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  كليت الرتبيت للعلىم اإلًساًيت/  جاهعت البصزة
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في انجزء  -انتقريب انصوتي مصطهح قذيم تىاونه ابه جىي     

بشيء مه انتفصيم، فعّرفه بأّوه إدواء  -انثاوي مه كتابه انخصائص 

انصوت مه انصوت داخم انكهمة. وارا كان اإلبذال يحذث وتيجة 

نهمماثهة أو انمخانفة ،فإّن انتقريب انصوتي يحذث نغرض انمماثهة 

قط ، وهو يمكه تقسيمه عهى قسميه رئيسيه ، هما: ف  

 التقريب الصوتي الواجب  -1

 التقريب الصوتي الجائز       -2
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   Abstract:                                                                                                                         

 
 
 

      This research is concerning the term phonetic 

approximation, which is an old term mention Ibn 

Jinny, which means replacing the voices for the 

purpose of similarity or approximating the 

phoneme from the others phoneme, and it is of two 

types: 

1-Mandatory phonetic approximation 

2-Optional phonetic approximtion 
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 -ادلقذهت:

 طهٍغ الهالم اللغىي ابً حني )ث
ً
 مهما

ً
ى مطؿلح 293ًدىاٌو بدثىا مطؿلحا َـ(، ؤال َو

ب ضىث مً ضىث  ب( ؤي جلٍغ  آزغ مجاوع ؤو مالضم له صازل الترهُب اللغىي.)الخلٍغ

ب َى   الخلٍغ
ّ
 للضعاؾت، َى ؤن

ً
ب الطىحي( مىغىنا وؾبب ازخُاعها مطؿلح )الخلٍغ

 ؤلاشاعة الى 
ّ
اإلاطؿلح ألاهثر مالءمت للحاالث التي هاكشىاَا في َظٍ الضعاؾت، فػال نً ؤن

 في هخب اللغت اللضًمت والحضًثت .
ً
 َظا اإلاطؿلح كلُلت حضا

ب وؤهىانه وؤؾبابها الطىجُت ، مو ؤ  ما الهضف مً الضعاؾت فهى بُان خاالث الخلٍغ

ما ألامثلت التي وعصث في هخابي ؾِبىٍه وابً حني. وكض طهغها  ُّ ألامثلت الىافُت ، الؾ

ب الطىحي نىضَما .  اإلاطؿلحاث اإلاغاصفت للخلٍغ

 ؾِبىٍه وان ألاؾبم في مً ابً حني في صعاؾت ألا 
ّ
اها بال ونلى الغغم مً ؤن ضىاث وجلٍغ

ىا كّضمىا بالظهغ ابً حني 
ّ
 مً زالٌ  –في صعاؾدىا َظٍ  -ؤه

ّ
 صعاؾخه واهذ ؤهثر وغىخا

ّ
ألن

ب الطىحي ،التي وان البّض مً جىغُدها ؤوال، كبل الضزٌى في  جىغُده خاالث الخلٍغ

ب.     جلؿُم ؾِبىٍه للخلٍغ

ب الطىحي وّضحىا فُه مهىاٍ ف للخلٍغ اللغىي ومهىاٍ ؤلاضؿالحي ،  وكض بضؤ بدثىا بخهٍغ

ب الطىحي التي بدثها ابً حني في هخابه الخطائظ ، زم وّضحىا  زم طهغها خاالث الخلٍغ

 نً ألاهىام التي جىّضل الحها 
ً
ب التي ؤشاع الحها ؾِبىٍه في الىخاب ، فػال ؤهىام الخلٍغ

ظ ًخػمً الىلاؽ الغئِؿت التي هاكشها البدث،
ّ
والىخائج  الباخث، و زخمىا البدث بملخ

ـلىا في َظٍ الضعاؾت بفػل مىه  ِ
ّ
التي جىّضل الحها، ، ؾائلحن الهلي ألانلى ؤن هىىن كض ُوف

ضاًت  َو

 -:التقزيب الصىتي 
خحن جدشيل ألاضىاث اللغىٍت في جغهُب لغىي مهحن، فةنها كض جخإزغ ببهػها، فُخغحر 

ؼ الطفاث مً هؿم بهؼ َظٍ ألاضىاث هدُجت َظا الخإزغ، فُىدؿب الطىث ألاضلي به

 
ً
آزغ. ألاضىاث اإلاجاوعة له، وكض ًفلض بهؼ الطفاث، ؤو كض ًخغحر مسغحه، فىىؿله ضىجا

ب بحن ألاضىاث صازل الترهُب اللغىي. ظا الخغُحر الظي ًدطل في الطىث ًاصي الى الخلٍغ  َو
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ب الطىحي مطؿلح كضًم ًلطض به بصهاء الطىث مً الطىث آلازغ صازل  فالخلٍغ

