختمؼ و ؼ المخارج عهد المحدث ف عف ع بو ه[.]113

وال ػ ػ ػ ف م ػ ػػف ال ػ ػ ػوات ال ػ ػػجر ذ والعػ ػ ػ ف م ػ ػػف الع ػ ػػم ذ[ ،]114ولم ػ ػػا م ػ ػػف ال ػ ػ ػوات المهوع ػ ػػذ
والرخوة[ ،]115ولتوافؽ ال وت ف في ال فذ جرك اإلبداؿ ب ههما.

وشمتَو)[.]116
ت العاطس َّ
ومما ورد في كتب األمثا :قوليم ( َّ
سم َ
قاؿ :عطس فاف فعػمته و ػمته[ ،]117بالعػ ف وال ػ ف قػاؿ هبػو بكػر الهبػاري :هف ال ػ ف هعمػا و

هف ػػح[ .]118وحكػػا الزلػػري عػػف المهػػذر عػػف ابػػف عبػػاس :ال ػػؿ ف هػػا الع ػ ف مػػف العػػمت ولػػو

الق د والهدي ،قاؿ :وقاؿ ابف اإلعرابي :ارعتمات لو هوؿ العمت[.]119

وقد ّمت العاطس هي :دعوت له بخ ر وكػؿ داع بخ ػر م ػمت ،وكػذلؾ عم ػته ،قػوؿ هبػي عب ػدة:
فرط هللا عهؾ ما تكره[ .]111وحكي عف ثعمب ههه قاؿ :ال ؿ ف ها الع ف)[ ،]111والع ف لغذ عف
عقوب[ .]112وذكر ال هعاهي هف الع ف لغذ تم ـ نذ قاؿ :هف « عمت» في الهدا ذ لغػذ تمػ ـ فػي

« ْعمت»)[.]113

السين والصاد والزاي

و ػػؼ عػ بو ه مخػػارج لػػذه ال ػوات ممػػا بػ ف طػػرؼ المعػػاف وفػػوؽ الثها ػػا)[ .]114ولػػي ه ػوات

هعم ذ[ ،]115رخوة[ .]116والفػرؽ ب ههػا هف ال ػاد مػف اإلطبػاؽ والػزاي مػف الجهػر وتعػما ال ػوات

ال ف ر ذ[ ،]117وبعض المحدث ف عدو الع ف مف المجهورة[.]118

ومما ورد في كتب األمثا :من ىذا اإلبدا :قوليم )جاء يضرب بأصدريو) ،بالسين والزاي[.]119
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روك هبو عب ده عف الكعا ي قوله :قد جا ضرب ه در ه عهػي :عطف ػه قػاؿ :وقػاؿ ال ػمعي:
مثمه نرّ ههه قالها بالع ف[ .]121وفي المزلر وردت بال ػوات الثاثػذ :ه ػدر ه ،وهعػدر ه ،وهزدر ػه

قالهػػا بعػػد ذكػػر ال ػراط والعػراط والػػزراط وال ػػقر والعػػقر والزقػػر[.]121جػػا فػػي الهها ػػذ فػػي حػػد ث
الحعػػف[ :]122ضػػرب هعػػدر ه) ،و ػػروك بػػالزاي وال ػػاد بػػدؿ الع ػ ف بمعهػػا واحػػد ،ولػػذا الحػػرؼ

الثاثذ تتعاقب مف الداؿ[ .]123ومما ع هها عمػا هعػبذ لػذه ال ػوات مػا جػا فػي البحػر المحػ ط:
نبداؿ ع هه

ادا لػي الف ػحا ،ولػي لغػذ قػر ش ،وبهػا قػ هر الجمهػور ،و از ػا لغػذ روالػا ال ػمعي
[]124

عف هبي عمرو ،وا مامها از ا لغذ ق س وبه ق هر حمزة ،وقػاؿ هبػو جعفػر الطوعػي

فػي تفعػ ره:

ال راط بال اد لغذ قر ش ،ولي المغذ الج دة الف حا ،وعامذ العرب جعموهها ع ها ،والزاي لغػذ

لعذرة وكعب وبهي الق ف[ ،]125واخت ار ق ار ة ال اد ف هل لهها الف حا القر ذ[.]126
وقوليم في مث :آ ر (لم يحرم من فصد لو) ويروى فزد[.]127

ومػػف الػزاي وال ػػاد قػػاؿ جا تهػػا زمزمػػذ مػػف بهػػي فػػاف و م ػػمذ ،هي :جماعػػذ ،وه ػػزت المػرهة

وه

ػػت)[ .]128وال ػػرز وال ػػرص ولػػو الغمػػط قػػاؿ :وعػػمعت خمفػػا قػػوؿ :عػػمعت نعراب ػػا قػػوؿ لػػـ

حػػرـ مػػف فػػزد لػػه ،هراد ف ػػد لػػه ،فخفػػؼ وهبػػدؿ ال ػػاد از ػػا[ .]129والواضػػح مػػف لػػذا اإلبػػداؿ هههػػـ
ق دوف بال اد لذه هطقا كوف ب ف ال اد والزاي قوؿ ابف جهي وهما ال اد التي كػالزاي فهػي

التي قؿ لمعها قم ا و حػدث ف هػا ضػرب مػف الجهػر لمضػارعتها الػزاي ،وذلػؾ قولػؾ فػي

ػدر

ػػدر وفػػي ف ػػد ف ػػد ،وم ػػف العػػرب م ػػف خم ػػها از ػػا ف ق ػػوؿ :ػػزدر وف ػػزد)[ ،]131فهطػػؽ ل ػػذا

ال وت كوف ب ف ال اد والزاي ،ولغذ الزاي تهعب لعذرة ،وكمب ،وبهي الق ف[.]131

الالم والراء

حدد ع بو ه مخرج الػاـ مػف المعػاف مػف هدهالػا نلػا مهتهػا طػرؼ المعػاف مػا ب ههػا وبػ ف مػا م هػا
ّ
[]132
مف الحهؾ ارعما ومف فو ؽ الضاحؾ والهاب الرباع ذ والثه ذ  ،ومخرج ال ار مف مخرج الهوف
غ ػػر ههػػه هدخػػؿ فػػي ظهػػر المعػػاف قم ػ ا رهح ارفػػه نلػػا الػػاـ[ .]133و عػػم ها هلػػؿ التجو ػػد الذلق ػػذ

متابع ف بذلؾ الخم ؿ[ ،]134وتابعهـ بعض المحدث ف في ذلؾ[ ،]135وعدلا البعض ههها لثو ػذ[،]136
ولي ه وات متوعطذ تجمع ب ف ال دة والرخاوة[ ،]137ولما

وتاف مجهوراف[.]138

ومما ورد فدي كتدب األمثدا :قدوليم (أبدين مدن فمد الصدب ) ويدروى مدن فدر [ .]139ذكػر الفػ ار

المثؿ بالمفظت ف[.]141

والف ػػرؽ قاب ػػؿ الفم ػػؽ ،لك ػػف الفم ػػؽ ق ػػاؿ اعتب ػػا ار باره ػػقاؽ ،والف ػػرؽ ق ػػاؿ اعتب ػػا ار بارهف ػػاؿ ،ق ػػاؿ
تعالا[ :]141ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ.]142[
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وق ؿ :فرؽ ال بح لو فمؽ ال بح قاؿ تعالا[ :]143ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ،جا عف
ابػػف فػػارس بعػػد ذكػػره اآل ػػذ :فػػالاـ وال ػ ار متعاقبػػاف كمػػا تقػػوؿ العػػرب :فمػػؽ ال ػػبح وفرقػػه)[.]144
فاهفرؽ ال بح واهفمؽ ،والفرؽ لو الفمؽ ولما لغتاف ،والولا بال ار  ،ولي لغذ تم ـ ،قولوف :فرؽ،
وغ رلـ فمؽ بالاـ[ ،]145فالخم ؿ في قوله لذا هعب ال ار لتم ـ ،والاـ لغ رلـ مف العرب.

