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 السمخص:

َفإّن عاهرة التحؾالت الرؾتّية ألصؾات المغة العربية مؽ الغوؾاهر السمّسوة 
التي نالو  عشاةوة عمسوال المغوة العربيوة لسوا لدراسوة التحوؾالت الروؾتّية موؽ أ وٍر 

 ُووه مووؽ أ ووٍر فووي يشووال السعووا،ؼ المغؾّةووة ح عمووب يشيووة التمسووات المغؾّةووة ح  مووا ُةحد
 مووؽ مغووواهر االهتسوووام  العشاةووة موووا اوووام بووه عمسوووال العربّيوووة مووؽ ،سووو  األل وووا  
المغؾّةووة التووي فوودث فيمووا تحووّؾل صووؾتّي  ايوودال ح  افرادهووا بس ل ووات  اّصووٍة   
ي  ح  اإليودال  السعاةبوة  الشغوا ر  ّّ  مؽ ذلػ : كتاب القمب  اإليدال اليؽ الدو

 ي ح  اإليدال أليي الظّيب المغؾػ .لمز،ا،

كسوووا أّن عمسوووال المغوووة لوووؼ ةغ موووؾا ،انوووب التحوووّؾل الروووؾتّي ح  هوووؼ ةعوووالجؾن 
 .جد يياًنا لذلػ  تشبيًما  اشارةً أل ا  المغة في م ل اتمؼ المغؾّةة  معا،سمؼ ح  فش

 في الدراسة المغؾّةة الحديثة لبشية التمسوات  التراكيوب نجود اعتسوادهؼ عموب 
البشيووة الرووؾتّية لمتمسووة الس ووردة ح  مووا ةحوودث لمووذي البشيووة الرووؾتّية مووؽ دراسووة 

 . ييؽ أصؾاتما تظّؾٍر  تحّؾل  تغيير

أل،ووه هووذا  لسووا لمتحووّؾل الرووؾتّي مووؽ ةيسووٍة فووي الوودرس المغووؾّػ رِ بوو  فووي 
دراسوووة هوووذا السؾ وووؾص موووؽ  وووتل صوووؾٍت موووؽ أصوووؾات المغوووة ح  ،وووال ا تيوووار 

ت موووؽ ةيسوووة صوووؾتّية فوووي لغتشوووا العربيوووة فقووود ) الثّوووال م لسوووا لموووذا الروووؾ صوووؾت 
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تخمروو  أكثوور المغووات الدووامّية مووؽ صووؾت الثووال يتغييووري  تحؾةمووه ح  فافغوو  
 عميه لغتشا العربية  أ،رت عميه بعض التغييرات  التحؾالت الرؾتّية .

يشيوووة  - عووواهرة التحوووؾالت الروووؾتّية -َصوووْؾُت الث وووال:  الكمساااات السحتاحياااة
 يشال السعا،ؼ المغؾّةة - التراكيب – التمسات المغؾّةة
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Transformations sounded tuesday audio study 

Set up 

Dr. Mohammed Bin Selman Al-Rahili 

Professor of Assistant Philology at Thebes University 

Abstract : 

The phenomenon of the vocal transformations of the 

sounds of the Arabic language is an important 

phenomenon that has received the attention of Arabic 

language scientists because of the impact of the study of 

acoustic transformations on the structure of linguistic 

words, and the impact it has on the construction of 

linguistic dictionaries, and the manifestations of interest 

and care done by scientists Arabic is one of the collection 

of linguistic terms in which there has been a sonic 

transformation and substitution, and its uniqueness in 

special writings, such as the Book of The Heart and The 

Exchange of the Son of The Sitt, The Exchange, 

Punishment and Counterparts of the Glass, and The 

Exchange of The Father of Linguistic Goodness. 

The linguists have not overlooked the aspect of the vocal 

transformation, and they process the words of the 

language in their linguistic compositions and their 

lexicon, so we find a statement of this and a warning and a 

sign. 

In the modern linguistic study of the structure of words 

and compositions, we find their reliance on the study of 

the acoustic structure of the single word, and the 

evolution, transformation and change of sounds that occur 

suppinating. 

 



 

 

 

2033 

For this reason and because of the voice transformation of 

value in the language lesson I wanted to study this subject 

through the sound of the language, and came the choice of 

the voice (Tha) because of the sound value of this voice in 

our Arabic language, i got rid of most of the Sami 

languages of the voice of Th a by changing it and 

converting it, and kept it in our Arabic language And she 

made some changes and vocal transformations. 

Keywords: Vote Saa - The Phenomenon of Vocal 

Transformations - The Structure of Linguistic Words - 

Compositions - Building Lexis. 
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 امُلَقدََّمة

وووتُة  الَحْسوووُد َ َربِّ الَعووواَلِسيؽ ح ُمْشوووِزِل الِتتَووواب ِيَمدووواٍن َعَرِبوووي ُمِبووويؽ ح  الر 
وووووتُم َعَموووووب َأْشوووووَرِ  اأَلْنِبيووووواِل  َ الُسرَسوووووِميؽ ح َ َعَموووووب حِلوووووِه َ َصوووووْحِبِه الظ ْيِبووووويؽ  الد 

 الظ اِهرةؽ ح َ َبْعد :
َفإّن عاهرة التحؾالت الرؾتّية ألصؾات المغة العربية مؽ الغوؾاهر السمّسوة 
التي نالو  عشاةوة عمسوال المغوة العربيوة لسوا لدراسوة التحوؾالت الروؾتّية موؽ أ وٍر 

 ُووه مووؽ أ ووٍر فووي يشووال السعووا،ؼ المغؾّةووة ح عمووب يشيووة التمسووات المغؾّةووة ح  مووا ُةحد
 مووؽ مغووواهر االهتسوووام  العشاةووة موووا اوووام بووه عمسوووال العربّيوووة مووؽ ،سووو  األل وووا  
المغؾّةووة التووي فوودث فيمووا تحووّؾل صووؾتّي  ايوودال ح  افرادهووا بس ل ووات  اّصووٍة   
ي  ح  اإليودال  السعاةبوة  الشغوا ر  ّّ  مؽ ذلػ : كتاب القمب  اإليدال اليؽ الدو

 ي ح  اإليدال أليي الظّيب المغؾػ .لمز،ا،
كسوووا أّن عمسوووال المغوووة لوووؼ ةغ موووؾا ،انوووب التحوووّؾل الروووؾتّي ح  هوووؼ ةعوووالجؾن 

 .جد يياًنا لذلػ  تشبيًما  اشارةً أل ا  المغة في م ل اتمؼ المغؾّةة  معا،سمؼ ح  فش
 في الدراسة المغؾّةة الحديثة لبشية التمسوات  التراكيوب نجود اعتسوادهؼ عموب 

البشيووة الرووؾتّية لمتمسووة الس ووردة ح  مووا ةحوودث لمووذي البشيووة الرووؾتّية مووؽ دراسووة 
 . ييؽ أصؾاتما تظّؾٍر  تحّؾل  تغيير

أل،ووه هووذا  لسووا لمتحووّؾل الرووؾتّي مووؽ ةيسووٍة فووي الوودرس المغووؾّػ رِ بوو  فووي 
دراسوووة هوووذا السؾ وووؾص موووؽ  وووتل صوووؾٍت موووؽ أصوووؾات المغوووة ح  ،وووال ا تيوووار 

ت موووؽ ةيسوووة صوووؾتّية فوووي لغتشوووا العربيوووة فقووود ) الثّوووال م لسوووا لموووذا الروووؾ صوووؾت 
تخمروو  أكثوور المغووات الدووامّية مووؽ صووؾت الثووال يتغييووري  تحؾةمووه ح  فافغوو  

 عميه لغتشا العربية  أ،رت عميه بعض التغييرات  التحؾالت الرؾتّية .
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  لتحقيوو  الؾصوو ي التحميمووي اوود ارتوولت الدراسووة أن تدووير عمووب السووشم  
تحوؾالت الروؾتّية لروؾت الث وال ل رصود الاألهدا  السر،وؾة مشمواح موؽ  وت

 موووؽ  وووتلح  هوووؾ موووا يتووولتب عربيوووةموووؽ كتوووب ال أمثمتموووا تتبعموووا  افروووال 
 الدالليووووةح  رووووؾتّيةمووووؽ الشووووافيتيؽ ال األمثمووووةالسووووشم  الؾصوووو يح  ووووؼ تحميووووه 

الت دير  األسباب  العمه التي أّدت لمذا التحّؾل الرؾتّي لرؾت  استشباط 
  تل السشم  التحميمي. مؽ يتحق  هؾ ما  الّثال ح
 ،الت  ظة البحث عمب الشحؾ اآلتي:  

 السقدمة:  هي ألهسية السؾ ؾصح  أهدافهح  مشمجهح   ظته.
ل َصوووؾت الث وووال بإيدالوووه َصوووؾًتا السبحوووث األ ل:  اووود ،وووال عشؾانوووه:   َتَحوووؾ 

التحووّؾل  الَتَبوواُدُل َيووويَؽ َصووؾِت الث ووواِل : األ ل: مظمبووويؽ اوود ،وووال فووي   ح وور 
 .التحّؾل  التبادل ييؽ صؾت الث ال  ُمقاربه.  الثاني: َجاِنِده الذ الَ مُ 

تحؾل صؾت الّثال بإد امه في صوؾت ح ور السبحث الثاني:  عشؾانه:  
تحووّؾل صووؾت ح األ ل: مظمبوويؽ   اوود ،ووالت الدراسووة ىيووه عمووب لسسا متووه لووه

د اموه تحوّؾل صوؾت الثّوال بإ.  الثواني: ُمجاندوهالّثال بإد اموه فوي مسا موه   
 .في ُمقاربه

تحّؾل صؾت الّثال لقمبٍ  مّاني أ  عيٍب السبحث الثالث:  ،ال تح   
تحوّؾل صوؾت الثّوال ح األ ل: مظمبويؽ   ،الت الدراسة ىيوه عموب في الشظ 

 .لعيٍب في الشظ تحّؾل صؾت الّثال ح  الثاني: لقمبٍ  مّاني 
 الخاتسة:  هي ألهؼ الشتا   التي تؾصم  إليما الدراسة.

 ادر الدراسة:  اد ُرتَِّب  ترتيبا ألفبا ياح فدب السردر.مر
 أر،ؾ أن يش   هللا يمذي الدراسة ح فسا كان فيموا موؽ تؾفيو  فسوؽ هللا  فودي 

 ح  ما كان فيما مؽ تقرير فسؽ ن دي .
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 ا آخزوّتاء بإبداله َصوت الثَّل َصوََّحَت: ُلوَّاأَل ُثَحِبامَل

ل بعووض األصووؾات الرووامتة إلووب أصووؾات حووؾّ تِمووؽ َمَغوواِهر َتَظووؾر الم َغووة 
لموا إلوب صو ات أ ورغ أ رغ نتيجة لحد ث تغيير في صو ات األصوؾات  تحؾّ 

فوووي ترا شوووا  ل عشموووا اسوووتبدال صوووؾت بروووؾت ح ووور ح  اووود اهوووتّؼ عمسا نووواح فيشذووو
اإليووودال  يموووذي التحوووؾالت الروووؾتية رصووودا  ،سًعوووا  دراسوووة تحووو  بووواب المغوووؾػ 

َ،ْعووُه صووؾٍت مّووان صووؾت  يووري ح فووي َبْعووِض : ابلّنموو ؾا عوواهرة اإليوودال عّرفووح
 .مٔ)الَتِمَساِت م  بقال األصؾات األ رغ 

ل الرؾتي ييؽ األصؾات  التبادل ييشمساَ اأَلْصُه ِفي ُفُد ث   ةّؾناَأْن  التحؾ 
ُمَتجاِنَديؽ َصؾتيًّاح َأْػ َأْن ُةتؾنا ِمؽ َمْخَرٍج  افٍد ح أ  يتر ان بر ات  افدة 

 .مٕ)سخرج  الر ة معاح أ  يتجاندان في ال
تبوادل صوؾتي تحوّؾل   التوي فودث لموا العربية  صؾت الث ال مؽ األصؾات 

 مدّؾ ه السشاسبة الرؾتّية . هذا التحّؾل  التبادل لتجانٍس أ  تقارب ح
ُتبوّيؽ أن   صؾًتا ح ور األمثمة التثيرة التي أ ردها المغؾةؾن إليدال صؾت الثال 

ال لروووعؾبة مخر،وووه اتجووواي لغوووؾػ عوووام ح هوووذا االتجووواي نحوووؾ تغييووور صوووؾت الثووو
تخمروو  مووؽ  نحوو  هووذا السشحووب فتووب  ةعُزوودي أّن أ مووب المغووات الدووامّية اوود

 .مٖ) افت غ  يما لغتشا العربية  األ ارةتّيةصؾت الثال نما يا   
                                                 

 .  ٕٕٛح  السرظمح الرؾتي  ٜٚٔ/ٖم  يشغر : شرح الذاىية ٔ)
لسشا  ممدػ  : عمؼ األصؾات المغؾةةح  ةشغر ٛٚ إليراهيؼ أنيس م األصؾات المغؾّةةٕ)

 . ٕٔٔ لتسال بذر  ح  األصؾات العربية ٙٛ دمحم 
ح  األصؾات  ٚٙٔ لرتح فدشيؽ  م  يشغر : السد ه في عمؼ األصؾات السقارن ٖ)

 . ٕٔٔالعربية 
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 :الَتَباُدُل َبنَي َصوِت الثَّاِء َوُمَجاِنِسه الذَّالالتحّول و:  ُلوَّاأَل ُبَلِطامَل

ما  رد ح ر لمتجانس  تبادل م  صؾتتحؾٌل لرؾت الث ال   ىيه  ثفدمّسا 
 ذلػ أن  الذ ال ُتعد  هي الشغير السجمؾر مؽ تبادل ييؽ صؾِت الث ال  الذ ال ح 

لمث ال ح فالث ال  الذ ال كتهسا صؾتان صامتان افتتاكّيان ح  ةخر،ان مؽ 
 ة تراان في  اح  االست ال ح ةت قان في االن ت مخرج  افد مّسا ييؽ األسشان ح

الجمر  المسس   فالّثال صؾت ممسؾس ح  الذ ال   افدة ح  هي : ص ة
 اال  ا،مارها لسشاسبة الدياق الرؾتيال ذَ الث   تحّؾلفح  مٔ)صؾت مجمؾر

 مؽ ح في أمثمة متعددة رد عؽ العرب   تحق  االندجام الرؾتي ييشمسا
 :ذلػ

 : ةيحَ بِ ة والشَّ يثَ بِ الشَّ 
ممووؽ تُوراب الحْ ورة  الِبْ وِر  الش ْموِر: نبيثَووٌةح   ُةدوَتْخَرجُ  ال لسوا ُيْشَبوُث ) أػ ُيشوَبُش ُةَقو

ي  َأن  الّذاَل في الش ِبيذة يدٌل مؽ  .مٕ) نبيَذة  .مٖ)الثالِ  ذكر ايؽ الدّّ
الرا   الرؾت شبيثة م االنتقال مؽاللتمسة ) الرؾتي  دياقةتفظ في ال  

لذا كان مؽ إلب الرام  السمسؾس ) الثال م ح    الظؾةه السجمؾر ) اليال م
مجمؾر ليتشاسب م   ام  السمسؾس إلب صام ٍ ا تحؾةه الّر صؾتيً  السشاسب

سياق التمسة الرؾتي ح  هذا ما ،ال عؽ العرب في تحؾةه الثال إلب ذال 
 لمسشاسبة الرؾتية في كمسة ) الشبيذة م . 

