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 صوات في اللغات الساميةلأل التطور الصوتي وخصائصه
 ص( انموذجا   –س  -االصوات االسلية )ز

 دراسة سامية مقارنة
 احـمـد سامي جاسم .ا.م

 كمية المغات - جامعة بغداد
 قػسػـ الػمػغػة الػسػريانػيػة

 المقدمة :
ترتكز عميو الدراسة الصوتية  ، اف اىـ ما1مستويات انظمة المغةاالصوات احد يعد عمـ    

لمغات السامية ىو التمييز الواضح بيف عمـ الصوت المتعمؽ بنطؽ الصوت وسماعو 
، 2واخراجو ولو عالقة وظيفية في النظاـ المغوي ، والفونيمات وىو عمـ الوحدات الصوتية 

الجانب ادركنا عمى الفور الصعوبات التي تواجو تناولنا المغات السامية مف ىذا  واذا ما
الباحث عندما يريد الرجوع بظاىرة ما في ىذه المغات الى اصميا ، الف ىذه المغات ليست 
حمقة متصمة في سمسمة لغوية واحدة يمكف اف تعد احداىا اقدـ مف االخرى او اقدـ المغات 

ي ما اصطمح د خمفا لمغة واحدة ىوالثانية احدث منيا وىكذا بؿ ىي عمى العكس مف ذلؾ تع
السامية االـ( وىذه المغة ال وجود ليا في صورة وثائؽ او نقوش عميو العمماء تسمية )

، شغؿ المغويوف مف قديـ بالنظر في االصوات المغوية واذا ما نظرنا الى جيود 3مكتوبة
بت انتباىيـ ف نجد اف اصوات المغة كانت مف االمور التي جذأفي ىذا الشالعمماء العرب 

وات المغات خص عندما انتشر االسالـ في بقاع االرض المختمفة وطرقت اسماعيـ اصوباأل
 4نذاؾ اف تنحرؼ االصوات العربية بتأثرىا بأصوات تمؾ المغات آاالخرى فخشى العمماء 

عتمد في ترتيبو عمى مخارج ومف ىؤالء الخميؿ بف احمد الفراىيدي في )معجـ العيف: الذي ي
 5سر صناعة االعراب( وابف جني )( وسيبويو في حديثو عف )االدغاـ واالعالؿ( ؼالحرو 

وكاف اعتناء ىؤالء كميـ بترتيب الحروؼ عمى المخارج والصفات ومخرج الصوت ىو 
موضع مف الفـ ونواحيو يخرج او ُيخرج منو الحرؼ فاختمفوا في عدد مخارج الحروؼ فمنيـ 

تة عشر ومنيـ دوف ذلؾ والمشيور ىو سبعة مف عدىا سبعة عشر ومنيـ مف عدىا س
اما المستشرقوف فقد بدأت دراستيـ االولى في احضاف  6عشرلكف اوليا ليس مخرج حقيقي

كميات الالىوت حيث ادركوا العالقة بيف العربية والعبرية والسريانية وكاف مف عمالقة ىذا 
اف دراسة التغييرالصوتي ،  7برجشتر اسر( وغيرىـ المستشرؽ )كارؿ بروكمماف( و) المجاؿ

باعتبار مخرج الصوت او طريقة نطقو مف الوسائؿ التقميدية في دراسة اصوات المغة ومف 
الدارسيف المحدثيف مف يرى اف ترتكز الدراسة الصوتية المقارنة عمى التغييرات الطارئة عمى 

تقارف  االصوات مف حيث مخارجيا وصفاتيا مف مرحمة الى اخرى في تاريخ المغة او اف
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لغتاف او اكثر تنتمي الى مجموعة واحدة مف حيث التغييرات الصوتية التي طرأت عمييا 
وتمثؿ دراستنا الموسومة التطور الصوتي وخصائصو لالصوات  8قياسا عمى اصؿ تأريخي

دراسة سامية مقارنة  -ص ( انموذجا  –س  -في المغات السامية / االصوات  االسمية ) ز
ذا المجاؿ والتي تتناوؿ واحدة مف انواع االصوات المغوية في المغات احد البحوث في ى –

السامية فقسمت الدراسة الى تعريؼ االصوات االسمية وما المقصود بيا ثـ بياف طريقة نطؽ 
كؿ صوت مف ىذه االصوات وتطورىا ومخارجيا واىـ االبداالت التي طرات عمى االصوات 

بية والسريانية والعبرية( مع اعطاء مجموعة مف االمثمة في كؿ لغة مف المغات السامية ) العر 
 في كؿ لغة .