وروي عف هعد ههها تفضؿ الهطؽ بالاـ ما جا فػي التهػذ ب قولػه :قػاؿ لػي

ػبي مػف بهػي هعػد

دلػب ،،هي :طػ طئ ظهػرؾ ،ودربػػح مثمػه)[ .]146والظػالر هف م ػػؿ لهجػذ هعػد نلػػا الػاـ مهعػجـ مػػع
م مها نلا التخف ؼ مف الجهد العضمي[.]147

الباء والميم

ذكر ع بو ه :هف مما بػ ف ال ػفت ف مخػرج البػا والمػ ـ)[ ،]148ولػـ ختمػؼ المحػدثوف عمػا جػا بػه
ع بو ه مف هطؽ البا والم ـ باعتبارلا ه وات فو ذ[ ،]149ولما

وتاف د داف مجهػوراف[،]151

ومههـ مف عد الم ـ ب ف ال ػدة والرخػاوة[ ،]151ولقػرب ال ػوت ف مػف المخػرج وال ػفذ عػهؿ اإلبػداؿ
ب ههما.

ومما ورد في كتب األمثا :من ىذا اإلبدا :قوليم (ما ىذا بضربة الزب) ،ويروى الزم[.]152

قػػوؿ الفػ ار  :والعػػرب تقػػوؿ رزب ورزـ بػػدلوف البػػا م مػػا لتقػػارب المخػػرج)[ .]153و ػػار العػػخا

ضربذ رزب هي :رزما لذه المغذ الج دة وقد قالولا بالم ـ ،والوؿ هف ح[ ،]154وردت فػي التهز ػؿ
ف ػ ػ ػ ػػي قول ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالا[ :]155ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ،رزب هي:
ر ؽ قاؿ ابف عباس ومهه قوؿ عمي :]156[

ادك بسدددددددددددددط ًة
تعمَّدددددددددددددم فددددددددددددد َّن هللاَ ز َ
وقاؿ عكرمذ :رزب :لزج[ ،]157ولو البا عهدلـ هكثر مف الم ـ[ .]158قاؿ المح اهي :قػاؿ ضػربذ

وأ دددددددددددددال ُ يدددددددددددددر كميدددددددددددددا لَددددددددددددد َك الزب

رزب ،ورزـ ،قاؿ الهابغذ[:]159

ددددددددر ضدددددددددربة الزب
وال يحسدددددددددبون الشد َّ

وال يحسدددددددددبون ال يدددددددددر ال شد َّ
ددددددددر بعددددددددددهُ
وقاؿ كث ر[:]161
[]161
فمددددددددددا ور الدددددددددددنيا ببددددددددددا ألىمد ِ
وال شد َّ
ضددددددددددربة الزم)
دددددددددو
ددددددددددة البمددددددددددوى ِب َ
َ
واذا هردهػا معرفػذ هعػبذ الحػرف ف فػػي لهجػات القبا ػؿ ،عرفهػا هف الهابغػػذ مػف هلػؿ الحجػاز[ ،]162ولػػـ
مفظوههػػا بالبػػا  ،كػػذا مػػا جػػا فػػي ب ػػت عػ دها عمػػي بػػف هبػػي طالػػب  جػػا بهػػا بالبػػا  ،ولػػو مػػف

الحجػػاز ه ضػػا[ ،]163وكث ػػر مػػف خ ازعػػذ[ ،]164وخ ازعػػذ مػػف الزد القحطاه ػػذ[ ،]165وفػػي د واهػػه ذكػػر
ب هها خط  ،لف الق

دة التي ذكر ف ها م م ذ فهي «رزـ» بالم ـ .وهثر عف هعػد هههػا تػبثر البػا

عمػػا المػ ـ :قػػاؿ :اطم ههػػت نل ػػه ،ولغػػذ هعػػد اطب ههػػت)[ ،]166و ػػروك هف مػػازف رب عػػذ تقمػػب المػ ـ
با  ،نذا كاهت في هوؿ الكممذ[.]167
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وق ػػد ع ػ ّػد الع ػػتاذ نبػ ػرال ـ ههػ ػ س هف :ل ػػذه الظ ػػالرة ل ع ػػت نر هت ج ػػذ هخط ػػا الطف ػػاؿ ف ػػي الب ػػذ
المهعزلذ التػي ر جػد ف هػا الطفػؿ فر ػذ كاف ػذ إل ػاح هخطا ػه ،ف ػب عم هػا وت ػبح ف مػا بعػد
هطقا جد دا في ج مه)[.]168

ال اتمة والنتائج

ٔ .تب ف في كتب المثاؿ هف العرب ذكروف المثؿ عما لغػتهـ ،ور هظػروف مػا جػا فػي
لغػػذ غ ػػرلـ نف كػػاف

ػػوتا مختمفػػا ،فالمثػػؿ الواحػػد ػػروك عمػػا لغػػذ كػػؿ قػػوـ بمفظهػػـ ،فهػػذه القب مػػذ

تهطؽ بالع ف وهخرك بال اد وثالثذ بالزاي.

ٕ .عد اإلبداؿ الكثػر والوعػع ذكػ ار بػ ف المػواد المهج ػذ فػي كتػب المثػاؿ ،ولػي تحػتفظ

بمواطف ل عت بالقم مذ.

ٖ .هغمب الخافات المغو ذ مردلا نلػا اخػتاؼ المهجػات ،ومػف بػ ف هبػرز لػذه الخافػات

اإلبداؿ.

تكوف هت جذ التطور ال وتي لمغذ.
ٗ .رك المحدثوف هف اإلبداؿ ّ

اليوامش

[ٔ]

مقدمذ اإلبداؿ ،ربف العك ت  ،ٗٛو هظر :المهجات بحوث ودراعات ٕٖ٘.

[ٕ]

هظر :ال احبي ٗ٘ٔ ،وفقه المغذ وعر العرب ذ ٖ ،ٕٙوالمزلر ٔ.ٖ٘٘/

[ٖ]

هظر :الخ ا ص ٕ.ٛٗ/

[ٗ]

هظر :هعفار الف

[]ٙ

لو عمي بف محمد بف عمي المعروؼ بابف الضا ع ٗٗٚلػ) ،هظر :بغ ذ الوعاة ٕ.ٖٜٚ/

[]ٚ

هظر :المزلر ٔ ،ٖ٘ٙ/والبمغذ ٕٕٔ.