                                                 

 . ٖ٘ٔح  دراسة الرؾت المغؾػ ٖٚٔم ُيشغر : عمؼ المغة لمدعران ٔ)
ح  السحّؼ )نبذم ح  أساس البت ة )نبذم ٕٔم يشغر : القمب  اإليدال اليؽ الدّي  ٕ)

  المدان )نبذم.
 .ٕٔم يشغر : القمب  اإليدال اليؽ الدّي  ٖ)
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 : ، وَغَثم وَغَحمَ  مَ حَ هقَ سَ ثَ قَ 
ح  اْاَتَظَ  َلُه إذا أْعَظاي ِمشه ُدْفَعًة ،ّيدة  َأْكَثَر له حَاَثَؼ َمُه ِمؽ َماِلِه  َ َاَذمَ  ُةَقال:

 .مٔ)ِاْظَعًة  اِسَعة 
 أػ: َ َذَم لهح  َاَذَم لهح :  َثَؼ له َ ثسًاح،ال عؽ األصسعيح  َ مثمه َ َذَم َ َ َثؼَ 

 ؼح  ِايه :  َثَؼ له مؽثَ الغَ  ُم: مثهُ ذَ ح  الغَ أعظاي كثيراً أكثَر له مَؽ العظيِةح  َ 
ةماله  َ َذَم ح إذا  ي  َأن َ اَل ح أَكَمه ِيَشْمسٍةح أ  ِبجَ اٍل  ِشد   ةرغ ايؽ الدّّ

م َيَدٌل ِمْؽ َذاِل ) َ َذم م . َ ُةَقال: ِإن الذ اَل ُهَؾ األصُه  َ َثؼ ُمبدَلة َ َثؼَ )
 .مٕ)ِمْشهُ 

الّثال ذاال  الذ ال  اًل  تحؾةه   االندجام الرؾتي  التشاسب متحق  يتحؾةه
) في السجمؾرة لمذال السجمؾرة في هذي األمثمة فاالنتقال مؽ صؾت الغيؽ 

أّما م ح  في َ َثؼىيه تشاسب أكثر مؽ االنتقال مؽ السجمؾر لمسمسؾس) َ َذمم 
االنتقال مؽ صؾت القا  إلب صؾت الثال ) في َاَثَؼ م فمؾ األندب صؾتيا ح 

إلب صؾت ممسؾس مثمه ال مؽ صؾت ممسؾس ) القا  م فيث يتؼ االنتق
 الث ال م .)

 : وّ حُ و الجُ  هّ ثُ الجُ 
بسعشب  افدح  هؾ القيام عمب   ّ ذُ  الجُ  ؾّ ثُ الجُ ل غتي ذكر عمسال المغة أن  

ةّؾن عمب  ؾّ ثُ الجُ  ح  ذهب  عمب  ايؽ األعرايي إلب أن  مٖ)أطرا  األصاب 
                                                 

اح ح  أساس البت ة  ح   )ق ث م م في: الرح ٖٙٔ/ٔم يشغر: اإليدال أليي الظيب ٔ)
 ح  القامؾس السحيط .

 ح  السحّؼ  القامؾس .ح  ) ذمم في :تمذيب المغة ٘ٛٔ/ٕ م يشغر: ديؾان األدبٕ)
 . السحّؼ ح صح  السشتخب لترا )ج ث ام في : الجسمرة يشغر م ٖ)



 

 

 

2021 

ح  رّ،ح الدكتؾر دمحم فدؽ ،به مٔ)صاب : عمب أطرا  األ ّ ذُ بح  الجُ كَ الر  
أػ ااَم عمب أطرا  سعشب ح  فّدر القؾل بلن  َ،َثا الت رة  ييشمسا في ال

أػ َنَرَب ِ،ْذعه ،الدا عمب عقبيه اا ؼ  م اموَ او )أصابعه ح بلّنه ُةقَرُد يِ 
القدميؽ عمب أطرا  أصابعمساح  أن  القيام الحقيقيعمب األصاب  ُةَعّبر عشه يو 

 .مٕ)،ذا م )
ح فميد  عمب تعدد المغات  ا تتفما الجثؾ  الجذ  ل غي ايؽ ،شي  فسه  

 .مٖ)يدال مؽ الثال في رأةهمحّؾَلًة أ  الذال 
 ايدال أ  مؽ باب ا تت  المغاتتحّؾل صؾتي    سؾال أكان ما فدث هشا 

سبب تحؾةه الثال إلب ذال  اندجامه ح فسراعاة التشاسب الرؾتي   تعددها 
ح  الجيؼ صؾت مجمؾر أّ ر في الرؾت جثؾ  الجذ    لسجا رتما لمجيؼال في

ح  ُتدّسب له إلب صؾت ح ر مجمؾر ) الذال مالسجا ر له  هؾ ) الثال م  فؾّ 
 .مٗ)هذي السشاسبة الرؾتية بالسشاسبة الس  ِّرة

 الجحوة والجثهة :
ُعوووؾٌد َ ِمووويٌظح  الَقْبَدوووُة موووؽ الش وووار  هوووي الجسووورة الُسْمَتِمبوووة ح أ  هووويالِجوووذ ة : 

اْلعووؾد ةّووؾن اوود اْفتَووَرَق بعزووه َفتبقووب  الجووذ ة  أصووهةّووؾُن َأفوود رأسووْيه َ،ْسووَرة ح 
 .م٘)الِقظَعة الغميغُة مؽ الَخَذب َلْيس ِفيَما َلمب ايه هي ناري ِفي طرفه ح 

                                                 

 .م  السحّؼ )ج ذ ا  م يشغر :ٔ)
 . ٕٚٚ/ٔ) ،ثؾ و ،ثب م  م ُيشغر: السعجؼ االشتقااي الس صه ألل ا  القرحن الترةؼٕ)
 . ٕٔٓ/ٔم ُيشغر: سر صشاعة اإلعراب ٖ)
 . ٛٚٔم ُيشغر: نغرةة السشاسبة الرؾتّية ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖالمدان ) نبر م ح  ُةشغر : السخرص   م ُيشغر )،ذام في : التمذيب ح ٘)



 

 

2020 

 

ي  أن  الث   اإلمام  ةرغ  ِفي الَجْذ ة ح و بالثال و الَجْثؾةُر َػ    ال يدٌل ايؽ الدّّ
َ َاووود حمٔ)ح  بعزووومؼ يووورغ أّنموووا موووؽ بووواب تعووودد المغوووات  ا تتفموووا لوووذال يماموووؽ ا
 .مٕ) َ،ْذ ة  ُ،ْذ ة ِ،ْذ ةح : َ،ْثَؾة  ُ،ْثؾة  ِ،ْثؾةال ال  مثّمثة التمستان ردت

 هؾ ما ذكرته في الجثؾ  الجذ  .  لتبادلاالتحؾل   لمذا  الت دير لرؾتي 
 َتَمْعَثَم وَتَمعَحَم :
دَ َسا ُةَقال : َاَرَأ فَ   ما  ح  َما تسّ ثح  ما تؾّافح َتَمْعَذَم َأػ َما َتَرد 

ِّّي  َأن  الت معذم كالت معثؼ ححَّتَمْعثؼَ تَحّبد في ) َتَمْعَذم م م  الذ الَ ) َ َةرغ ايؽ الد
ح  التحؾل الرؾتّي ييؽ الّثال  الّذال سا ٌغ مٖ)في ) َتَمْعَثَؼ م م الث الِ ) َيَدٌل ِمَؽ 

 ال شػ ؾتيؽ مؽ ات اق في السخرج  اشتراك في أكثر الر ات ح لسا ييؽ الر
أن  الدياق الرؾتي لمتمسة عشدما تتؾن بالّثال أندب صؾتيا مشما بالّذال ح 

  في ذلػالسجمؾر ) العيؽ م لمسمسؾس ) الّثال م أن  الدياق يشتقه مؽ  ذلػ 
ستعساال  د راًنا م أكثر ارأيشا )تمعثؼح  لذلػ انتقال إلب األ ف  األسمه نظًقا

 .عمب األلدشة 

 الَغِثْيَثُة و الَغِحيحة :

تُووه ح َ اوود َ ووث  َةِغووث   َ ووذ  ُه  َةْيُحوو  ر،ووْ  َ ثيثووُة الُجوورح  َ ذيذتُووه: َ ِهووي ِمد 
ي  هذا مؽ اإليدال ييؽ الذال  الثال َةِغذ    .مٗ)ح  اد عّد ايؽ الدّّ

                                                 

 .  حّؼ ) ج ث   م م ُيشغر : إصتح السشظ  ح  السٔ)
 م المدان ) نبر م.ٕ)
ح ح  )لعذمم في: التمذيب  ٖٕٓح  التشز المغؾػ  ٕٕ٘ ح السشظ م ُيشغر : إصتٖ)

 . السحّؼ 
ح  )غ ث ثم في: التمذيب ح  ٜٖح  التشز المغؾػ ٕٕ٘م ُيشغر : إصتح السشظ  ٗ)

  الرحاح  ح  السحّؼ ح  ) غ ذ ذ م في : التمذيب ح  الرحاح .



 

 

 

2021 

ا موؽ تشاسوب ح  الثّوال مسا ييشمسو التحؾل الرؾتي هشا كسا في تمعثؼ  تمعوذم
 أندب لسا فيما مؽ   ة  انتقال مؽ الرعب إلب األسمه في الشظ  .

 : هذُ مُ يَ  وَ  ثُ ه مُ يَ 
 ،ووال عووؽ العوورب : ِإن ووه لووِشْعَؼ الَسووتُث ح  ُةقووال: ُفووَتن َيمووؾث ِيوويح َأػ َيُمووؾذ ِيووي

ي  َأن   وواَل الَث هاُهشووا َيوو ّّ ووي اِن ح أػ الَسووتُذ ح  َذَكوور ايووؽ الدوو َدٌل مووؽ ذاِل لمزِّ
 .مٔ)الذَ 

 لعوووّه الوووذال يموووؾذ هوووي األصوووه اسوووتشادا عموووب موووا اّعووودي المغؾةوووؾن موووؽ أن  كثووورة 
االسوووتعسال فوووي أفووود الم غووويؽ ح  اّمتوووه فوووي اآل ووور ح داللوووة عموووب أصوووالة كثيووور 
ّيووة اميمووه ح  كووذلػ كثوورة التروور   االشووتقاق فووي أفوود الم غوويؽ  االسووتعسال  فّر

 ُةحّؼ يما عمب أصالته .
 في يمؾذ أكثر استعساال  تررفا  اشتقااا مؽ الّثال .فالذال 

 وق :خُ فْ ذُ وق وَ خُ حْ ثُ 
   مووؽ الت ْسووَرةَسووسووا يمتووزُق بووه القِ  ِايووه: الث  ر اح ةرَ ْسووِاَسوو  الُبْدوورة  الت  الث ْ ووُر ق :

ِعتَاوة َمووا َيويؽ الش ووؾاة  نؾاِتموا ح ىيّووؾن  موا يود ُه مووَؽ الِقَسوِ  ِفووي رأِس الت ْسوَرةأػ 
 .مٕ)َس  القِ 

 .مٖ) ُةقال و أةزًا و الذ فر ق بإيدال الّثال ذاال ح لغٌة ىيه

                                                 

 .ح  الرحاح ح  السحّؼ م  ُيشغر )ل   ثم في : التمذيبٔ)
في:  ح  ُةشغر )ث   رقمٖٚٓمخيص في معرفة أسسال األشيال التشغر : يُ م  ٕ)

 ح  الرحاح  ح  السحّؼ.ب التمذي
ح  ُةشغر )ذ   رقم في : السحّؼ ح  التتسمة  الذيه  ٓٗم  ُيشغر : التشز المغؾػ ٖ)

 .ٛ٘/٘ الرمة لمرا اني 



 

 

2022 

 

يويؽ الروؾتيؽ موؽ  الت ُحّؾل الروؾتّي  التبوادل يويؽ الث وال  الوذ ال ُةَدوّؾ ه موا 
 . ات اق في السخرج  اشتراك في أكثر الر ات

 الَسْمث والَسْمح :
ووووَتٍم اَل َ َفوووواَل َلووووُه ح َمَمثمَيْسُمثمَسْمثووووًاح  َمَمَذهَيْسُمووووذي ُةَقووووال :  َّ َمْمووووذًاح ِإذا َطي بووووه ب

ووتم ال ِفْعووَه َمَعووه   َّ م الووذ ال فووي )َمَمووذاج أن  ّ،ووإسووحاق الز  ةوورغ أيووؾ .    َأْر وواُي ب
 .مٔ)ُمبدلٌة مؽ الّثال

 : اْنَحَعبو  بعَ ثَ انْ 
بالسال   اْنَثَعب َّ  كسا ذكر األزهرػّ  ح  مشهالشمرال  اتره ،رةانه في لػ ساْنَذ
عؽ العربح اؾلمؼ : َرَأْي  اْلَقْؾم مذعاييِّؽ َكَلن ُمْؼ ،ال عؽ األصسعي ير ةه ما 

 .مٕ)ُعْر  ِ ْبعانح  مثعايِّيؽ ِبَسْعَشاُيح َ ُهَؾ َأن َيْتُمؾ بعُزمؼ َبْعًزا
 َلَثَم و َلَحَم :

ُلَغٌة م ِباْلَ ْتِح َلَثؼَ َ  )ح  َلِثَؼ الر،ُه ز ،ته: إذا اب مما في مؾ   ِلثاِمماُةقال :
ِبيدػ : كَلن   َلِذَمهح    مٖ)َنَقَمَما اْيُؽ َكْيَداَن َعِؽ اْلُسَبرِّدِ  َلْذًما: َلِثَسُه ح اال الز 

 .مٗ)الث اَل َيَدٌل مؽ الذ اِل َأ  الَعْتس

                                                 

 . السحّؼ  حم  ُيشغر : التمذيب )م ل ثم ح  )م ل ذم في: الرحاح ٔ)
 م  ُيشغر : التمذيب ) ذ ص ب م.ٕ)
 ح  الرحاح )لثؼم ح  القامؾس )لثؼم  . ٚٗٗ/ٔم  ُيشغر : الزاهر اليؽ األنبارػ ٖ)
ح  التتسمة  الذيه ح  ُةشغر )ل ذمم : القامؾس  ٙٔٗ/ٖٖم  تاج العر س )ل ذ مم  ٗ)

 . الرمة



 

 

 

2023 

 : ْوتُ حَ ُت وحَ هْ ثَ حَ 

 أن   اود  رد .  نثرتوه أهْمتُوهْ تُوُه أػ ذَ ْؾُت الت َراَب فوي  ،وؾهمؼح  فَ ثَ ُةقال : فَ 
مشموووا  انتذوووا  السدووومسيؽ يوووؾم فشووويؽ فلَ وووذ األرض عشووود إلوووبد  يووودي َموووالّشبوووّي 

هؼ كمويًت. اؾلوه :فحوذا ةبزة مؽ تراب فحذا يموا فو أػ: ي  ،وؾهمؼ فسوا زال َفود 
 .مٔ)ح أيدل الثال ذاالفثا

 

                                                 

 .ٖٚ٘/ٔالتمذيب ) ح ذ ا م ح  الشماةة في  رةب الحديث  األ ر م  ُيشغر : ٔ)



 

 

2024 

 

 قاربهاء وُمالتبادل بني صوت الثَّالتحّول واملطلب الثاني : 

الُستقارب في السخرج م  االت اق في معغؼ ُةقرد بُسقارب الرؾت : الرؾت 
 الر ات. 

