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 الممخص
مما ال شؾ فيه أف لدراسة المهجات العربية الحديثة أهمية كبيرة فمف خالؿ دراستها 

ويمكف بوساطتها كشف الفصحى مف تطور خالؿ تاريخها الطويل  نخمص إلى ما أصاب العربية
الكثير مف الظواهر المغوية؛ ولذلؾ اهتـ عمـ المغة الحديث بدراسة الواقع الحي لمغة في صورتها 

 المنطوقة بغرض معرفة خصائصها، ورصد حركة التغير المغوي فيها. 
يمكػػػػف إرجاعهػػػػا إلػػػػى  لقػػػػد احتفظػػػػت المهجػػػػة الموصػػػػمية بػػػػبعض الظػػػػواهر الصػػػػوتية التػػػػي

القراءات القرآنية فمف الحقائق المغوية أف اتصػاؿ المغػة الفصػحى بمهجاتهػا يػؤدي إلػى انتقػاؿ كثيػر 
في نطقها لممفػردات، وطريقػة التعبيػر الصػوتي التػي تختمػف  مف الصفات المغوية إليها، وقد برزت

 .عّما يماثمها في المهجات األخرى 

ABSTRACT 
Mousili Dialect Harmony with the Quranic Recitation 

    Undoubtedly, the study of the modern Arabic dialects is very 

important. It is by which we can reveal the developments of Arabic 

language through its long history and discover many of its linguistic 

phenomena. Thus, the modern linguistics has paid more attention to the 

study of the living reality of the spoken language in order to know and 

observe its characteristics and its linguistic change.  

Some of the phonetic phenomena that can be attributed to Quranic 

recitation have been retained in the Mousili dialect. Therefore, one of the 

linguistic facts says that the contact of Arabic language with its dialect 

leads to many linguistic features transition. This is emerged in the way 

the lexical items pronounced and phonetically expressed which differs 

from other Arabic dialects.      

 المقدمة
الحمػػد ا الػػذي خمػػق المنطػػق والمسػػاف، وجعمػػه وسػػيمة ا فهػػاـ والبيػػاف، والصػػالة والسػػالـ عمػػى     

 نبّيه األميف دمحم المبعوث إلى الناس أجمعيف، وعمى آله وأصحابه والتابعيف.
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 َأمَّا َبْعُد: 
دراؾ زمانهػا، وبمقتىػى مػا تػدعوهـ إليػه فإف مف حقِّ التأليفات أف تكوف َمُسوقة عمى حسػب إ    

الحاجػػة منهػػا؛ مػػف أجػػل ذلػػؾ صػػارت لدراسػػة المهجػػات العربيػػة الحديثػػة فػػي البيئػػات العربيػػة أهميػػة 
كبيرة، إذ يمكف بوساطتها تفسير الكثير مف الظواهر المغوية الشػائعة فيهػا؛ ألنهػا احتفظػت بػبعض 

وقػد ُعنػي عمػـ المغػة الحػديث بدراسػة ، ة قديمػةاآلثار المغوية التي يمكف إرجاعها إلى لهجات عربي
غرض الكشف عػف أسػرارها، ومعرفػة خصائصػها، ورصػد لالواقع الحي لمغة في صورتها المنطوقة 

وأصبحت دراسػة المهجػات المختمفػة وسػيمة  حركة التغير المغوي مف المستوى الفصيح إلى العامي،
 ، والكشف عف تأثير البيئة في ذلؾ كّمه.لفهـ طبيعة تمؾ المغة ومراحل نشوئها، وبياف تاريخها

لقػد تناولػػت هػػذر الدراسػة الظػػواهر الصػػوتية التػي عرفتهػػا القػػراءات القرآنيػة ومازالػػت ماثمػػة  
إلػػػى اليػػػـو فػػػي المهجػػػة الموصػػػمية، وتسػػػتعمل فػػػي إطارهػػػا عمػػػى أنهػػػا أسػػػاليب مسػػػتحدثة وهػػػي فػػػي 

ت المهجة الموصمية عمى صػفات صػوتية حقيقتها فرع مف هذا االمتداد المغوي القرآني، ولّما اشتمم
يمكف إرجاعها بعد الدراسة والتمحيص إلى القراءات القرآنية جاءت هذر الدراسة لتبّيف التوافػق بػيف 

 .المهجة الموصمية والقراءات القرآنية
 لقد كاف باعث اختياري الموىوع أمريف:

لعػػػػّل كممػػػػاتي تغسػػػػل األوؿ: الوفػػػػاء لمػػػػدينتي الجميمػػػػة الموصػػػػل بعػػػػدما أصػػػػابتها المحػػػػّف، 
 أحزانها، وُتْؤِنُس أطالؿ حدبائها، وتزيل الغروب عف مقمتيها.

الثػػاني: فصػػػاحة المهجػػػة الموصػػػمية لمػػا بينهػػػا وبػػػيف الفصػػػحى مػػف التوافػػػق فػػػي كثيػػػر مػػػف 
 الظواهر المغوية مما ال نجد له نظيرًا في المهجات األخرى.

ذيف يسػػػكنوف قمػػػب المدينػػػة وفػػي دراسػػػتنا هػػػذر قصػػػدنا لهجػػػة سػػػكاف الموصػػل األصػػػمييف الػػػ
ومحالتهػا القديمػة، وال يػدخل فيهػا السػكاف الجػدد مػػف القبائػل التػي اسػتوطنت أطػراؼ المدينػة، وقػػد 
اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى الجوانػػب الصػػوتية فػػي المهجػػة إذ إف أبػػرز الخالفػػات المهجيػػة تحػػدث فػػي 

 مهجة عف غيرها.مجاؿ األصوات، فتنشأ مف ذلؾ طائفة مف الظواهر الصوتية التي تميز ال
لقػػػد اقتىػػػت خطػػػة الدراسػػػة أف تشػػػتمل عمػػػى مقدمػػػة، وتمهيػػػد تجّمػػػت فيػػػه مدينػػػة الموصػػػل 
تاريخًا ولهجة، وناقشت فيه المغة والمهجة مبينًا العالقػة بينهمػا، وأسػباب نشػأة المهجػات، ثػـ أردفتػه 

 .   بأبرز الظواهر الصوتية في المهجة الموصمية التي جاءت موافقة لمقراءات القرآنية
 التمييد

مارس ا نساف المغة منذ آالؼ السنيف فكانت أداة الفكر المغوي وأتاحػت لػه بنػاء المجتمػع  
قامػػة الحىػػارة ثػػـ أصػػبحت هويػػة كػػل مجموعػػة بشػػرية عرفػػت بخصػػائص لغويػػة معينػػة وسػػميت  وا 

 بالمهجة.



 . رافع عبد الغني يحيى الطائيم. د               مجمة آداب الفراىيدي             موافقة الميجة الموصمية
 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚالعدد ) -_ دراسة صوتيةلمقراءات القرآنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٛ 

والمهجػػة:ه هػػي مجموعػػة مػػف الصػػفات المغويػػة تنتمػػي إلػػى بيئػػة خاصػػة، ويشػػترؾ فػػي هػػذر  
، وتعّرؼ أيىًا بأنها:ه طريقة معينة في االستعماؿ المغوي توجد (ٔ)صفات جميع أفراد هذر البيئةهال

، ويػرى الػدكتور دمحم عبػد الواحػد حجػازي أف  ه المهجػة (ٕ)في بيئة خاصة مف بيئػات المغػة الواحػدةه
خػػػراج األصػػػوات، وتفىػػػيل بعػػػض قواعػػػد البنػػػاء المغػػػوي  ال تزيػػػد عػػػف كونهػػػا طريقػػػًا فػػػي النطػػػق، وا 

، وعمػػػـ المهجػػػات قػػػديـ عنػػػد العػػػرب أسسػػػه أبػػػو عمػػػر بػػػف (ٖ)فتتمػػػايز القبائػػػل وتختمػػػف تبعػػػًا لػػػذلؾه
هػػ( حينما كاف يبحث عػف فصػيح األلفػاو، وعنػد الغػرب عمػـ حػديث نّظػر لػه العػالـ ٗ٘ٔالعالء)ت
فػي وسّمار عمـ الجغرافيػة المهجيػة، وهػذا يبػّيف أسػبقية العػرب فػي عمػـ المهجػات بػل  carollالمغوي 

 .  (ٗ)كثير مف العمـو المغوية
 أسباب نشأة الميجات:

 إف استقالؿ كل لهجة عف بقية المهجات يكوف نتيجة العوامل اآلتية:    
 : انعزاؿ بيئات الشعب الواحد.األوؿ

 الثاني: الصراع المغوي بسبب الهجرات والغزوات.
 .(٘)الثالث: أسباب اجتماعية ترجع إلى تنوع طبقات المجتمع ا نساني

إف النػػاظر فػػي المهجػػات العربيػػة يجػػد أف كػػل لهجػػة لهػػا صػػفات تتميػػز بهػػا، منهػػا مػػا يتصػػل     
بالجانب الصوتي ويتجّمى في كيفية نطق بعض األصوات وطبيعتها، ومنها ما يرجع إلػى الجانػب 

ربية، وقد تتميز المهجة الداللي الذي يبدو في اختالؼ معاني األلفاو وتنوع داللتها بيف القبائل الع
 .(ٙ)أيىًا باختالؼ بنية الكممة ونسجها

حة عنػد المغػوييف العػرب؛ لػذا نجػد مػنهـ مػف يسػّمي مػا لـ تكف العالقة بيف المغة والمهجة واىػ    
نطمق عميه اليوـ لهجة بكممة) لغة( تارة و) لحف( تارة أخرى، وهنا يبرز سؤاؿ دقيػق ال سػبيل إلػى 
إهماله هو ما العالقة بيف المغة والمهجة؟ والعالقة بينهما هي عالقػة العمػـو والخصػوص ألف بيئػة 

ع تىػـ لهجػات عػدة تشػترؾ فػي مجموعػة مػف الظػواهر المغويػة، المهجة الواحدة جزء مػف بيئػة أوسػ
، ومػػع هػػذا (ٚ)فالمغػػة تشػػمل مجموعػػة مػػف المهجػػات لهػػا صػػفات لغويػػة تميػػز كػػل لهجػػة مػػف األخػػرى 

األحياف تتبعػه ورسػمه، والتفػاهـ المشػترؾ  فإفه الخط الفاصل بيف المغة والمهجة يصعب في غالب
يعػػرض فقػػط جػػزءًا مػػف ا جابػػة، إذ إنػػه مػػف المشػػاهد أف االتصػػاؿ بػػيف أبنػػاء مجمػػوعتيف يتكممػػوف 
لغتػيف مشػتركتيف، رسػػميتيف ذواتػي أصػػل واحػد مثػػل ا يطاليػة وا سػبانية قػػد يكػوف أسػػهل منػه بػػيف 

، ولػػـ تكػػف المغػػػة العربيػػة بػػدعًا مػػف المغػػات فقػػػد (ٛ)أبنػػاء لهجتػػيف تنتسػػباف إلػػى لغػػػة رسػػمية واحػػدةه
خىػػعت كغيرهػػا مػػف المغػػات ا نسػػانية إلػػى قػػانوف التطػػور والنمػػو بعػػد أف انتشػػرت زمػػف الفتوحػػات 

لغػػػات الفػػػاتحيف بمغػػػات غيػػػرهـ، ولػػػـ  ا سػػػالمية فػػػي منػػػاطق واسػػػعة مػػػف األرض، واتصػػػمت هنػػػاؾ
تستطع المحافظة عمى وحدتها األولى مدة طويمة فتشعبت إلى لهجات مختمفة شاعت عمػى ألسػنة 
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المتكممػػيف، وتكّونػػت لهجػػات حديثػػة فػػي كػػل اقمػػيـ عربػػي، وأصػػبح لكػػل لهجػػة سػػبيل يختمػػف عػػف 
، ومػػػف هػػػذر المهجػػػات لهجػػػة الموصػػػل التػػػي تميػػػزت بخصػػػائص تختمػػػف عػػػف غيرهػػػا مػػػف (ٜ)غيرهػػػا

 المهجات األخرى.
 المغة العربية والميجة الموصمية:

موصػػػل نظػػػرة تاريخيػػػة لوجػػػدنا أحػػػداثًا متراكمػػػة تحكػػػي لنػػػا تػػػاري  هػػػذر لػػػو نظرنػػػا إلػػػى مدينػػػة ال    
المدينة، وما مّر بها مف حىارات تعاقبت عميها في تاريخها الطويل، ولهجػة الموصػل تنبئنػا عػف 
سػػير هػػذر الحىػػارات ألف المغػػة ا نسػػانية تسػػجيل دقيػػق لحيػػاة ا نسػػاف، لقػػد كانػػت الموصػػل قبػػل 

ف، فيهػػا محمتػػاف يسػػكف إحػػداهما المجػػوس واألخػػرى يسػػكنها الجرامقػػة الفػػتح ا سػػالمي قميمػػة العمػػرا
هػػ أخذت تتسػع شػيئًا فشػيئًا ونػزؿ بهػا قبائػل العػرب، ثػـ ٙٔالنصارى، وبعد فتح المسمميف لها سنة 

بعػػػػػد ىػػػػػعف الدولػػػػػة العباسػػػػػية أصػػػػػبحت تحػػػػػت حكػػػػػـ الحمػػػػػدانييف، ثػػػػػـ البػػػػػويهييف، ثػػػػػـ العقيمػػػػػيف، 
 ئرية، فالتيمورية، ثـ الدولة العثمانية.فالسمجوقييف، فاألتابكة، ثـ الجال

إف العرب الذيف جاؤوا إلى الموصل بعد الفتح كانوا ينتموف إلػى قبائػل مختمفػة، ولهػذا اختمفػت     
لهجػػاتهـ بػػاختالؼ بيئػػاتهـ األصػػمية، وحينمػػا اسػػتقروا بهػػا امتزجػػت لهجػػاتهـ مػػع سػػكانها األصػػميف 

ومػػف القبائػػل العربيػػة التػػي سػػكنت الموصػػل  قبيمػػة فتكّونػػت لهجػػة موحػػدة يػػتكّمـ بهػػا الموصػػميوف، 
قىاعة، وهمداف، وطّي، والخزرج، وكنانة، وتمػيـ، وتغمػب مػف بنػي وائػل، وشػيباف، وبكػر، واألزد 

 .(ٓٔ)مف األنصار
احتفظػػت المهجػػة الموصػػمية بػػالكثير مػػف األلفػػاو العربيػػة الفصػػيحة، والنػػاظر فيهػػا يجػػد عالقػػة     

؛ لػذلؾ يمكػف القػوؿ: إف المهجػة الموصػمية مػف أفصػح (ٔٔ)ة القديمةقوية بينها وبيف المهجات العربي
 المهجات العربية الحديثة لألسباب اآلتية:

وحسف المغػة ممػا أتػاح لهػا أف تكػوف لهجػة حسػنة سكف الموصل قبائل عربية تميزت بالفصاحة  -1
هػػػ( يصػف الموصػػل:ه وأمػا ديػار ربيعػػة فقصػبتها الموصػل  هػػو ٖٖٙفصػيحة، قػاؿ المقدسػػي)ت

مصػػػر هػػػذا ا قمػػػيـ بمػػػد جميػػػل، حسػػػف البنػػػاء، طيػػػب الهػػػواء، صػػػحيح المػػػاء، كبيػػػر االسػػػـ، قػػػديـ 
ف إسػػػػناد عػػػػاؿ وفقيػػػػه الرسػػػػـ، حسػػػػف األسػػػػواؽ والفنػػػػادؽ، كثيػػػػر الممػػػػوؾ والمشػػػػاي  ال يخمػػػػو مػػػػ

مػػػذكور...، ولغػػػتهـ حسػػػنة أصػػػح مػػػف لغػػػة الشػػػاـ ألنهػػػـ عػػػرب أحسػػػنها الموصػػػيمة، وهػػػـ أحسػػػف 
 .     (ٕٔ)وجوها وهي أصح هواء مف سائر ا قميـ، وقد جمعت أكثر القبائل أكثرهـ حارثيوفه