 االصوات االسلية:
نيـ مف عد )السيف والصاد اختمؼ العمماء في تقسيـ ىذه االصوات بحسب مخارجيا فم    

ومما بيف طرؼ المساف وفوؽ الثنايا فقد قاؿ عنيا سيبويو ) 9( ىي اصوات لثوية والزاي
ت حيث يعدوف وىذا شبيو برأي المحدثيف مف عمماء االصوا10مخرج  الزاي والسيف والصاد( 

وتحدث الكثير مف العمماء العرب 11( مف االصوات االسنانية المثوية ىذه الحروؼ )االصوات
ييا اسـ االصوات ماطمؽ عو ، 12عف مخارج ىذه االصوات ومنيـ الخميؿ بف احمد الفراىيدي 

والصاد والسيف والزاي اسمية الف مبدأىا مف اسمة المساف وىي مستدؽ طرؼ االسمية فقاؿ )
ومما بيف الثنايا وطرؼ فقاؿ )السيف والزاي والصاد( وقد ذكر ابف جني عف )، 13المساف(
( اذ يتـ )سنية ( وىذا الوصؼ يقتضي اف تكوف االصواتمخرج الصاد والزاي والسيفالمساف 

ينحبس اليواء انحباسا محكما  ال 14االلتقاء في نظر ابف جني بيف طرؼ المساف واالسناف 
وانما يكتفي باف يكوف مجراه عند المخرج ضيؽ جدا ويترتب عمى ذلؾ المجرى اف النفس في 
اثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا مف الصفير او الحفيؼ عندما يتصؿ المساف باصوؿ 

الفراغ صغير جدا كاؼ لمرور اليواء تختمؼ نسبتو تبعا لنسبة ضيؽ الثنايا بحيث يكوف 
المجرى وذلؾ الصفير نعبر عنو بالسيف والزاي وقد اسماىا القدماء بيذا االسـ اما االصوات 

وقد  15التي يسمع ليا صفير في راي المحدثيف ىي ) ث، ذ، ز، س، ش، ص،ظ ، ؼ ( 
الزاي والسيف والصاد( ( تسمية ىذه االصوات )ةاالصوات المغويآثر ابراىيـ انيس في كتابو )

المفصؿ مع كذلؾ فاف الزمخشري في كتابو )باالصوات االسمية وىذا ما تتناولو دراستنا ىذه 
مف حيز واحد ما بيف الثنايا ت )ىػ( ىذه التسمية فقاؿ عف ىذه االصوا643شرح ابف يعيش )

ىو مستدؽ طرؼ المساف وىي وطرؼ المساف وىي اسمية الف مبدأىا مف اسمة المساف و 
 16حروؼ الصفير(

، مدقؽ يتـ نطقو بوضع طرؼ 17عند حافة االسناف العميا  ىو صوت رخو مجيور -: الزاي
المساف في اتجاه االسناف ومقدمتو مقابؿ المثة العميا مع رفع الطبؽ اتجاه الحائط الخمفي 
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لمحمؽ فيسد المجرى االنفي ويتـ كؿ ىذا مع وجود ذبذبة في االوتار الصوتية ونظير الزاي 
المفخـ الوجود لو في العربية الفصحى واف وجد في العامية في ذلؾ الصوت الذي يحؿ 

، ومف المالحظ اف صوت الزاي يقرع السمع  18) ُظمـ < ُژلـ( محؿ الظاء العربية احيانا نحو
 19صفة الصفير وىو ينشأ عف ضيؽ مجرى اليواء في ىذا الصوت بقوة لما فيو مف

صوت رخو ينطؽ باف يوضع طرؼ المساف عند االسناف العميا مع التقاء مقدمتو  -: السين
مع وجود منفذ ضيؽ لميواء فيحدث االحتكاؾ ويرفع اقصى الحنؾ حتى يمنع  20بالمثة العميا 

وتية حاؿ النطؽ بو فالسيف صوت لثوي مرور اليواء مف االنؼ وال تتذبذب االوتار الص
كما احتكاكي ميموس وقد يصيب ىذا الصوت شئ مف االجياد فينطؽ زايا او ما يقرب منيا 

 21( في )اسدؿ الستار وأزدؿ الستار
و ىو  22صوت ميموس ذو نطؽ ميموز يتكوف بوضع المساف عند مؤخرة المثة  -: الصاد

يشبو السيف في كؿ شيء سوى اف الصاد 23 مف االصوات الرخوة  التي يجري فييا الصوت
احد اصوات االطباؽ كما انو مفخـ فعند النطؽ بو يتخذ المساف وضعا مخالفا لوضعو مع 
السيف اذ يكوف مقعرا منطبقا عمى الحنؾ االعمى مع تصعد اقصى المساف وطرفو نحو الحنؾ 

 ومع رجوع المساف الى الوراء قميال ككؿ االصوات المطبقة 
 -لصوتي  لالصوات االسلية:التطور ا

 -:العربية اللغةفي  صوت الســين
، غير اف 24تمثؿ اصوات المغة العربية ثمرة تغيير جعميا تختمؼ عف السامية االـ    

عممية التغيير الصوتي فييا محدودة فمـ تبمغ التغييرات فييا المدى المطمؽ والمقصود ىنا ىو 
المسمميف في الحفاظ عمى لغة القرآف الكريـ بمستوياتيا نزوؿ القرآف الكريـ حيث ادت رغبة 