ولظلً ؤؾلم نلُه ابً حني اؾم (، 1)ترهُب اللغىي، مً غحر اصغام اللفل او صازل ال

، ألهه ٌشبه ؤلاصغام في اهه هىم مً ؤهىام الخغحر الطىحي، غحر ان (3))ؤلاصغام ألاضغغ( 

ه بصزاٌ الطىث في الطىث، ؤو هما نّغفه ؤصحاب اللغاءاث بإهه: 
ّ
الاصغام ًسخلف في ؤه

، وؤؾلم نلى ؤن ( 2)))اصزاٌ الحغف في الحغف(( 
ً
 وآلازغ مخدغوا

ً
ًىىن ؤٌو الطىجحن ؾاهىا

 ( . 4)نلُه ابً حني اؾم )ؤلاصغام ألاهبر( 

ب بحن ألاضىاث ؤو ؤلاصغام ألاضغغ فهى لِـ بصزاٌ الطىث اللغىي في آلازغ،  اما الخلٍغ

خم طلً بىؾاؾت حهضًالث  ما َى بصهاء الطىث مً آلازغ صازل الترهُب اللغىي ، ٍو
ّ
وبه

ا ؤنػاء حهاػ الىؿم للحطٌى نلى ؤلاوسجام بحن َظٍ ألاضىاث، ومً زم هُفُت ًلىم به

 ًاصي طلً الى ؾهىلت الىؿم.  

ب الظي جدضر نىه ابً حني ما َى بال اإلاػاعنت التي جدّضر نجها ؾِبىٍه،   والخلٍغ

 ألاضىاث اإلاخجاوعة في لفل ما 
ّ
واإلامازلت التي جدّضر نجها اإلادضزىن، فلض عؤي اإلادضزىن ؤن

ظا الخإزغ يهضف الى اإلامازلت ؤو اإلاشابهت بُجهما في الطفاث كض ًخ إزغ بهػها ببهؼ، َو

ظا الخإزغ ًاصي الى ؤلاوسجام الطىحي، الؿهىلت في الىؿم  ظا الغؤي ( 5)واإلاساعج، َو . َو

ب الحغف مً الحغف، هدى كىلهم في مطضع:  ًخىافم مو عؤي بً حني، بط كاٌ: ))ومىه جلٍغ

وهي  –تزصًغ ... فلما ؾىىذ الطاص فػهفذ به وحاوعث الطاص مؼصع، وفي الخطضًغ: ال

 شِئا مً لفل الؼاي اإلالاعبت  –وهي مجغوعة  –الضاٌ  –مهمىؾت 
ْ

ِشّمذ
ُ
كغبذ مجها بإن ؤ

 .( 6)للضاٌ بالجهغ(( 

ظا  َغ
ّ
ب مىه في الىؿم، بإن ًخإز ب الطىحي َى ابضاٌ الطىث الى ضىث آزغ كٍغ فالخلٍغ

ُىا وانخمضها مطؿلح ) الطىث بأزغ مجاوع له فُىدؿ
ّ
ب بهؼ الطفاث مىه  ، وكض جبي

ب ( الظي ًاصي الى  ب الطىحي( ألن الهضف ألاؾاؽ مً الضعاؾت َى مهغفت ) الخلٍغ الخلٍغ

ؤلاوسجام الطىحي صازل الترهُب اللغىي، ومً زم ًاصي الى ؾهىلت الىؿم، ومهغفت 

 ؤؾبابه الطىجُت.
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ب( الؾ ُما اإلادضزىن مجهم، واهما اؾخهملىا ولم ٌؿخهمل اللغىٍىن مطؿلح )الخلٍغ

ب ؤو اإلامازلت، بل َىان ابضاٌ  ه بهضف الخلٍغ
ّ
مطؿلح ؤلابضاٌ، غحر ؤن ؤلابضاٌ ال ًإحي ول

ًإحي بهضف اإلاسالفت، مثل اإلاسالفت في اليلماث آلاجُت: جكىِذ، وؤملُذ، وجلطِذ، وؤضلها 

بِضٌ الحغف اإلا
ُ
يذ، وؤمللذ، وجلّططذ، بط ؤ

ّ
 .( 7)ػّهف الى ًاء نلى الخىالي: جكى

 واهذ الؿحن في 
ّ
ب في باب )اإلاػاعنت( بلىله :))فةن وؤشاع ؾِبىٍه الى مطؿلح الخلٍغ

ب ، وطلً كىلً في الدؿضًغ :  مىغو الطاص وواهذ ؾاهىت لم ًجؼ ؤلابضاٌ اطا ؤعصث الخلٍغ