، (ٖٔ)انمازت المهجػة الموصػمية بصػوت القػاؼ الخالصػة المحىػة، وهػي قػاؼ العربيػة الفصػحى -ٕ
عنػدما وصػف لغػة مىػر فقػاؿ:ه  وعنػدهـ أنػه إنمػا يتميػز  هػػػ(ٕٖٚوقد بّيف ذلؾ ابف خمػدوف)ت

العربي الصريح مف الدخيل في العروبية والحىري بالنطق بهذر القاؼ، ويظهر بػذلؾ أنهػا لغػة 
مىر بعينها...، وهذر المغة لػـ يبتػدعها هػذا الجيػل بػل هػي متوارثػة فػيهـ متعاقبػة، ويظهػر مػف 
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، وذهػػب حنفػػي ناصػػف إلػػى أف (ٗٔ)بػػي ب بعينهػػاهذلػػؾ أنهػػا لغػػة مىػػر األولػػيف، ولعمهػػا لغػػة الن
نطػػق القػػاؼ الخالصػػة مػػف خصػػائص لهجػػة قػػػريش رّجػػح ذلػػؾ حينمػػا أرجػػع اخػػتالؼ المهجػػػات 

التي نزلػت فيهػا بعػد فػتح المسػمميف فقػاؿ:ه وتمػؾ الحديثة في مصر إلى اختالؼ القبائل العربية 
المػػادة هػػي طريقػػة النطػػق بالقػػاؼ، فأهػػل بنػػي سػػويف ينطقػػوف بهػػا قافػػًا صػػريحة كالقػػاؼ التػػي 
ينطق بهػا القػراء والعممػاء، وأهػل المنيػا ينطقػوف بهػا مشػوبة بالكػاؼ مثػل مػا ينطػق بػالجيـ عػواـ 

ادة عمػػػى المنقػػػوؿ مػػػف قبائػػػل العػػػرب أهػػػل القػػػاهرة...، ثػػػـ عرىػػػت هػػػذا االخػػػتالؼ فػػػي تمػػػؾ المػػػ
فوجدته موافقًا حذو النعل بالنعل لالختالؼ بيف قريش وغيرهـ حيث كانت قريش تنطق بها قافًا 
خالصػػة وغيرهػػا يشػػوبها بالكػػاؼ، فػػأوقفتني تمػػؾ المقارنػػة عمػػى أف العػػرب الػػذيف اسػػتوطنوا أرض 

 .                                                                              (٘ٔ)يا كانوا مف غير قريشهبني سويف مدة الفتح كانوا قريشييف والذيف استوطنوا أرض المن
إف المهجة الموصمية خالية مف معظـ عيوب المهجات العربية القديمة التي التزاؿ موجػودة فػي  -ٖ 

ض المهجػػات الحديثػػة، ولعػػل هػػذا جعمهػػا تحػػتفت بأغمػػب أصػػوات المغػػة العربيػػة ولػػـ تفقػػد شػػيئًا بعػ
، وقػد حصػل (ٙٔ)منها مقارنػة مػع بعػض المهجػات الحديثػة كالمهجػة المصػرية عمػى سػبيل المثػاؿ

توافػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػيف المهجػػػػػػػػػة الموصػػػػػػػػػمية والقػػػػػػػػػراءات القرآنيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػواهر الصػػػػػػػػػوتية اآلتيػػػػػػػػػة:                           
  أواًل: اإلبدال:

مصدر أبدَؿ الشيَء مف الشيِء إذا أقامه مقامه، وهو األصل فيه يقولوف: بّدلت الشيء إذا  لغة:
 .(ٚٔ)ؿ الشيء بغيرر إذا أخذر مكانهغيرته، واستبد

 اصطالحًا:
امة حرؼ مكاف حرؼ مع ا بقاء عمى سائر أحرؼ أراد المحققوف مف عمماء المغة با بداؿ إق    

، أو هػوه تغييػر صػوت إلػى (ٜٔ)، لوجود عالقة صوتية بيف الحػرفيف المبػدؿ والمبػدؿ منػه(ٛٔ)الكممة
مغويػوف فػي قػرب صػوتي ، واختمف ال(ٕٓ)آخر بفعل البيئة المحيطة به ىمف كممة ما أو جممة ماه
هػػػ( فػي تعميػل تعاقػب الكػاؼ والقػاؼ ٕٚٓالمبدؿ منه والمبدؿ فمنهـ مف اشترط ذلػؾ قػاؿ الفػراء)ت

 ونقػػػل ابػػػف جنػػػي ،(ٕٔ)في)كشػػػط( و)قشػػػط(: ه إذا تقػػػارب الحرفػػػاف فػػػي المخػػػرج تعاقبػػػا ِفػػػي المغػػػاته
هػػػػ( أف ه أصػػػل القمػػب فػػي الحػػروؼ إنمػػا هػػو فيمػػػا ٖٚٚ)ت أبػػي عمػػي الفارسػػيهػػػػ( عػػف ٕٜٖ)ت

، ومػنهـ مػف رأى أف (ٕٕ)تقارب منها وذلؾ الػداؿ والطػاء والتػاء...، وغيػر ذلػؾ ممػا تػدانت مخارجػه
التباعػػد فػػي المخػػرج ال يمنػػع ا بػػداؿ عنػػد وجػػود جػػامع صػػوتي بينهمػػا مثػػل اتفػػاؽ الصػػفة، أو عػػدـ 

 . (ٖٕ)االتفاؽ
يكثػػر فػػي المهجػػات العربيػػة وُينسػػب إليهػػا،  (وا بػػداؿ فػػي المغػػة عمػػى نػػوعيف: سػػماعي) لغػػوي     

)مطػػػػرد( يطمػػػػق عمػػػػى التبػػػػدالت الصػػػػوتية التػػػػي تحػػػػدث بسػػػػبب تػػػػأثر األصػػػػوات بعىػػػػها  وقياسػػػػي
، وقػػد اسػػتعمل عممػػاء المغػػة المحػػدثوف مصػػطمحات جديػػدة لمداللػػة عمػػى ظػػاهرة ا بػػداؿ (ٕٗ)بػػبعض
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عاقبػػة، التغييػػر، التحػػوؿ، واشػػترطوا لػػه مجموعػػة مػػف العالقػػات منهػػا المماثمػػة، التػػأثر، التعاقػػب، الم
 . (ٕ٘)التي تسوغه منها التماثل، والتجانس، والتقارب، والتباعد

 
 اإلبدال بين الصوامت:

تتحػػرؾ األصػػوات المغويػػة داخػػل النظػػاـ المغػػوي فيحػػل أحػػدها مكػػاف اآلخػػر وتتبػػدؿ عمػػى وفػػق     
قػػوانيف تحكمهػػا وتنظمهػػا، وهػػي بػػذلؾ تخمػػق تنوعػػًا دالليػػًا يسػػهـ فػػي إثػػراء المغػػة ونموهػػا، وهػػذا مػػا 

دة عػػف الفصػػحى فػػي حصػػل فػػي المهجػػة الموصػػمية حتػػى أفه الكثيػػريف يعتقػػدوف بػػأف العاميػػة بعيػػ
بعض كمماتها، وأف فيها كثيرًا مف العبث باأللفاو، وما عمموا أف كثيرًا مما يحدث فػي الكممػات لػه 

 يحصل ا بداؿ في المهجة الموصمية في األصوات األتية:، و (ٕٙ)أسباب صوتيةه
 اإلبدال بين اليمزة واأللف: -1
يتعاقب ا بداؿ بيف الهمػزة واأللػف فػي المهجػة الموصػمية فيقولػوف :  )دادت فالنػة لمطفػل( إذا     

َأَدأَُة:دأ بػا، وفاس وهو معػروؼ، واألصػل فػي) دادا( دأ(ٕٚ)غّنت له ليناـ ه صػوت تحريػؾ لهمزة، والػدَّ
، واألصل في ) فاس( فأس فأبػدلوا الهمػزة يقولػوف فػي متكئػيف: متكػيف، (ٕٛ)الصبي في المهد ليناـه

واعمـ أف هػ(:ه ٓٛٔ)ت َرة، وفي جئت: جيتو، وهذا ا بداؿ مف لغة العرب قاؿ سيبويهوفي َمرأة: مَ 
وتجعػل فػي لغػة أهػل التخفيػف  الهمزة التي يحقِّق أمثالها أهل التحقيق مػف بنػي تمػيـ وأهػل الحجػاز

و إذا بيف بيف، تبدؿ مكانها األلف إذا كاف ما قبمها مفتوحًا، واليػاء إذا كػاف مػا قبمهػا مكسػورًا، والػوا
نَّما يحفت عف العرب كمػا يحفػت  ، نحو ما ذكرنا، وا  كاف ما قبمها مىمومًا. وليس ذا بقياس متمئبٍّّ

، وقػػد شػػاع عنػػد القػػراء إبػػداؿ الهمػػزة ألفػػًا إذ قػػرأ (ٜٕ)الشػػيء الػػذي تبػػدؿ التَّػػاء مػػف واور، نحػػو أتمجػػته
السوسػػي عػػف أبػػي عمػػر البصػػري، وورش عػػف نػػافع، وأبػػو جعفػػر المػػدني بإبػػداؿ الهمػػز، واشػػتهر 

  (ٖٓ)حمزة با بداؿ عند الوقف عمى الهمزة
 : اإلبدال بين اليمزة والياء-ٕ

ـَ      الشػيء: إذا يبدؿ الموصػميوف الهمػزة هػاء فيقولػوف: َفَهػَق أي: تصػاعدت مػف صػدرر ريػح، َرِهػ
، وأصػل األولػى َفػَأَؽ َيْفػَأُؽ ُفَؤاقػًا، والُفػَؤاُؽ:  الػريح (ٖٔ)وافق غيرر وألفه، هجَّ فالف أي: أسرع وهروؿ

ـ الشػػيَء أحبَّػػه َوَأِلَفػػه وَلِزَمػػه وَرِئمػػِت ، وأمػػا الثانيػػة فأصػػمها رئػػـ يقػػاؿ: َرِئػػ(ٕٖ)التػػي تخػػرج مػػف المعػػدة
: اِ سػراُع  ،َأسػرع، وأصل الثالثة َأّج َيُؤّج َأّجػًا: َ (ٖٖ)الناقُة ولَدَها َتْرَأُمُه َرْأمًا عطفْت عميه وِلزَمْتهُ  واأَلجُّ

، ومسػػوغ ا بػػداؿ بينهمػػا أنهمػػا صػػوتاف صػػامتاف حمقيػػاف مخرجهمػػا مػػف أقصػػى الحمػػق (ٖٗ)والَهْرَولػػةُ 
، ويشػػػتركاف فػػػي (ٖ٘)قػػػاؿ سػػػيبويه:ه فممحمػػػق منهػػػا ثالثػػػةا. فأقصػػػاها مخرجػػػًا: الهمػػػزة والهػػػاء واأللػػػفه

، وهػػذر العالقػػة الصػػوتية بينهمػػا كػػاف لهػػا أثػػر (ٖٙ)صػػمات، والترقيػػقصػػفة االسػػتفاؿ، واالنفتػػاح، وا 
مػزة هػاء إلػى قبيمػة طػي يقولػوف فػي: إف فعمػَت في تبادلهما في لهجات العرب، وقد ُعزي إبػداؿ اله
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ٛٙ 

، وُينسػػػػػب إلػػػػػى قبائػػػػػل الػػػػػيمف، فقػػػػػد نقػػػػػل ابػػػػػف (ٖٚ)فعمػػػػػُت: ِهػػػػػف َفَعػػػػػَل َفعْمػػػػػُت، وفػػػػػي  نػػػػػؾ لهّنػػػػػؾ
عمػى ا بػداؿ لغػة يمانيػة ثػـ فشػت فػي هػػ( أف هػرؽ المػاء ٕٙٓهػ( عف المحياني)تٔٔٚمنظور)ت

، وهػػػذا (ٜٖ)، وُينسػػب إلػػى الحجػػاز أيىػػًا، وقػػػد حصػػل فػػي العبريػػة، والكنعانيػػة، والسػػبئية(ٖٛ)مىػػر
ػػػػوَّار الغنػػػػوي قولػػػػه تعػػػػالى   ٿ  ٿ  ٿ چ  ا بػػػػداؿ قػػػػد سػػػػجمته القػػػػراءات القرآنيػػػػة فقػػػػد قػػػػرأ أبػػػػو السَّ

 ، ومما سبق يتبّيف أمراف:(ٓٗ)اؾ نستعيف( بالهاء[ )ِهيَّاؾ نعبد وِهيَّ ٹ]الفاتحة:  چٿ
األوؿ: أف ا بداؿ الحاصل في المهجة الموصمية بيف الهمزة والهاء لػه نظيػر فػي قػراءة قرآنيػة ممػا 

 يعني توافقهما في هذر الظاهرة.
نمػػا هػو أصػػل فيهػػا جػاء مػػف قبيمتػػي  الثػاني: أف هػػذا ا بػػداؿ لػيس دخػػياًل عمػػى المهجػة الموصػػمية وا 

 وصل قديمًا كما بّينا آنفًا.طي ومىر المتيف سكنتا الم
 اإلبدال بين اليمزة والواو:-ٖ 

يقولوف في المهجة الموصمية: وّدى فالف الكتاب: أي أوصمه، وّرت النار: اشتعمت، وّرث  
هػػ( فػي )أدى(:ه الهمػزة والػداؿ ٜٖ٘، وكّمهػا أصػمها بػالهمزة قػاؿ ابػف فػارس)ت(ٔٗ)النار: أي أوقػدها

 ومنه قوؿ الشاعر الجاهمي (ٕٗ)ياء أصل واحد، وهو إيصاؿ الشيِء إلى الشيِء أو وصوله إليههوال
 هنئ بف أحمر:

 (ٖٗ)أّدى إلى ِىْنٍد َتحيَّاِتيا                        وقال ىذا من َوَداعي ِبِكْر        

 هػػ( يصُف البرؽ:ٕٙٔ وأما ) أّر( فهو مف اأَلرُّ وهو ِإيقاد النَّاِر، ومنه قوؿ َيِزيد بف الطَّْثِريَّة ) ت
 (ٗٗ) َغْيَرى ُماَلِحَيًة                          باَتْت َتُؤرُّ بو من َتحِتو َلَيَبا ِحيِريَّةً كأنَّ    

 (٘ٗ)جاء في )تاج العروس( َورََّث الّناَر لغةا ِفي َأرََّث، وَتْوِريُث الّناِر: َتْحِريُكها لَتْشَتِعلَ و 
فقػاؿ:ه والعػرب تقػوؿ: تمػيـ بػف وقد أوىح سيبويه مذهب العرب في التبادؿ بيف الهمزة والواو     

، يقاالف جميعًاه هػػػ( فػي بػاب) مػا يهمػز أولػه مػف األفعػاؿ، وال ٕٙٚ، وأوردر ابف قتيبػة)ت(ٙٗ)ودٍّ وأدٍّ
...، قػاؿ  ،يهمز بمعنى واحد( فقاؿ:ه  أرَّْشُيت بينهـ وورَّشت ػدت عمػيهـ وأكَّػْدُت...، وَوّقػتُّ وأّقػتُّ َوكَّ

ػػ(: يقاؿ: الحمد ا الذي آَجػَدني بعػد ىػعف، و الحمػد ا الػذي أوَجػدني بعػد هٕٙٔ)ت األصمعي
، وُنسبت لهجة الهمز إلى الحجاز، والواو إلى أهل نجد يقاؿ: ه َذاى البقُل َيْذأى بمغة أهػل (ٚٗ)فقره

، وُنسػبت لهجػة الهمػز إلػى هػذيل أيىػا قػاؿ ابػف (ٛٗ)ز، ويقوؿ أهل نجد: قد َذَوى َيذوي ُذوّيػًاهالحجا
، والتعميػػل الصػػوتي (ٜٗ)هػػػ(:ه والِوسػػادة: َمػػا توّسػػدته َوُيَقػػاؿ: إسػػادة، َوِهػػي ُلَغػػة ُهذليػػةهٕٖٔدريػػد)ت

قع التبادؿ فيها بيف الهمزة والواو، المناسب لهذا ا بداؿه أف الهمزة هي األصل في الكممات التي و 
وذلػػػؾ لفػػػرار العػػػرب مػػػف الهمػػػزة إلػػػى غيرهػػػا، ولمجهػػػد الكبيػػػر الػػػذي يصػػػاحب النطػػػق بػػػالهمزة، وألف 