 . ال ال التال ح  الديؽ ح    ُمقارب صؾت الثال :

 اءالتبادل بين الثاء والتالتحّهل و أوال ا 

الث ال  الّتال صؾتان متقاربان ،ًدا في السخرج ح  مت قان في بعض الر ات ح 
يشمسووووا فووووي بعووووض هووووذا التقووووارب سووووؾ غ فوووود ث تحووووّؾل صووووؾتّي   اووووؾص تبووووادل ي

التمسووات  ح فسخوورج صووؾت الثووال مّسووا يوويؽ األسووشان فيمتقووي طوور  المدووان موو  
أطرا  الثشاةا العميا ح  مخرج الّتال لثوؾّػ أسوشانّي يمتقوي ىيوه طور  المدوان مو  
أصؾل الثشاةا العميوا ح  ايودال الثوال توال ةجعوه صوؾت الثوال يتول ر مخر،وا إلوب 

 هوذا التول ر بعد أن كان ييؽ األسوشان ح الخمف ىيربح الرؾت لثؾةًّا أسشانيا 
 مّسوووا سوووّؾغ هوووذا اإليوووودال حمٔ)ةجعوووه صوووؾت الثّوووال يتحوووؾّل موووؽ الر ووووا ة لمذووودة 

فتتهسووووا : صووووؾت   الروووو ات في بعووووض امسوووواا  التحووووّؾل الرووووؾتّي أةًزووووا ات
 صام  ممسؾس ح مش تح ح مدت ه .

لر ووؾة  لمووذي الحوور   ا )):مٕ)ؾشيةقووؾل كووانت التحووؾل الرووؾتي لمثووال فووؾل هووذا 
التووي مخر،مووا مووؽ يوويؽ األسووشان نزعووة مشووذ القوودم إلووب االنقووتب فر فووا شووديدة 
أسووشانّيةح  ذلووػ فووي بعووض لمجووات السشوواط  الستا سووة لممجووات حراميووة ح  مووؽ 
ذلوػ مووا نجوودي فووي السركؾمووات اليؾنانيووة فوي فووؾران  فووي تركؾنيوودي   فووي بووتد 

                                                 

ح  أصؾات العربية ييؽ التحّؾل  الثبات ٚٙٔح  ٘ٗم  ُيشغر: األصؾات المغؾةة ألنيس ٔ)
٘ٗ   ٘ٛ. 

 . ٘ٙم  در س في عمؼ أصؾات العربية ٕ)



 

 

 

2025 

لتوال اليؾنانيوة ال الثوال األنباط مؽ ترؾةر الثال في األسسال العربية  يؾاسظة ا
 . ((اليؾنانية 

 الحووو  أّن الشقوووؾش اآلراميوووة األكثووور اووودًما اووود افت غووو  بالثّوووال ح أّموووا الشقوووؾش 
 .مٔ)ال ل  فيما الّثال إلب تَ اآلرامية الستل رة فقد تحؾّ 

كسوووا شووواص اسوووتعسال الثّوووال يووودال موووؽ التّوووال عشووود اليموووؾد السقيسووويؽ فوووي الجزةووورة 
 .  مٕ)شعر الدسؾللالعربية ح   رد ذلػ في 

 اد  رد عؽ العرب أل ا  متعددة فدث فيما تحّؾل صؾتي  تبادل ييؽ الث ال 
ذكرها أصحاب السعا،ؼ ح  ذكرها أيؾ الظيب المغؾػ في كتابه اإليدال  الت الح 

الممجات العربية اليؾم تحّؾل صؾت  في   سشذكرها  نعددها بعد اميه ح  ح
لذديدة في الممجة الحجازةة  في اإلمارات ح الّثال الر ؾة إلب صؾت الّتال ا

 في الذام عسؾما ح  في مرر ح  في بعض مدن السغرب ح ىيقؾلؾن : َتؾر 
 . مٖ)في َ ؾر ح  تؾم في  ؾم 

 :  ل  ايدال صؾتي ييؽ الث ال  الت ال ا  رد عؽ العرب مؽ تحؾّ سسّ ف

 الَحِحث والَحِحت :

في بظؽ الجز ر ح  ُةمقب يما  ال ت كوه   ذات األطباِق مؽ الَتِرش ُةقال لمِقب ة 
 الَ ْحووووث ح   رد عووووؽ العوووورب تحؾةووووه  الَ ِحووووث   الَحْ ووووث ح الَحِ ووووثُ  ُةقووووال لمووووا :

                                                 

 .  ٛٙٔم  ُيشغر: السد ه في عمؼ األصؾات السقارن ٔ)
 .  ٜٙٔم  ُيشغر: السد ه في عمؼ األصؾات السقارن ٕ)
ح  اامؾس األصؾات المغؾّةة تارةخ  ٖ٘ييؽ التحؾل  الثبات م  ُيشغر: األصؾات العربية ٖ)

 . ٕٕٔ تظؾر  لمجات 



 

 

2026 

 

 الح  : ُلَغة ِفي )):مٔ)ال تال ىيقؾلؾن : الَحِ تؾالَ ِح  ح اال ايؽ درةدصؾت الثّ 
ما بالتال عر  مشأ ح  ،عه ايؽ هذام المخسي التمسة بالثال ((ب ةالح ث َ ِهي اْلقِ 

 . (( الثال السثمثة ىيه أعر )):مٕ)ح ةقؾل 

 ُةتفوووظ أن  أصوووؾات التمسوووة ) الح وووث م كمموووا ممسؾسوووة ح فالدوووياق الروووؾتي 
 مشدجؼ م  الرؾتيؽ الّثال  الّتال .

 : والثَّعثعة والتَّعتعة َتعَّ َثعَّ و 

َيِثع   وا اود ح      : الت َقي و ُ ث و الَثّعة إذا َااَل ح ُةَقاُل َ ع   رد بالتّوال و أةًزوا و : تَو   َيتو   َتعًّ
 .((َ ُهَؾ  ظلح َ َصَؾابه بالثال)):مٖ) َتّعة ح   ّظل األزهرػ لغة الّتال ح اال 

 .مٗ)الث ْعَثَعُة مثه الت ْعَتعة: َكتٌم ىيه ُلْثَغةُمتابعة القيل ح  ايه :  الث عثعة : 
فّاةووة كووتم الرُ،ووه َةِغمووُب عميووه ي  ايووه : الث عثعووة : ُلثَغووة  اّصووة بالثّووال ح فموو

 .م٘) عيٌب في ُنظقِه  الث ال  العيؽ فمي ُلْثَغة في كتمه

 هي : ُرت وة فوي  اد ذكر المغؾةؾن موؽ عيوؾب الشظو  أةزوًا : الث ْغثغوة  الت ْغَتَغوة
ْغَتَغوووًة المِّدوووان  ِ َقوووه ح ةقؾلوووؾن : َ ْغثَوووَغ فوووي كتموووه ُيَثْغِثوووغ َ ْغَثَغوووًة ح  َتْغَتَغُيَتْغِتغتَ 

                                                 

ح  ) ح   ث م في :  ٜٗ/ٔم  الجسمرة )ح   تم ح  ُةشغر : اإليدال أليي الظيب ٔ)
 الجسمرة  تمذيب المغة  الرحاح .

 .ٕٖٔم  شرح ال ريح ٕ)
يدال أليي الظيب م التمذيب )ث ص صمح  ُةشغر: الجسمرة )ت ص صم  )ث ص صم  اإلٖ)

ٔ/ٜ٘ . 
 م ُيشغر: الجسمرة )ث ص ث صم  التتسمة  الذيه  الرمة ) ث ص ص م. ٗ)
 م ُيشغر)ث ص صم في : العيؽ  التمذيب  المدان. ٘)



 

 

 

2013 

َلْؼ  َ كتَمه  رّدد تَتم ؼ َفر ك َأْسشانه ِفي ِىِيه  اْ َظَرَب اْ ِظرابًا َشِديًدا  ذلػ إذا 
 .مٔ)ه ُيَبيِّشْ 

 ُكشَثٌح وُكشَتح :

 . ((ح َ ُهَؾ األفس ُكْشَثح ُكْشَثحح بالثال َ الت ال َ،ِسيًعا: ر،ه )):مٕ)اال ايؽ درةد

 اّثَغخ و اّتَغخ :

َم مووووؽ أسووووشانه  يَ ْغوووورَ  تَ رْ َدووووهح أػ كَ تُوووورْ غَ ةقووووال:  َ  .  اذا سووووقظ  ح  هووووؾ مووووا َتقوووود 
ح  أصوومه : ا  َغوور ايووه بعوود ذلووػ ؾرح فووإذا نبتوو ثُغووفمووؾ مَ  رَ ِغوو ُ  :صووبيِّ ايووه هؾ 

ح  في لغة يشي أسد ال الث ال في الث   د س أُ  ؼّ  ُ  االفتعال  ال   تالدليلُ غرح فتَ ا ْ 
 .مٖ)ال اد امما في التّ ح بإيدال الّثال تاًل   رغَ ات  ةقؾلؾن :

 اد ذكر ايوؽ ،شوي عشود فديثوه عوؽ ا  ورد   اتّورد   ا  ولر  اتّولر   ا  شوب   ات شوب 
الثال إذا  اع  فال فوي افتعوه  موا ترور  مشوه امبو  توالح  أد سو  فوي ))أّن 

تال افتعه بعديح  ذلػ اؾلمؼ في افتعه مؽ الثرةد اتردح  هؾ متردح  انسوا امبو  
أ ووو  التوووال فوووي المسوووسح فمسوووا تجا رتوووا فوووي السخوووارج أراد ا أن تووالح ألن الثوووال 

مووؽ  ،ووه  افوودح فقمبؾهووا تووالح  أد سؾهووا فووي التووال بعوودهاح ليّووؾن  سووهةّووؾن الع
 الرووؾت نؾعووا  افووداح كسووا أنمووؼ لسووا أسووّشؾا تووال  توود تخفي ووا أيوودلؾها إلووب ل ووظ

 فووي الوودال بعوودهاح فقووالؾا:  دح  مثووه ذلووػ اووؾلمؼ فووي افتعووه مووؽ الثوولر: اتوولرح 
هذا هوؾ السذومؾر فوي االسوتعسالح  هوؾ أةزوا القوؾػ ...  شبافتعه مؽ  شب: اتّ 

                                                 

 . ٜ٘/ٔم ُيشغر )ث غ غم : في التمذيب  المدان ح  ُةشغر : اإليدال أليي الظيب ٔ)
الح  ُةشغر: اإليدال أليي الظيب م  الجسمرة )ك ن ث حم الرباعي الرحيح باب الثٕ)

ٔ/ٜ٘ . 
ح   )ث غ رم في : العيؽ ح  التمذيب ح  ٕ٘ٔ/ٔم ُيشغر: معاني القرحن لم رال ٖ)

  الرحاح . 



 

 

2012 

 

فووي القيوواسح  مووشمؼ مووؽ ةقمووب تووال افتعووه  ووالح ىيجعممووا مووؽ ل ووظ ال ووال ابمموواح 
ىيقؾل: ا رد  ا لرح  أ شبح كسا اوال بعزومؼ فوي ادكور: اذكور.  فوي اصوظمحؾا 

 .مٔ)((اصمحؾا

ّتغور ح لمتشاسوب الروؾتي  االندوجام  ما ذكري ايوؽ ،شوي يشظبو  عموب اّ غور   ا
 ييؽ الّتال  الّثال الذػ ذكري ايؽ ،شي .

 َكَثح و َكَتح :

 التووتح ِبالت وواِل  الثووال ُةَقووال: كتحتووه الووّرةح  كثحتووه ِإذا سوو   )):مٕ)اووال ايووؽ درةوود
 . ((َعَمْيِه الت َراب َأ  نازعته ِ َيابه

 َوَثَن و َوَتن :

ح  مثَموه:  هوؾ َ اِتوٌؽ  ا ِإذا َأَاواَم ِبوِه ؾًنوتُ  ُ َ ْتًشوا   ؽ تِ َتاِن َيوه ِباْلسَ ،ُ الر   ؽَ تَ  َ ُةقال : 
 الوؾاِتُؽ )):مٖ)،وال فوي العويؽ.  فموؾ َ اِ وؽٌ  اؾًنو ُ  ُ َ ْ ًشا   ؽ ثِ ه ِباْلَسَتاِن يَ ،ُ الر   ؽَ  َ  َ 

ووووحاح  (( الووووؾاِ ُؽ بالتّووووال  الثّووووال: الّذوووويل الُسقوووويُؼ الّراكووووُد فووووي مّاِنووووه ح  فووووي الرِّ
 .((لؾا ؽ مثه الؾاتؽح  هؾ الثاي  الدا ؼ ا)):مٗ)

 ((َ َااَل اؾم:   ؽ ِباْلَسَتاِن مثه  تؽ ِإذا َأَااَم ِبوِه َ َلوْيَس يثبو )):م٘)اال ايؽ درةد
ح  اووود أ رد  ايوووؽ ((اْلَسْعوووُر  : َ تَوووؽ َيوووِتؽ ُ تؾنوووًاح ِبالت وووالِ )):مٙ).  اوووال األزهووورػ 

                                                 

 .ٜٓٔح  ٜٛٔ/ٔم سر صشاعة اإلعراب ٔ)
 . ٜٙ/ٔم  الجسمرة )ك ت حم ح  ُةشغر: اإليدال أليي الظيب ٕ)
 . ٜٙ/ٔم   اإليدال أليي الظيب م  العيؽ )  ث نم ح  ُةشغر: التمذيب )  ث نٖ)
 م  الرحاح )  ث ن م. ٗ)
 م  الجسمرة )  ث نم . ٘)
 م  تمذيب المغة )  ث نم . ٙ)



 

 

 