[]ٛ

هظر :دراعات في فقه المغذ .ٕٔٚ -ٕٔٙ

[٘]

[]ٜ

ح ٔ.ٔٛٓ/

هظر :دراعات في فقه المغذ .ٕٔٙ

ن اح المهطؽ ٖٖٔ ،هظر :المخ ص ٔ.ٖٙٚ/

[ٓٔ] هظر :المخ ص ٗ.ٜٕٔ/
[ٔٔ] هظر :المزلر ٔ.ٖٙٚ/
[ٕٔ] هظر :في المهجات العرب ذ ٗ.ٜ٘ -ٜ
[ٖٔ] هظر :مف هعرار المغذ ٕ.ٖٙ-ٙ

[ٗٔ] هظر :الكتاب ٗ ،ٖٖٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر
[٘ٔ] هظر :المغذ العرب ذ معهالا ومبهالا ٗ.ٕٛ
[ ]ٔٙهظر :عمـ ال وات المغو ذ ٖٗ.
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[ ]ٔٚهظر :ال وات المغو ذ  ،ٗٛوعمـ ال وات المغو ذ ٕٗ.ٖٗ -
[ ]ٔٛهظر :الكتاب ٗ ،ٖٗٗ/ال وات المغو ذ ٖٕ.
[ ]ٜٔهظر :الكتاب ٗ ،ٖٗ٘/ال وات المغو ذ .ٕٚ
[ٕٓ] هظر :المغات في القرآف ٔٗ ،ولغات القرآف المرو ذ عف ابف عباس ٕٗٔ ،والمعجـ المف ؿ ٕ.ٛ
[ٕٔ] هظر :الم باح المه ر «جدث» ٔ.ٜٕ/
[ٕٕ] مجمع المثاؿ ٕ.ٖٖ/
[ٖٕ] معاهي القرآف ،لمف ار ٖ.ٕٗٔ/
[ٕٗ] هظر :الكهز المغوي .ٖٙ

[ٕ٘] هظر :المخ ص ٗ.ٜٔٔ/
[ ]ٕٙهظر :عر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٔٛ٘/

[ ]ٕٚالزالر ٔ.ٗ٘ٓ/

[ ]ٕٛهظر :المحتعب ٔ.ٛٛ/
[ ]ٕٜمعاهي القرآف ،لمف ار ٔ ،ٗٔ/وغر ب القرآف ،ربف قت بذ ٔ ،٘ٔ/وتهذ ب المغذ «فاـ» ٘ٔ.ٕٗٔ/
[ٖٓ] هظر :المفردات في غر ب القرآف ٕ.ٙ
[ٖٔ] هظر :مخت ر واذ الق ار ات ٕ٘.
[ٕٖ]

مس العموـ .ٕ٘ٚٗ/ٛ

[ٖٖ] عر

هاعذ اإلعراب ٔ ،ٕٕٙ/هظر :المحكـ «فوـ» ٓٔ ،٘ٗٙ/والمعاف «فوـ» ٕٔ.ٗٙٓ/

[ٖٗ] المحكـ «فوـ» ٓٔ ،٘ٗٙ/والمعاف «فوـ» ٕٔ.ٗٙٓ/
[ٖ٘] المعاف «فوـ» ٕٔ.ٗٙٓ/
[ ]ٖٙاإلتقاف ٕ.ٖٔٚ/

[ ]ٖٚهظر :ال حاح «فوـ» ٘ ،ٕٓٓ٘/والمعاف «فوـ» ٕٔ ،ٗٙٓ/والبحر المح ط ٔ.ٖ٘٘/
[ ]ٖٛهظر :البحر المح ط ٔ.ٖ٘٘/
[ ]ٖٜمعاهي القرآف واعرابه ،لمزجاج ٔ.ٖٔٗ/
[ٓٗ] هظر :تاج العروس «فوـ» ٖٖ.ٕٕٕ/
[ٔٗ] هظر :دراعات في فقه المغذ ٔ.ٜ
[ٕٗ] مجمع المثاؿ ٖ.٘ٓ٘/
[ٖٗ] معاهي القرآف ،لمف ار ٖ.ٕٗٔ/
[ٗٗ] هوادر هبي معحؿ ٖ.ٙ
[٘ٗ] هظر :تهذ ب المغذ «عثر» ٕ ،ٜٔ٘/وال حاح «عثر» ٕ ،ٖٚٙ/والمعاف «عثر» ٗ.٘ٗٔ/

[ ]ٗٙهظ ػ ػ ػ ػػر :معج ػ ػ ػ ػػـ د ػ ػ ػ ػ ػواف الدب ٔ ،ٖٚٔ/والف ػ ػ ػ ػػا ؽ ف ػ ػ ػ ػػي غر ػ ػ ػ ػػب الح ػ ػ ػ ػػد ث ٕ ،ٖٜٖ/و ػ ػ ػ ػػمس العم ػ ػ ػ ػػوـ
.ٕٕٙٚ/ٚ
[ ]ٗٚلػػو عقػػوب بػػف نعػػحاؽ هبػػو وعػػؼ ابػػف العػػك ت ٖٕٗل ػػ) ،هظػػر :البمغػػذ فػػي ت ػراجـ ه مػػذ الهحػػو والمغػػذ
ٔ.ٖٔٛ-ٖٔٚ/

[ ]ٗٛهظر :المحكـ «عثر» ٓ ،ٛٚوالمعاف «عثر» ٗ ،٘ٗٓ/وتاج العروس «عثر» ٕٔ.ٕ٘٘/
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[ ]ٜٗهظر :البمغذ .ٕٔٛ

[ٓ٘] هظر :دراعات في فقه المغذ ٔ.ٜ
[ٔ٘] معاهي القرآف ،لمف ار ٗ.ٗٔ/
[ٕ٘] هظر :غر ب الحد ث ،ربف عاـ ٕ.ٕ٘ٙ/
[ٖ٘] هظر :الكتاب ٗ ،ٖٗٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر
[ٗ٘] هظر :مههج الدرس ال وتي ٘ٓٔ.

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[٘٘] هظر :عمـ ال وات المغو ذ ٖٗ.
[ ]٘ٙهظر :مههج الدرس ال وتي ٖٕٔ ،ٕٔٗ -وعمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ ]٘ٚهظر :مههج الدرس ال وتي ٖٓٔ.
[ ]٘ٛهظر :عمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ ]ٜ٘مجمع المثاؿ ٕ.ٔٛٙ/

[ٓ ]ٙال حاح «ج » ٔ.ٕٗ/
[ٔ ]ٙهفعه «

» ٔ ،ٜ٘/والمعاف «

» ٔ.ٔٓٚ/

[ٕ ]ٙعورة مر ـ ،مف اآل ذ ٖٕ.

[ٖ ]ٙمعاهي القرآف ،لمف ار ٕ.ٔٙٗ/
[ٗ ]ٙعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٗ/

[٘ ]ٙالمغرب في تر ب المعرب ٓٗ٘.
[ ]ٙٙالمهجات العرب ذ في التراث ٕ.ٗٛ٘/
[ ]ٙٚهفعه ٕ.ٗٛ٘/

[ ]ٙٛالمغذ العرب ذ معهالا ومبهالا ٗ٘.
[ ]ٜٙهظر :الكتاب ٗ ،ٖٗٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[ٓ ]ٚهظر :عمـ ال وات المغو ذ ٖٗ.
[ٔ ]ٚهظر :مههج الدرس ال وتي ٘ٓٔ.

[ٕ ]ٚهظر :الم طمح ال وتي  ،ٜٚومههج الدرس ال وتي ٖٕٔ ،ٕٔٗ -وعمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ٖ ]ٚالزالر ٔ.ٖٕٛ/
[ٗ ]ٚهظر :معاهي القرآف ٕ.ٜٙ/
[٘ ]ٚالزالر ٔ.ٖٖٛ/

[ ]ٚٙعورة س ،اآل تاف.ٕ-ٔ :
[ ]ٚٚتحفذ القراف ٕ ،ٔٛو هظر :لغات القرآف المرو ذ عف ابف عباس ٕٗٔ ،واإلتقاف ٕ.ٔٗٔ/
[ ]ٚٛهظر :الك اؼ ٗ ،ٖ/وتحفذ القراف ٕ ،ٔٛوتاج العروس «ههس» ٘ٔ.ٕٗٛ/
[ ]ٜٚهظر :معاهي القرآف ،ل خفش ٕ ،ٗٛٗ/والمحتعب ٕ.ٖٓٗ/
[ٓ ]ٛهظر :المحكـ «ههس»  ،٘٘ٗ/ٛوالمعاف «ههس» .ٖٔ/ٙ
[ٔ ]ٛهظر :عر