، (ٓ٘)الهمزة صوت شديد والػواو صػوت متسػع المخػرج، وهػذا يعنػي التحػوؿ مػف الشػدة إلػى الرخػاوةه
لػػيس مقصػػورًا عمػػى المهجػػة الموصػػمية بػػل جػػاء فػػي بعػػض المهجػػات العربيػػة الحديثػػة وهػػذا ا بػػداؿ 
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ٛٚ 

تحػػوؿ الهمػػزة فػػي بدايػػة الكممػػة إلػػى فػػاء أو واو ففػػي مصػػر يقولػػوف فػػي)أذف(: ودف، وفػػي الحجػػاز 
 . (ٔ٘)والعراؽ يقولوف في أيف: ويف

هػػ( مػف ٗ٘ٔمف القراءات القرآنية التي حصل فيها هذا ا بػداؿ قػراءة أبػي عمػرو البصػري )ت    
بالواو وتشديد القاؼ)وّقتػت(،  [  ۇ ]المرسالت: چ   ۇ     ڭ  ڭ چالقراء السبعة إذ قرأ قوله تعالى

 .(ٕ٘)القاؼهػ( مف العشرة) وقتت( بالواو وتخفيف ٖٓٔوقرأها أبو جعفر المدني)ت
إف ا بػػداؿ الحاصػػل بػػيف الهمػػزة والػػواو قػػد جػػاء فػػي قػػراءة أبػػي عمػػرو البصػػري، وأبػػي جعفػػر     

 المدني، وكذلؾ في المهجة الموصمية مما يؤّيد التوافق بيف المهجة الموصمية والقراءتيف. 
 اإلبدال بين الحاء والعين:  -ٗ

زلحػػت يػػدي إذ انقشػػر جمػػدها، عػػوص ويقصػػدوف أف فػػي عينػػه ىػػيقًا، و يقػػوؿ أهػػل الموصػػل: أ     
، واألصػل فػي أعػوص ) أحػوص( وه الَحػَوص: ىػِيق فػي إحػدى (ٖ٘)وفالف كسح فالف أي: طػردر

، واألصػل فػي زلػح )زلػع( وَزِلَعػِت الكػف (ٗ٘)رى، ورجػل أحػوص، وامػرأة َحْوصػاُءهالعينيف دوف األخػ
، وفػي كسػح )كسػع( يقػاؿ: َكَسػَع فػالف فالنػًا (٘٘)قتا مف ظػاهر وبػاطفوالقدـ َتْزَلُع َزَلعًا وَتَزلَّعتا: تشقَّ 

، وقػد أثبتػػت النصػػوص المغويػػة أف العػرب تبػػدؿ مػػف العػػيف (ٙ٘)ِإذا طػردُر، وكَسػػَعه: إذا َتِبَعػػه بػػالطَّْردِ 
ذا أردت ا دغػػاـ حولػػت العػػيف حػػاء ثػػـ أدغمػػت الهػػاء فيهػػا فصػػارتا حػػاءيف.  حػػاء قػػاؿ سػػيبويه:ه وا 

محػـ، يريػدوف: معهػـ، والبياف أحسف، ومما قالت العرب تصديقًا لهذا فػي ا دغػاـ قػوؿ بنػي تمػيـ: 
، وقاؿ ابف دريد:ه َواْلعيف تتمو اْلَحاء ِفي المدرج واالرتفاع، َفمَذِلؾ (ٚ٘)ومحاوالء، يريدوف: مع هؤالءه

، ومػػف القبائػػل العربيػة التػػي حصػػل فػي لهجتهػػا هػػذا (ٛ٘)َقػاَؿ قػػوـ مػػف اْلَعػَرب: محهػػـ ُيِريػػُدوَف َمَعهػـه
هػػػ(:ه  فػِإف قمبػت العػيف حػاًء لقػرب العػيف مػف الحػاء جػاز اِ دغػاـ ٕ٘ٛا بداؿ تميـ قػاؿ المبػرد)ت

ـ تريد معهـ وهي كثيرة في كالـ بني تميـه لقبائل األخػرى  التػي حصػل ، ومف ا(ٜ٘)وذلؾ قولؾ محُّ
ـ في معنى معهـ ، ولـ يكف هذا ا بػداؿ مقتصػرًا عمػى النثػر (ٓٙ)فيها بنو سعد إذ يقولوف: كنت محِّ
 بل جاء في الشعر أيىًا في قوؿ الَقتَّاؿ العامري:

 (ٔٙ)اِمٍر                    وَكْبَشة، ُتْكَرُه ُأمُُّو َأْن ُتَبْحَثَراوَمْن اَل َتِمْد َأسماُء ِمْن آِل ع

ا بداؿ بيف الحاء والعيف تقاربهما الصػوتي فهمػا صػوتاف حمقيػاف يخرجػاف مػف  ومف مسوغات    
وسػػط الحمػػق، والفػػرؽ بينهمػػا هػػو تذبػػذب األوتػػار الصػػوتية مػػع العػػيف ألنػػه صػػوت مجهػػور وعػػدـ 

؛ ولػذا (ٕٙ)تذبذبها مع الحاء ألنه صوت مهموس رخو احتكاكي فالعيف هو النظيػر المجهػور لمحػاء
ػػة فػػي الحػػاء أَلشػػبهتٓٚٔقػػاؿ الخميػػل بػػف أحمػػد الفراهيػػدي)ت العػػيف لُقػػرب مخرجهػػا  هػػػ(:ه ولػػوال بحَّ

، وعزا الدكتور عبد الصبور شاهيف هذا التبادؿ إلػى أف الصػوت ه فػي هػذر المنطقػة (ٖٙ)مف العيفه
المحػػدودة الحركػػة يتقػػدـ بمخرجػػه قمػػياًل إلػػى أمػػاـ، أو يتػػأخر بػػه إلػػى خمػػف، وهػػو يتنػػازؿ تػػارة عػػف 

ا بػػداؿ فػػي ، ويمكػػف تفسػػير هػػذا (ٗٙ)تيةههمسػػه، وتػػارة عػػف جهػػرر، وهػػذا يتفػػق مػػع القػػوانيف الصػػو 
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ٛٛ 

نظريػػػة السػػػهولة واليسػػػر أيىػػػا إذ إف الجهػػػد العىػػػمي الػػػذي يحتػػػاج إليػػػه العػػػيف أكثػػػر مػػػف الجهػػػد 
 . (٘ٙ)مهموس، والمهموس أخف مف المجهورالعىمي المبذوؿ مع صوت الحاء؛ ألنه صوت 

( )ُبْحِثػر مػا فػي ومف القراءات القرآنية التي وقع فيها هذا ا بداؿ قراءة عبد هللا بػف مسػعود)    
وقرأها نصر بن عاصم  ،[ ۋ]العاديات:  چ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇچالقبور( في قوله تعالى

  (  ) كعػػب )بََحثَرررع ع ررب البنرراع ل فاعررا، وقرررأ اد ررود بررن ويررد )بََحررَنع، و رر  حررر  أبرر  بررن

  .(ٙٙ))وُبحِثرت القبور(
إف هذر القراءات جميعهػا قػد نّبأتنػا عػف توافػق المهجػة الموصػمية معهػا فػي ظػاهرة إبػداؿ العػيف     

         خرى التي حصل هذا ا بداؿ فيها.حاء فىاًل عف لهجات العرب األ
 اإلبدال بين الدال والطاء:-٘

 يقولوف في المهجة الموصمية: طربكة أي: جماعة كثيرة متزاحمة، طرطميس ويقصدوف 
األولػى  ، وأبدلت الطػاء مػف الػداؿ فػي هػذر الكممػات فأصػل(ٚٙ)مف َفَقَد ذاكراته، مطعوج أي: عابث
ه ـُ َدْرَبَكػػػُة ومعناهػػػا: االْخػػػِتالُط والزِّحػػػا
، وأصػػػل (ٜٙ)، وأصػػػل الثانيػػػة َدْرَدِبػػػيُس هػػػو الشػػػي  الكبيػػػر(ٛٙ)

ذا بحثنػػػا فػػػي القػػػراءات القرآنيػػػة نجػػػد هػػػذا ا بػػػداؿ وقػػػع فػػػي (ٓٚ)األخيػػػرة َمػػػدُعوُج أي: الَمْجنػػػوفُ  ، وا 
[  إذ جػػاءت بالطػػاء) قػػط(  ائ ] يوسػػف: چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ چ( مػػف قولػػه تعػػالىۅفظػػة)ل

، وجػاء فػي (ٔٚ)هػػ(:ه وقرأت فرقػة فمّمػا رأى قميصػه قػط مػف دبػرهٕٗ٘قاؿ ابف عطية األندلسي )ت
، وهػػو (ٕٚ)هقػػاؿ المفىػل بػػف حػػرب : رأيػػت فػي مصػػحفٍّ قػػط مػف دبػػر أي شػػق)البحػر المحػػيط(  ه 

 موافق لمهجة الموصمية في هذر الظاهرة.
إف هػػػذا ا بػػػداؿ حاصػػػل عنػػػد العػػػرب فيمػػػا نقمتػػػه النصػػػوص المغويػػػة جػػػاء فػػػي )جمهػػػرة المغػػػة(       

ْغر، َطَغػَرر ودغػرر سػواء، وهػو َرْفػُع وـر فػي الحمػقه العػرب(      ، وفػي ) لسػاف (ٖٚ)هوالطَّْغػر لغػة ِفػي الػدَّ
ه اْقَمَعّط الشعُر: َجُعد كشعر الّزنج، وقيل: اْقَمَعّط و اْقَمَعّد، وهو الشعر الذي ال َيُطػوؿ وال يكػوف إال 

هػػ( في ا بداؿ يقاؿ: مالػه عنػدي إال ٖٔ٘، ومما ذكرر أبو الطيب المغوي)ت(ٗٚ)مع صالبة الرأسه
ال هػػذا فقػػد، ومػػدَّ الحػػرؼ يمػػّدر مػػدًا، ومّطػػه يمّطػػه مّطػػاً  ، والعالقػػة بػػيف الػػداؿ والطػػاء (٘ٚ)هػػذا فقػػط وا 

، والفػارؽ (ٙٚ)يخرجػاف مػف بػيف مقػدـ المسػاف وأوؿ المثػة وثيقة جدًا فكالهما صوتاف لثويػاف أماميػاف
، وصفاتهما متقاربػة أيىػًا (ٚٚ)لصارت الطاء داالهبينهما ا طباؽ لذا فقاؿ سيبويه:ه ولوال ا طباؽ 

فالػػػداؿ صػػػوت انفجػػػاري )شػػػديد( مجهػػػور مرقػػػق، والطػػػاء صػػػوت انفجػػػاري )شػػػديد( مهمػػػوس  كمػػػا 
، وبعد هذا العرض يمكف القػوؿ إف ا بػداؿ بػيف الػداؿ والطػاء يخىػع (ٛٚ)وصفه المحدثوف  مفخـ

 لقاعػػدة تبػػادؿ األصػػوات المثويػػة إذ تحػػوؿ صػػوت الػػداؿ المنفػػتح إلػػى صػػوت الطػػاء المطبػػق، وهػػو
 .(ٜٚ)تحوؿ مف االنفتاح إلى ا طباؽ

 اإلبدال بين السين والزاي:-ٙ
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ٜٛ 

يقولػػوف فػػي المهجػػة الموصػػمية: تنفنطػػز إذا تكّبػػر واعتػػز بنفسػػه، َبْزَبػػْز أي: فػػّرؽ وبعثػػر، َزْنػػَبط     
، وفصػيح هػذر الكممػات كّمهػا بالسػيف فأبػدلت زايػًا دّلػت (ٓٛ)البصل إذا امتد وسطه وصػار كالقصػبة

وَبػسَّ ، (ٔٛ)اأَلنف، وقيل هو األنُف نفسهعمى هذا معاجـ المغة، فالِفْنِطْيس: هو َمِنيُع الَحْوَزة َحِميُّ 
، وأما زنبط فأصمها َسّبط أبدلوا السيف (ٕٛ)وخمطه، والَبسيَسة كل شيء خمطته بغيرر الشيَء إذا َفتََّته

، وفػي معناهػا قػاؿ (ٖٛ)البػاء األولػى نونػًا لتػتـ المغػايرة بينهمػا زايًا، ثـ استثقموا تىعيف الباء فأبدلوا
، ومػػف (ٗٛ)هػػػػ(: ه )َسػػَبَط( السػػيف والبػػاء والطػػاء أصػػل يػػدّؿ عمػػى امتػػداد شػػيءهٜٖ٘ابػػف فػػارس )ت

هػػػػ( قولػػه ٛٗٔاألعمػػش )تماف بػػف مهػػراف سػػميالقػػراءات القرآنيػػة التػػي ورد فيػػه هػػذا ا بػػداؿ قػػراءة 
بالزاي بدؿ  )ويجعل الرجز([ إذ قرأها ڎ :يونس] چ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ       ڍ  ڇ چ تعالى
 .(٘ٛ)السيف
فإف كانػت سػيف فػي موىػع الصػاد وكانػت ومف النصوص المؤيدة لهذا ا بداؿ قوؿ سيبويه:ه     

: ساكنًة لـ يجز إال ا بداؿ إذا أردت التقريب، وذلؾ قولػؾ فػي التسػدير: التزديػر، وفػي يسػدؿ ثوبػه
ة فيبقػى لهػا ا طبػاؽ، والبيػاف فيهػا أحسػف؛ ألف يزدؿ ثوبه، ألنها مف موىػع الػزاي وليسػت بمطبقػ

، ومػف األمثمػة (ٙٛ)المىارعة في الصاد أكثر وأعرؼ منها في السيف، والبياف فيهمػا أكثػر أيىػًا ه 
التي أوردها أبو الطيب المغوي في التبادؿ بيف السيف والػزاي مكػاف شػأس وشػأز وهػو الغمػيت، ومػا 

، أما عف أصحاب هذر المهجة فيذهب ابػف جنػي إلػى أف قبيمػة كمػب (ٚٛ)روع وّسْرَدهاأْحَسَف َزْرَد الد
، وتنسػب هػذر المهجػة (ٛٛ)مس زقػر (تقمب السيف زايًا فيقولوف في )سقر(: )زقر(، وفي ) مس سقر

ػػػقف، يقولػػػوف: ازدقػػػف، أي:  قػػػف: لغػػػة األزد فػػػي السَّ إلػػػى قبيمػػػة األزد أيىػػػًا جػػػاء فػػػي )العػػػيف(ه والزَّ
 ، ويمكف عزوها إلى قبيمة هذيل ففي شعر أبي ذؤيب الهذلي ما يؤّيد ذلؾ إذ قاؿ:(ٜٛ)استقفه
 (ٜٓ)َسْمَحٌج                       ِمْثُل اْلَقَناِة َوَأْزَعَمْتُو اأْلَْمُرعُ َأَكَل اْلَجِميَم َوَطاَوَعْتُو         

 يريد وأسعمته فابدؿ السيف زايًا.    
ذا بحثنا عف التعميل الصوتي لهػذا ا بػداؿ نجػدر فػي التقػارب الصػوتي      بػيف السػيف والػزاي إذ وا 

، ومخرجهمػا واحػد قػاؿ سػيبويه:ه وممػا بػيف طػرؼ (ٜٔ)يطمػق عممػاء المغػة عميهمػا الحػروؼ األسػمية
سػيف صػػوت ، وصػػفاتهما متفقػة أيىػػًا فال(ٕٜ)المسػاف وفويػػق الثنايػا مخػػرج الػزاي، والسػػيف، والصػاد.ه

احتكاكي) رخو(، مهموس، مرقق، منفتح، والزاي صوت احتكاكي)رخو(، مجهػور، مرقػق، منفػتح، 
وال يفتػػرؽ صػػوت السػػيف عػػف الػػزاي فػػي النطػػق إال فػػي اهتػػزاز الػػوتريف الصػػوتييف إذ إنهػػا ال تهتػػز 

، وحصوؿ ا بداؿ بينهما يعني تحوؿ الصػوت المثػوي األسػناني )السػيف( (ٖٜ)معه وتهتز مع الزاي،
  (ٜٗ)إلى نظيرر المجهور الزاي

ممػػػا سػػػبق يظهػػػر أف إبػػػداؿ السػػػيف والػػػزاي فػػػي المهجػػػة الموصػػػمية لػػػه أصػػػل فػػػي القػػػراءات 
 القرآنية إذ جاء موافقًا لقراءة األعمش المذكورة آنفًا.
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ٜٓ 

 اإلبدال بين السين والشين:-ٚ
ػػَس ويقصػػدوف      يقػػوؿ أهػػل الموصػػل: سػػّرج أي َخػػيََّط الثػػوب، شػػرواؿ وهػػو الثػػوب المعػػروؼ، َنجَّ
، وفصػػػػيح )سػػػػّرج( بالشػػػػيف فحصػػػػل إبػػػػداؿ فيهػػػػا قػػػػاؿ الخميػػػػل بػػػػف أحمػػػػد (ٜ٘)دة ثمػػػػف البىػػػػاعةزيػػػػا

ه قػػػاؿ  ، وفصػػػيح )َنّجػػػَس( َنَجػػػَش (ٜٙ)الفراهيػػػدي:ه َشػػػَرجُت الثػػػوب وَشػػػمَرجتُه إذا ِخطتػػػه خياطػػػة ُسػػػوءٍّ
هػػػػ(:ه َنَجػػػَش الرجػػػل َنْجشػػػًا مػػػف بػػػاب َقتَػػػَل إذا زاد فػػػي سػػػمعة أكثػػػر مػػػف ثمنهػػػا،  ٓٚٚ) ت  الفيػػومي

ذا نظرنا في كتاب هللا تعػالى وجػدنا فػي ، (ٜٚ)وليس قصدر أف يشتريها بل ِلَيُغرَّ غيرر َفُيوِقَعُه فيهه وا 
( قػرأ الحسػف البصػري، وعكرمػة بػف عبػد هللا مػولى ابػف عبػاس )قراءاته أصػاًل لهػذا ا بػداؿ فقػد 

بإبػداؿ السػيف  [  ژطػه:  ]چڎ  ڌ  ڌ  ڍ چفػي قولػه تعػالى  (ٜٛ)بىـ الهاء والسػيف ()أَُهسُّ 
 بالشيف.