2011 

عوؽ العورب ح اوال ايوؽ سويدي بعود  األعرايوي : َ  َوؽ بالسّوان  و بالث وال و فّاةوة
 .((فت َأْدَرغ مؽ َأْيَؽ َأْنَتَرُي ايؽ ُدَرْةدٍ )):مٔ)ذكري لحّاةة ايؽ األعرايي 

 ة :مَ تْ ة و الخَ مَ ثْ الخَ 

ورة  العَ  : َأْسوَ ه اْلوَبظؽ الَخَثموة الَخْثَموة  ُةقوال و أةًزوا و : الَخْتَموة  انوة حموا َيويؽ الد 
 .((َمبال أَعْ ال َ الت ال َزَعُسؾاح  الث  بالث  )):مٕ)رةد اال ايؽ دُ بالت ال  ح

 َرَثم و َرَتم :

و   َدا َقوه سوا ْ َأ  َفسوه رَ ُةقال : َر َوَؼ أن وه  مُ ف موايُ دْ ي َفت وب أَ رَ َكد   ِمثَموه  حَتَقظ ور ِمْشوُه الود 
ْ ُؼ بالتّوا)):مٖ)أةًزا : َرَتَؼ أنَ وُه و بالت وال و ح ،وال فوي التموذيب  ل  الث وال  الوّرْتُؼ  الور 

 .(( افٌدح َ اد َرَتَؼ َأْنَ ه  َر سه

 التبادل بين الثاء والدينالتحّهل و ثانيا ا 

التقوارب القووؾػ يوويؽ الثووال  الدوويؽ أّدغ لمتبووادل ييشمسووا ح  ذلووػ أن  الثووال  الدوويؽ 
حيث يمتقوي طور  المدوان مو  مّسا ييؽ األسوشانلسخرج فالثال مخر،ما متقاربي ا

طووور  المدوووان مووو  أطووورا  الثشاةووووا   ح  الدووويؽ مخر،مووواأطووورا  الثشاةوووا العميوووا 
ح كسووووا أّنمسووووا يت قووووان فووووي كثيوووور مووووؽ الروووو ات : فتتهسووووا : صووووؾت   الّدوووو مب

 .مٗ)صام  ر ؾ ح ممسؾس ح مش تح ح مدت ه 

                                                 

 م  السحّؼ )  ث نم . ٔ)
 .  ٜٙ/ٔم  الجسمرة )خ ث لم ح  ُةشغر: اإليدال أليي الظيب ٕ)
م  تمذيب المغة  )ر ت م م ح  ةشغر ) ر ث م م   ) ر ت م م في : العيؽ ح ٖ)

  التمذيب  الرحاح  القامؾس السحيط .
ح ٖ٘ٔح  دراسة الرؾت المغؾػ ٚٙح  ٘ٗم  ُيشغر: األصؾات المغؾةة ألنيس ٗ)

 .ٛ٘   ٗ٘ أصؾات العربية ييؽ التحّؾل  الثبات 



 

 

2010 

 

يؽ ر،ؾص به إلب الؾرال ح  لتوؽ   التحّؾل الرؾتّي لرؾت الّثال إلب صؾت الدِّ
 تحووّؾل  السحافغوة عمووب ر ا توه حلويس يتحؾةموه مووؽ الر وا ة إلوب الذوودة ح يوه ب

 .مٔ)لّثال سيًشا أسمّية ت امخر،ه ح فرار 

  تحّؾل صؾت الّثال إلب صوؾت الدويؽ كثيوٌر فواٍش فوي الممجوات العاميوة اليوؾم
،ة فوي  في مرر  الذام  في اإلمارات  في الممجة الحجازةة ح ةقؾلؾن : سوت 

ويؽ إلومٕ) ت،ة ح  ِمَدوال فوي ِمثوال  ب  وال فوت ةّوؾن إال لعيوٍب ح أّموا تحوّؾل الدِّ
 تذاكر ا الّمثَغ ح فقال اؾم :  )):مٖ)كسا ذكر ذلػ الجافظ ح ةقؾل في الشظ  ح 

يؽ ح  هؾ أن ترير  ال   .((أفدؽ المثِغ ما كان عمب الدِّ

 ح ما يمي : مّسا  رد في تحّؾل الث ال إلب سيؽ 
 : مَ جَ سْ أَ  وَ  مَ جَ ثْ أَ 

ح  َأْ َجس  الدساُل: َداَم مظُرهاح  رَ ثُ كَ َأّةامًا اَل ُةْقِمُ   َ َأْ َجؼ السَظُر ِإذا َداَم ُةقال : 
 .مٗ)َكَلْ َجَس َداَم مظُرها   الدساُل: َصب ْ  َجَس  َ َأسْ 

ا ِإَذا ُأْيوووِدَلْ   َووواًل ؾَبوووًة َعوووْؽ ِسووويٍؽح ِإال  َأن موووَ ُأَرغ الث ووواَل َمْقمُ )):م٘)رس اايوووؽ َفووو ةقوووؾلُ 
 .((ُ،ِعَمْ  ِمْؽ َباِب َأْفَعهَ 

                                                 

 .ٜ٘م  ُيشغر: أصؾات العربية ييؽ التحّؾل  الثبات ٔ)
األصؾات المغؾّةة تارةخ ح  اامؾس  ٛ٘م  ُيشغر: األصؾات العربية ييؽ التحؾل  الثبات ٕ)

 . ٕٕٔ تظؾر  لمجات 
 .ٕٖٕ/ٕم  البيان  التبييؽ ٖ)
ح  الرحاح ح  ) س ج م م في الرحاحح   الجسمرة م  ُيشغر )ث ج مم في : ٗ)

  السحّؼ.
 . معجؼ مقاييس المغة )ث ج م م م  ٘)



 

 

 

2011 

 ساخ :ه ثاخ

َ اَ وو  ِرْ،ُمووه فووي ُةقال :  َوواَخ َ سوواَخ ِفووي اأَلْرض الدووممة ِإذا َذَهووَب ِفيَمووا ُسووْ ًت.
: إذا َدَ مووو   َسووْيًخا  َسوووَيخاًنااألرِض َتُثؾُ َثْؾً ووا  َ ْيًخووواح  َسوواَ   َتُدوووؾُخ َسوووْؾً ا 

 .مٔ) َ ِرَا 

ُه اْلُمَذِلي  َةِرُف َسْيً ا  :مٕ)َااَل اْلُسَتَشخِّ

 َما  اَخ ِفي ُمْحَتَ ٍه َةْخَتمي  ُض كالر ْ،  َرُسؾٌبح ِإذا َأيي
 َثعاِبيب وَسعاِبيب :

َ ُهوَؾ ح ِمثوه َسوعاِييبِىيوِه  يبُ عايِ ثَ ؽ َاوْؾلمؼ: َسواَلتْ ِموو  افوُدها ُ ْعُبوؾب و يوب عايِ ث  ال
ِبي  السال الّرافي الرِّة   ًدا ال ِذػ ةخرج مؽ َفؼ الر   .مٖ)ظاظِّ سَ تَ مُ ُمَتَسدِّ

 مشوه اوؾلمؼ : اْنَثَعوَب السواُل  اْنَدوَعَب إيودال ح  تحوّؾل    بيؽ  عاييوب  َسوعاييب
 .مٗ)إذا َساَل 

 فاِثٌج وفاِسج :
َسووا ايووه ُربّ  ذكوور ايووؽ ُدرةوود أن م : َسووِسيَشة َفاِ ووه.ح أػ  َناَاووة فووا    فاِسووُةقووال : 

                                                 

 .  التمذيب ) ث   خمم  ٔ)
ْيَفح  الر ْ، : الَغديرحم  ٕ) ُسوؾُب: ال وِذػ  َأراد باأَلييض الد  ْيَف ِبوِه ِفوي َيَياِ وِه.  الر  َشب َه الد 

َيْرُسب ِفي الم ْحِؼ.  الُسْحَتَ ه: أَعغؼ َمْؾِ ٍ  ِفي اْلَجَدِد. َ َةْخَتِمي: َةْقَظُ .   واَخ  سواَخ: َذَهوَب 
 ِفي اأَلرض ُسْ ًت.

 ُيشغر : المدان ) ث   خ م.
 )س ص بم في التمذيبح  الرحاحح م  ُيشغر )ث ص بم في: الرحاحح  السحّؼح ٖ)

  السحّؼ .
 . ٜٙٔ/ٔح  اإليدال أليي الظيب ٕٔم  ُيشغر : القمب  اإليدال اليؽ الدّي  ٗ)



 

 

2012 

 

 ال وووا  َ   أشوووار األصوووسعي إلوووب أن   لمتؾموووال الدوووسيشة فوووا   َ ِان لوووؼ تتوووؽ َفووواِ ت.
 .مٔ)الش ااة ال ِتي َلِقَحْ  َفَدِسَشْ ح َ ِهي َفتي ةهي   ال اِس َ 

اال أيؾ الظيوب المغوؾػ : نااوٌة فواِ ٌ   فاِسوٌ  ح  هوي الَ ِتّيوُة الُعَذورال ح  بعزومؼ 
 .مٕ)ةقؾل : هي الدسيشة 

ّّ  ايووؽُ  دَ  رَ  اوود أَ  مجسؾعووة مووؽ األل ووا  التووي  اوو   ب المغووؾػّ ّيووي    أيووؾ الظ  الدوو
يؽ ح فسوؽ ذلوػ  يور موا سوب  ال  الدِّ الثّ صؾتّي ايدال ييؽ تحّؾل صؾتّي   فيما 
 :  مٖ)ذكري

 .تم أػ فيؽ ا تمط الغ   تمِ الغ   َس مَ مَ  َ  تمِ الغ   ثَ مَ سَ مُ يتُ تَ أَ 

 . ثَ طَ  َ دْ اَ  َ  هِ  ّ خُ رض بِ األ َس طَ ةقال  َ  فِّ يد بالخُ دِ الذ   بُ رْ الز   ثُ طْ الؾَ ؾَ دُ طْ الؾَ   

 .ُجدسان : ،دُؼ كهِّ شيلٍ  الُجْثسان  ال

وويَل َتْسُر ُووه فووي موواٍل ِشووبَه َد اٍل   يووِري فتووب َيَتَ وور ق  الَسووْرس الَسووْرث   : َمْر ُووَػ الذ 
َ ال  َمَرْسُته ىيه  .ح ُةقال : َمَرْ ُ  الد 

َؾل لؾَ  الث    .: َدال ُةِريب اْلغشؼ َ ُهَؾ استر ال ِفي أعزا ما  الد 

 .الَسم ة ُخْبزالر غيف التبير مش :الظ ْرُمؾُ ؾالظ ْرُمؾُس   

الِجْشووث: أألصوووه. ةقووال: فوووتن موووؽ ِ،ْشِثووَػ  ِ،ْشِدوووَػح أػ مووؽ أصووومػح لغوووة أ    
 لثغة.

                                                 

ح  ُةشغر )  ث ج م ٕٔح  القمب  اإليدال اليؽ الدّي   ٜٖم  ُيشغر : التشز المغؾػ ٔ)
 في : الجسمرة ح  التمذيب ح  السحّؼ  .

 . ٛٙٔ/ٔم  اإليدال أليي الظيب ٕ)
 . ٗٚٔو ٛٙٔ/ٔح  اإليدال أليي الظيب  ٕٔم  ُيشغر : القمب  اإليدال ٖ)



 

 

 

2013 

ِعير  نحؾ ذلػ مّسا ُيرمب به ح   :  الُحداَلةُ  الُحثاَلةُ  الر ِدػُل مؽ ِاذر الت سر  الذ 
 ُكهِّ َشْيٍل.

 َأْصِه ِصْدٍق. ِمؽ ح َأػ:ِصْدقٍ   ِاْرسِ  ِإْرِث ِصْدقٍ  إن ه َلِسؽُةقاُل:   

ووووَسَمة  الث َسَمووووة  ووووْسَمُة  ُةقووووال لمبقي ووووة فووووي أسوووو ه اإلنووووال مووووؽ السووووال   يووووري : الد   الد 
 . الث ْسَمة



 

 

2014 

 

 بين الثاء والحاء التحّهل والتبادلثالثا ا 
الثال  ال وال صوؾتان متقاربوان ،وًدا فوي السخورج ح  مت قوان فوي الرو ات ح هوذا 

 ووواق سوووؾ غ فووود ث التحوووّؾل الروووؾتّي   اوووؾص التبوووادل ييشمسوووا فوووي التقوووارب  االت
كمسووات كثيوورة ح فسخوورج صووؾت الثووال مووؽ طوور  المدووان موو  أطوورا  الثشاةووا ح 
 مخرج ال ال مؽ باطؽ الذ ة الد مب  أطرا  الثشاةوا العميوا ح  ايودال الثوال فوال 
 ةجعووه صووؾت الثووال يتقوودم مخر،ووا إلووب األمووام ىيرووبح الرووؾت شوو ؾًةا أسووشانيا

بعوووود أن كووووان يوووويؽ األسووووشان ح  مّسووووا سووووّؾغ اإليوووودال  التحووووّؾل الرووووؾتّي أةًزووووا 
فتتهسووا : صووؾت صووام  ر ووؾ ح ممسووؾس ح مش ووتح ح   الروو ات في امسوواا ات

 .مٔ)مدت ه 

ل الرووؾتي يوويؽ الثّووال  ال ووال ح   ردت لووه أمثمووة كثيوورة  اوود كثُوور التبووادل  التحووؾّ 
  شؾاهد في لغة العرب ح فسؽ ذلػ :

 هم :الثهم والح

الِحْشَظوة  الُخْبووز ،سيعووا اوود   هوويال ووؾم ىيسووا ذكور لغووٌة ادةسووة )):  مٕ)اوال ال وور ال 
مووووؾا لشووووا  مووووؽ العووورب سووووسعشا ُذِكووورا. اووووال بعزمؼ: أهووووه هووووذي المغوووة ةقؾلووووؾن: َفؾِّ

بالثوالح « َ ُ ؾِمَموا»بالتذديد ال  يور ح يرةود ن ا تبوز ا  هوي ِفوي اورالة َعْبود    
بالروووؾاب ألنوووه مووو  موووا ةذووواكمه: موووؽ العووودس َ اْلَبَروووِه فتلّنوووه أشوووبُه السعشيووويؽ 

 .(( ِشْبمه.  العرب ُتبدل ال ال بالثال

                                                 

 .ٖ٘ٔح  دراسة الرؾت المغؾػ ٘ٗح  ٗٗم  ُيشغر: األصؾات المغؾةة ألنيس ٔ)
 . ٔٗ/ٔم  معاني القرحن ٕ)



 

 

 

2015 

فالث ؾم  ال  ؾم : الحشظُة ح  الث ؾم موؽ البقوؾل ح  اود فودث ييشمسوا تحوّؾل صوؾتي 
.  مٔ)مووؽ الث ووال لم ووال عشوود كثيوور مووؽ العمسووال ح  فسمووؾا الم غوويؽ عمووب الووداللتيؽ 