،السيف العربية  25المختمفة ومنيا المستوى الصوتي الى الحد مف نزعة االصوات الى التغيير
نشأػ مف تحوؿ الشيف السامية الى سيف في العربية وتحوؿ السيف السامية الى شيف في 

 26ؿ حروؼ الصفيرالعربية وىذا مف التغييرات المطمقة وتسمى تباد
 -ابداؿ السيف : - أ
 27السيف والشيف: نحو جاءنا في غبس الميؿ وغبش الميؿ: اذا اختمط ظالمو -1
السيف والصاد : اثبتت النصوص اف ابداؿ السيف صادا منسوبا لبعض القبائؿ العربية  -2

) حروؼ وقد اشترط سيبويو البداؿ السيف صادا اف يكوف بعدىا قاؼ او غيف او فاء اوطاء 
( واف تكوف السيف وىذه االصوات في كممة واحدة فالعمة في ابداؿ السيف صاد ىي تعالءاالس

،  اجتماع السيف وحرؼ االستعالء ثـ بيف انو اذا تقدـ احد حروؼ االستعالء) ؽ ، غ ، خ
اي اشترط اف تسبؽ السيف احد حروؼ االستعالء 28( عمى السيف اليجوز قمبيا صادا ط

( و)لصؽ( وقولو تعالى " وزادكـ في الخمؽ ، و)لسؽ( ( و)وصخصادا نحو : )وسخ البداليا
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( وبصطة فمتى ما رأينا ما يقاؿ بالسيف والصاد فاف السيف ىي 69بسطة " )االعراؼ :
 30، )صراط( بدال مف ) ِسراط(29االصؿ 

السيف والزاي : تمثؿ السيف نظير الزاي الميموس وال يختمؼ السيف عف الزاي اال في  -3
وال تيتز مع السيف ، فيما متقابمتاف مف  ناحية  31ة التي تيتز مع الزاي االوتار الصوتي

، اف تحوؿ السيف الى زاي جاء لتقميؿ الجيد العضمي  32الجير واليمس نحو: )سار( و)زار(
المبذوؿ ولمتخمص مف الجير والفرار الى اليمس نحو: ) االسد ( و) االزد( لبعض القبائؿ 

 .33بمعنى الطعف  اليمنية و) الخاسؽ والخازؽ (
السيف والضاد : نحو ) ناقة مسياع ومضياع : اي تصبر عمى االضاعة والجفاء  -4

 .34وسوء القياـ عمييا
 السيف والفاء : كما في الحسالة والخفالة  وىو ما يرمى مف قشور التمر -5
االنفتاح اجاز وقوع االبداؿ بينيما : اف اتفاؽ الصوتيف في االصمات و السيف والقاؼ -6
ساناة والمقاناة : اف تراضي الرجؿ وتفعؿ كما يفعؿ ويقاؿ سانيتو وقانيتو اذا المو )نح
 35( رضيتوا
 السيف والتاء :قاؿ االصمعي يقاؿ ىو عمى سوسة وتوسة اي عمى خميقتو -7
 36السيف والثاء : قاؿ االصمعي يقاؿ الوطس والوطث وىو الضرب الشديد بالخؼ  -8
 فسئآ وفطأتو أفطأه فطئآ اي ضربتو بعصاالسيف والطاء : يقاؿ فسأت الرجؿ أفسأه  -9

 السيف والعيف : المحياني : يقاؿ : التيؾ سجيس الدىر وعجيس الدىر اي آخر الدىر -10
 السيف والغيف : يقاؿ اسر ندى فالف واغر ندى فالف اذا عاله بالشتـ والضرب -11
اذا دلكتو  السيف والكاؼ : يقاؿ معست االديـ امعسو معسا ودمكتو ادمكو دمكا -12

 37واصؿ المعس او المعؾ ىو دلؾ الجمد بعد ادباغو
السيف والالـ : فالسيف اسمية ميموسة ورخوة  والالـ لثوية مجيورة اختمفتا مخرجا  -13

، قاؿ ابو عمرو : طعاـ مسغسغ وممغمغ وىو كثير السمف والمأدـو  38واتفقتا باالنفتاح 
  39بالسمف

ميموسة والميـ مجيورة  اتفقتا في االستفاؿ السيف والميـ : فالسيف اسمية رخوة  و   -14
، يقاؿ سيكت الشيء اسيكو سيكا واميكت الشيء اميكو ميكا وىو سحؽ 40واالنفتاح 

 41الشيء والمبالغة في سحقو
السيف والنوف : السيف اسمية ميموسة ورخوة ومرققة  والنوف انفية مجيورة وىما  -15

  43، يقاؿ القسطاس والقسطاف وىو الميزاف42متفقتاف في باالنفتاح ومختمفتاف بالجير واليمس 
السيف والياء : السيف اسمية رخوة ميموسة والياء حمقية وميموسة رخوة ، اتفقتا في  -16