ُت منػه عممػًا  ويقػاؿ : َتنّسػم ،ومف صػور هػذا ا بػداؿ فػي العربيػة هَعَطػس فػالف َفسػّمتُه وشػّمتهُ     
فالشيف يخرج ه مف وسط المسػاف بينػه  ،، وحصل ا بداؿ بيف الشيف والسيف لتقاربهما(ٜٜ)وتنّشمُته

إذ إّف منطقػة  (ٔٓٔ)ف طػرؼ المسػاف وفويػق الثنايػاهوالسػيف هممػا بػي ،(ٓٓٔ)وبيف وسط الحنؾ األعمىه
الهواء في الفـ عند النطق بالشيف أوسع منها عند النطق بالسػيف ألف مجػرى السػيف عنػد مخرجهػا 

سػػػػاف، رخػػػػواف، ، ومػػػػف حيػػػػث الصػػػػفات فهمػػػػا مهمو (ٕٓٔ)أىػػػػيق مػػػػف مجػػػػرى الشػػػػيف عنػػػػد المخػػػػرج
 .(ٖٓٔ)منفتحتاف، منسفالف

مف خالؿ ما سبق يتبّيف أف المهجة الموصمية قد احتوت عمى كثير مف صور ا بداؿ منه ما     
 . حصل بيف السيف والشيف، وجاء موافقًا لمقراءات القرآنية

 اإلبدال بين السين والصاد:-ٛ
يقولوف في المهجة الموصمية: اْنَجَعَص أي غىب وأفحش في الكػالـ، َقْسػممت يػدي مػف البػرد أي 

، وأصػػػل (ٗٓٔ)صػػػرت ال أحػػػس بهػػػا مػػػف البػػػرد كأنهػػػا مقطوعػػػة، َلّسػػػَف الحػػػائط أصػػػمحه وسػػػّد ثقوبػػػه
)َجَعػَس( الجػيـ والعػيف والسػيف يػدّؿ عمػى خساسػة وحقػارة ؿ ابف فػارس:ه األولى)اْنَجَعَس( بالسيف قا

، وأمػػػا الثالثػػػة فأصػػػمها (ٙٓٔ)، والثانيػػػة أصػػػمها ) َقْصػػػَمل(  وهػػػو تقطيػػػع الشػػػيء وتكسػػػيرر(٘ٓٔ)وُلػػػْؤٍـّه
أبدلوا الراء المًا لتقاربهما، وأبدلوا الصاد سينًا، ورصنت الشيء َرْصنًا: أكممتػه، وَأْرَصػْنُتُه: )َرّصف( 

   ٹ چ   ، وقػد أثبتػػت القػراءات القرآنيػػة هػذا ا بػػداؿ ومػف مواىػػعه قولػه  تعػػالى(ٚٓٔ)أحكمتػه أكممتػػه

بػػػل عػػػف ابػػػف كثيػػػر، ورويػػػس عػػػف يعقػػػوب الحىػػػرمي [ فقػػػد قػػػرأ قنڤالفاتحرررة: ] چ  ٹ  ٹ
[ قػػرأ ڃادعرررا : ] چ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ ، ومنػػه أيىػػا قولػػه تعػػالى(ٛٓٔ))الصػػرط( بالسػػيف

قنبػػل، وأبػػػو عمػػر البصػػػري، وهشػػاـ عػػػف ابػػػف عػػامر، وحفػػػص عػػف عاصػػػـ، ورويػػس عػػػف يعقػػػوب 
، ومػػف (ٜٓٔ)وخػػالد بخمػػف عنػػه، وخمػػف عػػف نفسػػه بالسػػيف) بسػػطة( الحىػػرمي، وخمػػف عػػف حمػػزة،
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   ڀ چفػي قولػه تعػالى  (ٓٔٔ)( ) اصبغ( بالصػاد بػدؿ السػيفالقراءات الشاذة قراءة ابف عباس )

بػػاب مػػا [، وهػػذا ا بػػداؿ مػػف لغػػات العػػرب قػػاؿ سػػيبويه ) ڦلقمرران: ]چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
وفػي كتػب ا بػداؿ كممػات كثيػرة حصػل فيػه إبػداؿ  ،(ٔٔٔ)(تقمب فيه السيف صادًا في بعػض المغػات

ػػدَّ  السػػيف صػػادًا منهػػا خطيػػب َسػػالؽ وَصػػالؽ، وِمْسػػَمق وِمْصػػَمق ػػدُّ والصَّ إذا كػػاف بميغػػًا، ويقػػاؿ: السَّ
  . (ٕٔٔ)لمجبل

إف المسػػػوغ الصػػػوتي لهػػػذا ا بػػػداؿ يكمػػػف فػػػي تقػػػارب السػػػيف والصػػػاد صػػػفة ومخرجػػػًا، فكالهمػػػا     
اميػػػاف، رخواف)احتكاكيػػػاف(، مهموسػػػاف، وال يفترقػػػاف إال فػػػي ا طبػػػاؽ لػػػذا قػػػاؿ صػػػوتاف لثويػػػاف أم

. والتوافػػػق ظػػػاهر بػػػيف المهجػػػة (ٖٔٔ)هولػػػوال ا طبػػػاؽ لصػػػارت الطػػػاء داال، والصػػػاد سػػػيناً سػػػيبويه:ه 
 الموصمية والقراءات القرآنية المذكورة آنفًا مف حيث ا بداؿ بيف السيف والصاد.

 ل بين الصاد والزاي:    اإلبدا-ٜ
، (ٗٔٔ)َزّت أي رمى، زعتر وهو النبات المعروؼ، قمػز أي وثػب يقولوف في المهجة الموصمية:    

: هو الىرب باليػد والػدفع بقهػر تُّ ػْعَتُر بالصػاد نبػات طيػب (٘ٔٔ)واألصل فيها بالصاد فالصَّ ، والصَّ
، ومػف القػراءات القرآنيػة التػي (ٚٔٔ)، وَقَمَص الفػرُس وغيػرر :أف يرفػع يديػه وَيْطَرَحُهَمػا معػاً (ٙٔٔ)الريح

   ٹ چ ة رواها األصمعي عف أبي عمػرو بػف العػالء فػي قولػه تعػالىحصل فيها هذا ا بداؿ قراء

[  إذ قرأهػػػػا بػػػػالزاي الخالصػػػػة )الػػػػزراط(، وهػػػػي روايػػػػة عػػػػف حمػػػػزة ڤ] الفاتحػػػػة:  چ ٹ  ٹ
وسػػمعنا ، وقػػد دّلػػت المصػػادر المغويػػة عمػػى أف العػػرب تبػػدؿ الصػػاد زايػػًا قػػاؿ سػػيبويه:ه (ٛٔٔ)أيىػػاً 

العػػرب الفصػػحاء يجعمونهػػا زايػػا خالصػػة، كمػػا جعمػػوا ا طبػػاؽ ذاهبػػًا فػػي ا دغػػاـ. وذلػػؾ قولػػؾ فػػي 
، وُنسب إبػداؿ الصػاد زايػًا إلػى (ٜٔٔ): أزدرت.هالتصدير: التزدير، وفي الفصد: الفزد، وفي أصدرت

ؿ ، ونسػػبت إلػػى قبيمػػة طػػي أيىػػًا قػػا(ٕٓٔ)فقػػالوا فػػي َمْصػػَدؽ وَمصػػُدوقة: َمػػْزَدؽ وَمزُدوقػػةقبيمػػة كمػػب 
، والخفػػة والسػػهولة هػػي السػػبب الػػذي (ٕٔٔ)أبػػو الطيػػب المغػػوي:ه وطػػي تقمػػب كػػل صػػاد سػػاكنة زايػػًاه

نما دعاهـ إلػى أف يقربوهػا ويبػدلوها أف يكػوف عممهػـ  جعل العرب تبدؿ الصاد زايًا قاؿ سيبويه:ه وا 
، فىػػػاًل عػػػف تقاربهمػػػا فػػػي المخػػػرج ( ٕٕٔ)مػػػف وجػػػهٍّ واحػػػد، وليسػػػتعمموا ألسػػػنتهـ فػػػي ىػػػربٍّ واحػػػده

 .(ٖٕٔ)والصفة
 اإلبدال بين القاف والكاف:-ٓٔ
ػػػف أصػػػابعه أ     ي لواهػػػا يقولػػػوف فػػػي المهجػػػة الموصػػػمية: َوِكػػػيح أي كثيػػػر الحركػػػة ال يبػػػالي، َعكَّ

، وفصػيح َوِكػيح بالقػاؼ )َوِقػيُح( والَوَقاَحػة: ه الَجػَراَءة (ٕٗٔ)وعّوجها، َكػْنَفَش شػعرر أي َتقػّبض وتجمػع
والقػاؼ  ، أما َعكَّف ففصيحها )َعَقَف(  قاؿ ابف فػارس:ه العػيف(ٕ٘ٔ)عمى القبائح وعدـ المباالة بهاه

، وأصػل َكػْنَفَش )َقػْنَفَش(، وَقػْنَفَش الشػيَء: (ٕٙٔ)والفاء أصل صحيح يدّؿ عمػى َعْطػِف شػيءٍّ َوَحْنِيػِهه
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القػػػراءات الشػػػاذة عمػػػى هػػػذا النػػػوع مػػػف  ، وقػػػد اشػػػتممت(ٕٚٔ)َجَمَعػػػُه َسػػػِريًعا، ومنػػػه الَقْنَفشػػػُة: التقػػػبُُّض 
بػػػػراهيـ التيمػػػػي قولػػػػه تعػػػػالىع)إذ قػػػػرأ ابػػػػف مسػػػػعودا بػػػػداؿ،   چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ، والشػػػػعبي، وا 

قحػط   منهػا الفػاو فػي والكػاؼ القػاؼ وتعاقبػت ،(ٕٛٔ))فأما اليتيـ فال تكهػر( بالكاؼ[ ڱ]الضحب: 
 . (ٜٕٔ)والكاؼ إلى قريش وكحط، وَدَقمُه ودَكَمُه، وناسبت القاؼ إلى قيس، وتميـ، وأسد،

 إف بػػػيف القػػػاؼ والكػػػاؼ قرابػػػة صػػػوتية تسػػػّوغ ا بػػػداؿ بينهمػػػا، فالقػػػاؼ صػػػوت لهػػػوي، انفجػػػاري     
)شػػػديد(، مهمػػػوس   كمػػػا وصػػػفه المحػػػدثوف ، مفخػػػـ، والكػػػاؼ صػػػوت طبقػػػي، انفجاري)شػػػديد(، 

، ويظهر ممػا سػبق أف المهجػة الموصػمية وافقػت القػراءات القرآنيػة الشػاذة التػي (ٖٓٔ)مهموس، مرقق
 حصل فيها هذا ا بداؿ.

 اإلبدال الحركي:
تعّد الصوائت القسـ الثاني مف قسمي األصوات الرئيسيف، وهي تقػوـ بػدور ال يقػل أهميػة عػف     

ت المهجػػات فػػي نطقهػػا اختالفػػًا بّينػػًا فقػػد ُيحػػرؾ الحػػرؼ فػػي لهجػػة الصػػوامت مػػف أجػػل ذلػػؾ اختمفػػ
، وقػػػد تمثمػػػت هػػػذر الظػػػاهرة فػػػي (ٖٔٔ)بالكسػػػر، ويكػػػوف فػػػي ثانيػػػة بالىػػػـ، ويكػػػوف سػػػاكنًا فػػػي أخػػػرى 

 المهجة الموصمية فيما يأتي.   
 كسر الحرف الساكن في االسم:-ٔ

فػػػي المهجػػػة الموصػػػمية كسػػػر الحػػػرؼ السػػػاكف مػػػف وسػػػط الكممػػػة الثالثيػػػة إذ يقولػػػوف جػػػاء  
، وقػػد حصػػػل هػػػذا فػػي القػػػراءات القرآنيػػة فػػػي كممػػػة (ٕٖٔ)َسػػِقف، اِسػػػـ، ِعِمػػـ، فػػػي َسػػػْقَف، اْسػػـ، ِعْمػػػـ

  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ چ)َعْشػػَرة(  مػػف قولػػه تعػػالى 

[ فقرأها يحيى بف  ڍ ]األعراؼ: چ    ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ
، وهػػذا (ٖٖٔ))َعِشػػَرة( بكسػػر الشػػيف وثّػػاب، واألعمػػش، وطمحػػة بػػف سػػميماف، وأبػػو حيػػوة، والمطػػوعي

التسػكيف مػػف صػفات المهجػػات العاميػة الحديثػػة المشػتركة فػػي كثيػر مػػف الػبالد العربيػػة منهػا عاميػػة 
 .(ٖٗٔ)الصعيد وعامية الشرقية في مصر، ولهجة العراؽ أيىاً 

، وهذا يبػّيف مػدى تػأثير القبائػل العربيػة فػي المهجػة (ٖ٘ٔ)إف قراءة الكسر في)َعْشَرة( لغة تميمية    
الموصمية والسيما قبيمة تميـ التي سكنت الموصل كما بّينا آنفًا، فىاًل عف تأثير القراءات القرآنية 

 هجة الموصمية إذ باف التوافق بينهما مف خالؿ هذا ا بداؿ.في الم
 إسكان الضم:-ٕ

ُيسػػّكف أهػػل الموصػػل الحػػرؼ الثػػاني مػػف الكممػػة الثالثيػػة فيقولػػوف: ُثْقػػب، وُثْمػػث، وُسػػْدس فػػي     
يسػػكف اسػػتخفافًا وهػػو فػػي ، وهػػو قاعػػدة أقّرهػػا سػػيبويه فقػػاؿه هػػذا بػػاب مػػا (ٖٙٔ)ُثُقػػب، وُثُمػػث، وُسػػُدس

األصػػل متحػػرؾ وذلػػؾ قػػولهـ فػػي َفِخػػذ: َفْخػػذ، وفػػي َكِبػػد: َكْبػػد، وفػػي َعُىػػد: َعْىػػد، وفػػي الّرُجػػل: 
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: َعْمػػـه ـَ َرْجػػل، وفػػي َكػػُرـ الرجػػل: َكػػْرـ، وفػػي َعِمػػ
، ومػػف القػػراءات القرآنيػػة المؤّيػػدة لهػػذا ا بػػداؿ (ٖٚٔ)

[ إذ قػرأ     چ]المائرد::  چڦ  ڦ  ڦ  ڤ چ ه تعػالىقراءة أبي عمرو البصػري فػي قولػ
   ھ  ھ چ فػػي قولػػه تعػػالى (ٜٖٔ)( سػػاكنة الػػزايھ، وقػػرأ حمػػزة، وخمػػف)(ٖٛٔ)بالتسػػكيف )ُرْسػػُمنا(

فػػػي قولػػػه  (ٓٗٔ)بتسػػػكيف الطػػػاء   (ۇئ)   [، وقػػػرأ حمػػػزة، ونػػػافع، وأبػػػو عمػػػرو   ۇ]البقرررر::  چ ھ
[، وهػػذا التسػػكيف لغػػة تمػػيـ، وبكػػر بػػف وائػػل فهػػـ  ېئ]البقػػرة:  چۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  چتعػػالى

مقػػػراءات ، وموافقػػػة المهجػػػة الموصػػػمية ل(ٔٗٔ)يسػػػكنوف الحػػػرؼ الثػػػاني إذا كػػػاف مىػػػمومًا أو مكسػػػوراً 
 القرآنية ظاهر في هذا ا بداؿ.  