غ أن ووه ال إيوودال  ال تبووادل يوويؽ الّرووؾتيؽ هشووا ال ووتت   اْن كووان ايووؽ ،شووي يوور 
 ما ةختبوووووز موووووؽ الحشظووووة ال وووووؾم ؾاب عشووووودنا: أنّ  الّروووو)):مٕ)داللتمسووووا ح ةقوووووؾل 
موو  الخبووزح أػ  بزتووهح  ليدوو  ال ووال عمووب هووذا يوودال مووؽ الحبووؾبح ةقووال: فؾّ 

 .((الثال
 ُثّم و ُفمَّ :

لمؼ فوي )  وّؼ م : ُفوؼ  ح  اد ،ال عؽ العورب اوؾ  ُ ؼ  فر  عظف ة يد الترا ي ح
 .مٖ) هي لغة لبعزمؼ 
 السغاثيخوالسغافيخ :

ح  السغوا ير  مث َ َ يوريالرِّ شجر ةّؾن ِفي ُفمٌؾ كالعده مثه الرسغ  :السغا ير
َ  رج الش واس َيَتسغثور نح َأػ: ةجتشوؾن السغوافيرحلغة يشي أسد ح   يورهؼ ةقوؾل :

 .مٗ)ؾن الَسغاِفيرَ َيَتَسْغَ ر ن َأػ َةْجَتشُ ح  مثمه  السغا ير
 اْنَثَجخ و اْنَحَجخ :

ح  ةورغ ايوؽ فوارس  ايوؽ سويدي  ِإذا َسواَل َموا ِىيوهِ ُةقال : اْنَثَجَر الُجرحح  اْنَ َجور: 
 .م٘)أن  الّثال ُمبدلة مؽ ال ال 

                                                 

ح   )    مم ٜٕٛح  السشجد في المغة لتراص ٚٛٔ/ٔم  ُيشغر : اإليدال أليي الظيب ٔ)
 ّؼ .في التمذيب  السح

 . ٕٕٙ/ٔم  سر صشاعة اإلعراب ٕ)
 .ٖٜٔ/ٔح  اإليدال أليي الظيب  ٜ٘ٙ/ٔم  ُيشغر : السشتخب لتراص ٖ)
 ح   )غ ر ثم في التمذيب  السحّؼ .ٙٛٔ/ٔم  ُيشغر : اإليدال أليي الظيب ٗ)
ح   )ث ج رم في التمذيب  مقاييس المغة ٜ٘ٔ/ٔم  ُيشغر : اإليدال أليي الظيب ٘)

  السحّؼ .



 

 

2016 

 

 الة :الة و ُححَ ُحثَ 

ح ىُيظمو  ل وظ ُفثالوة عموب الور ذل   الوردػُل موؽ لُحثاَلُة: الر ِدػل مؽ كوه َشوْيلا
ر ْسووو عموووب  ُاذوووارة الت  ،الظعوووام لموووا يبقوووب فوووي اإلنوووال موووؽ ردػ عموووب الّشووواسح 

وو وو  ْيووَر ىيووه مالَ َمووا  الوور دػل مشمووا  يرعِ  الذ  ح  عمووب  م ووةِ جُ ِفووي َأْسووَ ه ال با َيْبَقووس 
ؽ أنوووؾاص يووري ِموو َ  ايتموووا ح  ُ ْ ووه الووّدهؽ  َ  اةووة الَقووَر  ح  عمووب ردػل الحشظووة  نُ نُ 

اِفي هْبَقب َأْس ال ِذػ يَ  الث ِخيؽُ يب  هؾ الظِّ   .مٔ)الر 

اوووووال ايوووووؽ  اووووود  رد عوووووؽ العووووورب اوووووؾلمؼ : ) ُف الوووووة م بال وووووال لوووووذات السعشوووووب ح
َفَلم ا َاْؾُلُمْؼ ِلُحَظاِم التِّْبِؽ ُفَ اَلٌة َفَموْيَس ِموَؽ اْلَبواِبح ِإن َسوا ُهوَؾ ِموْؽ َبواِب )):مٕ)فارس

ْيَداِل   أِلَن  اأْلَْصَه ُفَثاَلٌةح فَ   .((َلْيَدَلِ  الث اُل َفالً اإْلِ
 :  ةُ فَ اأُلرْ اأُلْرَثُة و 

ي اإِلندووان ل  وور الحوودّ ظموو  عمووب : الَحووّد ح ىيُ  اأُلْرَفووة اأُلْر َووة ِإذا اووال   ذلتوو ةحوود 
ظمووو  ةُ   ح  ؽيْ اْلَحووود اْلَ اِصوووه َيووويؽ اأْلَْرَ وووعموووب ُةظمووو  ح    لوووه: ال َتِبْعوووُه ِإال بّوووذا

ياصَما َييؽ الد  ِر  ا َ ْرهعمب ال  .مٖ)لزِّ

.  أن  السعجووووؼ الزراعووووي َ َ ووووَ   ذكوووور محقوووو  كتوووواب اإليوووودال أليووووي الظيووووب د
    السشار ييؽ األر يؽ بال رندية  ُةراد به  Abornageالتلِرةث م مقايه )

                                                 

ُيشغر )ح ث لم في التمذيب  مقاييس المغة  السحّؼ ح   ) ث   ل م في م  ٔ)
 السرباح السشير.

 م  مقاييس المغة ) ح   ل م .ٕ)
م  ُيشغر )أ ر ثم   )أ ر  م في : التمذيب  مقاييس المغة  الرحاح  السحّؼ ح ٖ)

 . ٙٛٔ/ٔ اإليدال أليي الظيب 



 

 

 

2003 

 ذلوػ ب زوه اإليودال ح  )):مٔ)ح اوال Cadastreح      ) التلرةف م مقايوه 
اة  موؽ الجوؾاهر مشوا،ؼ تحتواج  في لغتشوا العربيوة موؽ الس وردات الروالحة لمحيو

 .((إليما في عررنا هذا السعا،ؼ 

ي    أيووؾ الظ ّيووب المغووؾّػ مجسؾعووة مووؽ األل ووا  التووي  اوو   ّّ  اوود َأ َرَد ايووُؽ الدوو
 :  مٕ)فيما تحّؾل  ايدال ييؽ الثال  ال ال ح فسؽ ذلػ  ير ما سب  ذكري

 ح  ذلػ  عافؾر شرّ  ِفي عا ؾر شرّ  ؾا: َ اعفي السثه ُةَقالالعاثهر و العافهر :
الر،وُه لسثه : يَموا. َ َأصوت  اها َ اَل َشوَعر ؾ حتدوبلؼ ة  َمْمَمتة ِفي َ ْرطة ؾاِإذا َ اع

َأ  ح  هوؾ سودي يرتود  ىيوه السوال ح ةسذي ِفي ُعْمسوة الم ْيوه فيتعثّور بعوا ؾر الَسِدويه 
ي سيُه اْلَسَظر َفُربَسا َأَصاَبُه ِمْشُه َ ْثلٌ  ِفي  دٍّ   َأ  كدر. َش ٌ َأ  عَ  َ د 

إال أنا إذا  ،دنا لم ال  ،ما  ))حهشا  ،هايؽ ،شي أّن إيدال الثال فال له   ةرغ 
نحسمما ىيه عمب أنما أصه لؼ ةجز الحّؼ بّؾنموا يودال إال عموب ةوبح   وعف 

 تجؾةز.

 ذلػ أنه اد ةجؾز أن ةّؾن اؾلمؼ:  اعوؾا فوي عوافؾرح فواعؾال موؽ الع ورح ألن 
ذلػ اوووالؾا: ع رةووو  لذووودتهح  مثالوووه: فعميووو  مشوووهح الع ووور موووؽ الذووودة أةزووواح  لووو

 .مٖ)(( ةذمد لمذا اؾلمؼ:  اعشا في ع رةح أػ ا تتط  شدة
أةًزوووا ح  َ،وووَد   ،سعوووه أْ،وووداث ُةظمووو  عموووب القبووور : َ،وووَدث جاااجث و جاااج  :

الح ألنمووؼ اوود  الؾ،ووه أن تتووؾن ال ووال يوودال مووؽ الث وو)):مٗ)ح اووال ايووؽ ،شوويبال ووال 
                                                 

 . ٔفاشية  ٙٛٔ/ٔم  اإليدال أليي الظيب ٔ)
 . ٜٛٔو ٔٛٔ/ٔح  اإليدال أليي الظيب  ُٖٗيشغر : القمب  اإليدال  م ٕ)
 . ٕٓٙ/ٔم  سر صشاعة اإلعراب ٖ)
 . ٕٓٙ/ٔم  سر صشاعة اإلعراب ٗ)



 

 

2002 

 

ح فاسووتدل ايووؽ ،شووي عمووب أصووالة ((قؾلووؾا أ،وودا أ،سعووؾا عمووب أ،ووداثح  لووؼ ة
الّثال بسا ترر  مؽ التمسة مؽ الجس  ح فل ب  أّنما األصوه الوذػ تحوّؾل إلوب 

 فال في االستعسال .

بي ِ مِ الَخْيُه اْ ِتثا ًاح ِإذا َأَصاَيْ  َشْي ا  اْ َتث  : اغتثَّ واغتفّ   دَ ْعوَدوِسَش  بَ فَ  ؽ الر 
ح  ُةقال لمذػ ُتريبه مؽ الر بي  : الُغّثة  الُغّ ة ح  هي ال الباْ َت  تْ  ِمْثمهالُمزالح   
 كالقؾت. 

 و بال ال و  غهمَ ه َ َكَذِلَػ فَ ِإذا َشَد َ َيْثُمُغمَثْمًغاه رْأسَ  غَ مَ ُةَقاُل  َ َثَمَغ و َفَمَغ : 

 . ح  في ِفَشال َداِرػ ُةقال : ،مدُ  في ِ َشال َداِرػ  شاء :شاء وفِ ثِ 

فلصووتنح أمووا فشا هووا فسووؽ    شا هووا أمووا اووؾلمؼ فشووال الوودار )):مٔ)اووال ايووؽ ،شووي 
فشي ة شبح ألنما هشاك ت شبح ألنػ إذا تشاهي  إلب أارب فد دها فشي .  أما 
 شا ها فسؽ  شب يثشيح ألنما هشاك أةزا  شثشب عؽ االنبداطح لسجويل ح رهواح 

 .(( انقزال فد دها
 : أػ ناعٌؼ تار  الِجدؼ ُمستمٌئ سسيؽ .  تٌم َفْؾَهد  َ ْؾَهدُفِتي :َثْهَهجوَفْهَهج:

 مووا  اوو  عشوود الرِّشووال مووؽ السووال عمووب عموور السدووتِقي ألنّ  هؾ : الشَِّثي ااه الشَِّحااي  
َح عمب الثوؾب ح شال يشفيه الرِّ  شوال عشود هوؾ تظواير السوال عوؽ الرِّ :  ايوه فيشز 

 . االستقال 

                                                 

 . ٕٓٙ/ٔم  سر صشاعة اإلعراب ٔ)



 

 

 

2001 

ال عشوود االسووتقال ن ووي  أمووا اووؾلمؼ لسووا ن وواي الرشووال مووؽ السوو)):مٔ)اووال ايووؽ ،شووي 
ا نجوود لتووه  افوود مشمسووا أصووت نووردي إليووهح  اشووتقااا  نثووي فلصووتن أةزوواح ألّنوو

 .((.  اد ةجؾز أن ةّؾن الثال يدال مؽ ال ال..نحسمه عميه.
 . ِمْثُه َعَ ؽَ  َبِه َةْعُثُؽ َعْثشًا: َصعدجَ َعَثَؽ ِفي الُةقال :  َعَثن و َعَحن :

ْيخَدَلث و َدَلف : ُةذوبه الور اص  َيْدِلف  َةْدِلث: ِإذا َمذوب َمْذويًا َ وِعي ا ُةَقال لمذ 
. 

  هؾ داٌل ةل ذ اإليه .الش كاث والش كا  : 

َفِيي : َثِيي و الااجَّ َ ِ ي  الااجَّ ف ي الد   ِمووؽ السظوور: الووذػ َةووْلِتي بَعوود اْشووِتداِد الَحوورِّ ٍ ؾالوود 
َ ِ ي  اأَلرْ  أ ر،وو : هووؾ الووذػ َةِجوويُل إذا  ايووهح  انقظوواص الَتْسووَلة  ُض الَتْسووَلَة.  الوود 

ْيفِ  مثمه الّدفِ ي  . : ِنتاُج الَغَشِؼ في الر 
ِثيشااة ِفيَشااةُ و  الجَّ ِفيَشووةُ  الجَّ ِ يشووة: الد  وويُل الَسوودُفؾن ح  : الد  َاوواَل اْيووُؽ ِسوويَدْي: ح  هووؾ الذ 

  ح ْسووورٍ َمْؾِ وووٌ ح َ ُهوووَؾ َمووواٌل ِلَبِشوووي َسوووي اِر ْيوووِؽ عَ  ايوووه : هوووؾ   ُأراي َعَموووب اْلَبوووَدِل.
 .مٕ)َمْشِزٌل ِلَبِشي ُسَميؼأ  

،بان  َمْجُ  ٌث َأػ َمْذُعؾر هؾ  .فَ ِزصَ  ُةَقاُل ُ،ِ َثُيْجَلُثح ِإَذا ُأْفِزصَ ُجِيَث و ُجِيَف :
. ح أػ َفوِزَص فموؾ َمْجوُ   ٌ  ُ،ِ وَف الر ُ،وهُ و أةًزوا و : اد  رد بال الو .مشز ص ال  اد 

 .((]َيَدٌل[ ِمَؽ الث الِ  َ َكَلن  اْلَ الَ )):مٖ)اال ايؽ فارس 

                                                 

 . ٕٔٙ/ٔم  سر صشاعة اإلعراب ٔ)
  م  ُيشغر ) د ث ن م في : التمذيب ح  السحّؼ ح  المدان .ٕ)
 . ٓٓ٘/ٔالمغة ) ج أ   م م  معجؼ مقاييس ٖ)



 

 

2000 

 

ح أ   الَج وه  الُج وال الَجْثوه ل :ل و َجحْ ثْ جَ  وَعِر: التثيوُر الُسْمتَوف  وَجِر  الذ  موؽ الذ 
ح َ ُمَظ  اَ  الذػ وْخؼ الَتثيوف الُسْمتَوفّ  ُةظم  عمب  ُرَر مشهح أ  َكُثَف  اْسَؾد   الز 

 .مٔ)َ،ْثه   َ،ْ ه ح  لذلػ أطمقؾا عمب نؾٍص مؽ الشسه ُكبار : مؽ ُكهِّ شيلٍ 

: مٕ) بًيوا ح اوال ايوؽ فوارس ُةقال ر،ه َ دٌم   َفوْدٌم  إذا كوان  قويًت َثْجم و َفْجم : 
ْيَدالِ ))  .((َزَعُسؾا َأن  الث ْدَم ُهَؾ اْلَ ْدُم. َ َهَذا ِإْن َصح  َفُمَؾ ِمْؽ َباِب اإْلِ