ذ بمجزلت الش ، وكاٌ في مىغو آزغ :)) والجُم( 8)التزصًغ((
َ
ّغَبذ فحها ُحِهل

ُ
 ك

ً
حن مً ؤًػا

ع:ؤشضع((
َ
ب الطىحي الظي ابً  (9)طلً كىلهم في ألاْحـض ّغَِبذ(( بشاعة الى الخلٍغ

ُ
. فلىله :))ك

ب مطؿلح )اإلاػاعنت( فلاٌ: ))َظا باب   ؾِبىٍه ؤؾلم نلى الخلٍغ
ّ
حني فُما بهض، غحر ؤن

الحغف الظي ًػاعم به خغف مً مىغهه والحغف الظي ًػاعم به طلً الحغف ولِـ مً 

، ووان اإلاثاٌ جدّضر نىه الظي اؾدشهض به ؾِبىٍه َى اإلاثاٌ هفؿه الظي  (11)مىغهه((

ب بحن ألاضىاث، اط كاٌ ؾِبىٍه:)) فإّما الظي  اؾدشهض به ابً حني في خضًثه نً الخلٍغ

ًػاعم به الحغف الظي مً مسغحه فالطاص الؿاهىت اطا واهذ بهها الضاٌ، وطلً هدى: 

ْطضًغ،ألنّ 
َ
ع، والخ

َ
ْضض

َ
ع، وؤ

َ
 اإلاػاعنت هي .(11)هما كض ضاعجا في ولمت واخضة((َمـْطض

ّ
ونلُه فةن

ب الطىحي .  ؤلاصغام ألاضغغ وهي الخلٍغ

ب الطىث واصهائه مً الطىث آلازغ َى ضهىبت هؿم الطىث  وكض ًىىن ؾبب جلٍغ

 نىض مجاوعجه 
ً
ع هؿله جماما

ّ
ألاضلي نىض مجاوعجه لطىث ما صازل الترهُب اللغىي، ؤو حهظ

اللفل، فُهمل بهؼ ؤنػاء حهاػ الىؿم نلى احغاء بهؼ لطىث مهحن صازل 

ب بحن الطىجحن، لُىىن اللفل ؤؾهل هؿلا.  الخهضًالث الىُفُت التي جاصي الى الخلٍغ

ب الطىحي نلى   نلى حهظع هؿم الطىث ؤو ضهىبت هؿله ًمىىىا ؤن هلّؿم الخلٍغ
ً
وبىاءا

ب ب الطىحي الىاحب، وآلازغ َى الخلٍغ  الطىحي الجائؼ. هىنحن:ؤخضَما َى الخلٍغ

 -:حاالث التقزيب الصىتي

ب الطىحي ؤمثلت مخىّىنت وخاالث نّضة ُوِحضث مخفغكت في هخب بهؼ اللغت   للخلٍغ

 اللضًمت والحضًثت ؤخص ى الهالم ابً حني زمؿت مجها،هي :
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اطا حاوع  –او اخض مشخلاتها  –اط ًبضٌ ضىث الخاء في َظٍ الطُغت  صيغت افتعل، -1

 ُت:اخض ألاضىاث آلاج

. فهىض مجاوعة الخاء ألخض َظٍ ألاضىاث ( 13)ؤضىاث الاؾباق )ص، ع، ؽ، ف( -ؤ

بضٌ الى ضىث الؿاء ألاعبهت، فةهه ًىدؿب جفسُما ٍو
، وطلً ألن الخاء ضىث  (12)

ً
وحىبا

مغكم، اما ؤضىاث الاؾباق )ص، ع، ؽ، ف( فهي ؤضىاث مفسمت ( 14)مهمىؽ 

ىؿبم نلى الحىً ألانلى مؿخهلُت، نىض الىؿم بهظٍ ألاضىاث ًغجفو ا ، (  15)للؿان ٍو

خدغن الى الخلف  غجفو مازغ اللؿان الى الحىً ألانلى كلُال في اججاٍ الؿبم اللحن ٍو ٍو

. والاؾباق والخفسُم ضفخا كىة حهمالن نلى ( 16)كلُال في اججاٍ الحائـ الخلفي للحلم 

اصة الىغىح الؿمعي لألضىاث التي جخمحز بها  ٍػ
َظٍ ألاضىاث جازغ في  ، لظلً فةن( 17)

، الؾُما ان اللؿان بهض ضهىصٍ واؾخهالئه نىض هؿم اخض ؤضىاث 
ً
الخاء، فخىؿبه جفسُما

ب  الاؾباق، ًخهظع نلُه ان الجزوٌ مباشغة لىؿم الخاء، في ضُغت افخهل، فُلجإ الى الخلٍغ

ما ًيخمُان ، ألنه( 18)واإلامازلت بحن ألاضىاث. وبما ان الىكحر اإلافسم للخاء َى ضىث الؿاء 