 كسر حرف المضارعة: -ٖ
، (ٕٗٔ)تميػػل المهجػػة الموصػػمية إلػػى كسػػر حػػػرؼ المىػػارعة إذ يقولػػوف: ِنحكػػي، ِيكتػػب، ِتعمػػػل    

وتكػػاد هػػذر الظػػاهرة تطػػرد فػػي المهجػػات ، (ٖٗٔ)وهػػي لغػػة قبيمػػة بهػػراء لػػذا يطمػػق عميهػػا )تمتمػػة بهػػراء(
العربية القديمة إال الحجاز وقد ذكر سيبويه هذا في) باب ما تكسر فيه أوائػل األفعػاؿ المىػارعة( 

يف قمػػػت فعػػل وذلػػؾ فػػي لغػػة جميػػع العػػرب إال أهػػػل فقػػاؿ:ه لألسػػماء كمػػا كسػػرت ثػػاني الحػػرؼ حػػ
، ومػػف القبائػػل (ٗٗٔ)الحجػاز، وذلػػؾ قػػولهـ: أنػػت تعمػػـ ذاؾ، وأنػػا إعمػـ، وهػػي تعمػػـ، ونحػػف نعمػػـ ذاؾه

، ومػػف القػػراءات القرآنيػػة التػػي حصػػمت (٘ٗٔ)أسػػد التػػي تكّممػػت بهػػا، ربيعػػة، وتمػػيـ، وهػػذيل، وقػػيس،
فيهػػا هػػذر الظػػػاهرة قػػراءة ُعَبْيػػػد بػػف ُعَمْيػػػر الميِثػػّي، َوِزّر بػػف ُحَبػػػْيش، ويحيػػى بػػػف َوثَّػػاب، والنََّخِعػػػّي، 

 ،[  ٹ الفاتحػػة: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چفػػي قولػػه تعػػالى (ٙٗٔ)واأَلعمػػش بكسػػر نػػوف) نسػػتعيف(
ومػاتزاؿ هػذر الظػاهرة موجػودة فػي ، (ٚٗٔ)وهناؾ قػراءات أخػرى أّيػدت هػذر الظػاهرة ذكرتهػا التفاسػير

، وقػد سػارت (ٛٗٔ)المهجات الحديثة إذ نجدها في المهجة العراقيػة مػوطف قبائػل ربيعػة، وتمػيـ، وأسػد
 المهجة الموصمية عمى خطى هذر القبائل التي سكنت الموصل، وكانت موافقة لمقراءات القرآنية. 

 ثانيًا: اإلمالة:
ا مالػػػػة فػػػػي المغػػػػة: مصػػػػدر َأمػػػػاَؿ الشػػػػيء إمالػػػػًة، والَمْيػػػػُل: العػػػػدوؿ إلػػػػى الشػػػػيء، واالنحػػػػراؼ     
، وفػػػي االصػػػطالح عّرفهػػػا القػػػراء والنحػػػاة بقػػػولهـ: ا مالػػػة أف تنحػػػو بػػػاأللف نحػػػو اليػػػاء، (ٜٗٔ)إليػػػه

، وأجمػل المحػدثوف هػذا التعريػف فقػالوا: هػي تقريػب الفتحػة قصػيرة كانػت (ٓ٘ٔ)والفتحة نحػو الكسػرة
، وفي المفهـو الصوتي المعاصر هي حركة واقعة بػيف (ٔ٘ٔ)أو طويمة مف الكسرة قصيرة أو طويمة

، (ٕ٘ٔ)أعمػػػى حركػػػة أماميػػػة) الكسػػػرة ويػػػاء المػػػد( وأدنػػػى حركػػػة أماميػػػة) الفتحػػػة المرققػػػة والػػػف المػػػد(
مالػػة شػػديدة، والقػػراء  وليسػػت ا مالػػة عمػػى درجػػة واحػػدة إنمػػا هػػي عمػػى ىػػربيفه إمالػػة متوسػػطة، وا 
يسػػتعممونهما معػػا، فا مالػػة المتوسػػطة حقهػػا أف يػػؤتى بػػالحرؼ بػػيف الفػػتح المتوسػػط وبػػيف ا مالػػة 
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تقػػرب الفتحػػة مػػف الكسػػرة، واأللػػف مػػف اليػػاء، مػػف غيػػر قمػػب الشػػديدة، وا مالػػة الشػػديدة حقهػػا أف 
 ، ومف هذا يتىح أف درجتي ا مالة هما:(ٖ٘ٔ)خالص، وال إشباع مبالغه

لمتوسطة وهي أولى درجات تحويل الفتحة نحو الكسرة، وتسػّمى أحيانػًا بالتقميػل، أو ه ا مالة ا -1
 التمطيف، أو بيف بيف، أو الصغرى.

ا مالػػة المحىػػة، أو الشػػديدة، وهػػي تقريػػب الفتحػػة قصػػيرة أو طويمػػة نحػػو الكسػػرة قصػػيرة أو  -2
، (ٗ٘ٔ)ى، أو المػػّيهطويمػػة أكثػػر مػػف ا مالػػة المتوسػػطة، وتسػػّمى الػػبطح أو االىػػجاع، أو الكبػػر 

ذا أردنػػػا التعػػػّرؼ عمػػػى كيفيػػػة حػػػدوث صػػػوت ا مالػػػة فنقػػػوؿ: إنػػػه ه صػػػوت أمػػػامي، متوسػػػط  وا 
بصػػورة أقػػل ممػػا  االرتفػػاع، نصػػف ىػػيق غيػػر مػػدو، عنػػد نطقػػه تكػػوف مقدمػػة المسػػاف مرتفعػػة 

يحدث مع الكسرة الخالصة، أي بيف الحالػة التػي يكػوف فيهػا المسػاف مسػتويًا فػي قػاع الفػـ كمػا 
هػػػػو الحػػػػاؿ مػػػػع الفتحػػػػة، والحالػػػػة التػػػػي يكػػػػوف فيهػػػػا مرتفعػػػػًا كمػػػػا فػػػػي نطػػػػق صػػػػوت الكسػػػػرة 

، وُعزيػػػػت ا مالػػػػة إلػػػػى تمػػػػيـ وأسػػػػد وقػػػػيس وطػػػػي وبكػػػػر بػػػػف وائػػػػل وعبػػػػد قػػػػيس (٘٘ٔ)الخالصػػػػةه
، وقػػد أفػػاض كثيػػر مػػف العممػػاء قػػديمًا وحػػديثًا فػػي الحػػديث عػػف ا مالػػة، وتعريفهػػا، (ٙ٘ٔ)وتغمػػب

ذا اسػػتقرأنا المواىػػع التػػي وأسػبابها، وموانعهػػا،  ممػػا أغنػػى عػػف ا سػػهاب فػػي الحػػديث عنهػػا، وا 
 تحدث فيه ا مالة في المهجة الموصمية نجدها  فيما يأتي:

 إمالة ىاء التأنيث:-ٔ
شاع في المهجة الموصمية إمالة هػاء التأنيػث وه هػي الهػاء التػي تكػوف فػي الوصػل تػاء آخػر     

 ، فهػـ يقولػوف فػي إمالػة )َسػَنة(: َسػِني، وفػي(ٚ٘ٔ)في الوقف هاءه االسـ نحو: ِنْعَمة، وَرْحَمة فتبدؿ
)حاجة(: حاِجي، وقد تطورت هذر ا مالػة فػي الوقػف عنػدهـ مػف إمالػة صػوت الفتحػة قبػل الهػاء 
إلػػى صػػوت الكسػػرة المشػػبعة فحػػذفوا هػػاء التأنيػػث مػػف المفػػت لىػػعفها وخفائهػػا، ثػػـ جعمػػوا صػػوت 

ثػػـ أشػػبعوا الكسػػرة فصػػارت يػػاء، وهػػذر ا مالػػة لغػػة حكاهػػا  (ٛ٘ٔ)وت اليػػاءالفتحػػة عمػػى النػػوف كصػػ
الوقػػف سػػيبويه عػػف العػػرب، وعّمتهػػا أف هػػاء التأنيػػث أشػػبهت ألػػف التأنيػػث فأجراهػػا الكسػػائي فػػي 

، وهي لغة فاشية بّيف ذلؾ ابف الجزري قػائال:ه (ٜ٘ٔ)الفتحخاصة مجرى األلف فأماؿ ما قبمها مف 
أكثر البالد شرقًا وغربًا وشامًا ومصرًا ال ُيحسنوف هي لغة الناس اليوـ والجارية عمى ألسنتهـ في 

 .(ٓٙٔ)غيرها، وال ينطقوف بسواها يروف ذلؾ أخّف عمى لسانهـ وأسهل في طباعهـه
هػػػ( ٜٛٔإف هذر ا مالة التي وقعػت فػي المهجػة الموصػمية جػاءت موافقػة لقػراءة الكسػائي )ت    

إمالة هاء التأنيث واخػتّص بهػا فػي حػروؼ مخصوصػة وشػروط أحد القراء السبعة إذ إنه ُأشتهر ب
، وال غرابة أف نرى ا مالة شائعة في القراءات القرآنية التي سادت في البيئة العراقيػة (ٔٙٔ)معروفة

رت بقبائػل وسػط ومنها قراءة الكسائي الذي ورث إمامة القراءة بالكوفة بعد حمزة الزيات؛ ألنها تأث
الجزيػػػرة وشػػػرقها التػػػي ُعرفػػػت لهجاتهػػػا با مالػػػة، وهػػػذا يفسػػػر لنػػػا وقػػػوع هػػػذر ا مالػػػة فػػػي المهجػػػة 
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الموصمية إذ سكنت هذر القبائل الموصل فتأثرت لهجة أبنائها بهـ، فىاًل عف أنهػا امتػداد لمهجػة 
 .      (ٕٙٔ)العراقية المعروفة با مالة

 إمالة كممة) الناس(: -ٕ
أماؿ الموصميوف كممة ) الناس( إذ يقولوف: )عمى ِنيس وِنيس( وهـ يريدوف)عمى ناس وناس(     

وهو مثل شائع عندهـ، وهذر ا مالة لها أصل في القراءات القرآنية إذ قػرأ الػدوري عػف أبػي عمػرو 
، ومعمػـو أف أبػا عمػرو (ٖٙٔ)ة فتحػة النػوف مػف) النػاس( فػي موىػع الجػر حيػث وقػعالبصري بإمالػ

 .  (ٗٙٔ)مف قبيمة تميـ المعروفة با مالة فقد نشأ عمى لهجتها وأصبحت له عادة وسميقة
 إمالة كممة)ُدْنَيا(: -ٖ

ة الموصػمية إمالػة كممػة )ُدْنَيػا( فيقولػوف عنػد إمالتهػا )دِنػي( ومػف أقػوالهـ  )وهللا جاء فػي المهجػ    
دِني(، وقد طرأت عميها تغيرات صوتية بعد ا مالة منها كسر الػداؿ والنػوف، وجػاءت إمػالتهـ هػذر 

عػػة موافقػػة لمقػػراءات القرآنيػػة إذ قػػرأ حمػػزة، والكسػػائي، وخمػػف البػػزار بإمالػػة كػػل ألػػف تأنيػػث زائػػدة راب
 .     (٘ٙٔ)دالة عمى مؤنث حقيقي أو مجازي كاف عمى وزف)ُفْعَمى(

 إمالة كممة) يتامى(: -ٗ
ة ) يتامى( إذ ينطقونها ) يتامي(، وهذر ا مالة لهػا أصػل جاء في المهجة الموصمية إمالة كمم    

في القراءات القرآنية إذ قرأ بها حمزة، والكسائي، وخمف البػزار فأمػالوا مػا كػاف عمػى وزف  )َفَعػاَلى( 
حكمها، والبد أف ينحػى بالفتحػة ، وعّمة ا مالة هناه لتقرب األلف مف أصمها أو (ٙٙٔ)في القراف كّمه

، وممػا (ٚٙٔ)التي قبمها األلف نحو الكسرة فبذلؾ تتمكف إمالة األلف إلػى نحػو اليػاء فػي هػذا وغيػرره
 سبق ظهر توافق المهجة الموصمية والقراءات القرآنية في إمالة )اليتامى(. 

 إمالة كممة )َبَمى(:   -٘
، ومػػف القػػراء (ٛٙٔ)َبَمػػى( فيمفظونهػػا) َبمػػي( ويجعمػػوف األلػػف يػػاء فيهػػايميػػل الموصػػميوف كممػػة )     

الػػػػذيف أمالوهػػػػا فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ شػػػػعبة مػػػػف طريػػػػق أبػػػػي حمػػػػدوف عػػػػف يحيػػػػى بػػػػف آدـ، وحمػػػػزة، 
، وعّمة إمالتها أنها أشػبهت االسػـ والفعػل فأغنػت عػف (ٜٙٔ)والكسائي، وخمف البزار وافقهـ األعمش

 (ٓٚٔ)الجمل

إف المهجػػات العربيػػة الحديثػػة  منهػػا لهجػػة الموصػػل  قػػد احتفظػػت بػػبعض الظػػواهر الصػػوتية     
مكػػف ارجاعهػػا إلػػى لهجػػات عربيػػة قديمػػة ومنهػػا ا مالػػة التػػي شػػاعت فػػي بػػالد العػػراؽ بعػػد التػػي ي

 ا سالـ، فال غرابة أف تظهر في المهجة الموصمية في وقتنا الحاىر.
  إمالة كممة )متى(:-ٙ

نجػػد إمالػػة )متػػى( فػػي لهجػػة أهػػل الموصػػل إذ يقولػػوف: ) إيمتػػي( بقمػػب األلػػف إلػػى يػػاء، وقػػد     
مالة في معظـ قبائل العػرب إذ تأّصػمت فػي لهجػاتهـ وظهػرت فػي القػراءات القرآنيػة شاعت هذر ا 
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، وفػي عّمػة إمالتهػا (ٔٚٔ)ومف القراء الذيف أمالوا )متى( حمزة، والكسائي، وخمف العاشر، واألعمػش
(:ه فػػإف قيػػل: فمػػـ أمػػالوا)متى، وأنػػى، وبمػػى( وليسػػت هػػػػٖٚٗقػػاؿ مكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي)ت

بأسػػػماء وال أفعػػػاؿ؟ فػػػالجواب أف )متػػػى، وأنػػػى( ظرفػػػاف فهمػػػا أدخػػػل فػػػي األسػػػماء مػػػف كونهمػػػا فػػػي 
الحػػػروؼ، ولمػػػا كتبػػػا فػػػي المصػػػحف باليػػػاء أمػػػيال، لتػػػدؿ ا مالػػػة عمػػػى أف حكمهمػػػا حكػػػـ األسػػػماء 

 .(ٕٚٔ)الممالة، وأنهما في الخط بالياءه
 ثالثًا: القمب المكاني:

، (ٖٚٔ)القمػب لغػػة: َتحويػػُل الشػيء عػػف َوْجِهػػِه، وَقَمبػُت الشػػيء: َكَبْبتُػػُه، وَقمَّبػه: حّولػػه ظهػػرًا لػػبطف    
، ومػف المحػدثيف مػف عّرفػه بأنػهه (ٗٚٔ)وفي االصطالح: ه تقديـ بعض حروؼ الكممػة عمػى بعػضه
وفػي المفهػـو الصػوتي الحػديث   (٘ٚٔه)أف تتبادؿ األصوات المتجاورة أماكنها فػي السمسػمة الكالميػة

، (ٙٚٔ)ممػةهيػؤثر عمػى ترتيػب األصػوات داخػل الك phonological changeهوه تغير فونولوجي 
ذا طالعنػػػا مظػػػاّف النحػػػو والصػػػرؼ وجئنػػػا إلػػػى مػػػا أوردر سػػػيبويه نجػػػد القمػػػب المكػػػاني عنػػػدر فػػػي  وا 

، وقػد أفػرد لػػه ابػف جنػي بابػػًا سػّمار)باب فػي األصػػميف (ٚٚٔ))هػذا بػاب تحقيػر مػػا كػاف فيػه قمػػب(باب
يتقارباف في التركيب بالتقديـ والتأخير( فقاؿ:ه اعمـ أف كل لفظيف وجد فيهما تقػديـ وتػأخير فػأمكف 

ف لػـ أف يكونا جميعًا أصميف ليس أحدهما مقموبًا عف صاحبه فهو القياس الذ ي ال يجػوز غيػرر، وا 
، و (ٛٚٔه)يمكف ذلؾ حكمت بأف أحدهما مقموب عػف صػاحبه، ثػـ أريػت أيهمػا األصػل وأيهمػا الفػرع

. وقػد احتػوت المهجػة (ٜٚٔ)تحدث عف هذر الظاهرة كثير مف عمماء المغػة وال تكػاد كتػبهـ تخمػو منػه
  الموصمية عمى ىروب مف األفعاؿ حصل فيها قمب مكاني، فيما يأتي بيانها.