لسوا   االسوتيعاب  سورَعة اأْلَْ وذ: يوفالم ْقثؾالت ْمِقيوث   الم ْقوف  الت مقِ َلِقَث و َلِقَف :
ه َ ووقِ لَ َلِقَثممْقثًوواح  َلَقثًووا ح  الَتَقثَووهح  َتَمّقثَووه ح   ح ُةقووال :يْرمووب ِإَلْيووػ ِباْلَيووِد َأ  ِبالمَِّدووانِ 

 .مٖ)ه: تَشا له ِبُدْرَعة َ قّ مَ هح  تَ  َ قَ  اح  التَ قَ  اح  لَ قْ لَ 
ْثحًا  كَ ةَّثُحمَكووَثَح الذوويلَ ُةقووال : َكااَثَح و َكَحااَح : َ ُحووه َكْ ًحووا  َ حووهَّ ّْ  ِإذا كذووفة

 .َعشُه  ظالي

َيْظُثرَطْثًراح الم بش:َطَثرَ بؽ. ُةَقووال: الخثووؾرة َفووؾق الم وو الظ ْ وورة رةْثووالظ  خة :خة والّطْحااالّطْثاا
ِإذا  ح  َطّ ورَ يورا َفُموَؾ مظثورظثِ تَ الم بشرَ ث  طَ  ُطُثؾًراح  َطَ َر َةْظُ ور َطْ وًرا ح   ُطُ وؾًراح   

 .مٗ)َفَراَر ِفي َأْسَ مه َمال رَ ثُ  َ 

                                                 

 م  ُيشغر ) ج ث ل م   ) ج   لم في : التمذيب  القامؾس السحيط.ٔ)
ح  ُةشغر ) ث د م م في : الجسمرة  ٖٖٚ/ٔم  معجؼ مقاييس المغة ) ث د م م ٕ)

  التمذيب .
 م  ُيشغر ) ل ق ث م   ) ل ق  م في : التمذيب  السحّؼ   القامؾس السحيط.ٖ)
 ر م   ) ط   رم في : الجسمرة  الرحاح  السحّؼ .م  ُيشغر ) ط ث ٗ)



 

 

 

2001 

 ناللته لهملاملبحث الثاني : حتول صوت الّثاء بإدغامه يف صوت آخز

كثيوٌر موؽ أصوؾات المغوة العربيوة تتوول ر بسجا رتموا ألصوؾاٍت أ ورغ ح مّسوا يشووت  
عشووووه تحووووؾٌل صووووؾتي  انوووودماج يوووويؽ الرووووؾتيؽ السوووو  ِّر  الُسوووو   ر ىيووووه ح ُسووووّسي 

ح  أد مموووووا مٔ)لتقرةوووووب  التجشووووويس فوووووي ترا شوووووا العربوووووي باإلد وووووام  السزوووووارعة  ا
 . مٕ)السحد ؾن تح  مرظمح السسا مة

ات قوو   ،مووة نغوور العمسووال اوودةسا  فووديًثا فووي أّن اإلد ووام  السسا مووة تتثُووُر  لقوود 
أكثووُر فووي التووتم ح فالثقووه فيمووا إذا تجووا رت  ))فووي أصووؾات ال ووؼ  المدووان فمسووا 

 .مٖ)مم   تقارب  أعمر ح  التخفيف لما ألزم

وؾَتْيِؽ  اد ات   العمسال عمب أن   ؾَتْيِؽ الُسَتساِ َميِؽ ح   الر  اإِلْدَ اَم َةقُ  ييؽ الر 
ووووؾَتْيِؽ الُسَتجاِنَدووووْيِؽ ح فيوووود ُ ُه أفووووُد الحووووَرَفيؽ فووووي اآل وووور ح الُسَتقوووواِرَبيِؽ ح   الر 

 . َةِريَراِن فرًفا  افًدا ُمَذدًدا

و السقروؾُد بالُسَتسوا ِ  و ِة ح كالَبواليِؽ ح ؾَتْيِؽ الُستِ َقويَميِؽ : الر  ِؽ فوي الَسخوَرج  الرِّ
 [ . ٕٛالشسه : { ]  اذهب بّتايي} في نحؾ اؾله تعالب 

ووؾَتْيِؽ الُسَتقوواِرَبيِؽ الّمووذيِؽ َتَقاَربووا َمْخرً،ووا أ  ِصووَ ًة ح فالتَقوواُرُب فووي الَسْخووَرج    الر 
يؽ في اؾله تعالب :   [ . ٔ{ ] السجادلة :  اد َسِس } نحؾ : الّدال  الدِّ

ووو ة نحوووؾ : التّوووال  الث وووال فوووي اؾلوووه تعوووالب  { ]  كوووذ ي  َ سوووؾد}  الت َقووواُرب فوووي الر 
ح فالّتال  الث وال متقاربوان ِصوَ ًة   فمسوا ممسؾسوتان مش تحتوان [  ٔٗٔالذعرال : 

                                                 

ح  شرح الس ره اليؽ ةعيش  ٔٗٔ/ٕح  الخرا ص ٚٚٗ/ٗم  ُيشغر : التتاب ٔ)
ٔٓ/ٗٚ . 

 . ٖٚٛدراسة الرؾت المغؾػ ح   ٜٚٔم  ُيشغر : األصؾات المغؾةة إليراهيؼ أنيس ٕ)
 . ٖ٘ٔ/ٓٔم  شرح الس ره اليؽ ةعيش ٖ)



 

 

2002 

 

مدووت متان مرووستان مراقتووان ح  ان كانوو  الت ووال صووؾًتا شووديًدا ح  الث ووال ِر ووَؾًة ح 
  ات ال ُكمِّما .أن  الّتقارَب ةّؾن في أكثر الرِّ  إال

ؾَتْيِؽ الُسَتجاِنَدْيِؽ ُهسا الُستِ قاِن مخرً،ا الُسخَتِم اِن ِص ًة    ح  ذلػ في مثه الر 
ال في الّتال ح نحؾ اؾله تعالب  .[  ٕٙ٘] البقرة : { ادت بي ؽ } إدَ اِم الد 

سها اإِلْدَغام إلى ِقدسين :  وقدَّ

 الثووواني   أ لمسوووا سووواكؽ ؾتان هوووؾ موووا التقوووب ىيوووه صوووغاااام الراااغيخ : داااا اإل1
 ح د ن فاِصٍه ييشمسا مؽ أصؾات الميؽ . ساكشسثمه

أ لمسوا متحورك ح سوؾاًل أكانوا لتقب ىيه َصْؾتان   ا  هؾ ماا اإلدغام الكبيخ : 2
 ُمتسا ميؽ أم متجانَدْيِؽ أم ُمتقاربيؽ .



 

 

 

2003 

 ه يف ممالله وُمجانسهاملطلب األول : حتّول صوت الّثاء بإدغام

 أواًل ا تحّهل صهت الّثاء بإدغامه في مساثمه 

فوي { َفْيوُث َ ِقْ ُتُسوؾُهؼْ } رد إد ام الث وال فوي مسا موه إد اموا كبيوًرا فوي اؾلوه تعوالب
 . [ٖٚفي ]السا دة: { َ اِلُث َ تَ ةٍ } اؾله تعالب[ ح   ٜٔح  الشدال: ٜٔ]البقرة: 

 امه في ُمجاندهثانًيا ا تحّهل صهت الّثاء بإدغ

 أواًلا إدغام الثَّاء في الحَّال :
 رد إد ام الّثال في ُمجاِندوه صوؾت الوذ ال إد اموا كبيورا فوي أا اإلدغام الكبيخ :

فوودث تحووؾل هشووا لرووؾت .  [ٗٔ{ فووي ]حل عسووران: اْلَحووْرِث َذِلووػَ }اؾلووه تعووالب 
ل صوؾت الث وال الّثال بإد امه في صؾت الذ ال بعدي إد اًما كبيًرا ح نتيجة لتحؾّ 

مووؽ صوو ة المسووس إلووب صوو ة الجموور التووي هووي صوو ة صووؾت الووذ ال ح فتحووّؾل 
 صؾت الثال إلب صؾرة الذ ال في الشظ  .

 رد فووي كتوووب القوورالات ،ووؾاز إد وووام الث ووال إد اًموووا  ب ا اإلدغاااام الّرااغيخ :
أعمووري ايووؽ [ ٙٚٔاألعوورا :{]يممووث ذلووػ}صووغيًرا فووي الووذ ال ح فووي اؾلووه تعووالب

ش  هذوووامح  ا ُتموووف عوووؽ اوووالؾنح فووور غ ايوووؽ يؾةوووان اإلد وووامح  ر غ كثيووور   ر 
شوووووووشاني عوووووووؽ عبيووووووود عوووووووؽ ف وووووووص الجع وووووووي عوووووووؽ األ نقوووووووه يوووووووري اإلعمار.  

 .مٔ) البااؾن باإلد امباإلعمار.

تحّؾل صؾت الث ال السمسؾسة إلب صوؾت الوذ ال السجموؾرة ح  صوار فوي صوؾرة 
بيووة إذا التقيوووا  أفووودهسا الووذ ال فوووي الشظوو  ح  ذلوووػ أن  الروووؾتيؽ فووي المغوووة العر 
ليرووبح الرووؾتان إّمووا  ))مجموؾر  اآل وور ممسووؾس فإّنوه يتوول ر أفوودهسا بواآل ر 

                                                 

 . ٖٔٔ/ٔرالات الدب  ُيشغر : اإلاشاص في القم  ٔ)



 

 

2004 

 

مجمووؾرةؽ   ممسؾسوويؽ ح  ةغمووب عمووب المغووة العربيووة أن يتوول ر الّرووؾت األ ل 
بالثاني ح فإذا كان األ ل مجمؾًرا  الثواني ممسؾًسوا أصوبح الروؾتان ممسؾسويؽ 

 .مٔ)مماني مجمؾًرا أصبح الرؾتان مجمؾرةؽ ح   اذا كان األ ل ممسؾًسا  الث
 إدغام الثَّاء في الّظاء :

 مووو  الذوووؾاهد القرحنيوووة موووؽ ذكووور إد وووام الثّوووال فوووي الغوووال ح  الغ وووال فوووي الث وووال 
عبث  ح   ذكر له المغؾةؾن مثاال مرشؾعا ح في اؾلمؼ :إد اًما كبيًرا  صغيًرا 

ح ةقووووؾل ايووووؽ ةعوووويش مٕ)تًوووا  أةقووووظ  اي  موووظ  ووووامر ح ابعووووْث عالًسووووا ح  عوووالؼ ح  
د ؼ كوّه  افودة فوي صوافبتماح إاّل أّن الح تُوال مو  الت وال كالظ وال مو  الغ و الث  )):
 . مٖ)ممال أفدؽُ في الغ   الالث  د ام إ
 

                                                 

 . ٜ٘في الممجات العربية د. إيراهيؼ أنيس م  ٔ)
 . ٛٗ٘/٘ح  شرح الس ره  ٕٔٛ/ُٖيشغر : شرح الذاىية لمر ي م  ٕ)
 . ٛٗ٘/٘شرح الس ره م  ٖ)



 

 

 

2005 

 املطلب الثاني : حتّول صوت الثَّاء بإدغامه يف ُمقاربه

يؽ ح  حالّتال   هي :ح مخر،ًا  الث ال في األصؾات الُسقاِربة له صؾت ُيدَ ؼ  الدِّ
يؽ ح اد .   الِجيؼ ح  الذِّ ال  الز   . ُتد ؼ ىيه : الت ال ح  الد 

 الّثاء الّتاء :بين دغام اإلا 1

 إدغام الثَّاء في التَّاء :

 رد فوي القورالات إد وام الثّوال فوي الت وال إد اًموا كبيوًرا ح فوي أا اإلدغاام الكبياخ :
أفسوووؽ هوووذا } ح  اؾلوووه تعوووالب [ ٘ٙلحجووور : { ] ا َفيوووُث تُووو مر ن } اؾلوووه تعوووالب 

ل لروؾت الثّوال بإد اموه فوي صوؾت فودث تحوؾّ [ٜ٘الوشجؼ:{ ] الحديِث تعجبؾن 
تحوّؾل مخورج صوؾت الثوال إلوب مخورج صوؾت نتيجوة لح إد اًموا كبيوراالّتال بعدي 

 ال مؽ ص ة الر ا ة إلب ص ة الذدة  .ل الثّ ح  تحؾّ الّتال
ات إد وام الث وال فوي الت وال إد اًموا صوغيًرا  رد في القورالب ا اإلدغام الرغيخ : 
ح  لبثُ  ح [ ٜٔ{ ] التمف :  اال اا ه مشمؼ كؼ لبثتؼ}،ؾاًزا ح في اؾله تعالب 

أد وووؼ ذلوووػ [ ح فيوووُث ٕٚح  الز ووور  : ٖٗ]األعووورا  : { أ ر تسؾهوووا} لبْثوووَ  ح 
كمه أيؾ عسور   هذوام  فسوزة  التدوا يح   افقموؼ ايوؽ ذكوؾان عموب إد وام بواب 

 .مٔ)ث  المب

الت ووال فووي السخوورج  فووي ل الرووؾتّي هشووا لتقووارب الرووؾتيؽ الث ووال   حووؾّ  فوودث الت  
وودةصوو ة المسووس ح  لووذلػ ،ووذي   ح إال أن  الت ووال َأاووؾغ مووؽ الثّووال الترووافما بالذِّ

مخرج الّثال اميت إلب مخورج التّوال ح الّثال إليما فُلد س  الث ال في الّتال بانتقال 

                                                 

 . ٕٔٔ/ٔم  ُيشغر : اإلاشاص في القرالات الدب  ٔ)



 

 

2006 

 

 .مٔ)ا ح  تحؾل  الّثال الرِّ ؾة إلب صؾٍت شديد فتّؼ التجانس ييشمس
 إدغام التَّاء في الثَّاء :

 رد إد ام الت ال إد اًما كبيرًا في الث ال ،ؾاًزا في اؾلوه تعوالب أا اإلدغام الكبيخ :
اؾلوه [ح   ٜٚ]حل عسوران: { الش ُبؾ َة  ُوؼ  } اؾله تعالب[ح   ٕٜ]البقرة: { ِباْلَبيَِّشاِت ُ ؼ  }

ل صوووؾت التوووال إلوووب صوووؾت ح فيوووث تحوووؾّ [ٚ٘]العشتبوووؾت: { اْلَسوووْؾِت  ُوووؼ  }تعوووالب
 الّثال مخر،ا  ص ة ح  فدث اإلد ام .