هاعذ اإلعراب ٕ ،ٖٖٛ/و رح ال موهي ٗ.ٕٔٗ/
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هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[ٕ ]ٛهظر :الكتاب ٗ ،ٖٖٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر
[ٖ ]ٛهظر :دراعذ ال وت المغوي ٔ.ٕٚ

[ٗ ]ٛهفعه ٕ ،ٕٚهظر :عمـ ال وات المغو ذ ٗٗ ،والدرس ال وتي ٘ٓٔ.
[٘ ]ٛهظر :الكتاب ٗ ،ٕٖٗ/وال وات المغو ذ ٕٔ.
[ ]ٛٙهظر :الكتاب ٗ.ٕٖٗ/
[ ]ٛٚهظر :ال وات المغو ذ ٕٔ ،وعمـ ال وات المغو ذ .ٗٛ
[ ]ٛٛهظر :اإلبداؿ ٗٔٔ ،ومعاهي القرآف ،لمف ار ٖ ،ٕٚٗ/وعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٕٛٚ/

[ ]ٜٛجمهرة المثاؿ ٔ ،ٖٚ٘/والمعتق ا في المثاؿ ٕ ،ٗٗ/ومجمع المثاؿ ٔ.ٜٗٛ/
[ٓ ]ٜهظر :المحكـ «حكد» ٖ.ٖٙ/
[ٔ ]ٜهظر :المخ ص ٔ.ٕٖٕ/
[ٕ ]ٜمجمع المثاؿ ٔ ،ٜٗٛ/وتاج العروس «حكد»  ،ٖٚ/ٛوالمعجـ الكامؿ ٔٔٔ.

[ٖ ]ٜالب ت مذكور في الجمهرة با هعبذ« ،مقدمذ المبلؼ» ٔ ،ٕٗ/وذكره هبو العود الدبلي فػي د واهػه ،وروا ػذ
الد واف» :ور هقوؿ لقدر القوـ قد غم ت *** ور هكوؿ لباب الدار مكفوؿ«
[ٗ ]ٜال احبي ٖٓ.
[٘ ]ٜدراعات في فقه المغذ ٘.ٜ
[ ]ٜٙمجمع المثاؿ ٔ.ٜٗٛ/
[ ]ٜٚهوادر هبي ز د ٓ.ٕٙ
[ ]ٜٛهظر :جمهرة المغذ ٔ« ٕٗ/مقدمذ المبلؼ».
[ ]ٜٜعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٕٗ-ٗٔ/

[ٓٓٔ] هظر :همالي القالي ٕ ،ٖٜٔ/والمخ ص ٗ.ٔٛٙ/

[ٔٓٔ] هظػػر :المػػدخؿ نلػػا عمػػـ المغػػذ ٖ٘ ،ولهجػػذ قب مػػذ هعػػد ٕ .ٛوالدرلػػذ ال ػػرف ذ وال ػػوت ذ فػػي لهجػػذ اإلقم ػ ـ
ال مالي .ٜٗ
[ٕٓٔ] هظر الكتاب ٗ ،ٖٗٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[ٖٓٔ] هظر :ال وات المغو ذ  ،ٗٚوالم طمح ال وتي ٔ.ٚ
[ٗٓٔ] هظر :مههج الدرس ال وتي ٘ٓٔ.
[٘ٓٔ] هفعه ٘ٓٔ.
[ ]ٔٓٙالزالر ٕٔٙٔ/
[ ]ٔٓٚهظر :اإلبداؿ .ٜٔٓ
[ ]ٔٓٛهظر :الزالر ٕ ،ٔٙٔ/وتهذ ب المغذ « مت» ٔٔ.ٕٕٙ/
[ ]ٜٔٓهظر :تهذ ب المغذ ٔٔ ،ٕٕٙ/والمعاف « مت» ٕ.ٕ٘/
[ٓٔٔ] هظر :المخ ص ٖ ،ٖٜ٘/والمعاف « مت» ٕ.ٕ٘/
[ٔٔٔ] المعاف « مت» ٖ ،ٕ٘/و هظر :تاج العروس « مت» ٗ.ٕ٘ٛ/
[ٕٔٔ] هظر :تاج العروس « مت» ٗ.ٕ٘ٛ/

[ٖٔٔ] ال وارد ٖٗ ،و هظر :المعجـ الكامؿ ٘.ٕٙ
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هاعذ اإلعراب ٔٙٓ/

[٘ٔٔ] هظر :الع ف «مقدمذ الكتاب» ٔ ،٘ٛ/واله ر ٔ.ٕٓٔ/

[ ]ٔٔٙهظر :الكتاب ٗ ،ٗٙٗ/واله ر ٔ ،ٕٓٔ/عمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ ]ٔٔٚهظر :الكتاب ٗ ،ٗٙٗ/واله ر ٔ ،ٕٓٔ/واإلبداؿ في لغات الزد .ٗٙ
[ ]ٔٔٛهظر :ال وات المغو ذ ٘ ،ٚوالم طمح ال وتي ٓ ٛوما بعدلا.
[ ]ٜٔٔالفاخر في المثاؿ .ٕٖٛ

[ٕٓٔ] هظر :تهذ ب المغذ « در» ٕٔ.ٜٙ/
[ٕٔٔ] هظر :المزلر ٔ.ٖٙٔ/
[ٕٕٔ] بحثت عهه في كتب المتوف والتخر ج والمعاه د ،فمـ هجد له ه ا.
[ٖٕٔ] هظر :الهها ذ ٕ.ٖ٘ٗ/

[ٕٗٔ] لو محمد بف الحعف بف حع ف بف عمي هبو جعفر الطوعي ،هظر :الوافي بالوف ات ٕ.ٕ٘ٛ/
[ٕ٘ٔ] هظر :البحر المح ط ٔ.ٗ٘/
[ ]ٕٔٙعهـ اللحاظ في ولـ اللفاظ .ٔٛ
[ ]ٕٔٚجمهػرة المثػػاؿ ٔ ،ٜٖٔ/ورد فػػي المعتق ػػا فػػي المثػػاؿ مػػف فػػزد قػػاؿ :و ػػروك ف ػػد) فػػذكرلا عكػػس مػػا
ذكر

احب الجمهرة ،هظر.ٕٕٓ/ٕ :

[ ]ٕٔٛاإلبداؿ ٘ٓٔ ،و هظر :المزلر ٔ.ٖٙٔ/
[ ]ٕٜٔهظر :المزلر ٔ.ٖٙٔ/
[ٖٓٔ] عر

هاعذ اإلعراب ٔ ،ٙ٘/و هظر :المغرب في ترت ب المعرب ٓٗ٘.

[ٖٔٔ] هظر :تفع ر القرطبي ٔ.ٔٗٛ/

[ٕٖٔ] هظر :الكتاب ط بورؽ ٕ ، ٕٔٚ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر
[ٖٖٔ] هظر :الكتاب ٗ ،ٖٖٗ/والمقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[ٖٗٔ] هظر :التمه د في عمـ التجو د ٘ ،ٛواله ر ٔ.ٕٓٓ/
[ٖ٘ٔ] هظر :ال وات المغو ذ ٖ ،ٙوالم طمح ال وتي  ،ٚٛومههج الدرس ال وتي ٘ٓٔ.
[ ]ٖٔٙهظر :ال وات المغو ذ ٖٗ ،والمدخؿ نلا عمـ ال وات العرب ذ .ٛٙ

[ ]ٖٔٚهظر :الم طمح ال وتي  ،ٕٔٛومههج الدرس ال وتي ٖٓٔ ،وعمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ ]ٖٔٛهظر :الم طمح ال وتي  ،ٜٛومههج الدرس ال وتي ٖٕٔ ،وعمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ ]ٖٜٔالمعتق ا في المثاؿ ٔ.٘ٔ/