 45، يقاؿ السممع واليممع اي الذئب44الرخاوة واليمس واختمفتا في المخرج 
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 -السين في اللغة العبرية :
) اصوات ( حمقية واحرؼ اطباؽ ولكؿ  تحتوي المغة العبرية كالمغة العربية عمى احرؼ   

حرؼ قيمة رقمية وتقسـ حروؼ االبجدية العبرية تقسيما يالئـ طبيعة النطؽ بيا وحسب 
(  צ ׁש ׂש ס זاصطداميا بأجزاء الفـ المختمفة وتحتوي العبرية عمى  حروؼ لمصفير ىي )

اؿ اكثر مف غيرىا فاف ، ولما كانت المقارنة المفظية في المغات السامية تعتمد ظاىرة االبد46
الحروؼ العبرية يقابميا في العربية احرؼ اخرى مف المخرج ذاتو او مخرج قريب منو وكثيرا 

 .47ما تكوف في الفاظ متشابية في المعنى او مستحدثة او متضادة في احياف نادرة
 وفي العبرية ثالث اصوات مف ىذا النوع الصفيري غير المطبؽ اوليا يعرؼ بالسامخ ولفظو

(Ś ( اما الثاني والثالث فيعرفاف بػ )سيفS( و)شيفŠ عمى التوالي وال يميزىما في الكتابة اال)
موضع النقطة الفوقية فيي عمى الجانب االيسر في صوت السيف وفي الجانب االيمف في 

وادخمتو كتب الييود القرف السادس بعد الميالد وىذا دليؿ عمى  الشيف وىذا التمييز متاخر
 س( يقابمو س او ش في العربية مثؿ ׂשوحرؼ )48انيـ الحظوا فرقا بيف السامخ والشيف

גִּיא ַבעبمعنى كثير يقابمو أسجت الناقة اي كثر لبنيا  ׂשֵׂ  49اي شبع ׂשֵׂ
 פרס הלאبابداؿ السيف عينا مثؿ )( ָפַרע( : مزؽ ومثمو )ָפַרסفي العبرية ) السيف والعيف :

 50 (58/7( )اليس اف تكسر لمجائع خبزؾ ( )اشعيا  לחמך לרעב
( זהר، ىالؿ وبأبداؿ السيف زاي يقاؿ )( )سير( : قمر סהרفي العبرية ) -السيف والزاي :

يمغي  )زىر( : ضياء الشمس او القمر ، مع اختالؼ طفيؼ لفظا ومعنى ، وىو تفريؽ ال
( סלף)، بيف العربية والعبرية 51قضية التغيير الصوتي وربما كاف مف تخصيص الداللة 

 .52)سمؼ( :دلس ويقابمو في العربية زلؼ في الكالـ بمعنى زاد فيو
( ׂשריר) ( : ثابت ، وطيد ، متيف وقوي ومثمو( )شريرׁשרירفي العبرية )السيف والشيف 

( סוררبيف العربية والعبرية : ) ارامية معبرنة )سرير( بأبداؿ السيف شينا وىي بالشيف
 53)سرير(: شرير بابداؿ السيف شينا .

مف حروؼ اليجاء وىو الثاني مف حروؼ  15س السيف ىي الحرؼ  -المغة السريانية:
( وفي حساب الجمؿ ىو ( الى )مثؿ )54الصفير التي تتقدـ تاء المجيولية 

تقابؿ الشيف العربية كثيرا وبالعكس الشيف تقابؿ  )س( السمكث 55مف العدد 60عبارة عف 
السيف العربية وىذا مف عجيب االمور المغوية والعبراني يوافؽ السرياني في ذلؾ غير اف 
السمكث العبرانية التي تقابؿ الشيف العربية تكتب بصورة الشيف وىذا دليؿ عمى اف السمكث 

السيف العربية نحو) ِسؤد  شيد( و) َفَشر  المقابمة لمشيف العربية كاف ليا لفظ خصوصي غير 
 -وقد يقابمو ص،ض،ث،ز،ش ، ؽ،ح كما في االمثمة التالية:56فسر(

 )  قفس(:قبض     ) حسنا ( :الحصف     ) سيفا ( :سيؼ 
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) دَبس(: دبؽ بمعنى     ) عرسا (:العرش     ) سفتا(:الشفة 
مرس  ( : مرث ، )      )  طرموسا(:خبز الممة الطرموث    لصؽ

 57) سقر (:حقر      : زجر) سجر  (     ليف
 

 -صوت الصــاد :
ومما  58يرى عمماء الساميات اف الصاد السامية لـ يصبيا تغيير مطمؽ -المغة العربية :

يالحظ ىو اف حرؼ الصفير المطبؽ وىو الصاد حرؼ ميموس فقد ذكر سيبويو انو لوال 
االطباؽ لكانت الصاد سينا اال اف العرب قد عرفوا وجود نطؽ مجيور مطمؽ لحرؼ الصاد 
كما انيا اي الصاد اضافة الى السيف والزاي معرضة لكثير مف التغييرات المقيدة  وفي 