 رد في القرالات القرحنيوة إد وام صوؾت التّوال فوي الث وال ب ا اإلدغام الرغيخ : 
{  كوووووذي   سوووووؾد} إد اموووووا صوووووغيرا عموووووب الجوووووؾاز ح  موووووؽ ذلوووووػ اؾلوووووه تعوووووالب :

ُأد ووؼ صووؾت ح [ٜ٘{ ]هووؾد:   سووؾدديؽ كسووا َبُعوودت أال ُبعووًدا لسوو} [ٔٔالذووسس:]
تحووّؾل صووؾت فحوودث التجووانس ييشمسووا   ح ل الذووديد فووي صووؾت الث ووال الرِّ ووؾالت ووا
 .ال مخر،ا  ص ة إلب صؾت الّثالالت  

ا  ووواَاْمُتْؼ ِإَلوووب }  موووؽ صوووؾر إد وووام التّوووال فوووي الثّوووال موووا ،وووال فوووي اؾلوووه تعوووالب : 
)تَثاَاَهم عموووووووووب  زن فووووووووي األصووووووووهاامُتؼم فتمسووووووووة )ا  ووووووووو[ ٖٛ{ ]التؾبووووووووة: اأَلْرضِ 

ش  التووووال   مووووا فوووودث فووووي التمسووووة أنّ ح)َتَ اَعَهم ّّ التمسووووة  رووووارتلمتخفيووووف فُسوووو
التال   بقي لتيتدال يما ُلتيبمسزة الؾصه  ال ةرح االيتدال بالداكش  )ْتَثاَاهم  

م فووي الرووؾت الالثّوو) الر ووؾ أ وور الرووؾت الثوواني ؼّ كسووا هوويح  ُوو متخفيفسوواكشًةل
 وووال التمسووووة لمسا ووووه صوووؾٍت مبوووو  التوووال الدوووواكشة إلوووب قُ فالم )التّووو الذوووديد لاأل  

صوؾت الت وال مخر،ووا  تحووّؾل ح اوانؾن السسا موة الر،عيوةكسوا هووؾ م الالثّو صوؾت)
إد اممسوا فوي صوؾت  ةجوؾزسوا تن تفلصوبح لوديشا م ص ة إلوب صوؾت الثّوال ح

 . )ا  اَاْمُتؼم فرارت التمسة  افدح 

                                                 

 .ٙ٘ٔح ٓٓٔ/ٔم  ُيشغر : الحجة أليي عمي ٔ)



 

 

 

2013 

الا اإلدغام بين الثَّ 2  اء والجَّ

ال في الثَّاء :  إدغام الجَّ

ال في الّثال إد اًما كبيًرا في القرالات القرحنية أا اإلدغام الكبيخ : ،ال إد ام الد 
ْنَيا}فووووي مؾ ووووعيؽ :  { ِلَسووووْؽ ُنِرةووووُد  ُووووؼ  ، و } [ٖٗٔ]الشدووووال: { ُيِرةووووُد  َووووَؾاَب الوووود 

لروو ة   فيووث فوودث تحووّؾل صووؾتي فووي اآليتوويؽ فووي السخوورج  ا ح[ٛٔ:اإلسوورال]
ل  ال إلب األموام امويًت نافيوة صوؾت الث وال ح  هوذا التحوؾ  انتقه مخرج صؾت الد 

ال مؽ الجمر إلوب المسوس ح  ل ص ة صؾت الد   موؽ في السخرج أّدغ إلب تحؾ 
ال  الث وال ح  تحوّؾل  دة إلب الر  ا ة ح فتّؼ اإلد ام لمتجانس الرؾتّي يويؽ الود  الذِّ

ال إلب صؾرة  صؾت الث ال في الشظ  .  صؾت الد 

ال  في القرالات إد ام رد  ب ا اإلدغام الرغيخ : في الث ال إد اًما صغيًرا  الد 
ْنَيا[ }٘ٗٔؽ فوي ]حل عسوران: يمؾ وعفي ،ؾاًزا  َ َموْؽ { ح   }َموْؽ ُيوِرْد  َوَؾاَب الود 

اش عووؽ زاد األهووؾازػح الشقوو  أعمرهسووا الحرميووان  عاصووؼح ح { ُيووِرْد  َووَؾاَب اآْلِ ووَرةِ 
 .مٔ) أد سمسا البااؾن ح  عثسان يؽ سعيد  عبد البااي لمذامايؽ ذكؾانح  زاد 

 ينا اإلدغام بين الثَّاء والدِّ 3

ينإدغام الثَّاء في ال  : دِّ

يؽ ،ؾاًزا في اؾله تعوالب  َ  ِرث سوميسان }  رد إد ام الث ال إد اًما كبيرًا في الدِّ
ح [  ٙ{ ] الظوتق :  فيوُث سوّشتؼ موؽح  اؾله تعالب } [  ٙٔ{ ]الشسه :  دا د

 [ . ٖٗ{ ] السعارج : األ،داِث ِسراعا}  اؾله تعالب 

                                                 

 . ٖٔٔ/ٔفي القرالات الدب  م  ُيشغر : اإلاشاص ٔ)



 

 

2012 

 

 فووودث التحوووّؾل الروووؾتّي هشوووا بانتقوووال مخووورج الث وووال  تَووول ِري  إلوووب الوووؾرال فيوووث 
ؾتيؽ في المسس  الر ا ة ح  ؼ ُأدِ سا .   يؽ ح فتسا ه الر   مخرج صؾت الدِّ

ين4  ا اإلدغام بين الثَّاء والذِّ

يندغام الثَّاء في الإ  : ذِّ

وويؽ ،ووؾاًزا فووي  سدووة مؾا وو  فووي اؾلووه  ،ووال إد ووام الث ووال إد اًمووا كبيوورًا فووي الذِّ
[ ح  مثموووه فوووي ٛ٘ح ٖ٘{ فوووي ]البقووورة: َفْيوووُث ِشوووْ ُتؼْ { ح   }َفْيوووُث ِشوووْ ُتَسا}تعوووالب 

 { .ِذػ َ تِث ُشَعبٍ [ }ٖٓ[ ح  في ]السرستت: ٔٙٔح ٜٔ]األعرا : 

ّي هشوا بانتقوال مخورج الث وال  تَول ِري  إلوب الوؾرال كثيورًا فيوث  ا  التحوّؾل الروؾت
وؾتيؽ  يؽ فوي  سوط المدوان مو  الحشوػ الرومب ح  تسا وه الر  مخرج صؾت الذِّ

 في ص تي المسس  الر ا ة ح  ؼ ُأدِ سا .  

اد5  ا اإلدغام بين الثَّاء والزَّ

ادإدغام الثَّاء في ال  : زَّ

اد ،ؾاًزا في اؾله تعوالب   رد إد ام الث ال إد اًما كبيراً  { َفوِديُث َ وْيفِ }في الز 
 . [ٕٗفي ]الذارةات: 

واد  فدث التحؾل الرؾتّي هشوا  إالح فوي السخورج  لتقوارب الروؾتيؽ الث وال  الز 
وواد  َأاووؾغ مووؽ الثّووال الترووافما أن  الّزوواد تختمووف عشالث ووال فووي الّروو ات ح فالز 

وودة  بانتقووال  الث ووال فووي الّزووادا فُلد سوو  ح  لووذلػ ،ووذي  الثّووال إليموو الجمووربالذِّ
ووادمخوورج الثّووال اموويت إلووب مخوورج ال ح فووتّؼ التجووانس ييشمسووا ح  تحؾلوو  الثّووال  ز 

 .  مجمؾر إلب صؾٍت شديدالسمسؾسة الرِّ ؾة 



 

 

 

2011 

 حتّول صوت الّثاء لقلبٍ  مكاني أو عيٍب يف النطق:  ثالثاملبحث ال

 نيحتّول صوت الّثاء لقلبٍ  مكااألول: املطلب 

مووؽ الغووؾاهر المغؾّةووة فووي لغتشووا العربيووة عوواهرة) القمووب السّوواني م التووي تعشووي 
تقوودةًسا مووا يمحوو  يشيووة التمسووة فيوو  ر عمووب ترتيووب األصووؾات دا مالووذػ تغييوور ال

 . مٔ)ح بحيث ُةقّدم بعض األصؾات عمب بعض  تل يًرا 

القموب  فوي َتْقِدةؼ بعض ُفُر   اْلَتِمَسة عمب بعوض اد ذهب ايؽ ،شي إلب أّن 
الّشغووِر عود  بِإال  ُةحّووؼ عميوه  ُةووشّص بلّنوه مووؽ ابيوه القمووب ةجوب َأن اَل  السّواني 

َكاَنوووو    ذلووووػ إذا،عووووه ِإْفووووَدغ اْلَتِمَستَووووْيِؽ أصووووت َ اأْلُْ ووووَرغ فرعووووا  إمّانيووووةِإَلووووب 
 ّموا إذاأ   اح ّانيامامبً ُةعد  ِإْفَداهَسا َأكثر َتررفا مؽ اأْلُْ َرغ َ أْكثر اْسِتْعَساال َفَمَذا 

التمستيؽلؼ ةّؽ َذِلػ   .مٕ)أصميؽ َلْيَس َأفدهَسا مقمؾبا مؽ اآل ر فإنشا نعد 

 القمب مؽ الغؾاهر المغؾّةة التوي عمورت بدوبٍب موؽ اال وتت  الممجوي  طمًبوا 
 .مٖ)لمتيدير  الخّ ة ح  تحقي  نؾٍص مؽ االندجام المغؾّػ 

ما   ال   ترتيبما صؾت  مؽ األصؾات المغؾّةة العربّية التي تحّؾل  مؽ مّان
المغؾةووؾن  نّرووؾا عميمووا فووي معووا،سمؼ ح  مووؽ  االثّووال فووي كمسووات معوود دة ذكرهوو

 ذلػ : 

 ثأداء و دأثاء :

 اأَلَموووةُ ح بسعشوووب  الدَ لْ الث ووومقمؾب عوووؽ ْأ الِ الووود  ،وووال فوووي السعوووا،ؼ العربيوووة أّن ل وووظ 
 زن  اوود نووّص ايووؽ فووارس عمووب أّن األصووه هشووا ) الثّوولدال م عمووب ح   الحسقووال

                                                 

 . ٛٚٔالتعرة ات لمجر،اني م  ُيشغر : ٔ)
 .ٓٚح ٜٙ/ٕالخرا ص م  ُيشغر : ٕ)
 .ٜٖٔدراسة الرؾت المغؾػ م  ُيشغر : ٖ)



 

 

2010 

 

ذػ فوووودث ىيووووه تحووووؾل لرووووؾت الثووووال هووووؾ فعووووتل م ح  أن الم ووووظ السقمووووؾب الوووو)
أ ال م ) فانتقمو    تحّؾلو  الثّوال موؽ مؾ و  ال وال عمب  زن ) لع وال م  حمٔ)الد 

 إلب مؾ   التم .
 َطيثار و َطْثيار :

: الَبُعؾض ح  مقمؾبه الظثيار يتقدةؼ صوؾت الثّوال عموب اليوال  تحؾةمموا الظيثار
: مٕ)نمووواح فتحؾلووو  موووؽ ) ىيعوووال م إلوووب ) فعيوووال م ح  اوووال ايوووؽ درةووود موووؽ مّا

ها كسوا عودّ .مماريوثلث وال عموب اْلَيوال َفَقواُلؾا طَ  َطيثار: الَبعوؾضح َ ُربَسوا ُاوّدم  ا))
 الديؾطي مؽ أمثمة القمب .

 ُشباث و ُثباش :
َلن وُه َ كَ  )): مٖ)اوال األزهورػ  حسوّسي بوه بعوض األعوتمُ باش مؽ َأسسال اْلَعَرب 

 .ممَمْقمؾب ُشَباث
 ُشووباث عمووب  زن ) ُفعووال م ح  مقمؾبووه ُ بوواش  ُاووّدم  ىيووه ) الثّووال م  تحّؾلوو  
موووؽ مؾ وووعما فتحّؾلووو  الم التمسوووة إلوووب مؾ ووو  ال وووال ح  تووول رت ال وووال إلوووب 

 مؾ   التم ) لعا  م .
 كعثب وكثعب :

َكوبُةقال :   الَتعثبؾالتثعوب : م ح  ْرجَ الَ و) أػ  امرأَة َكْثَعٌب  َكْعَثٌب: َ وْخسة الر 
ْخس  . مٗ)الُسْسَتِمُئ الشاِتئُ الر َكُب الز 

                                                 

 .ٕٖٔ/ٕمقاييس المغة ) د أ ث م م  ُيشغر : ٔ)
 . ٕٚٓٔ/ٕالجسمرة ح باب ما ،ال عمب ىيعال م  ٕ)
 . ٖٕٔ/ٔٔتمذيب المغة م  ٖ)
 . ) ك ص ث ب م في :  تمذيب المغة: باب الرباعي ح  المدان  القامؾس ُيشغرم  ٗ)
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  َكْعَثب عمب  زن ) َفْعمه م ح  مقمؾبه ) َكْثَعب م تقودم  ىيوه ) الثّوال م عموب 
 .مٔ)العيؽ  تحّؾل  مؽ مؾ   التم  إلب مؾ   العيؽ مؽ ) َفْعمه م 

 ق لعيٍب في الشطتحّهل صهت الّثاء الثاني: السطمب 

ةحدث نتيجًة لعيٍب نظقي أدا ي أن يتحّؾل الرؾت المغؾّػ إلب صؾٍت ح ر ح 
 مووؽ األصووؾات التووي فوودث لمووا هووذا التحووّؾل صووؾت ) الثّووال م ح فيووث أسوومؼ 
العيب الشظقي فوي تحوّؾل صوؾته إلوب صوؾت ح ور أ  العّوس ح  مّسوا  رد موؽ 

 ذلػ في العربية :
 :َغةثْ الم  

ؾن عيووب فووي الشظوو  يشذوول عشووه تحووّؾل المدووان مووؽ كسووا أشووار لمووا المغؾةوو ْثَغووةالم  
تحووووّؾل صووووؾت    تمإلووووب الووو الووور الصوووؾت إلووووب صوووؾت ح وووورح كتحوووّؾِل َصووووؾت 

يشِ   .مٕ)الث  إلب الالدِّ

ح بلربعووة أصووؾاتح  هووي : القووا ح  الدوويؽح  الووتم الم ثغووة  الجووافظ َ ووّص  اوود 
 .مٖ) الرال

 الثَّْعَثعة :

 .مٗ)صؾتي الث ال  العيؽ عمب الشظ   الث ْعَثعة عيب في الشظ  يشذل عشه  مبة

                                                 

 .ٖ٘ٛ٘/ٜم لشذؾان الحسيرػ شسس العمؾم  د ال كتم العرب مؽ التمؾ ُيشغر : م  ٔ)
 ُيشغر ) ل ث غ م في: التمذيبح  مقاييس المغةح  الرحاحح  السحّؼ . مٕ)
 . ٓٚ/ُٔيشغر : البيان  التبييؽ  مٖ)
 . ٕٙٔ/ٔيؽ ) ث ص م ح  السخرص اليؽ سيدي العُيشغر :  مٗ)



 

 

2012 

 

 خامتة :