[ٓٗٔ] هظر :معاهي القرآف ،لمف ار ٖ.ٖٓٔ/
[ٔٗٔ] عورة البقرة ،مف اآل ذ.٘ٓ :
[ٕٗٔ] هظر :المفردات في غر ب القرآف ٕٖ ،ٙوتاج العروس «فرؽ» .ٕٜٚ/ٕٙ
[ٖٗٔ] عورة ال ع ار  ،مف اآل ذ.ٖٙ :
[ٗٗٔ] ال احبي ٗ٘ٔ ،و هظر :المزلر ٔ.ٖ٘٘/

[٘ٗٔ] هظر :الع ف «فرؽ» ٘ ،ٔٗٛ/ومقا س المغذ «فرؽ» ٗ ،ٜٗٗ/والمعاف «فرؽ» ٓٔ.ٖٓٓ/
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[ ]ٔٗٙتهذ ب المغذ «دلبح» ٘ ،ٕٔ٘/والمعاف «دلبح» ٕ ،ٖٗ٘/و هظر :لهجذ بهي هعد .ٚٛ
[ ]ٔٗٚهظر :لهجذ قب مذ هعد .ٜٚ

[ ]ٔٗٛالكتاب ٗ ،ٖٖٗ/و هظر :المقتضب ٔ ،ٜٕٔ/وعر

هاعذ اإلعراب ٔ.ٙٓ/

[ ]ٜٔٗهظر :الم طمح ال وتي ٗ ،ٛومههج الدرس ال وتي ٘ٓٔ ،وعمـ ال وات المغو ذ ٖٗ.
[ٓ٘ٔ] هظر :الم طمح ال وتي  ٜٚوبعدلا ،ومههج الدرس ال وتي ٖٕٔ.
[ٔ٘ٔ] هظر :عمـ ال وات المغو ذ .ٗٚ
[ٕ٘ٔ] الزالر ٔ.ٜٗٚ/

[ٖ٘ٔ] معاهي القرآف ،لمف ار ٕ ،ٖٛٗ/و هظر :معاهي القرآف ،لمهحاس ٔ ،ٖٗٗ/وتفع ر القرطبي ٘ٔ.ٜٙ/
[ٗ٘ٔ] هظر الزالر ٔ ،ٜٗٚ/وتهذ ب المغذ «لزب» ٖٔ.ٔٗٚ/
[٘٘ٔ] عورة ال افات ،اآل ذ.ٔٔ :
[ ]ٔ٘ٙالب ت ذكره الماوردي في تفع ره ٘.ٗٓ/

[ ]ٔ٘ٚهظر :معاهي القرآف ،لمهحاس  ،ٔٗ/ٙوتفع ر القرطبي ٘ٔ.ٜٙ-ٙٛ/
[ ]ٔ٘ٛهظر :غ ار ب القرآف ورغا ب الفرقاف ٘.٘٘ٙ/
[ ]ٜٔ٘هظر :د واهه .ٔٙ
[ٓ ]ٔٙهظر :د واهه ٖٔ٘.
[ٔ ]ٔٙالكهز المغوي ٗٔ.

[ٕ ]ٔٙهظر :ال عر وال ع ار ٔ.ٔ٘ٙ/
[ٖ ]ٔٙهظر :نكماؿ تهذ ب الكماؿ .ٖٖٚ/ٜ
[ٗ ]ٔٙهظر :ال عر وال ع ار ٔ ،ٜٗٗ/والمبتمؼ والمختمؼ في هعما ال ع ار ٕٕٕ.
[٘ ]ٔٙهظر :هها ذ الرب في معرفذ ههعاب العرب ٕٗٗ.
[ ]ٔٙٙالكهز المغوي ٗٔ ،ولهجذ قب مذ هعد .ٚٙ
[ ]ٔٙٚهظر :درة الغواص .ٛٚ
[ ]ٔٙٛفي المهجات العرب ذ ٗٓٔ ،و هظر :المهجات العرب ذ في التراث ٔ ،ٖٗٔ/لهجذ قب مذ هعد .ٚٙ

المصادر والمراجع

ٔ .البػػداؿ فػػي لغػػات العػػد د ارعػػذ

ػػوت ذ فػػي ضػػو عمػػـ المغػػذ الحػػد ث :هحمػػد بػػف عػػع د بػػف ق ػػاش،

ه ر الجامعذ اإلعام ذ بالمد هذ المهورة ،طٖٗ ،العدد ٕٕٔٗ ،ٔٔٚلػٕٕٓٓ-ـ.
ٕ .اإلبداؿ :هبػو ػوهس عقػوب ابػف العػك ت ٕٗٗلػػ) ،تػح :محمػد محمػد ػرؼ ،اله ػذ العامػذ ل ػبوف

المطابع الم ر ذ ،القالرة.

ٖ .اإلتقاف في عموـ القرآف :عبد الرحمف بف هبي بكر جاؿ الد ف الع وطي ٜٔٔلػ) ،تح :محمػد هبػو
الفضؿ نبرال ـ ،اله ذ الم ر ذ العامذ لمكتابٖٜٔٗ ،لػٜٔٚٗ-ـ.
ٗ .هعػػفار الف ػ ح :محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد هبػػو عػػهؿ الهػػروي ٖٖٗل ػػ) ،تػػح :هحمػػد بػػف عػػع د بػػف
محمد القماش ،ه ػر عمػادة البحػث العممػي بالجامعػذ اإلعػام ذ ،طٔ ،المد هػذ المهػورة ،المممكػذ العرب ػذ العػعود ذ،

ٕٓٗٔلػ.
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٘ .ن ػػاح المهطػػؽ :ابػػف العػػك ت هبػػو وعػػؼ عقػػوب بػػف نعػػحاؽ ٕٗٗل ػػ) ،تػػح :محمػػد مرعػػب ،دار

نح ا التراث العربي ،طٔ ،القالرةٖٔٗٔ ،لػٕٕٓٓ-ـ.

 .ٙال وات المغو ذ :نبرال ـ هه س ،مكتبذ الهجمو الم ر ذ ،طٖ ،القالرةٕٖٓٔ ،ـ.
 .ٚنكماؿ تهذ ب الكماؿ في هعما الرجاؿ :مغمطاي بف فم ح بف عبد هللا البكجري الحهفي هبو عبػد هللا
عػػا الػػد ف ٕٚٙل ػػ) ،تػػح :هبػػو عبػػد الػػرحمف عػػادؿ بػػف محمػػد ،وهبػػو محمػػد هعػػامذ بػػف نب ػرال ـ ،الفػػاروؽ الحد ثػػذ
لمطباعذ واله ر ،طٕٕٔٔٗ ،لػٕٓٓٔ-ـ.

 .ٛالمالي :هبو عمي القالي نعماع ؿ بف القاعـ بف ع ذوف بف لاروف بف ع عا بف محمد بػف عػمماف
ٖ٘ٙلػ) ،تح :محمد عبد الجواد ،دار الكتب الم ر ذ ،طٕ ،القالرةٖٔٗٗ ،لػٜٕٔٙ-ـ.
 .ٜالبحػر المحػ ط فػػي التفعػ ر :هبػػو ح ػاف محمػد بػػف وعػؼ بػػف عمػي بػف وعػػؼ بػف ح ػػاف هث ػر الػػد ف
الهدلعي ٘ٗٚلػ) ،تح:

دقي محمد جم ؿ ،دار الفكر ،ب روتٕٔٗٓ ،لػ.

ٓٔ .بغ ػػذ الوع ػػاة ف ػػي طبق ػػات المغ ػػو ف والهح ػػاة :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف هب ػػي بك ػػر ج ػػاؿ الػ ػػد ف العػ ػ وطي

ٜٔٔلػ) ،تح :محمد هبو الفضؿ نبرال ـ ،المكتبذ الع ر ذ ،لبهاف،

دا ،د.ت.