بية العصرية ينطؽ الصاد مجيورا اي زاي مطبقة في جنوب الجزيرة االلسف الدارجة العر 
العربية واليمف وحضر موت اال اف ىذه الظاىرة ليست مطردة اطرادا مطمقا والتغيير الوحيد 
الذي يكثر حدوثو ىو اما ذىاب االطباؽ او عكسو وتبدؿ الصاد زايا في اكثر الميجات 

 وفي بقية الميجات العربية االخرى  59السورية نحو قوليـ )زغير ( في ) صغير(
 -اما التغييرات التي طرأت على صوت الصاد ففي العربية :

الصاد والزاي: تتماثؿ الصاد الى زاي اذا وقع بعدىا داؿ نحو : فصد وفزد  وتتماثؿ  -1
  60الصاد ايضا الى زاي اذا تميت براء نحو : صػراط  و زراط

ا القت ولدىا ولـ ًيشعر اي لـ ينبت شعره بعد الصاد والطاء : االصمعي يقاؿ لمناقة اذ -2
قد اممصت واممطت والقتو مميصا ومميطا وىي ناقة مممص ومممط  وابؿ مماليص 

 61ومماليط
الصاد والشيف ، الصاد ىو النظير المفخـ لمسيف ولذا فاف التبادؿ ىنا مف قبيؿ التداخؿ  -3

ىذا الى تحويميا الى سيف وربما اف المغة تخمصت مف صفة التفخيـ في صوت الصاد وادى 
ثـ الى شيف ومف االمثمة عمى ىذا التحوؿ الشيص والشيصاء وىو رديء التمر الذي يشتد 

 نواه ويقوى او اليكوف لو نوى اصال ويقاؿ لو الشيشاء ويقاؿ لو ايضا الصيص وصأصأت 
 62النخمة اي صارت شيصا

الصاد والسيف : يشترؾ الصاد مع السيف في المخرج اذ انيما صوتاف لثوياف ميموساف  -4
واحتكاكياف والفرؽ الوحيد بينيما اف الصاد مف اصوات النطؽ الثانوي مفخـ اما السيف فيو 

، اف دافع ىذا التحوؿ والباعث عميو ىو قانوف السيولة والتيسير فالسيف اخؼ مف 63مرقؽ 
وىو فؽء العيف باالصبع وغيرىا وبخس عينو يبخسيا بخسا : فقأىا   الصاد ويقاؿ البخس

 64لغة في بخصيا، كذلؾ يقاؿ البسيط والبصيط
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الصاد والعيف الصاد اسمية والعيف حمقية فالمخرجاف متباعداف وىما يتقارباف باالصمات  -5
: فيقاؿ صمدت فالنا اصمده صمدا وعمدتو اعمده عمدا  65وحده ويصعب القوؿ بتعاقبيما 

  66اي قصدتو
الصاد والضاد : مخرج الصاد مما بيف طرؼ المساف وفويؽ الثنايا والضاد مف اوؿ حافة  -6

، االصمعي يقاؿ  67المساف وما يمييا والصاد ميموس اما الضاد فيو مجيور وكالىما رخو
 68مصمص إناءه مضمضو اذا غسمو 

المخرج واشتركتا في  الصاد والفاء : الصاد اسمية والفاء صوت اسناني شفوي تباعتا في -7
 اليمس والرخاوة ليس غير ، يقاؿ الحصالة والحفالة :وىو ما يسقط مف الحنطة اذا ًنقيت .

فيما مف مخرجيف  69الصاد والقاؼ : الصاد اسمية صفيرية والقاؼ ليوية عند ابف جني  -8
مف الماء  يقاؿ صبئت مف الماء صأبا وقبئت70متباعديف ومتدانياف باالستعالء واالصمات 

 71قأبا : اي شربت منو ريا
الصاد والكاؼ : الصاد اسمية والكاؼ ليوية فيما متباعداف في المخرج ومشتركاف في  -9

االصمات واليمس يقاؿ صبنت اليدية عنا وتصبنيا صبنا وكنبتيا تكبنيا كبنا : اذا صرفتيا 
 72عنا الى غيرنا 

يقاؿ عـ بدعائو 73جيورة مستفمة الصاد والالـ : الصاد اسمية ميموسة والالـ ذلقية م -10
 74وخص وعـ بدعائو وخؿ بمعنى واحد 

الصاد اسمية مما بيف طرؼ المساف وفويؽ الثنايا والياء مف وسط  -الصاد والياء : -11
المساف بينو وبيف وسط الحنؾ االعمى  والصاد رخوة ميموسة والياء رخوة مجيورة فكالىما 

 76لصمب الشديد ، يقاؿ حجر اصر وحجر اير وىو ا75صامت رخو 
الصاد والياء : الصاد اسمية رخوة وميموسة وصامتة وكذلؾ الياء رخوة وميموسة  -12

يقاؿ الصمب والميب وىما الطريؽ  77وحمقية فيما تباعدا مخرجا واشتركا في الرخاوة واليمس
 78الى الجبؿ 