 :الفعل) َيِئَس(-ٔ
فػػي لهجػػة أهػػل الموصػػل قمػػب الفعػػل ) َيػػِئَس( فيصػػير ) َأِيػػَس( فيقولػػوف: فػػالف أيَّػػَس مػػف  جػػاء    

 .(ٔٛٔ)، ويتغير وزنه مف) َفِعَل( إلى )َعِفَل((ٓٛٔ)الشغل، ويشددوف عيف الفعل لمتكثير
هػػ(  بدليل عقمػي ٜٙٙقمب الفعل )يئس( واحتج ابف عصفور )تلقد ناقش عدد مف المغوييف      

فػإف قػاؿ قائػل: إذا فقػاؿ:ه  ما ُيتوصل بها إلى معرفة القمب عمى صحة القمب فيه، وعّدر مف جممة
ـَ ُيعمػـ أف  جاءت الكممة في موىع عمى نظـ ما، ثػـ جػاءت فػي موىػع آخػر عمػى نظػـ آخػر، فػِب

أف يكػوف فػي أحػد النظمػيف مػا َيشػهد لػه أنػه  فالجواب... أحد النظميف أصل واآلخر مقموب منه؟ 
: أِيَس وَيِئَس. األصل عندنا َيئَس، وأِيَس مقموب منه، إذ لو لـ يكف مقموبًا نحومقموب مف اآلخر، 

لوجب إعالله، وأف يقاؿ: آَس فقولهـ: أِيَس دليل عمى أنه مقموب مف َيئَس، ولذلؾ لػـ ُيعػّل كمػا لػـ 
ي أف ُيجعل أِيَس أصػاًل وُيجعػل تصػحيحه شػاّذًا؛ ألف القمػب أوسػع مػف تصػحيح يعّل َيئَس وال ينبغ

واستند ابف جني إلى سببيف في صحة قمبػه فقػاؿ:ه  وأمػا قػولهـ: أيػس فمقمػوب  ،(ٕٛٔ)المعتل وأكثره
يػػػئس، ودليػػػل ذلػػػؾ مػػػف وجهػػػيف: أحػػػدهما أف ال مصػػػدر لقػػػولهـ: أيػػػس، فأمػػػا ا يػػػاس فمصػػػدر  مػػف
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أسػػت....، واآلخػػر صػػحة العػػيف فػػي أيػػس، ولػػو لػػـ يكػػف مقموًبػػا لوجػػب فيػػه إعاللهػػا وأف يقػػاؿ: آس 
سػػت كهػػاب وهبػػت، وكػػاف يمػػـز فػػي مىػػارع أواس كأهػػاب، فتمقػػب الفػػاء لتحركهػػا وانفتاحهػػا واوًا  وا 

 .(ٖٛٔ)عل مف هذا مف أممت: هذا أوـّ مف هذاهكقولؾ في هذا أف
إذ قػػػرأ )وال َتأَيُسػػػوا(، )ال  (ٗٛٔ)ومػػػف القػػػراء الػػػذيف جػػػاء عػػػنهـ هػػػذا القمػػػب البػػػزي عػػػف ابػػػف كثيػػػر    

  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ چ في قوله تعالى (٘ٛٔ)َيأَيُس(  بتقديـ الهمزة )عيف الفعل(عمى الفاء

[، ومنػػػػػػػه  ٹ] يوسػػػػػػػف:  چ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ
 ]الرعػد: چ     ک  ک  ڑ  ڑ   چ [ و  ڎ ]يوسػف: چ    ٺ  ٺ  ٺ چأيىًا قولػه تعػالى 

[، وممػػػا عرىػػػنار آنفػػػًا يظهػػػر أف قمػػػب الفعػػػل ) يػػػئس( فػػػي المهجػػػة الموصػػػمية لػػػه أصػػػل فػػػي ے
 القراءات القرآنية إذ قرأ به البزي عف ابف كثير مف القراء السبعة.

ل( الفعػل )َحػػَدَؽ( إذ ومػف الكممػػات األخػرى التػػي جػاءت مقموبػػة مػف وزف )فعػػل( إلػى وزف )عفػػ    
، (ٙٛٔ)يقمػب فػي المهجػػة الموصػمية إلى)دحػق( فيقولػػوف: فػالف دّحػػق عمينػا إذ نظػر إلينػػا نظػرة دقيقػػة

ويشددوف الفعل داللة عمى التكثير، ويدؿ فعمه األصمي عمى المعنى نفسه جػاء فػي لسػاف العػربه 
 .  (ٚٛٔ)هْحِدُقه َحْدقًا إذا َنَظَر إليهوحَدَؽ فالفا الشيَء ِبَعيِنِه يَ 

 الفعل)َطَرَف(:-ٕ
يسػػتعمل الموصػػميوف مقمػػوب الفعػػل)َطَرَؼ( فيقولػػوف: َطَفػػْرُت عػػيَف فػػالف وانطفػػرت إذا ُأصػػيبت     

َطَرْفػُت عيَنػه، إذا فعل األصمي)َطَرَؼ( يقػاؿ: ، وهذا المعنى مف مدلوالت ال(ٛٛٔ)بشيء فساؿ دمعها
ذا  كانػػت هكػػذا لػػـ َتَكػػْد ُتْبِصػرُ  ، ويشػػيع هػػذا القمػػب فػػي العربيػػة كثيػػرًا (ٜٛٔ)أصػابها شػػيء فػػدمعت، واِ 
، ومػف (ٜٓٔ)َبػَذ فػي َجػَذَب، وأىػرابهما كثيػرةفيقدموف الالـ عمى العيف ومنه قولهـ: َراء في رأى، وجَ 

                القػػػػراءات القرآنيػػػػة التػػػػي حصػػػػل فيهػػػػا هػػػػذا القمػػػػب قػػػػراءة الحسػػػػف البصػػػػري، واألعمػػػػش، واألعػػػػرج 
فُقػّدمت الهمػػزة        [ڄ]الومررر:  چ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چي قولػػه تعػالى فػ (ٜٔٔ)) َجَأْتػَؾ(

الـ الفعػػل وُأّخػػرت األلػػف المنقمبػػة عػػف اليػػاء عػػيف الفعػػل فػػالتقى سػػاكناف فُحػػذفت األلػػف اللتقاِئهمػػا  
 (، مػػف األلفػػاو الموصػػمية التػػي حصػػل فيهػػا هػػذا القمػػب   ) نشػػع(ٕٜٔ)كمػػا حػػذفت فػػي َرَمػػْت َوغػػَزْت 

  (ٖٜٔ)فيقولوف: فػالف نعػنش، وأصػمه )نعػش(، و)فعػس( وفصػيحها فصػع أبػدلوا الصػاد سػينًا وقمبوهػا
جػة الموصػمية مػع القػراءات وتحّوؿ الوزف فيهما مف )َفَعَل( إلى)َفمػع(، وممػا سػبق يظهػر توافػق المه

 القرآنية بجامع القمب في األفعاؿ اآلنفة.  
 الخاتمة:

إذا كانت لكلِّ جهد ثمرة  تتجّمى في النتائج المستخمصة في نهايته فها هي بعض نتائج هػذر      
                ممّخصة باآلتي:                    زيادة عمى ما ذكرنار في مواىعه مبثوثًا في صفحاتها الدراسة
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تعّد المهجة الموصمية مف أقرب المهجات العربية الحديثة إلى الفصحى لما فيها مف  -1
 خصائص العربية الفصحى.

احتفظػػت المهجػػة الموصػػمية بكثيػػر مػػف السػػمات المغويػػة التػػي عرفػػت عػػف القبائػػل العربيػػة   -2
 القديمة.

د ذلػػؾ ارتباطهػػا الوثيػػق بالمهجػػات ليسػػت المهجػػة الموصػػمية بػػدعًا مػػف المهجػػات وممػػا يؤّيػػ -3
 العربية القديمة حتى إنه احتفظت بالكثير مف ظواهرها المغوية.

، َمػرَّاتٍّ ث مػّرًة، والقػراءات العشػر ثػالوافقت المهجة الموصمية القراءات السبع إحدى عشػرة  -4
 .َمرَّاتٍّ ، والقراءات الشاذة ثماني َمرَّاتٍّ والقراءات األربع عشر سبع 

 ا القراءات القرآنية التطور المغوي الحاصل في المهجة الموصمية.   كشفت لن -5
 اليوامش

                                                           

 .ٙٔـ: ٜٜ٘ٔ، ٕالعربية، إبراهيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، القاهرة، ط في اللهجات - 1

 .ٖٖـ: ٖٜٜٔ، ٕر حامد هالؿ، مكتبة وهبة، القاهرة، طالمهجات العربية نشأة وتطورًا: عبد الغفا - ٕ

 .٘ٔـ:ٜٜٛٔدار الوفاء لمطباعة، القاهرة،  أثر القرآف الكريـ في المغة العربية، - ٖ

ينظر: الكشف المغوي عف التعدد المهجي في لغة القرآف، سمطاني نعماف، رسالة ماجستير، كمية اآلداب  - ٗ
 . ٕٕـ: ٕٙٓٓوالمغات، جامعة الجزائر، 

، والمهجات العربية في القراءات القرآنية: عبدر الراجحي، مكتبة المعارؼ ٕٔينظر: في المهجات العربية: - ٘
 .ٗٗـ: ٜٜٜٔ، ٔض، طلمنشر والتوزيع، الريا

، وفصوؿ في فقه العربية، ٜ٘، والمهجات العربية في القراءات القرآنية: ٙٔينظر: في المهجات العربية:  - ٙ
 .ٕٚـ: ٜٜٜٔ، ٙرمىاف عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .ٗٗ، والمهجات العربية في القراءات القرآنية: ٕٔينظر: في المهجات العربية:  - ٚ

 .ٕٔٔـ: ٕٜٚٔسس عمـ المغة: ماريو باي، ترجمة: أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابمس، أُ  - ٛ

، والمهجات ٗٓٔـ: ٕٗٓٓ، ٖالقاهرة، ط ينظر: فقه المغة، عمي عبد الواحد وافي، مكتبة نهىة مصر، - ٜ
 .ٕٛٔـ:ٜٛٚٔالعربية في التراث: أحمد عمـ الديف الجندي، الدار العربية لمكتاب، تونس، 

، ٔينظر: تاري  الموصل، يزيد بف دمحم األزدي، تح: أحمد عبد هللا محمود، دار الكتب العممية، بيروت، ط - ٓٔ
، وموسوعة ٔ٘ـ: ٖٕٜٔاري  الموصل، سميماف الصائغ، المطبعة السمفية، مصر، وت ،ٕٜ/ٕـ: ٕٙٓٓ

 .ٜٗ/ ٕـ: ٕٜٜٔ، ٔالموصل الحىارية، دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصل، ط

حاـز البكري، دار ابف األثير لمطباعة، جامعة  ،ينظر: دراسات في األلفاو والموروثات الموصمية - ٔٔ
 .ٗٛ/ٔـ: ٕٔٔٓ، ٕالموصل، ط

ة وا رشاد   األقاليـ: دمحم بف أحمد المقدسي، تح: غازي طميمات، وزارة الثقافأحسف التقاسيـ في معرفة  - ٕٔ
 .ٖ٘ٔ-ٖٓٔـ: ٜٓٛٔ ،دمشق ،القومي

 . ٓٛٗـ: ٜٚٛٔينظر: فقه المغة العربية، كاصد الزيدي، مديرية دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصل،  -ٖٔ
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 .ٖٔٛ/ ٔـ: ٕٗٓٓ، ٔمقدمة ابف خمدوف، تح: عبد هللا دمحم درويش، مكتبة الهداية، دمشق، ط - ٗٔ

 . ٙ-٘ـ: ٙٛٛٔ، ٔمميزات لغة العرب، المطبعة األميرية، مصر، ط - ٘ٔ

ينظر: المهجة الموصمية دراسة وصفية ومعجـ ما فيها مف الكممات الفصيحة، محمود الجومر، دار الكتب  - ٙٔ
 .  ٕٕـ: ٜٛٛٔ، ٔمعة الموصل، طلمطباعة، جا

ولساف  ،ٕٓٔ/ٔـ: ٜٜٚٔ ،دار الفكر، عبد السالـ هاروف  :أحمد بف فارس، تح :مقاييس المغة ينظر: - ٚٔ
 (.بدؿ مادة) ٛٗ/ٔٔهػ: ٗٔٗٔ، ٖالعرب:  دمحم بف مكـر بف منظور، دار صادر، بيروت، ط

ينظر: كتاب ا بداؿ: أبو الطيب عبد الواحد بف عمي الحمبي، تح: عز الّديف الّتنوخّي، مطبوعات مجمع  - ٛٔ
والصاحبي في فقه المغة العربية: أحمد بف فارس  ،) مقدمة المحقق(ٜ/  ٔـ: ٜٔٙٔالمغة العربية، دمشق، 

وشرح شافية ابف الحاجب: دمحم بف الحسف  ،ٖٖٖـ:ٜٜٚٔ، ٔشر: دمحم عمي بيىوف، طبف زكريا، النا
الرىي ا سترباذي، تح: دمحم محيى الديف عبد الحميد، دمحم نور الحسف، دمحم الزفزاؼ، دار الكتب العممية 

 .ٜٚٔ/  ٖـ: ٜ٘ٚٔبيروت، لبناف، 

 .   ٖٙـ: ٕٔٓٓ، ٛينظر مف أسرار المغة: إبراهيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، القاهرة، ط ٜٔ-

 . ٜـ: ٜٜٛٔمعجـ عمـ األصوات:  دمحم عمي الخولي، دار الفالح لمنشر والتوزيع، عماف،  -ٕٓ

 عمي النجار، عبد معاني القرآف: أبو زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا الفراء، تح: أحمد يوسف النجاتي، دمحم -ٕٔ
 .ٕٖٚ/ٖ:ٔالفتاح إسماعيل الشمبي، دار المصرية لمتأليف والترجمة، مصر، ط