ٔٔ .البمغذ في ت ارجـ ه مذ الهحو والمغذ :مجد الد ف هبو طالر محمد بف عقػوب الف روزآبػادي ٛٔٚلػػ)،
دار ععد الد ف لمطباعذ واله ر والتوز ع ،طٔ ،د.ت.

ٕٔ .تػػاج العػػروس مػػف جػوالر القػػاموس :محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرزاؽ الحعػ هي هبػػو الفػ ض الممقػػب

بمرتضا الزب دي ٕ٘ٓٔلػ) ،تح :مجموعذ محقق ف ،دار الهدا ذ ،الكو ت.
ٖٔ .تحفذ القراف ف ما قرئ بالتثم ث :هحمد بف وعػؼ بػف مالػؾ الرع هػي الغرهػاطي ثػـ الب ػري هبػو جعفػر
الهدلعي ٜٚٚلػ) ،كهوز ن ب م ا ،المممكذ العرب ذ الععود ذ ،طٕٕٔٗٛ ،لػٕٓٓٚ-ـ.

ٗٔ .تفع ر القرطبي :هبو عبد هللا محمد بف هحمد بف هبي بكر بف فرج اله اري الخزرجي مس الػد ف

القرطبي ٔٙٚلػ) ،تح :هحمد البردوهي ،نبرال ـ طف ش ،دار الكتب الم ر ذ ،طٕ ،القالرةٖٔٛٗ ،لػٜٔٙٗ-ـ.
٘ٔ .التمه د في عمـ التجو د :مس الد ف هبو الخ ر ابف الجزري محمد بف محمد بف وعؼ ٖٖٛلػ)،
تح :عمي حع ف البواب ،مكتبذ المعارؼ ،الر اضٔٗٓ٘ ،لػٜٔٛ٘-ـ.
 .ٔٙتهػػذ ب المغػػذ :محمػػد بػػف هحمػػد بػػف الزلػػري الهػػروي هبػػو مه ػػور ٖٓٚل ػػ) ،تػػح :محمػػد عػػوض

مرعب ،دار نح ا التراث العربي ،طٔ ،ب روتٕٓٓٔ ،ـ.

 .ٔٚجمهرة المثاؿ :هبو لاؿ الععكري ،تح :محمد هبو الفضؿ نبرال ـ ،عبد المج د قطػامش ،المبععػذ
العرب ذ الحد ثذ لمطبع واله ر والتوز ع ،طٔ ،القالرةٖٔٛٗ ،لػٜٔٙٗ-ـ.
 .ٔٛجمهرة المغذ :هبو بكر محمػد بػف الحعػف بػف در ػد الزدي ٕٖٔلػػ) ،تػح :رمػزي مه ػر بعمبكػي ،دار

العمـ لمما ف ،طٔ ،ب روتٜٔٛٚ ،ـ.

 .ٜٔالخ ػػا ص :هب ػػو الف ػػتح عثم ػػاف ب ػػف جه ػػي المو ػػمي ٕٖٜلػ ػػ) ،ت ػػح :محم ػػد عم ػػي الهج ػػار ،اله ػػذ
الم ر ذ العامذ لمكتاب ،طٗ ،القالرة ،د.ت.
ٕٓ .در الغواص في هولاـ الخواص :القاعـ بف عمي بف محمػد بػف عثمػاف هبػو محمػد الحر ػري الب ػري
٘ٔٙلػ) ،تح :عرفات مطرجي ،مرععذ الكتب الثقاف ذ ،طٔ ،ب روتٔٗٔٛ ،لػٜٜٔٛ-ـ.
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ٕٔ .د ارعػػات ف ػػي فقػػه المغػػذ:
ٜٓٔٙـ.

ػػبحي نبػػرال ـ ال ػػالح ،دار العمػػـ لمما ػػ ف ،طٔ ،ب ػػروتٖٜٔٚ ،ل ػ ػ-

ٕٕ .دراعذ ال وت المغوي :هحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القالرة ،د.ت.
ٖٕ .الدرس ال وتي :هحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،طٖ ،القالرةٜٔٛ٘ ،ـ.
ٕٗ .الدرلذ ال رف ذ وال وت ذ في لهجذ اإلقم ـ ال مالي .ٜٗ
ٕ٘ .د واف الهابغذ الجعدي :تح :واضح ال مد ،دار

ادر ،طٔ ،ب روتٜٜٔٛ ،ـ.

 .ٕٙد واف كث ر عزة :تح :نحعاف عباس ،دار الثقافذ ،ب روت ،لبهافٖٜٔٔ ،لػٜٔٚٔ-ـ.

 .ٕٚالزالر في معاهي كممات الهاس :محمد بف القاعـ بػف محمػد بػف ب ػار هبػو بكػر الهبػاري ٖٕٛلػػ)،
تح :حاتـ

الح الضامف ،مبععذ الرعالذ ،طٔ ،ب روتٕٔٗٔ ،لػٜٜٕٔ-ـ.
 .ٕٛعػػر

ػػهاعذ اإلعػراب :هبػػو الفػػتح عثمػػاف بػػف جهػػي المو ػػمي ٕٖٜلػػ) ،دار الكتػػب العمم ػػذ ،طٔ،

ب روت ،لبهافٕٔٗٔ ،لػٕٓٓٓ-ـ.

 .ٕٜع ػػهـ اللح ػػاظ ف ػػي ول ػػـ اللف ػػاظ :اب ػػف الحهبم ػػي ،ت ػػح :ح ػػاتـ

ػػالح الض ػػامف ،ع ػػالـ الكت ػػب ،طٕ،

ٕٔٗٛلػٕٓٓٚ-ـ.
ٖٓ .رح ال موهي عمػا هلف ػذ ابػف مالػؾ :عمػي بػف محمػد بػف ع عػا هبػو الحعػف هػور الػد ف ال ػموهي
ال افعي ٜٓٓلػ) ،دار الكتب العمم ذ ،طٔ ،ب روت ،لبهافٜٔٗٔ ،لػٜٜٔٛ-ـ.

ٖٔ .ال عر وال ع ار  ،هبو محمد عبػد هللا بػف معػمـ بػف قت بػذ الػد هوري ٕٚٙلػػ) ،تقػد ـ حعػف تمػ ـ ،دار

الحد ث ،القالرةٕٖٔٗ ،لػ.
ٕٖ .ػػمس العمػػوـ ودوا كػػاـ العػػرب مػػف الكمػػوـ :ه ػواف بػػف عػػع د الحم ػػري ال مه ػػي ٖ٘ٚلػػػ) ،تػػح:
مجموعذ محقق ف ،دار الفكر المعا ر ،ب روت ،لبهاف ،دار الفكر ،دم ؽ ،عور أٜٗٔ ،لػٜٜٔٛ-ـ.
ٖٖ .ال ػوارد  -مػػا تفػػرد بػػه ه مػػذ المغػػذ :رضػػي الػػد ف الحع ػ ف بػػف محمػػد بػػف الحعػػف القر ػػي ال ػ ّػغاهي

ٓ٘ٙلػ) ،تح :م طفا حجازي ،اله ذ العامذ ل بوف المطابع الم ر ذ ،طٔ ،القالرةٖٔٗٓ ،لػٜٖٔٛ-ـ.