 90وىو الحرؼ الثامف عشر مف حروؼ اليجاء في العبرية العدد -اللغة العبرية :
 80(  ص وقد يقابمو ) ض ، ط ، ظ ، ز، س، ش(  צحرؼ ) 90079ددوالع
( في العبرية   צעקالصاد والزاي : ليذا النوع امثمة قميمة في المغات السامية مثؿ )  -1

( بمعنى قفز ويعود السبب في قمة ىذه االمثاؿ الى اف קפץبمعنى زعؽ وصرخ وفييا ) 
ىذه المغات الى تحويميا الى اصوات اخرى  الصاد والزاي في المغات السامية عامة تميؿ فييا

فتتحوؿ الصاد الى كؿ مف الضاد والظاء كما اف الصاد اقؿ االصوات المفخمة صعوبة في 
 81ىذه  المغات
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اجوؼ واوي ( : طاؼ ، فاض ، غمر  -( )صاؼ צףالصاد والطاء : في العبرية )  -2
ارامية معبرنة فالصاد اسمية اجوؼ واوي ( بالمعاني ذاتيا وىي كممة  –( ) طاؼ  טףويقاؿ)

والطاء نطعية اختمفا مخرجا واتفقا في االطباؽ والصمت واالستعالء وبيف العربية والعبرية : 
  82( )َعصؿ ( : كسوؿ ونظيره العاطؿ بمعنى الباقي بال عمؿ עצל)  
الصاد والسيف : اف الدافع في تغيير الصاد الى السيف والباعث عميو ىو قانوف السيولة  -3
( بمعنى فر وتنحى بمعنى فر ويقابميا في العربية )ناص(  נָסلتيسير وقد وردت كممة ) وا

اف اغمب التغييرات التي حدثت  ()مراس( بمعنى نشاط ويقابمو في العربية מרץ)وفييا ايضا 
يمثؿ  في ىذا الصوت شديد االضطراب بسبب ما تعرض لو مف عمميات اضافة فيو ال

ضعو بؿ صورة عف الضاد التي فقدتيا السامية كما في العبرية فونيما اصميا في جميع موا
االرامية وغيرىا مف المغات السامية كما انو يمثؿ صورة لمضاد في المغات السامية الجنوبية 

 83كالعربية 
سحؽ( وبأبداؿ كسر ، حطـ ، ( )رصص( : )רצץفي العبرية ) -الصاد والعيف : -4

 יוצר ככלי ברזל בשפט תרעםنفسيا مثؿ )رعع( بالمعاني ( )רעעالصاد عينا يقاؿ )
 84(  2/9( )تحطميـ بقضيب مف حديد مثؿ اناء خزاؼ تكسرىـ ( ) مز : תנפצם

( : شقؽ ، خرؽ ، فصؿ وبأبداؿ الصاد قاؼ يقاؿ בצעالصاد والقاؼ : في العبرية ) -5
  85(9/11نحميا: ( )وفمقت اليـ اماميـ( )לפניהם בקעת הים) ( بالمعاني ذاتيا مثؿבקע)

الصاد ىي الحرؼ الرابع عشر في سمسمة حروؼ اليجاء العربية والثامف  -اللغة السريانية :
( وفي حساب الجمؿ عبارة عف عشر في االبجدية السريانية وىو مف حروؼ الصفير )

( قد تكوف بدؿ الضاد العربية والصادي ) 86( ايضا 900مف العدد وترد بقيمة ) 90
عيف، فكاف مف عادة السرياف اف يقمبوا الضاد العربية عينا وكاف ويشترط اف تكوف في الكممة 

( غمض )صعبا التمفظ بالعيف مكررة قمبوا الضاد الى الصادي لتسييؿ المفظ نحو )
( حمقي اخر غير العيف كالحاء نحو )( عرَض وقد يحدث ىذا القمب لسب حرؼ 

لصادي بدؿ الضاد ( بالعاء كما يقتضي القياس وقد تكوف احمض ويقاؿ ايضا )
الصادي بدؿ الزاي العربية  ( وقد تكوفحرؼ حمقي في الكممة نحو )مف دوف وجود 

(  ص وقد يقابمو ) ض ، ظ ، س ، ش ، ط ( كما  وحرؼ ) 87(  )خزؼ(نحو)
)حموصا (   ) صيؿ ( : يقابمو )صيؿ( في العربية  :  في االمثمة التالية

 نَفص( : نفض )   : يقابمو )حامض ( في العربية 
 ) صمد ( : ضمد 
 ) قرص ( : قرض  

 ) نصح ( : ) نسخ(   )إلص ( : آلظ اي ضايؽ ) بأبداؿ وقمب مكاني ( 
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) نصؿ ( : نطؿ بمعنى   )حصفا ( : الخزؼ    رص( : )جرش() چ 
 صوت الزاي  : التغيير الذي طرأ عمى ىذا الصوت في المغات السامية    88صب

 اللغة العربية : 
تتحوؿ الزاي الى داؿ عند طئ نحو إداء بدال مف إزاء ، فالزاي اسمية رخوة والداؿ  -1