سد هللا تعالب عمب تؾىيقوه بإتسوام هوذا البحوث ح الوذػ يوذل  ىيوه موا  سوعشي الح
ح لمسراد  لمرؾاب ىيه مؽ الجمد  الؾا   البذل ح  أر،ؾ هللا أن أكؾن اد  فق 

 أهؼ الشتا   التي تؾصه إليما البحث ح  هي :  اهش أذكر  

التحووووووووؾ الت الرووووووووؾتّية يوووووووويؽ األصووووووووؾات  التبووووووووادل ُفووووووووُد ث اأَلْصووووووووُه ِفووووووووي ووووووووو 
ِمووووؽ  الرووووؾتان ح َأْػ َأْن ُةتووووؾن َرووووؾتيّ الجاِندتّ ييشما ،ؾدالسشاسووووبة الرووووؾتّية  ال

َمْخَرٍج  افٍد ح أ  يتر ان بر ات  افودة ح أ  يتجاندوان فوي السخورج  الرو ة 
 . معا

ةووه الثووال سووبب تحؾ موو  سوويااه الرووؾتّي مراعوواة التشاسووب الرووؾتي  اندووجامه ووو 
إيوووودال أ  مووووؽ بوووواب ا ووووتت  أايووووه فووووي ذلووووػ أّنووووه  سووووؾالصووووؾٍت ح وووورح   إلووووب 

 . تعددها  مجاتالم

الترور   االشوتقاق   استشادا عمب ما اّعدي المغؾةوؾن موؽ أن  كثورة االسوتعسال و 
 ثيووور االسوووتعسالفوووي أفووود الم غووويؽ ح  اّمتوووه فوووي اآل ووور ح داللوووة عموووب أصوووالة ك

ّيوووة اميموووه  السترووور  الوووذال فوووي يموووؾذ أكثووور اسووووتعساال عمووووب أّن ح فّسشوووا  فّر
 . في يمؾث  تررفا  اشتقااا مؽ الّثال

ووو أن  تحووّؾل صووؾت الثّووال إلووب صووؾت الدوويؽ كثيووٌر فوواٍش فووي الممجووات العاميووة 
يؽ إلب  ال فت ةّؾن إال لعيٍب في الشظ .  اليؾم ح أّما تحّؾل الدِّ

قوارب ييشمسوا فوي السخورج ح و كثرة التبادل  التحّؾل الرؾتي ييؽ الثّوال  ال وال لمت
  االت اق في الر ات  الدسات الرؾتّية .

وووو التحوووّؾل الروووؾتّي لروووؾت الثّوووال فوووي بووواب اإلد وووام  السسا موووة ،وووال فوووي بووواب 
السسا مووة  السجاندوووة لرووؾتي الوووذال  الغووال ح  فوووي بوواب السقاربوووة فووي السخووورج 



 

 

 

2013 

وويؽ ح  الِجوويؼ ح  ال الروو ة فووي أصووؾات : وويؽ ح  الذِّ وواد .  تُوود ؼ التّووال ح  الدِّ ز 
ال .  ىيه : الت ال ح  الد 

التحؾل الرؾتّي يتغيير ترتيب صؾت الّثال في التمسوة ،وال لتحقيو  نوؾٍص موؽ و 
 الؾاردة .االندجام الرؾتّي  طمبًا لمخ ة  التيدير كسا عمر ذلػ في األمثمة 



 

 

2014 

 

 املصادر واملزاجع

تحقيوو  عزالوووديؽ  اإليوودال ح أليووي الظيووب عبوود الؾافووود يووؽ عمووي المغووؾػ الحمبوويحووو 1
 مٜٓٙٔهو/ٜٖٚٔالتشؾ يح مظبؾعات السجس  العمسي العربي يدمذ ح 

اإليوودال  السعاةبوووة  الشغوووا رح أليوووي القاسوووؼ عبوود الووورفسؽ يوووؽ إسوووحاق الز،وووا،يح  .2
 م . ٕٜٜٔهو/ٕٔٗٔح ٕتحقي  عزالديؽ التشؾ يحدار صادرح يير تح ط

زمخذوورػ ح دار ووو أسوواس البت ووة ح لجووار هللا أيووي القاسووؼ محسووؾد يووؽ عسوور ال3
 م .ٕٜٜٔهو / ٕٔٗٔح ٔصادرح يير تح ط

وو االشوتقاقح لسحسوود يوؽ الحدووؽ يوؽ ُدرةود ح تحقيوو  عبود الدووتم هوار نح مّتبووة 4
 .  ٖالخانجيح مررح ط

ي  ح شووورح  تحقيووو  أفسووود دمحم شووواكرح  عبووود 5 ّّ وووو إصوووتح السشظووو ح اليوووؽ الدووو
 ح د.ت .ٗالدتم هار نح دار السعار ح ط

 د. كسال دمحم بذرح مّتبة الذباب ح د.ت .و األصؾات العربّية ح 6

ووو األصووؾات المغؾّةووة ح د. إيووراهيؼ أنوويس ح مّتبووة األنجمووؾ السروورّةة ح القوواهرة ح 7
 م .ٜٜٜٔ

وو أصوؾات العربيوة يويؽ التحوّؾل  الثبواتح لحدوام سوعيد الشعيسويح موؽ إصودارات 8
  زارة التعميؼ العالي  البحث العمسي ح ،امعة بغداد .

 رالات الدب ح اليؽ الباذشح دار الرحابة لمتراث ح القاهرة .و اإلاشاص في الق9

و األمالي ح أليي عمي القالّي ح تحقي  عبد الجؾاد األصسعي ح دار الحوديث ح 11
 هو . ٗٓٗٔح ٕيير ت ح ط



 

 

 

2015 

عبوووود الوووورّزاق  ووووو توووواج العوووور س مووووؽ ،ووووؾاهر القووووامؾسح محّسوووود يووووؽ محّسوووود يووووؽ11
بيوووودػ الحدوووويشيحأيؾ الفوووويض ح تحقيوووو  مجسؾعووووة مووووؽ ح السمّقووووب بسرتزووووب  الز 

 السحققيؽ ح الشاشر دار المداةة .

وووو التسميوووود فوووي عمووووؼ التجؾةووود ح اليووووؽ الجوووزرػ ح تحقيوووو   وووانؼ اووووّد رػ فسوووود ح 12
 م . ٕٔٓٓهو /ٕٔٗٔح  ٔم سدة الرسالة ح يير ت ح ط

وووو تموووذيب المغوووةح أليوووي مشروووؾر دمحم يوووؽ أفسووود األزهووورػ ح عّمووو  عميموووا عسووور 13
ح  ٔفيووووال التووووراث العربووووي ح ييوووور ت ح طَسووووتمي  عبوووود التوووورةؼ فاموووود ح دار إ

 م .ٕٔٓٓهو/ٕٔٗٔ

و ،سموورة المغووةح أليووي بّوور دمحم يووؽ الحدووؽ يووؽ ُدرةوودح فّققووه  اووّدم لووه د. رمووزػ ووو14
يح دار العمؼ لمستييؽح يير تح ط ّّ  م .ٜٚٛٔح ٔمشير البعمب

و دراسووة الرووؾت المغووؾػ ح د. أفسوود مختووار عسوور ح عووالؼ التتووب ح القوواهرة ح ووو15
 م ٜٙٚٔ

صشاعة اإلعرابح أليي ال تح عثسان يؽ ،شيح دراسة  تحقي  د. فدوؽ  و سرّ و16
 م .ٜ٘ٛٔهو / ٘ٓٗٔح ٔهشدا ػح دار القمؼح دمذ ح ط

ووو شوورح شوواىية ايووؽ الحا،ووبح لر ووّي الووديؽ دمحم يووؽ الحدووؽ االسووتراباذػ ح موو  17
شوورح شووؾاهدي لمبغوودادػح فّققمسووا دمحم نووؾر الحدووؽح ودمحم الزفووزا ح ودمحم محووي 

 م .ٜ٘ٚٔهو / ٜٖ٘ٔحسيدح دار التتب العمسية ح الديؽ عبد ال

 و شرح الس ّرهح لمذيخ مؾف  الديؽ يؽ ةعيش ح عالؼ التتبح يير تح د.ت .18

رػ و الرحاح ) تاج المغة  صحاح العربيوة مح إلسوساعيه يوؽ فّسواد يوؽ الجوؾه19
ح إفيووال التووراث العربوويح دار   بووه فؾاشووي ايووؽ يوورػ  كتوواب الؾشوواح لمتووادليح

 م .ٜٜٜٔهو / ٜٔٗٔح ٔطيير تح 
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 ٔح عوالؼ التتوب ح ييور ت ح طو عمؼ األصؾات المغؾّةةح د. مشا  ممدػ محّسد21
 م . ٜٜٛٔهو / ٜٔٗٔح 

ؾد الدوعرانح دار الشمزوة العربيوةح ح د. محسوو عموؼ المغوة مقدموة لمقوارع العربوي21
 .يير ت ح د. ت

و العووووويؽ ح لمخميوووووه يوووووؽ أفسووووود ح تحقيووووو  د. ممووووودػ السخز مووووويح  د. إيوووووراهيؼ وووووو22
/  ٛٓٗٔح ييور ت  ٔامّرا يح مشذؾرات م ّسدة األعمسوي لمسظبؾعوات ح طالد

 م .ٜٛٛٔ

و  رةوب الحوديثح أليوي ُعبيود القاسوؼ يوؽ سوّتم ح دار التتوب العمسيوةح ييور تح 23
 م .ٜٙٛٔهو / ٙٓٗٔح ٔط

و فرؾل في فقه العربية ح د. رمزان عبد التؾاب ح مّتبوة الخوانجي ح القواهرة 24
 م .ٜٚٛٔهو/ ٛٓٗٔح  ٖح ط

ح  ٛفووي الممجووات العربيووة ح د. إيووراهيؼ أنوويس ح مّتبووة األنجمووؾ السروورّةة ح طووو 25
 م .ٕٜٜٔ

م سدة الرسالة دػ ح ل ير زحباسجد الديؽ دمحم يؽ ةعقؾب او القامؾس السحيطح ل26
 م .ٕ٘ٓٓهو / ٕٙٗٔح ٛح طح يير ت

وو و التتوابح لدوويبؾةه ح تحقيوو  عبوود الدوتم هووار نح مّتبووة الخووانجيح القوواهرةح 27
 م .ٜٛٛٔهو / ٛٓٗٔح ٖط

و كشووووز الُحّ وووا  فوووي كتوواب تموووذيب األل وووا ح أليوووي يؾسووف ةعقوووؾب يوووؽ إسوووحاق ووو28
ي ح هّذبه اإلمام أيؾ زكرةا التبرةزػح  بظه  ،سو  ر اةاتوه لوؾةس شويخؾ  الدّّ

 اليدؾعيح ال ار ق الحديثة لمظباعة  الشذرح القاهرة .
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 هوووووو /ٓٔٗٔح ييووووور تح ٔوووووو لدوووووان العوووووربح اليوووووؽ مشغوووووؾر ح دار صوووووادر حط29
 م .ٜٜٓٔ

و المغة ييؽ السعيارةة  الؾصفية ح تّسام فّدان ح دار الثقافة ح الدار البيزال ح 31
 م .ٜٓٛٔ

لعربيوووة ح الووودار اوووو الممجوووات العربيوووة فوووي التوووراثح د. أفسووود عموووؼ الوووديؽ الجشووودػ31
 .م ٖٜٛٔلمتتاب ح طرايمس ح 

سان و السحتدب في تبييؽ  ،ؾي شؾاّذ القرالات  اإلةزاح عشماح أليي ال تح عث32
يوووؽ ،ّشووويح تحقيووو  عموووي الشجووودػ ناصوووفح  د. عبووود الحمووويؼ الشّجوووارح  د. عبووود 

 م .ٜٙٛٔهو / ٙٓٗٔح ٕال تاح شمبيح دار سزكيؽ لمظباعة  الشذرح ط

ووو السحّووؼ  السحوويط األعغووؼ فووي المغووةح لعمووي يووؽ إسووساعيه يووؽ سوويدي ح تحقيوو  33
ح ٔعبد الدتار أفسد فّراج  ،ساعةح شركة مرظ ب البايي الحمبي بسرورح ط

 م .ٜٛ٘ٔهو / ٖٚٚٔ

ح تحقيووو  لجشوووة إفيوووال التوووراث العربووويح دار إفيوووال و السخّروووصح اليوووؽ سووويديوووو34
 .لتراث العربيح يير تح لبشانح د.تا

و السد ه في عمؼ األصؾات السقارن لرتح فدشيؽح مّتبة اآلداب ح القاهرةح 35
 م .ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓ

الدويؾطي ح شورح  و السزهر في عمؾم المغة  أنؾاعماح لعبد الورفسؽ ،وتل الوديؽ36
ح ٖيح دار التراثح القواهرةح طاحه دمحم أفسد ،سال السؾلب  رىيق  بظه  صحّ 

 د.ت .

 م .ٜٚٛٔو السرباح السشيرح ألفسد دمحم ال ّيؾمي ح مّتبة لبشانح يير تح 37
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وووو السروووظمح الروووؾتي فوووي الدراسوووات العربيوووة ح د. عبووود العزةوووز الرووويغ ح دار 38
 م . ٕٓٓٓهو / ٕٔٗٔح  ٔيدمذ  ح ط ال تر السعاصر يبير ت ح  دار ال تر

هح يوال وّرال ح تحقيو  دمحم عموي  رىيق و معاني القرحنح أليي زكرةا ةحيوب يوؽ زةواد39
 الدار السررةة لمتلليف  التر،سةح د.ت .

ووو معجووؼ مقوواييس المغووةح أليووي الحدوويؽ أفسوود يووؽ فووارسح تحقيوو  عبوود الدووتم 41
 م .ٜٜٔٔهو / ٔٔٗٔح ٔهار نح دار الجيهح يير تح ط

السشتخووب مووؽ  رةووب كووتم العووربح أليووي الحدووؽ عمووي يووؽ الحدووؽ المشووا يح ووو 41
السعر   بّراص الشسه ح تحقي  د. دمحم يؽ أفسد الُعَسورػح موؽ مشذوؾرات معمود 

هوو / ٜٓٗٔح ٔالبحؾث العمسية  افيال التوراث اإلسوتمي بجامعوة أم القورغح ط
 م .ٜٜٛٔ

. دمحم سووالؼ محيدووؽ  ووو الشذوور فووي القوورالات العذوور ح اليووؽ الجووزرػ ح تحقيوو  د42
 مّتبة القاهرة حد.ت .  

 تحقيو  طواهرو الشماةة في  رةب الحديث  األ رح لإلمام ايؽ األ ير الجزرػ ح 43
 .ل التتب العربية ح القاهرة ح د.تأفسد الزا ػح  محسؾد دمحم الظشافي ح دار إفيا

وووووووووو الشوووووووووؾادر فوووووووووي المغوووووووووةح أليوووووووووي زةووووووووود األنروووووووووارػح دار التتووووووووواب العربووووووووويح 44
 م.ٜٚٙٔو/هٖٚٛٔحٕط
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 فهزس احملتويات
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