ى مسغج الاؾىاوي اللثىي  شتروان في ضفت الهمـ والشضة، (19)الى اإلاسغج هفؿه َو ، َو

، فُلاٌ: اغؿغ، واضؿغر، واؾلو، اط ال ًمىىىا ان 
ً
 وحىبا

ً
لظلً فةن الخاء جبضٌ ؾاءا

: اغتر، واضترر، واؾخلو.   هىؿم َظٍ الالفاف بالخاء، فال هلٌى

 ألاضىاث )ص، ط، ػ( اطا حاوعث ال-ب
ً
( 31)خاء في ضُغت افخهل، فان ضىث الخاء ًبضٌ صالا

لاٌ: اػصَغ، واطصهغ، واصزغ، والجلفل َظٍ ألافهاٌ او مشخلاتها بالخاء، فال  ُُ ، ف
ً
وحىبا

ًلاٌ: اػتهغ، واطجىغ، واصجسغ. والؿبب في طلً ان ألاضىاث )ص، ط، ػ( ؤضىاث مجغوعة، 

ضفت كىة في الطىث، ؤّما ضىث الخاء فهى  . والجهغ (31)نىض الىؿم بها تهتز ألاوجاع الطىجُت 

ضىث مهمىؽ، التهتز الاوجاع الطىجُت نىض الىؿم به. وفي ضُغت )افخهل( ًإحي الخاء بهض 

ع هؿم الخاء صون ابضالها الى ضىث مجهىع، 
ّ
اخض َظٍ ألاضىاث اإلاجهىعة مباشغة، فُخهظ

خهظ  ألاوجاع الطىجُت تهتز نىض هؿم ألاضىاث )ص، ط، ػ( ٍو
ّ
 –ؤي ألاوجاع  –ع نلحها طلً ؤن

الخىكف نً ؤلاَتزاػ نىض هؿم الخاء بهض َظٍ ألاضىاث مباشغة في ضُغت افخهل ؤو اخض 

ع نلُه هؿم الخاء فُلجإ الى 
ّ
مشخلاتها، فِؿخمغ اَتزاػ ألاوجاع، ومً زم فةن اللؿان ًخهظ
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ب الطىث الى ضىث آزغ مجهىع، والىكحر اإلاجهىع لطىث الخاء الظي ًيخمي مهه  في جلٍغ

 لُخمازل مو ألاضىاث ( 32)َى ضىث الضاٌ  (33) اإلاسغج هفؿه 
ً
، لظلً فان الخاء جبضٌ صالا

ؿهل هؿله.   اإلاجهىعة اإلاجاوعة له، فخيسجم ؤضىاث اللفل َو

، مً طلً كىلىا: (34)، بطا حاوعث الباء اإلاخدغهت  ابذال الٌىى الساكٌت هيوا  -3

َبـغ
ْ
 (35) َنْمَبـغ في َنى

ْ
ي ًَ غ 

ُ
ْمبـ م(، وٍَ

ُ
ى

َ
َبخ

ْ
 في )ؤه

ً
بىم ، ومىه كغاءة الىىن مُما

ْ
ي ًَ مبىم في  غ، وٍَ

ُ
 (36) بـ

(( ؾىعة هىح 
ً
. وؾبب ؤلابضاٌ 17-الظي وعص في كىله حهالى :))وهللا ؤهبخىم مً ألاعع هباجا

 اإلاُم والباء ضىجان شفىٍان 
ّ
 بغلم الشفخحن (38)مجهىعان ( 37)َى ؤن

ً
، ًىىن هؿلهما مها

، (39)هؿم الىىن الؿاهىت مو الباء، فالىىن ضىث لثىي اهفيمغة واخضة، ؤؾهل مً 

شترن الىىن مو اإلاُم في ؤّنهما ضىجان (21)ٌشترن مو الباء واإلاُم في ضفت الجهغ  ، َو

 نً ؤّنهما ٌهخمض لهما في الفم  (21) ًخطفان بإّنهما مخىؾؿان بحن الشّضة والغزاوة
ً
،فػال

ت 
ّ
 (23)والخُاشُم فخطحر فحهما غى

ّ
ى ؤن الىاؾم باإلاُم والىىن ًغخي الجؼء ألازحر مً  ، َو

سغج الىفـ مً الاهف، ومسغحه مً الاهف  الحىً ألانلى ختى ًخطل الحلم باألهف ٍو

غلم بالشفخحن في خاٌ هؿم اإلاُم  ، لظلً (22)مغلم بؿغف اللؿان في خاٌ هؿم الىىن، َو

ع هؿم الىىن مو غلم الشفخحن نىض هؿم الباء في ولماث مثل نى
ّ
يبو ألن غلم ًخهظ بر ٍو

الشفخحن نىض هؿم الباء ًدٌى صون هؿم الىىن بطىعة صحُدت، لظلً ًبضٌ الىىن 

  –هما طهغها ؾابلا  –مُما، ألن اإلاُم والباء 
ّ
ًىؿلان بغلم الشفخحن مغة واخضة، ؤي ؤن