 نطعية شديدة وكالىما  مجيور 
يخالؼ الزاي الى ثاء اماـ الباء في كممة الـز والزب والثب قاؿ الفراء في قولو تعالى "  -2

 89مف طيف الزب"  الالزب والالثب واحد 
لسيف اذا سبقت بصوت ميموس مف باب المماثمة تتحوؿ الزاي الى ا -الزاي والسيف : -3

 نحو نشز ونشس
أوجز بدال مف )( أو جص صابرا) اذا تبعت الزاي بالسيف والصاد ادغمت فييما نحو -4

 90صابرا(
والنوف لثوية متوسطة مجيورة منفتحة 91الزاي اسمية رخوة مجيورة  -الزاي والنوف : -5

نحو زغب  92وىي انفية اي اف مخرجيا بعيد عف مخرج الزاي وكالىما مجيور ومنفتح 
الغراب يزغب زغبا ونعب الغراب ينعب نعبا وفي المساف الزغيب والنعيب ىو صوت الغراب 

 93وقد زغب ونعب بمعنى واحد
ي المخرج اال اف الزاي مجيورة الزاي والصاد اسميتاف متفقاف ف -الزاي والصاد : -6

نحو زمزمة مف بني فالف  94والصاد ميموسة وكالىما رخو والصاد مطبقة والزاي منفتحة 
 95وصمصمة مف بني فالف اي جماعة

الزاي اسمية والشيف احتكاكية لثوية وكالىما رخو ومنفتح اال اف الزاي  -الزاي والشيف : -7
 97ونشؽ : اذا كاف سريع الغضب نحو يقاؿ رجؿ نزؽ  96مجيورة والشيف ميموس 

والضاد اسنانية لثوية مطبقة 98الزاي اسمية رخوة ومجيورة ومنفتحة  -الزاي والضاد : -8
يقاؿ زبنت اليدية عنا تزبنيا زبنا وضبنتيا عنا تضبنيا ضبنا : اي  99رخوة وكالىما مجيور
 100صرفتيا عنا الى غيرنا

مختمفاف ومتجاوراف نحو : اليزر  الزاي اسمية والطاء نطعية مخرجيما -الزاي والطاء: -9
  101وىو شدة الضرب بالخشب وىزره ىزرا كما يقاؿ ىطره ىطرا اي قتمو ضربا بالخشب

الزاي اسمية والعيف حمقية اختمفتا مخرجا واتفقتا في االنفتاح  -الزاي والعيف : -10
 102واالستفاؿ نحو يقاؿ رجؿ زقانة وعبقانة اذا كاف شريرا سيء الخمؽ

واتفقتا في الجير 103الزاي اسمية والقاؼ ليوية اختمفتا مخرجا  -الزاي والقاؼ : -11
واالصمات وفي االنفتاح نحو : يقاؿ الزيزاء والقيقاء وىي االرض الصمبة الغميظة ذات 

 104الحجارة
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اما الالـ فيي صوت جانبي 105الزاي اسمية رخوة مجيورة  -الزاي والالـ : -12
 107ولياء مائة اي قدر مائة نحو : يقاؿ ىـ زىاء مائة 106مجيور

 109والميـ صوت شفوي انفي مجيور108الزاي والميـ : الزاي اسمية رخوة مجيورة  -13
فكالىما مجيور االانيما اختمفا في المخرج ، نحو يقاؿ رجؿ زعؽ ومعؽ اذا كاف سريع 

 110الغضب
والنوف صوت مجيور  111الزاي صوت رخو اسمية ومجيورة مرققة -الزاي والنوف : -14

متفقاف في الجير ومختمفاف في المخرج يقاؿ زجمتو بالرمح 112لشدة والرخاوة متوسط بيف ا
 113ازجمو زجال ونجمتو بالرمح انجمو نجال اذا طعنتو طعنا سريعا

ومجيورة مرققة والواو شفيية مجيورة 114الزاي صوت رخو اسمية  -الزاي والواو : -15
 116نحو : قربة مزكوتة وموكوتة اي ممموءة 115صامتة رخوة 

  -اللغة العبرية :
ويرى  117( في العبرية ىي الحرؼ السابع مف حروؼ اليجاء العبرية الرقـ سبعة االؼז) 

رمضاف عبد التواب في كتابو ) المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي ( اف الزاي في 
 119وقد يقابمو ) ذ ، ر ، س ، د (  118العبرية نشات مف الذاؿ السامية

( ) دعج ( بالمعنى نفسو   דעךاطفأ وبابداؿ الزاي داال يقاؿ )  זעך) :  الزاي والداؿ  -1
( وبيف العربية والعبرية 13/9ؿ سراج االشرار ينطفيء( ) امثا( )ידעך רׁשעים נר) مثؿ 

 ) ىزدرز( : سارع ونظيره في العربية تزرد اليميف : تسرع في اعطائيا  (הזדרז)
( ساخط ، نماـ נרגןنوف يقاؿ )( ساخط وبابداؿ الزاي נרגזفي العبرية ) -الزاي والنوف : -2