 .ٖٜٔ/ٔـ:ٕٓٓٓ ٔاعة ا عراب:  عثماف بف جني الموصمي، دار الكتب العممية، بيروت، طسر صن - ٕٕ

 . ٜٛـ:ٜٓٛٔالرشيد لمنشر، بغداد، الدراسات الصوتية والمهجية عند ابف جني: حساـ سعيد النعيمي، دار  - ٖٕ

، ٔبحوث والدراسات ا سالمية، بغداد، طمعجـ الصوتيات: رشيد عبد الرحمف العبيدي، مركز الينظر:  -ٕٗ
، والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، دمحم االنطاكي، دار الشرؽ العربي، بيروت، ٗٔـ: ٕٚٓٓ

  .ٖٔٔ/ٔـ:ٜٔٚٔ، ٖط

ينظر: المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء في ىوء عمـ المغة المعاصر: عبد القادر مرعي  - ٕ٘
 .ٜٙٔـ: ٖٜٜٔ، ٔالعمي الخميل، منشورات جامعة مؤتة، ط

مديرية دار المهجة الموصمية دراسة وصفية ومعجـ ما فيها مف الكممات الفصيحة، محمود الجومرد،  - ٕٙ
 .ٙ٘ـ:ٜٛٛٔالكتب لمطباعة، جامعة الموصل، 

 .ٖٓٔ :ينظر: المهجة الموصمية - ٕٚ

بيدي، تح: مجموعة  :مف جواهر القاموستاج العروس  - ٕٛ دار مف المحققيف، دمحم بف دمحم بف عبد الرّزاؽ  الزَّ
 .ٜٕٔ/ٔ: الهداية

الكتاب: عمرو بف عثماف بف قنبر الممقب بػ)سيبويه(، تح: عبد السالـ دمحم هاروف، مكتبة الخانجي،  - ٜٕ
 .ٗ٘٘/ٖـ:ٜٛٛٔ، ٖالقاهرة، ط

، ٕبيروت، ط ينظر: التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني، تح: أوتو برتزؿ، دار الكتاب العربي، - ٖٓ
بف الجزري، أشرؼ عمى تصحيحه: عمي دمحم  دمحم بف دمحم، والنشر في القراءات العشر: ٖٔـ:ٜٗٛٔ

 .ٜٖٓ/ٕالىباع، دار الفكر لمطباعة، بيروت،) د. ت(:

 .ٕٕٚ، ٕ،ٕٙٓ، ٕٗٔينظر: المهجة الموصمية: - ٖٔ
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 مادة ) فأؽ( ٜٕٙ/ٓٔينظر: لساف العرب:  - ٕٖ

  .ٕٓٔ/ٕٖوتاج العروس: مادة ) رأـ(، ٖٕٕ/ ٕٔ :لساف العرب ينظر: - ٖٖ

 .ٜٖٛ /٘وتاج العروس: (،أججمادة )  ٕٙٓ/ ٕ :اف العربلس ينظر: - ٖٗ

 .ٖٖٗ/ٗالكتاب:  - ٖ٘

، وفي صوتيات ٜٓـ:ٕٓٓٓينظر: عمـ المغة العاـ) األصوات(، كماؿ بشر، دار غريب لمطباعة، القاهرة،  -ٖٙ
 . ٜٓ-ٕٛالعربية: محيي الديف رمىاف، مكتبة الرسالة، عماف: 

 مادة ) أله(.  ٕٛٙ/ ٖٔ، ولساف العرب: ٖٕٓ/ٕ، وسر صناعة ا عراب: ٖٕٛ/ٗينظر: الكتاب:  - ٖٚ

 مادة) راؽ( ٖ٘ٔ/ٓٔينظر: لساف العرب:  - ٖٛ

ينظر: إبداؿ الحروؼ في المهجات العربية: سمماف بف سالـ السحيمي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة  - ٜٖ
، وا بداؿ في المهجات وأثر األصوات فيه، عبد الجبار العبيدي، مجمة جامعة ٙٔٔ: ٜٜ٘ٔ، ٔالمنورة، ط

 .  ٕٓٚـ: ٕٓٔٓ، ٖاألنبار لمغات واآلداب، ع

مختصر في شواذ قراءات القرآف مف كتاب البديع ألبي عبد هللا الحسيف بف خالويه: عني بنشرر: ج : ينظر - ٓٗ
، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق ٜ. برجستراسر، مكتبة المتنبي، القاهرة، ) د. ت(:

، ٔبد الشافي دمحم، دار الكتب العممية، بيروت، طبف غالب بف عطية األندلسي ، تح: عبد السالـ ع
، والجامع ألحكاـ القرآف: دمحم بف أحمد القرطبي، تح: هشاـ سمير البخاري، دار عالـ ٕٚ/ٔهػػ:ٕٕٗٔ

، والبحر المحيط: دمحم بف يوسف األندلسي، تح: صدقي دمحم جميل، دار ٙٗٔ/ٔـ: ٖٕٓٓالكتب، الرياض، 
 .ٔٗ/ٔهػػ:ٕٓٗٔالفكر، بيروت، 

 .ٕٔٛالمهجة الموصمية:  - ٔٗ

 .ٗٚ/ٔمقاييس المغة: - ٕٗ

 (.ِبِكر ( بدؿ)دبْر ( وفيه ) رنا دة )ما ٜٖٖ/ٗٔ، ولساف العرب:ٗٚ/ٔينظر: مقاييس المغة: - ٖٗ

 ، وفيه) القصبا( بدؿ) لهبا(.ٔٗ/ٓٔ، وتاج العروس:ٖٔ/ٔمقاييس المغة:ينظر:  - ٗٗ

 .ٕٖٛ/٘:: تاج العروسينظر - ٘ٗ

 .ٗٙٗ/ٖالكتاب:  - ٙٗ

 .ٗٚٗـ:ٜٔٛٔعبد هللا بف مسمـ بف قتيبة، تح: دمحم الدالي، مؤسسة الرسالة: أدب الكاتب: - ٚٗ

كتاب ا بداؿ: يعقوب بف السكيت، تح، حسيف دمحم دمحم شرؼ، الهيئة العامة لشؤوف المطابع االميرية،  - ٛٗ
 . ٕٛ٘، وينظر: إبداؿ الحروؼ في المهجات العربية: ٖٛٔـ: ٜٛٚٔالقاهرة، 

، ٔجمهرة المغة:  دمحم بف الحسف بف دريد ، تح: رمزي منير بعمبكي، دار العمـ لممالييف، بيروت، ط - ٜٗ
 ..ٓ٘ٙ/ٕـ:ٜٚٛٔ

 .ٖٛ٘إبداؿ الحروؼ في المهجات العربية:  - ٓ٘

 .ٖٚٓـ:ٕٗٓٓ،ٚينظر: عمـ المغة: عمي عبد الواحد وافي، شركة نهىة مصر لمطباعة، القاهرة، ط - ٔ٘

ينظر: السبعة في القراءات: أحمد بف موسى بف مجاهد البغدادي ، تح: شوقي ىيف، دار المعارؼ،  - ٕ٘
تحاؼ فىالء البشر في القراءات ٜٖٙ/ٕ، والنشر في القراءات العشر: ٙٙٙـ:ٜٓٛٔ، ٕمصر، ط ، وا 
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 الىباع، مطبعة عبد األربع عشر: أحمد بف دمحم  الدمياطّي الشهير بالبناء ، صححه وعمق عميه: عمي دمحم
 .ٖٓٗهػ:ٜٖ٘ٔالحميد أحمد حنفي، مصر، 

 .ٕٕٗ، ودراسات في األلفاو والموروثات الموصمية: ٕٕٗ، ٙٗٔ، ٚٚينظر: المهجة الموصمية:  - ٖ٘

دار الرشيد لمنشر، بغداد،  ،تح: مهدي المخزومي، إبراهيـ السامرائي ،الخميل بف أحمد الفراهيديالعيف:  - ٗ٘
 .ٗٗ٘/ٔ، وينظر: جمهرة المغة: ٜٕٙ/ٖـ: ٜٓٛٔ، ٔط

تهذيب المغة: دمحم بف أحمد بف األزهري، تح: دمحم عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ينظر:  -٘٘
 مادة) زلع(. ٕٗٔ/ٛ، ولساف العرب:ٕٛ/ٕـ:ٕٔٓٓ، ٔط

 .ٜٖٓ/ٛ(، وتاج العروس:كسع مادة) ٖٔٔ/ٛنظر: لساف العرب:ي -ٙ٘

 .ٓ٘ٗ/ٗالكتاب:  - ٚ٘

 .ٗٗ/ٔجمهرة المغة:  - ٛ٘

المقتىب: دمحم بف يزيد المعروؼ بالمبرد، تح: دمحم عبد الخالق عظيمة، عالـ الكتب، بيروت، )د.ت(:  - ٜ٘
ٔ/ٕٓٛ. 

 مادة)ستت(. ٓٗ/ٕ، ولساف العرب: ٜٜٔ/ٕٔينظر: تهذيب المغة:  - ٓٙ

ينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية:  إسماعيل بف حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطار،  - ٔٙ
 مادة) بحثر(. ٕ٘ٔ/ٔ، ولساف العرب: ٕ٘ٔ/ٔـ:ٜٚٛٔ، ٗدار العمـ لممالييف، بيروت، ط

، ٖات المغوية: إبراهيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، مصر، ط، واألصو ٖٖٗ/ٗينظر: الكتاب:  - ٕٙ
، والمدخل إلى عمـ أصوات العربية: غانـ قدوري الحمد، دار ٕٔٔ، وعمـ المغة العاـ)األصوات(:٘ٛ: ٜ٘ٚٔ

 .  ٜ٘ـ:ٕٗٓٓ، ٔعّمار، عماف، ط

 .ٚ٘/ٔالعيف:  - ٖٙ

، ٔأثر القراءات في األصوات والنحو العربي أبو عمرو بف العالء: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط - ٗٙ
 .ٕٚٚـ:ٜٚٛٔ

 .ٜٓٔ-ٜٛٔينظر: إبداؿ الحروؼ في المهجات العربية: - ٘ٙ

 حكاـ القرآف:، والجامع  ٘ٔ٘/٘والمحرر الوجيز:  ،ٛٚٔتصر في شواذ قراءات القرآف: ينظر: مخ -ٙٙ
، ومعجـ القراءات: عبد المطيف الخطيب، دار سعد الديف لمطباعة ٖٓ٘/ٓٔ، والبحر المحيط:ٖٙٔ/ٕٓ

 .ٗٗ٘/ٓٔـ:ٕٕٓٓ، ٔوالنشر، القاهرة، ط

 .ٓٛٔ، ٘ٙينظر: المهجة الموصمية:  - ٚٙ

بيدي، تح: مجموعة مف المحققيف، الناشر: دار  - ٛٙ تاج العروس مف جواهر القاموس، محّمد بف محّمد الزَّ
 .٘ٗٔ/ٕٚ)د. ت(: الهداية،

 .ٖ٘٘ٔ /ٕ، ولساف العرب:ٖ٘ٗ /ٚينظر: العيف: - ٜٙ

مؤسسة الرسالة ، تح: دمحم نعيـ العرقُسوسي ،دمحم بف يعقوب الفيروز آبادي ،ينظر: القاموس المحيط - ٓٚ
 .ٚٙ٘ /٘ ، وتاج العروس:ٜٛٔ/ٔـ: ٕ٘ٓٓ، ٛط ،بيروت ،لمطباعة

، وينظر: روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني: محمود شكري ٕٚٗ/ٖالمحرر الوجيز:  - ٔٚ
 .ٜٓٗ/ٙدار إحياء التراث العربي، بيروت،) د. ت(: ،ف دمحم األلوسيبف عبد هللا ب
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، وينظر: معجـ القراءات: عبد المطيف الخطيب، دار سعد الديف لمطباعة والنشر، ٕٓٙ/ ٙالبحر المحيط:  - 72
 .ٖٖٕ/ ٗ:ـٕٕٓٓ، ٔالقاهرة، ط

 .ٗ٘ٚ/ٕجمهرة المغة:  -ٖٚ

، وينظر: القمب وا بداؿ في كتاب )العيف( دراسة ومعجـ، جواف دمحم المفتي، رسالة ٖ٘ٛ/ٚلساف العرب:  - ٗٚ
 .٘ٛٔـ: ٕ٘ٓٓكمية اآلداب،ماجستير، جامعة الموصل، 

 .ٖٖٚ-ٕٖٚ/ٔكتاب ا بداؿ:  - ٘ٚ

التمهيد في عمـ التجويد: دمحم بف دمحم ابف الجزري، تح: عمي حسيف البواب، مكتبة المعارؼ لمنشر، ينظر:  - ٙٚ
 .ٜ٘، والمدخل إلى عمـ أصوات العربية:ٙٓٔـ: ٜ٘ٛٔ، ٔالرياض، ط

 .ٖٙٗ/ٗالكتاب:  - ٚٚ

، ٔٙٔ-ٓٙٔـ:ٜٜٛٔ، ٔينظر: األصوات المغوية، عبد القادر عبد الجميل، دار صفاء لمنشر، عَماف، ط - ٛٚ
المدينة المنورة،  ،صوات العربية بيف المغوييف والقراء: محمود زيف العابديف دمحم، دار الفجر ا سالميةواأل
 .ٜٛـ:  ٖٕٓٓ، ٕط

 .ٕٓٗ-ٚٔٗينظر: إبداؿ الحروؼ في المهجات العربية: - ٜٚ

 .ٛٗٔ، ٜٛ، ٘ٛالموصمية:  ينظر: المهجة -ٓٛ

، ٔط، تدار إحياء التراث ، بيرو ، خميل إبراهـ جفاؿ :عمي بف إسماعيل بف سيدر، تح، المخصصينظر:  - ٔٛ
 (. فنطس مادة) ٚٙٔ/ٙ، ولساف العرب: ٜٔٔ/ٔـ:ٜٜٙٔ

 (بسس مادة) ٕٙ/ٙ، ولساف العرب:ٔٛٔ/ٔينظر: مقاييس المغة: - ٕٛ

 .ٛٗٔ، ٓٚينظر: المهجة الموصمية: - ٖٛ

 .ٕٛٔ /ٖمقاييس المغة: - ٗٛ

 ، تح:محمود بف عمر الزمخشري  ،الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجور التأويلينظر:  - ٘ٛ
 .ٜٓٔ /ٙ ، والبحر المحيط:ٖٗ٘ /ٕ، بيروت:عبد الرزاؽ المهدي، دار إحياء التراث العربي

 .ٜٚٗ /ٗالكتاب: - ٙٛ

 .ٚٔٔ، ٚٓٔ/ٕينظر: كتاب ا بداؿ: - ٚٛ

ـ: ٜ٘ٛٔ، ٔحسف هنداوي، دار القمـ، دمشق، ط ينظر: سر صناعة ا عراب: ابف جني، تحقيق: - ٛٛ
ٔ/ٜٔٙ. 

 .ٔٛ/٘العيف:  - ٜٛ

 .ٗ/ ٔـ: ٜ٘ٙٔديواف الهذلييف، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاهرة،  - ٜٓ

 .ٕٔٓ/ٔ، والنشر: ٓٗ/ٔالمغة:وتهذيب ، ٛ٘/ٔينظر: العيف:  - ٜٔ

 .ٖٗٗ/ٗالكتاب: - ٕٜ

، ٖالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، طينظر: المدخل إلى عمـ المغة ومناهج البحث المغوي، رمىاف عبد  - ٖٜ
-ٓٔٔ، والمدخل إلى عمـ أصوات العربية:ٖٙٔ، واألصوات المغوية، عبد القادر عبد الجميل:ٚٗـ:ٜٜٚٔ
ٔٔٗ. 