ى اؾهل مً هؿم الىىن الؿاهىت مو الباء ألن طلً  الغلم واخض نىض هؿم اإلاُم والباء، َو

ب في َظٍ الحالت واحب.ًخؿلب غل . لظلً فةن الخلٍغ
ً
 واخضا

ً
 لحن ال غللا

، ،في لفل )ؾغاؽ( الظي وعص في اللغآن بالطاص )الطغاؽ(  ابذال السني صادا   -3

، وفي كىله حهالى:))هلل اإلاشغق واإلاغغب 6-:))اَضها الطغاؽ اإلاؿخلُم(( الفاجدت كاٌ حهالى

 )) الطغؽ لغت 143-يهضي مً ٌشاء الى ضغاؽ مؿخلُم(( البلغة
ّ
.وكض طهغ ابً مىكىع ؤن

ش فهي  (25)، وكض عوي نً كىبل ؤهه وان ًلغئَا بالؿحن(24)في الؿغاؽ(( ، ؤما لغت كَغ

ظٍ ضفاث كىة في الطىث ،لظلً ًازغ  (26)بالطاص ، غحر ؤن الؿاء ضىث مفسم مؿخهٍل َو
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ث الؿاء في ضىث الؿحن فُىؿبه بهؼ الخفسُم ، والىكحر اإلافسم للؿحن َى ضى 

شتروان في ضفاث الهمـ والغزاوة (27)الطاص ، اط ؤنهما ٌشتروان في مسغج واخض، َو

 نً طلً فةن 
ً
، فػال

ً
 فةهه ًطبذ ضاصا

ً
والطفحر ، لظلً فةن الؿحن اطا اهدؿب جفسُما

الطاص ٌشترن مو الؿاء في ضفاث الهمـ وؤلاؾباق والخفسُم وؤلاؾخهالء. وبظلً جم 

ب بحن هؿم الؿحن والؿاء  مً زالٌ  الخهضًالث الىُفُت التي كام بها اللؿان ، بهض الخلٍغ

 ؤن خافل نلى اؾخهالئه وجفسُمه نىض هؿم الطاص والؿاء.

ونلى الغغم مً ؤن الؿاء والؿحن غحر مخالضلحن في لفل )ؾغاؽ( بال ؤن جإزحر الؿاء وان  

 في الؿحن . ونلى الغغم مً ضهىبت هؿم الؿحن في َظا اللفل بال ؤن هؿله
ً
ممىً  كىٍا

وحائؼ ، فالؿحن ضىث مغكم مؿخف ، الًخهظع نلى اللؿان هؿله مو الؿاء اإلافسم اإلاخهلي 

الظي ًخؿلب اعجفام اللؿان واهؿباكه نلى الحىً ألانلى. ومثل طلً ماصة )ؾؿغ( 

، وفي 58-ومشخلاتها، هدى ماحاء في كىله حهالى :))وان طلً في الىخاب مؿؿىعا(( ؤلاؾغاء

، وكىله حهالى:)) ؤم َم اإلاطُؿغون(( 33-نلحهم بمطُؿغ(( الغاشُت كىله حهالى :)) لؿذ

، فاليلماث )مؿؿىع، ومطُؿغ، ومطُؿغون( كغؤَا َشام بالؿحن نلى ألاضل 27-الؿىع 

، ؤي ) مؿؿىع، ومؿُؿغ، ومؿُؿغون(، وازخلف (28)ووافله ابً مدُطً في الخللُض 

ا بالطاص   .(29)نىه كىبل وابً طهىان وخفظ وكغؤَو

م ، في كىله حهالى :)) وػاصهم في ومثل ه لفل )بؿـ( ومشخلاجه الىاعصة في اللغآن الىٍغ

-، وفي كىله ػ مً كاٌ:))وػاصٍ بؿؿت في الهلم والجؿم((البلغة69-الخلم بطؿت((ألانغاف

-،وكىله حهالى:))لئن بؿؿذ الي ًضن لخلخلني ماؤها بباؾـ ًضي الًُ ألكخلً((اإلاائضة347

. فهظٍ ألالفاف ولها جلغؤ 63- ًبؿـ الغػق إلاً ٌشاء((الهىىبىث ،وكىله نؼ وحل:))هللا38

، فمً كغؤَا بالؿحن عؤي ؤن بةمياهه جدلُم الؿحن وهؿله  (41)بالؿحن وجلغؤ بالطاص 
ً
حىاػا

 
ً
بشيل صحُذ وواضح مو مجاوعجه للؿاء، ومً كغؤَا بالطاص ؤهؿب الؿحن جفسُما

 إلاجاعجه الؿاء.