( )كالـ النماـ مثؿ لقـ حموة وىي تنزؿ الى בטן ירדוו והם כמתלהמי נרגן דבריنحو )
 120 (8/15( )االمثاؿ البطفمخادع 

( الزاي ىو الحرؼ الحادي عشر في سمسمة حروؼ اليجاء العربية  ')  -اللغة السريانية :
( وفي حساب الجمؿ  والسابع في االبجدية السريانية وىو مف حروؼ الصفير )

 121(7000( وتساوي )  ' ( او )700( وتساوي )  ' او ) ( مف العدد7عف )
االبداالت اما  122( صغير (  صديؽ و ) قمما تكوف الزيف بدؿ الصاد نحو )

 التي اصابت ىذا الصوت في السريانية فيي 
 ) زادوقا ( : صدوقي    )زدقا ( : ِصدؽ   ) زيتا ( : زيت او زيتوف 

) عزتا ( : العذاة او     ) زىرا ( : الساىور او القمر   ) نقز( : )نقر(  
  123) زينا ( : الشيف او العيب   االرض الطيبة 
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 :االستنتاجات 
اف اىـ ماترتكز عميو الدراسة الصوتية لمغات السامية ىو التمييز الواضح بيف عمـ  -1

الصوت المتعمؽ بنطؽ الصوت وسماعو واخراجو ولو عالقة وظيفية في النظاـ المغوي ، 
 والفونيمات وىو عمـ الوحدات الصوتية

 كاف اعتناء عمماء المغة والصوت بترتيب الحروؼ عمى المخارج والصفات ومخرج -2
الصوت ىو موضع مف الفـ ونواحيو يخرج او ُيخرج منو الحرؼ فاختمفوا في عدد مخارج 
الحروؼ فمنيـ مف عدىا سبعة عشر ومنيـ مف عدىا ستة عشر ومنيـ دوف ذلؾ 

 لكف اوليا ليس مخرج حقيقي والمشيور ىو سبعة عشر
ا العالقة المستشرقوف فقد بدأت دراستيـ االولى في احضاف كميات الالىوت حيث ادركو  -3

 بيف العربية والعبرية والسريانية وبقية المغات السامية 
اختمؼ العمماء في تقسيـ ىذه االصوات بحسب مخارجيا فمنيـ مف عد ) السيف والصاد  -4

 والزاي ( ىي اصوات لثوية  وىـ اغمب القدماء ومنيـ مف عدىا اسمية واغمبيـ المحدثيف 
 مف اسمة المساف وىي مستدؽ طرؼ المساف الصاد والسيف والزاي اسمية الف مبدأىا 

الصوتي باعتبار مخرج الصوت او طريقة نطقو مف الوسائؿ التقميدية  اف دراسة التغيير -5
في دراسة اصوات المغة ومف الدارسيف المحدثيف مف يرى اف ترتكز الدراسة الصوتية 

مف مرحمة المقارنة عمى التغييرات الطارئة عمى االصوات مف حيث مخارجيا وصفاتيا 
الى اخرى في تاريخ المغة او اف تقارف لغتاف او اكثر تنتمي الى مجموعة واحدة مف حيث 

 التغييرات الصوتية التي طرأت عمييا قياسا عمى اصؿ تأريخي
اف عممية التغيير الصوتي في المغة العربية محدودة فمـ تبمغ التغييرات فييا المدى المطمؽ  -6

ادت رغبة المسمميف في الحفاظ عمى لغة القرآف فالكريـ  د ىنا ىو نزوؿ القرآفوالمقصو 
 .محد مف نزعة االصوات الى التغييرختمفة ومنيا المستوى الصوتي لالكريـ بمستوياتيا الم

( حمقية واحرؼ اطباؽ ولكؿ عبرية كالمغة العربية عمى احرؼ )اصواتتحتوي المغة ال -7
ما يالئـ طبيعة النطؽ بيا وحسب حرؼ قيمة رقمية وتقسـ حروؼ االبجدية العبرية تقسي

 اصطداميا بأجزاء الفـ المختمفة وتحتوي العبرية عمى خمسة حروؼ لمصفير
المقارنة المفظية في المغات السامية تعتمد ظاىرة االبداؿ اكثر مف غيرىا فاف الحروؼ  -8

العربية يقابميا في العبرية والسريانية احرؼ اخرى مف المخرج ذاتو او مخرج قريب منو 
 وكثيرا ما تكوف في الفاظ متشابية في المعنى او مستحدثة او متضادة في احياف نادرة

 الصاد اضافة الى السيف والزاي معرضة لكثير مف التغييرات المقيدة -9
يقتصر التغيير في الصوت عمى صفة او اثنيف وانما قد يتعدى ذلؾ الى  قد ال -10

 .السابقة وال يبقى منيا شيءمخرج الصوت والصفات معا فيتجرد الصوت  مف طبيعتو 
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