 .ٖٚٚربية:ينظر: إبداؿ الحروؼ في المهجات الع - ٜٗ
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 .ٕٔٙ، ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔينظر: المهجة الموصمية:  - ٜ٘

 مادة) شمرج (. ٜٖٓ/ٕ، وينظر: لساف العرب:ٖٗ/ٙالعيف:  - ٜٙ

، وينظر: مقاييس ٜٗ٘/ٕبيروت)د. ت(: ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العممية - ٜٚ
 ٜٖٗ/٘المغة:

والدراسات المغوية في قراءة  ،ٕٕٓ/ ٙ :والبحر المحيط ،ٔٗ/ ٗ :والمحرر الوجيز ،ٚ٘/ٖ :الكشاؼ :ينظر -ٜٛ
 .ٖٗٔـ:ٜٕٓٓ، ٔعكرمة، بشير داود سميماف، مركز البحوث والدراسات ا سالمية، بغداد، ط

  .  ٗ٘ٔ/  ٕ :كتاب ا بداؿ، أبو الطيب المغوي  :وينظر ،ٓٔٔ – ٜٓٔ :كتاب ا بداؿ، ابف السكيت -ٜٜ

 . ٖٖٗ/  ٗ :الكتاب - ٓٓٔ

  .  ٖٖٗ/  ٗ :ـ . ف - ٔٓٔ

 . ٘ٚ :إبراهيـ أنيس ،األصوات المغوية :ينظر - ٕٓٔ

  .  ٜ٘ :والمدخل إلى عمـ أصوات العربية ،ٕٛٔ – ٕٚٔ :والتمهيد ،ٖٗٗ/  ٗ :الكتاب :ينظر -ٖٓٔ

 .ٖٖٕ، ٕٕٔ، ٜٚالمهجة الموصمية:  - ٗٓٔ

 .ٕٗٔ/ٔ، وينظر: العيف: ٖٙٗ/ٔمقاييس المغة:  - ٘ٓٔ

 ،ٕٚ٘/ٖٓ، وتاج العروس: ٛ٘٘/ٔٔينظر: لساف العرب: - ٙٓٔ

 .ٕٕٗٔ /٘، والصحاح:ٚٓٔ/ٚينظر: العيف:  - ٚٓٔ

 .ٕٔٚ/ٔ، والنشر:ٔٛ، والتيسير:٘ٓٔينظر: السبعة:  - ٛٓٔ

تحاؼ فىالء البشر:ٛٔ، والتيسير:٘ٛٔينظر: السبعة:  - ٜٓٔ  .ٕ٘ٛ، وا 

 .ٜٛٔ/ٚ:، ومعجـ القراءاتٛٔٗ/ٛينظر: البحر المحيط:  - ٓٔٔ

 .ٜٚٗ/ ٗالكتاب: - ٔٔٔ

، والقمب وا بداؿ في كتاب ) العيف( دراسة ٘ٚٔ-ٕٚٔ/ٕينظر: كتاب ا بداؿ ألبي الطيب المغوي:  - ٕٔٔ
 .ٕٗٓومعجـ: 

 .ٖٙٗ/ٗالكتاب:  - ٖٔٔ

 .ٕٙٔ، ٗٗٔينظر: المهجة الموصمية:  - ٗٔٔ

 تت(.مادة )ص ٕ٘/ ٕ، ولساف العرب:ٛٚ/ٔينظر: جمهرة المغة: - ٘ٔٔ

 مادة )صعتر(. ٚ٘ٗ/ٗ، ولساف العرب:ٖٕٙ/ٖينظر: المخصص: - ٙٔٔ

 ، ٕٙٔ/ٛٔ، وتاج العروس:ٓٚ/٘ينظر: العيف: - ٚٔٔ

دار  ،تح: عبد الفتاح إسماعيل شمبي ،مكي بف أبي طالب القيسي، ا بانة عف معاني القراءات ينظر: - ٛٔٔ
 . ٛٔ/ٔ، ومعجـ القراءات:٘ٗ/ٔ، والبحر المحيط:ٕٗٔ:ـٜٚٚٔنهىة مصر لمطبع،

 .ٛٚٗ/ٗالكتاب: - ٜٔٔ

، الناشر: مكتبة لبناف، األشبيمي عمي بف مؤمف المعروؼ بابف عصفور ينظر: الممتع في التصريف، - ٕٓٔ
 .ٕٗٚ/ٔـ:ٜٜٙٔ، ٔط

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕكتاب ا بداؿ: - ٕٔٔ

 .ٛٚٗ/ٗكتاب:ال - ٕٕٔ
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 . ٜ٘ :، والمدخل إلى عمـ أصوات العربيةٗٙٔ-ٖٙٔينظر: األصوات المغوية، عبد القادر عبد الجميل: - ٖٕٔ

 .ٖٕٛ، ٜٕٕ، ٕٜٔينظر: المهجة الموصمية:  - ٕٗٔ

 .ٕٛٔ/ٚ تاج العروس: - ٕ٘ٔ

 .ٜٛ/ٗمقاييس المغة:  - ٕٙٔ

 ،(َقْنَفَش مادة ) ٖٖٛ/ٙ، ولساف العرب: ٕ٘ٛ/ٜينظر:  تهذيب المغة: - ٕٚٔ

، مؤسسة الرسالة، : أحمد دمحم شاكردمحم بف جرير الطبري، تح، جامع البياف في تأويل القرآفينظر:  - ٕٛٔ
 .ٚٙٗ/٘، والمحرر الوجيز:ٖٚٚ/ٗ، والكشاؼ: ٜٛٗ/ٕٗـ:  ٕٓٓٓ،ٔبيروت، ط

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ:ينظر: كتاب ا بداؿ، البف السكيت - ٜٕٔ

والمدخل إلى عمـ  ،ٛٚٔ، واألصوات المغوية، عبد القادر عبد الجميل: ٓٗٔ-ٖٛٔينظر: التمهيد: - ٖٓٔ
 .ٜ٘أصوات العربية: 

 .ٜٕٓينظر: الدراسات الصوتية والمهجية عند ابف جني: - ٖٔٔ

 .ٚٗينظر: المهجة الموصمية:  - ٕٖٔ

ينظر: المحتسب في تبييف وجور شواذ القراءات وا يىاح عنها: ابف جني، تح: دمحم عبد القادر عطا،  - ٖٖٔ
تحاؼ ٘ٓٗ/ٗ، والبحر المحيط:ٜ٘ٔ/ٕ، والكشاؼ:ٖٗٚ/ٔـ:ٜٜٛٔ، ٔدار الكتب العممية، بيروت، ط ، وا 

 .ٙٛٔ/ٖ، ومعجـ القراءات:ٜٕٔفىالء البشر: 

 .ٓٔٔالمغة: ينظر: فقه - ٖٗٔ

 .٘ٓٗ/ٗ، والبحر المحيط:ٖٗٚ/ٔ:ينظر: المحتسب: - ٖ٘ٔ

 .ٛٗينظر: المهجة الموصمية:  - ٖٙٔ

 .ٖٔٔ/ٗالكتاب:  - ٖٚٔ

 .ٕٗ٘/ ٕ، والنشر:٘ٛينظر: التيسير: - ٖٛٔ

 .ٕ٘ٔ/ٕ، والنشر: ٛ٘ٔينظر: السبعة:  - ٜٖٔ

 .ٕٙٔ/ٕ، والنشر:ٛٚينظر: التيسير: - ٓٗٔ

 .ٕٔٙ/ٔ، والمحتسب: ٖٔٔ/ٗينظر: الكتاب:  - ٔٗٔ

ينظر: اآلثار اآلرامية في لغة الموصل العامية، داود الجمبي، مطبعة النجـ الكمدانية، الموصل،  - ٕٗٔ
 .ٖٙية: ،  والمهجة الموصمٙـ:ٖٜ٘ٔ

 .ٕٕٗ/ٔينظر: سر صناعة ا عاب:  ٖٗٔ

 .ٓٔٔ/ٗالكتاب: - ٗٗٔ

ـ: ٖٜٚٔالمصرية لمكتاب، مصر، ، ولهجات العرب، أحمد تيمور، الهيئة ٕٓٗ/٘ٔينظر: لساف العرب: -٘ٗٔ
ٛٙ . 

 .ٕٗ/ٔينظر: البحر المحيط: - ٙٗٔ

 .ٕٕٙ/ٖ، والمحرر الوجيز:ٛٓٗ/ٕ، والكشاؼ:ٕ٘ٗ/ٔينظر: المحتسب:  ٚٗٔ

 .ٕٛٔمغة العربية: ينظر: فقه ال - ٛٗٔ

 .ٖٗٗ/ٖٓادة ) ميل(،  وتاج العروس:مٖٙٙ/ٔٔ :ينظر: لساف العرب - ٜٗٔ
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تح: عبد الحسيف  ،، واألصوؿ في النحو: دمحم بف السري المعروؼ بابف السراجٕٗ/ٖينظر: المقتىب:  -ٓ٘ٔ
تحاؼ فىالء البشر: ٖٓ/ٕ، والنشر: ٓٙٔ/ٖالفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت:   .ٕٓٔ، وا 

، وا مالة في القراءات المهجات العربية: عبد الفتاح شمبي، مكتبة هالؿ، ٗٙينظر: في المهجات العربية: -ٔ٘ٔ
 .ٖٙٓ،  واألصوات المغوية، عبد القادر عبد الجميل:ٛٚ: ـٕٛٓٓبيروت، 

مية اآلداب، جامعة  ينظر: تحميل الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي، سمير شريف ستيتية، مجمة ك - ٕ٘ٔ
 . ٚٓٔـ:ٜٜٗٔ،  ٙالممؾ سعود، ـ 

إبراز المعاني مف حرز األماني: عبد الرحمف بف إسماعيل المعروؼ بأبي شامة، تح: إبراهيـ عطوة  - ٖ٘ٔ
  -.ٕٗٓـ: ٜٔٛٔعوض، دار الكتب العممية،

، ٔمصر، ط ،القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية: حمدي سمطاف العدوي، دار الصحابة لمتراث - ٗ٘ٔ
 .٘ٗ٘/ٕـ:ٕٙٓٓ

 :ٖٜٜٔ، ٔليبا، ط عمـ األصوات المغوية: مناؼ مهدي الموسوي، منشورات جامعة السابع مف أبريل، - ٘٘ٔ
ٔٓٔ 

 .ٕٚٚ/ ٔ، والمهجات العربية في التراث: ٓٙينظر: في المهجات العربية:  - ٙ٘ٔ

 .ٕٛ/ٕ النشر: -ٚ٘ٔ

 .ٕٗ، والمهجة الموصمية: ٜٔ/ٔينظر: دراسات في األلفاو والموروثات الموصمية: - ٛ٘ٔ

، والكشف عف وجور القراءات السبع وعممها وحججها: مكي بف أبي طالب ٓٗٔ/ٗينظر: الكتاب: - ٜ٘ٔ
 .ٖٕٓ/ٔـ:ٜٗٚٔالقيسي، تح: محي الديف رمىاف، مطبوعات مجمع المغة العربية، دمشق، 

 .ٕٛ/ٕالنشر:  - ٓٙٔ

 .ٕٛ/ٕ، والنشر: ٗ٘ينظر: التيسير:  - ٔٙٔ

 .ٜٓ/ٔفي األلفاو والموروثات الموصمية: ودراسات ،ٓٙينظر: في المهجات العربية:  - ٕٙٔ

 .ٕٙ/ ٕ، والنشر: ٕ٘ينظر: التيسير: - ٖٙٔ

 .ٕٙينظر في المهجات العربية: - ٗٙٔ

، والظواهر الصوتية في قراءة حمزة بف حبيب الزيات، رسوؿ صالح ٕ٘/ٕوالنشر:  ،ٚٗٔ :ينظر: السبعة -٘ٙٔ
 .  ٚٓٔـ: ٕٙٓٓالحمبوسي، دار ا يماف، مصر، 

تحاؼ فىالء البشر:ٙٙ/ٕينظر: النشر: - ٙٙٔ  .ٖٛ، وا 

 .ٜٚٔ/ٔالكشف: - ٚٙٔ

 .ٗٗينظر: المهجة الموصمية: - ٛٙٔ

تحاؼ فىالء الٕٗ/ٕ، والنشر:ٙٗينظر: التيسير: - ٜٙٔ  .٘ٔٔبشر:، وا 

إبراز المعاني مف حرز األماني، عبد الرحمف بف إبراهيـ الدمشقي، دار الكتب العممية،   ينظر: -ٓٚٔ
 .ٕٓٔبيروت:

تحاؼ فىالء البشر: ٖٚ/ٕ، والنشر: ٚٙٗينظر: السبعة: -ٔٚٔ  . ٕٕٓ، وا 

 .ٜٛٔ/ٔالكشف:  - ٕٚٔ

 مادة ) قمب(. ٘ٛٙ/ٔ، ولساف العرب: ٚٔ/٘ينظر: مقاييس المغة:  - ٖٚٔ



 . رافع عبد الغني يحيى الطائيم. د               مجمة آداب الفراىيدي             موافقة الميجة الموصمية
 مٜٕٔٓ( آذار ٖٚالعدد ) -_ دراسة صوتيةلمقراءات القرآنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٓٙ 

                                                                                                                                                                      

هػ(، تح: دمحم محيى الديف عبد ٙٛٙبف الحاجب: دمحم بف الحسف الرىي ا سترباذي) ت: شرح شافية ا - ٗٚٔ
 .ٕٔ/ٔـ:ٜ٘ٚٔالحميد، دمحم نور الحسف، دمحم الزفزاؼ، دار الكتب العممية بيروت، لبناف، 

، وينظر: ظاهرة ٜٖٓـ: ٕٙٓٓ، ٗسة الصوت المغوي: أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاهرة، طدرا - ٘ٚٔ
 .ٔ٘ـ:ٜٙٛٔ، ٔالقمب المكاني في العربية، عبد الفتاح الحموز، دار عمار، عماف، ط

القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في ىوء التراث النحوي والدرس المغوي، مأموف عبد  - ٙٚٔ
، ع  ، جامعة الفيـو  .ٖ :ـٕٓٔٓ، ٕٗالحميـ وجيه، مجمة كمية دار العمـو

 . ٘ٙٗ/ٖالكتاب: -ٚٚٔ

 .ٕٚ/ٕالخصائص: عثماف بف جني الموصمي، تح: دمحم عمي النجار، عالـ الكتب، بيروت: - ٛٚٔ

القمب المكاني بيف عمماء المغة واالستعماؿ القرآني، وجداف برهاف ، و ٔ٘: ظاهرة القمب المكاني: ينظر -ٜٚٔ
 .ٗـ:ٕٛٓٓ،ٖٚعبد الكريـ، رائد حميد هادي، مجمة الفتح، ع

 .ٔٛينظر: المهجة الموصمية:  - ٓٛٔ

 .ٜٗ-ٖٜينظر: ظاهرة القمب المكاني: - ٔٛٔ

، ٔمكتبة لبناف، ط ،الممتع الكبير في التصريف: عمي بف مؤمف بف دمحم المعروؼ بابف عصفور -ٕٛٔ
 .ٖٜٖ/ٔـ:ٜٜٙٔ

 .ٔٗٗ/ٕالخصائص: - ٖٛٔ

 .٘ٓٗ/ٔ، والنشر:ٜٕٔينظر: التيسير: - ٗٛٔ

عمـو الكتاب المكنوف: أحمد بف يوسف المعروؼ بالسميف الحمبي، تح: أحمد ينظر: الدر المصوف في  - ٘ٛٔ
 .ٜ٘، وظاهرة القمب المكاني:ٖٚ٘/ٙدمحم الخراط، دار القمـ، دمشق )د. ت(:

 .ٕٖٔينظر: المهجة الموصمية:  - ٙٛٔ

 مادة ) حدؽ(. ٓٗ/ٓٔلساف العرب:  - ٚٛٔ

 .ٕٛٔينظر: المهجة الموصمية:  - ٛٛٔ

 .ٖٔٛ، والقاموس المحيط:ٜٖ٘ٔ/ٗ، والصحاح:ٛٗٗ/ٖينظر: مقاييس المغة:  - ٜٛٔ

 .ٚٔٔينظر: ظاهرة القمب المكاني:  - ٜٓٔ

تحاؼ فىالء البشر:ٕٖٔمختصر في شواذ قراءات القرآف:ينظر:  - ٜٔٔ  ،ٖٙٚ ، وا 

 .ٛٔٔ مكاني:، وظاهرة القمب الٖٚٗ/ٜ، والدر المصوف:ٜٔٗ/ٚينظر: البحر المحيط:  - ٕٜٔ

 .ٕ٘ٙ، ٕٗٓينظر: المهجة الموصمية:  - ٖٜٔ
 

 