ٖٗ .ال ػػاحبي فػػي فقػػه المغػػذ ومعػػا مها وعػػهف العػػرب فػػي كامهػػا :هحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكر ػػا القزو هػػي
الرازي هبو الحع ف ٖٜ٘لػ) ،دار الكتب العمم ذ ،طٔ ،ب روتٔٗٔٛ ،لػٜٜٔٚ-ـ.
ٖ٘ .ال ػػحاح تػػاج المغػػذ و ػػحاح العرب ػػذ :هبػػو ه ػػر نعػػماع ؿ بػػف حمػػاد الجػػولري الفػػارابي ٖٖٜلػػ)،

تح :هحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لمما ف ،طٗ ،ب روتٔٗٓٚ ،لػٜٔٛٚ-ـ.

 .ٖٙالع ػ ف :هبػػو عبػػد الػػرحمف الخم ػػؿ بػػف هحمػػد بػػف عمػػر بػػف تم ػ ـ الفرال ػػدي الب ػػري ٓٔٚل ػػ) ،تػػح:
مهدي المخزومي ،نبرال ـ العام ار ي ،دار ومكتبذ الهاؿ ،د.ت.
 .ٖٚغ ار ػػب الق ػ ػرآف ورغا ػ ػػب الفرقػ ػػاف :هظػ ػػاـ الػ ػػد ف الحعػ ػػف بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف حع ػ ػ ف القمػ ػػي اله عػ ػػابوري
ٓ٘ٛلػ) ،تح :زكر ا عمراف ،دار الكتب العمم ذ ،طٔ ،ب روت ،لبهافٔٗٔٙ ،لػٜٜٔٙ-ـ.

 .ٖٛغر ػب الحػد ث :هبػو عب ػد القاعػـ بػف عػاـ بػػف عبػد هللا الهػروي ٕٕٗلػػ) ،تػح :محمػد عبػد المعػ ف

خاف ،مطبعذ دار المعارؼ العثماه ذ ،طٔ ،ح در آباد ،الدكفٖٔٛٗ ،لػٜٔٙٗ-ـ.
 .ٖٜغر ػػب القػ ػرآف :هب ػػو محم ػػد عب ػػد هللا ب ػػف مع ػػمـ ب ػػف قت ب ػػذ ال ػػد هوري ٕٚٙلػ ػػ) ،دار الكت ػػب العمم ػػذ،
ب روتٖٜٔٛ ،لػٜٔٚٛ-ـ.
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ٓٗ .الفاخر في المثاؿ :المفضؿ بف عممذ بف عا ـ الضبي ٕٜٔلػ) ،تح :محمد عثماف ،دار الكتب

العمم ذ ،طٔ ،لبهافٕٓٔٔ ،ـ.

ٔٗ .الفػا ؽ فػػي غر ػػب الحػد ث :هبػػو القاعػػـ محمػػود بػف عمػػرو بػػف هحمػد الزمخ ػػري جػػار هللا ٖ٘ٛلػػ)،
تح :عمي محمد البجاوي ،محمد هبو الفضؿ نبرال ـ ،دار المعرفذ ،طٕ ،لبهاف ،د.ت.
ٕٗ .في المهجات العرب ذ ٗ.ٜ٘ -ٜ

ٖٗ .في المهجات العرب ذ :نبرال ـ هه س ،مكتبذ الهجمو الم ر ذ ،القالرة ،طٕٔٓٔٓ ،ـ.
ٗٗ .الكتاب :هبو ب ر عمر الممقب بع بو ه ،المطبعذ الكبرك الم ر ذ ،بورؽ ،م ر ،طٖٔٔٔٚ ،لػ.
٘ٗ .الكهز المغوي في المعف العربي :ابف العك ت هبو وعؼ عقوب بف نعحاؽ ٕٗٗلػ) ،تح :هوغعت
لهفي ،مكتبذ المتهبي ،القالرة ،د.ت.
 .ٗٙلعػػاف العػػرب :محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػي هبػػو الفضػػؿ جمػػاؿ الػػد ف ابػػف مهظػػور اله ػػاري الرو فعػػي

الفر قي ٔٔٚلػ) ،دار

ادر ،طٖ ،ب روتٔٗٔٗ ،لػ.

 .ٗٚلغات القرآف المرو ذ عف ابف عباس :محمد بف عمي المظفر المعروؼ بالوزاف الحهفي هوا ؿ القرف
الخػ ػػامس) ،تػ ػػح :عبػ ػػد الػ ػػرحمف مطمػ ػػؾ الجبػ ػػوري ،نب ػ ػرال ـ عبػ ػػود العػ ػػام ار ي ،دار المع ػ ػ رة ،طٔ ،عمػ ػػاف ،الردف،
ٖٓٗٔلػٕٓٔٓ-ـ.

 .ٗٛالمغات في القرآف :عبد هللا بف الحع ف بف حعهوف هبو هحمد العامري ٖٛٙلػ) ،تح:

اح الػد ف

المهجد ،مطبعذ الرعالذ ،طٔ ،القالرةٖٔٙ٘ ،لػٜٔٗٙ-ـ.
 .ٜٗالمغذ العرب ذ معهالا ومبهالا :تماـ حعاف عمر ،عالـ الكتب ،ط٘ ،لبهافٕٔٗٚ ،لػٕٓٓٙ-ـ.
ٓ٘ .المهج ػػات العرب ػػذ بح ػػوث ود ارع ػػات :المجم ػػع العمم ػػي ف ػػي الق ػػالرة ،اله ػػذ العام ػػذ ل ػػبوف المط ػػابع

الم ر ذ ،طٕٖٔٗٔ ،لػٕٓٔٓ-ـ.

ٔ٘ .المهجات العرب ذ في التراث :هحمد عمـ الد ف الجهدي ،الدار العرب ذ لمكتابٜٖٔٛ ،ـ.
ٕ٘ .لهجذ قب مذ هعد :عمي ها ر غالػب ،دار الحامػد لمه ػر والتوز ػع ،طٔ ،عمػاف ،الردفٖٔٗٔ ،ل ػ-
ٕٓٔٓـ.
ٖ٘ .مجمػػع المثػػاؿ :هبػػو الفضػػؿ هحمػػد بػػف محمػػد بػػف هحمػػد الم ػػداهي ،تػػح :م ػػازف عبػػد هللا تومػػا ،دار

ادر ،ب روت ،لبهافٕٕٔٗ ،لػٕٕٓٓ-ـ.

ٗ٘ .المحتعػػب فػػي تب ػ ف وجػػوه ػواذ الق ػ ار ات واإل ضػػاح عههػػا :هبػػو الفػػتح عثمػػاف بػػف جهػػي المو ػػمي
ٕٖٜلػ) ،ه ر و ازرة الوقاؼ ،المجمس العما لم بوف اإلعام ذٕٔٗٓ ،لػٜٜٜٔ-ـ.
٘٘ .المحكػػـ والمح ػ ط العظػػـ :هبػػو الحعػػف عمػػي بػػف نعػػماع ؿ بػػف ع ػ ده المرعػػي ٗ٘ٛل ػػ) ،تػػح :عبػػد

الحم د لهداوي ،دار الكتب العمم ذ ،طٔ ،ب روتٕٔٗٔ ،لػٕٓٓٓ-ـ.

 .٘ٙمخت ر في واذ الق ار ات :ابف خالو ه ،تح :ج .برجعت ارعػر ،الػوراؽ لمه ػر ،طٔ ،العػراؽ ،بغػداد،
ٕٕٔٓـ.
 .٘ٚالمخ ػػص :هبػػو الحعػػف عمػػي بػػف نعػػماع ؿ بػػف ع ػ ده المرعػػي ٗ٘ٛل ػػ) ،تػػح :خم ػػؿ نب ػ ارل ـ ،دار
نح ا التراث العربي ،طٔ ،ب روتٔٗٔٚ ،لػٜٜٔٙ-ـ.