 ، ، إمشام الصاد سايا  ، يف بعض األلفاظوهي هذا الٌىع هي التقزيب  -4
، والؿبب في طلً ؤن ضىث الطاص (41)هدى ؤضضق، ومطضع، اط جلفل: ؤػصق، ومؼصع

ى ًجاوع ضىث الضاٌ اإلاجهىع ، لظلً فةن حهغ  مهمىؽ وؾاهً غحر مخبىم بدغهت ، َو
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لترب هؿله مً الؼاي ، ألن الؼاي  ٌشترن الضاٌ ًازغ في الطاص ، فُىدؿب بهؼ الجهغ ، ٍو

، غحر ؤن الطاص ممهمىؽ مفسم والؼاي (42)، وفي الطفحر والغزاوة(43)مو الطاص في اإلاسغج 

ضىث مجهغ مغكم والؼاي ٌشترن مو الضاٌ في الجهغ، لظلً هجض َظٍ ألالفاف كض جلغؤ 

 مفسمت ، ومىه كغاءة 
ً
بالطاص زالطت ، ؤو كض ًىؿبىنها بهؼ الجهغ ، فخىؿم ػاًا

  الىؿائي وخمؼة )ًطضع(
ً
، في كىله حهالى : )) ختى ًطضع  (44)بةشمام الطاص ػاًا

(( 32-الغناء((اللطظ
ً
، وهظلً )ؤضضق( في كىله حهالى :)) ومً ؤضضق مً هللا خضًثا

، فلض كغؤَا 9-، و)كطض( في كىله حهالى :)) ونلى هللا كطض الؿبُل((الىدل87-اليؿاء

 ، لل
ً
مجاوؿت والخفت، وكغؤَا الباكىن خمؼة  والىؿائي وزلف و عوَـ بةشمام الطاص ػاًا

 (45)بالطاص

 
ً
وهجض في بهؼ اللهجاث الهغاكُت مً ًلٌى في )غّؿلذ (:زّؿلذ ،فُبضٌ الغحن زاءا

ى اإلاسغج الحللي ، بال ؤن الغحن مجهىع  الغحن والخاء ضىجان ًيخمُان للمسغج هفؿه َو

 مهمىؽ ، لظلً ًجغي اللؿان حهضًالجه ن
ً
لى ضىث الغحن والخاء مهمىؽ ، والؿحن ؤًػا

 
ً
ىىن اللفل ؤؾهل هؿلا  لُخجاوـ مو ضىث الؿحن في الهمـ ، ٍو

لطض ابً حني َىا  تقزيب الصىث هي حزوف احللق -5 ، هدى ِشهحر وِبهحر)(. ٍو

ىا 
ّ
حغُحر خغهت ؤٌو ضىث مً اليلمت مً الفخذ الى الىؿغ لُجاوؿىا بها ضىث الهحن. غحر ؤه

ب َىا خضر لخخجاوـ خغهت   الخلٍغ
ّ
 الىؿغ مو ًاء اإلاض في شهحر وبهحر . هجض ؤن

.وبهما وكهذ في  (46)وهي ؤن جىدى بالفخدت هدى الىؿغة ، وباأللف هدىالُاء اإلهالت :-6

ب الطىث مً الطىث ، وطلً هدى :ناِلم ، وِهخاب ، وؾعى ،وكط ى. (47) الىالم لخلٍغ

غتها الفخذ
ُ
ـل
َ
 .  (48)وؤلامالت لغت نامت هجض مً جمُم وؤؾض وكِـ ، ؤما الحجاػ ف

 ؤلامالت جدضر في زالر خاالث : 
ّ
 وعؤي ؾِبىٍه ؤن

ماٌ ألالف اطا وان بهضَا خغف -ؤ
ُ
اطا وان بهض ألالف ضىث مخبىم بىؿغ ، فلاٌ:)) ج

ا مىؿىع، وطلً كىلً : ما ؤمالَى
ّ
ابُل. وبه ناِبض، وناِلم، ومؿاِحض، ومفاجُذ، ونظاِفغ، َو

ا مجها ((  (49)للىؿغة التي بهضَا ، ؤعاصوا ؤن ًلّغبَى
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اطا وان بحن ؤٌو ضىث مً اليلمت وبحن ألالف ضىث مخدّغن ، وألاٌو مىؿىع ،هدى -ب

ه الًخفاوث مابُجهما خغف((
ّ
 (51)ِنماص ))أله

  اطا وان بحن ؤٌو ضىث مً-ج
ّ
اليلمت وبحن ألالف ضىجان ألاٌو مجهما ؾاهً ))ألن

ا ًغفو لؿاهه نً الحغف اإلاخدغن عفهت واخضة هما عفهه 
ّ
الؿاهً لِـ بداحؼ كىي، وبه

  (51)غي ألاٌو ...هدى ِؾْغباٌ، وِشْمالٌ((

ا ًجىػ هؿم اللفل بالطىث ألاضلي ؤو هؿله بالطىث اإلابضٌ  ففي َظٍ الحاالث اإلاخلضم طهَغ