 .٘ٛالمدخؿ نلا عمـ ه وات العرب ذ :غاهـ قدوري الحمد،
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 .ٜ٘المدخؿ نلا عمـ المغذ ومهالج البحث المغوي :رمضاف عبد التواب ،مكتبذ الخػاهجي ،طٖ ،القػالرة،
ٔٗٔٚلػٜٜٔٚ-ـ.

ٓ .ٙالمزلػر فػي عمػػوـ المغػذ وههواعهػا :عبػػد الػرحمف بػف هبػػي بكػر جػاؿ الػػد ف العػ وطي ٜٔٔلػػ) ،تػػح:

عواد عمي مه ور ،دار الكتب العمم ذ ،طٔ ،ب روتٔٗٔٛ ،لػٜٜٔٛ-ـ.
ٔ .ٙالمعتق ػػا فػػي المثػػاؿ :جػػار هللا هبػػو القاعػػـ محمػػود بػػف عمػػر الزمخ ػػري ٖ٘ٛل ػػ) ،تػػح :كػػار ف
ادر ،دار

ادر ،طٔ ،ب روت ،لبهافٖٕٔٗ ،لػٕٓٔٔ-ـ.

ٕ .ٙالم باح المه ر في غر ب ال رح الكب ر :هحمد بف محمد بف عمي الف ومي ثػـ الحمػوي هبػو العبػاس

ٓٚٚلػ) ،المكتبذ العمم ذ ،ب روت ،د.ت.

ٖ .ٙمعاهي القرآف واعرابه :نبػرال ـ بػف العػري بػف عػهؿ هبػو نعػحاؽ الزجػاج ٖٔٔلػػ) ،تػح :عبػد الجم ػؿ
عبده مبي ،عالـ الكتب ،طٔ ،ب روتٔٗٓٛ ،لػٜٔٛٛ-ـ.
ٗ .ٙمع ػػاهي القػ ػرآف :هب ػػو الحع ػػف المجا ػػعي ب ػػالور البمخ ػػي ث ػػـ الب ػػري المع ػػروؼ ب ػػالخفش الوع ػػط

ٕ٘ٔلػ) ،تح :لدك محمود قراعذ ،مكتبذ الخاهجي ،طٔ ،القالرةٔٗٔٔ ،لػٜٜٔٓ-ـ.

٘ .ٙمعاهي القرآف :هبو زكر ا ح ا بف ز اد بف عبد هللا بف مهظور الػد ممي الفػ ار

ٕٓٚلػػ) ،تػح :هحمػد

وعؼ الهجا ي ،محمد عمي الهجػار ،عبػد الفتػاح نعػماع ؿ ػمبي ،دار الم ػر ذ لمتػ ل ؼ والترجمػذ ،طٔ ،م ػر،
د.ت.

 .ٙٙالمعج ػػـ الكام ػػؿ ف ػػي لهج ػػات الف ػػحا :داود ع ػػموـ ،ع ػػالـ الكت ػػب ،مكتب ػػذ الههض ػػذ العرب ػػذ ،طٔ،

ب روت ،لبهافٔٗٓٚ ،لػٜٔٛٚ-ـ.
 .ٙٚالمعجـ الوعػ ط :مجمػع المغػذ العرب ػذ ،القػالرة ،نبػرال ـ م ػطفا ،هحمػد الز ػات ،حامػد عبػد القػادر،
محمد الهجار ،دار الدعوة ،د.ت.
 .ٙٛمعجـ د واف الدب :هبو نبرال ـ نعحاؽ بف نبرال ـ بف الحع ف الفارابي ٖٓ٘لػ) ،تح :هحمد مختػار

عمر ،راجعه نبرال ـ هه س ،طبعذ مبععذ مركز ال عب لم حافذ والطباعذ واله ر ،القالرةٕٔٗٗ ،لػٕٖٓٓ-ـ.

 .ٜٙالمغرب في ترت ب المعرب :هبو الفتح ها ر الد ف بف عبد الع د بف عمي بف المطرز ،تح :محمود
فاخوري ،عبد الحم د مختار ،دار الكتاب العربي ،د.ت.
تح:

ٓ .ٚالمفردات في غر ب القرآف :هبو القاعـ الحع ف بف محمد المعروؼ بالراغب ال ػفهاهي ٕٓ٘لػػ)،

فواف عدهاف الداودي ،دار القمـ ،الدار ال ام ذ ،طٔ ،دم ؽ ،ب روتٕٔٗٔ ،لػ.

ٔ .ٚمقا س المغػذ :هحمػد بػف فػارس بػف زكر ػا القزو هػي الػرازي هبػو الحعػ ف ٖٜ٘لػػ) ،تػح :عبػد العػاـ
محمد لاروف ،دار الفكر ،ب روتٖٜٜٔ ،لػٜٜٔٚ-ـ.
ٕ .ٚالمقتضب :محمد بف ز د بف عبد الكبر ال مالي الزدي هبو العباس المعػروؼ بػالمبرد ٕ٘ٛلػػ)،
تح :محمد عبد الخالؽ عظ مذ ،عالـ الكتب ،ب روت ،د.ت.

ٖ .ٚمف هعرار العرب ذ :نبرال ـ ههس ،مكتبذ الهجمو الم ر ذ ،القالرةٕٓٔٓ ،ـ.
ٗ .ٚالمبتمؼ والمختمؼ في هعما ال ع ار وكهالـ وهلقػابهـ وههعػابهـ وبعػض ػعرلـ :هبػو القاعػـ الحعػف

بف ب ر اآلمدي ٖٓٚلػ) ،تح :ؼ .كرهكو ،دار الج ؿ ،طٔ ،ب روتٔٗٔٔ ،لػٜٜٔٔ-ـ.
٘ .ٚاله ػػر ف ػػي القػ ػ ار ات الع ػػر :ػػمس ال ػػد ف هب ػػو الخ ػػر اب ػػف الج ػػزري محمػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف وع ػػؼ

ٖٖٛلػ) ،تح :عمي محمد الضبع ،ه ر المطبعذ البخار ذ الكبرك ،ت و ر دار الكتب العمم ذ ،د.ت.

79

اإلبدال الصوتي في اللهجات العربية.....
أ.م.د .حميم حماد سميمان

م.م .صفاء ىاشم محمد

 .ٚٙهها ذ الرب في معرفذ ههعاب العرب :هبو العباس هحمد بف عمي القمق هدي ٕٔٛلػػ) ،تػح :نبػرال ـ

الب اري ،دار الكتاب ،طٕ ،ب روتٔٗٓٓ ،لػٜٔٛٓ-ـ.

 .ٚٚالهها ذ في غر ب الحد ث والثر :مجد الد ف هبو الععادات المبارؾ محمػد بػف محمػد بػف محمػد بػف
عبػػد الكػػر ـ ال ػ باهي الجػػزري ابػػف الث ػػر ٙٓٙل ػػ) ،تػػح :طػػالر هحمػػد ال ػزاوي ،محمػػود محمػػد الطهػػاحي ،المكتبػػذ
العمم ذ ،ب روتٖٜٜٔ ،لػٜٜٔٚ-ـ.

 .ٚٛالهػوادر :هبػػو معػػحؿ الع اربػػي عبػػد الولػػاب بػػف حػػر ش المغػػوي ٖٕٓل ػػ) ،تػػح :محمػػد عثمػػاف ،دار

الكتب العمم ذ ،طٔ ،لبهافٕٓٔٔ ،ـ.
 .ٜٚالػوافي بالوف ػػات:

ػػاح الػػد ف خم ػػؿ بػػف ه بػػؾ عبػػد هللا ال ػػفدي ٗٚٙلػػ) ،تػػح :هحمػػد الرهػػابوط،

وتركي م طفا ،دار نح ا التراث ،ب روتٕٔٗٓ ،لػٕٓٓٓ-ـ.

80