 -:قزيب الصىتيأًىاع الت
لىنضها الى الباب الظي زططه ؾِبىٍه للمػاعنت الظي كاٌ فُه: ))َظا باب الحغف 

الظي ًػاعم به خغف مً مىغهه والحغف الظي ًػاعم به طلً الحغف ولِـ مً 

ب الطىحي ًلؿم نلى ؤهثر مً هىم، وول هىم ًإحي بدؿب  طح لىا ؤن الخلٍغ
ّ
مىغهه(( ًخ

 جلؿُم ؾِبىٍه الجاهب الظي هدىاوله ؤو الؼا
ّ
ت التي هىكغ مجها الى اإلاىغىم ، لظلً فةن ٍو

ب الطىحي حاء واآلحي :  للخلٍغ

لّغب مً بهػها مً خُث اهخمائها الى مسغج واخض ؤو مسغححن  أوال :
ُ
 ألاضىاث التي ج

ّ
بن

لَؿم نلى كؿمحن ، َما:
ُ
 مسخلفحن ج

لّغب مً ضىث آزغ ًيخمي الى مسغحه-1 ًُ الطاص الؿاهىت  ، هما في (48) الطىث الظي 

ّغَِبذ مً ضىث 
ُ
ع وَمْؼصع ، وؤضضق وؤػصق .فالطاص َىا ك

َ
التي جإحي بهضَا الضاٌ،في مثل َمْطض

ى الؼاي.  آزغ ًيخمي الى مسغحه هفؿه َو

لّغب مً ضىث آزغ لِـ مً مسغحه-3 ًُ  في (49) الطىث الظي 
ً
، هدى ببضاٌ الىىن مُما

لاٌ:َنْمَبر.فالىىن واإلاُم الًيخم ُُ َبر ك
ْ
 ضىث الىىن لثىي واإلاُم َنى

ّ
ُان الى مسغج واخض بل بن

 ضىث شفىي .

لَؿم نلى هىنحن ،َما: :ثاًيا   ًُ ب  غَّ
َ
ل
ُ
ب الطىحي مً خُث حغّحر الطىث اإلا  الخلٍغ

ّ
ه ؤشاع الى ؤن

ّ
 ؤه

ب الجؼئي: -1   الخلٍغ
ً
 حؼئُا

ً
ٌ ابضالا

َ
بض ُُ لغَّب الطىث مً ضىث آزغ ف ًُ ى ؤن  بإن  (51)َو

م ًدطل حغُحر في بهؼ ضفاج
ّ
ع:َمْؼَصع، وكض نل

َ
ل لظلً بلىلهم في َمْطض

ّ
ه فلـ ، وكض مث
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:)) فػاعنىا به ؤشبه الحغوف بالضاٌ 
ً
 مفسمت في َظا اإلاثاٌ كائال

ً
نلى ابضاٌ الطاص ػاًا

 زالطت هغاَُت 
ً
ا ػاًا مً مىغهه ،  وهي الؼاي، ألّنها مجهىعة ،غحر مؿبلت.ولم ًبضلَى

 الخغُحر وان .فلىله: ))ل( 51)ؤلاجحاف بها لإلؾباق((
ّ
ىا نلى ؤن

ّ
زالطت(( ًضل

ً
ا ػاًا م ًبضلَى

 
ّ
 مً الؼاي ألن

ً
با  باهدؿاب الطاص بهؼ الجهغ مً الضاٌ ، لظلً هجض هؿله كٍغ

ً
حؼئُا

 الؼاي َى الىكحر اإلاجهىع للطاص.

 بإن ًخغّحر الى -3
ً
ُا

ّ
 ول

ً
ٌ ابضالا

َ
بض ُُ لّغب الطىث مً ضىث آزغ ف ًُ ى ؤن  ب الىلي:َو الخلٍغ

لاٌ:نْمَبر . فهلى ضىث آزغ مً مس ُُ بر،ف
ْ
 نىض هؿم ولمت نى

ً
غج آزغ.هدى ابضاٌ الىىن مُما

 
ّ
 الىىن واإلاُم ٌشتروان في ؤّنهما ضىجان مخىؾؿان بحن الشّضة والغزاوة وؤن

ّ
الغغم مً ؤن

 ليّل ضىث مسغحه الخاص به ، 
ّ
 ؤن

ّ
مجغي الهىاء فحهما َى الخجىٍف ألاهفي وخضٍ، بال

 شفىي. فالىىن ضىث لثىي واإلاُم ضىث 

: 
ً
ع هؿم الطىث ألاضلي ؤو ضهىبت  زالثا

ّ
ب الطىحي مً خُث حهظ  الخلٍغ

ّ
اعجإي الباخث ؤن

لؿم نلى هىنحن، َما : –نىض بهؼ الىاؽ  -هؿله  ًُ  ًمىً ؤن 

ب الطىحي الىاحب:-1 ع هؿم الطىث ألاضلي ، بؿبب الخلٍغ
ّ
ى الظي ًدضر هدُجت حهظ َو

ٍغ بإضىاث ؤزغي مجاوعة له صازل اللفل ،
ّ
ىت  جإز ُّ  في ضُغ مه

ً
ب واحبا  -وكض حاء الخلٍغ

 
ً
 وهي: -طهغهاَا ؾابلا

 الخاء جبضٌ الى ؾاء -ؤ
ّ
ضُغت )افخهل( اطا واهذ فاء الطُغت ؤخض ؤضىاث ؤلاؾباق فةن

لو، واضؿدب، واقؿلم . وكض وّضحىا َظٍ الحالت في ميان ؾابم مً 
ّ
،هدى اغؿّغ، واؾ

 اطا وا
ً
هذ فاء الطُغت ؤخض ألاضىاث اإلاجهىعة البدث. هظلً جبضٌ جاء )افخهل ( صالا

ب في َظٍ ألامثلت الىاعصة في َاجحن  آلاجُت: ػ ، ط ، ص، هدى: اػصَغ، واطصهغ، واّصعى . والخلٍغ

 بؿبب اؾخهالء اللؿان وجفسُمه نىض هؿم 
ً
ع هؿم الخاء مغكلا

ّ
، لخهظ

ً
الحالخحن ًىىن واحبا

 
ً
 ،  ؤضىاث ؤلاؾباق، اط ًخإزغ بهظٍ ألاضىاث فُىدؿب جفسُما

ً
ًدٌى صون هؿله مغكلا

ه في َظٍ 
ّ
 َظا الطىث َى الظي ًدّل مدل

ّ
 هكحر الخاء اإلافسم َى الؿاء فةن

ّ
وبماؤن

 في ضُغت افخهل اطا حاوع اخض ألاضىاث اإلاجهىعة 
ً
ع هؿم الخاء مهمىؾا

ّ
خهظ الطُغت،  ٍو

 هكحر الخاء اإلاجهىع َى الضاٌ فةّنها 
ّ
ٍغ بها ، وبما ؤن

ّ
 الى صاٌ  .جبضٌ وح -ؤي الخاء-لخإز

ً
 ىبا
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َبر.-ب
ْ
 الى مُم اطا حاوعث ضىث الباء اإلاخدّغن في مثل نى

ً
 ابضاٌ الىىن الؿاهىت وحىبا

ب الطىحي الجائؼ-3 غ الطىث بطىث آزغ مجاوع له الخلٍغ
ّ
ى الظي ًدضر هدُجت جإز : َو

 
ً
ما -صازل الترهُب اللغىي، فُطبذ هؿم الطىث ألاضلي ضهبا

ً
فُبضٌ الى ضىث  -هىنا

 ،  ؤؾهل مىه،
ً
ب في الحاالث آلاجُت التي طهغها بهػها ؾابلا دضر َظا الىىم مً الخلٍغ ٍو

 مثل :

 اطا حاوعث الؿاء في ؤلفاف مثل ِؾغاؽ ؤوِضغاؽ، وَؾُؿغ ؤو -ؤ
ً
ابضاٌ الؿحن ضاصا

 ضُؿغ.

 اطا حاءث مالضلت  -ب
ً
للضاٌ اإلاخدغهت ، في  -في اللفل  –بشمام الطاص الؿاهىت ػاًا

ق.مثل : مْطِضع، وجْطضً
َ
 غ، وؤْضض

، -ج
ُ

ذ
ْ
َؿل

َ
 ، في غ

ْ
ِلذ ؿَّ

َ
لاٌ: ز ًُ ابضاٌ الغحن الى زاء في بهؼ اللهجاث الهغاكُت ، اط 

 
ّ
ما ضىجان ًيخمُان الى مسغج واخض َى اإلاسغج الحللي)( ، بال ؤن فُبضٌ الغحن الى زاء ، َو

الغحن ضىث مجهىع والخاء ضىث مهمىؽ)(، فُبضٌ الغحن الى زاء لُجاوـ ضىث الؿحن 

 مىؽ .اإلاه

 في بهؼ اإلاضن الهغبُت ، فُلاٌ : مْؿـُـِض في مْسجـِض ، وَنُىػ في  -ص
ً
ومثله ابضاٌ الجُم ًاءا

 نىض اجطاٌ الجُم بإي خغهت ؤمامُت ؤو زلفُت ( 46)َعجىػ 
ً
دضر َظا ؤلابضاٌ حىاػا   (47) ، ٍو

ب الطىحي الجائؼ، الظي ًمىً لى ا ؤن وفي اللغت الهغبُت ؤمثلت ؤزغي هثحرة جىضح الخلٍغ

 هىؿم اللفل بالطىث ألاضلي ؤو بالطىث اإلابضٌ. 
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 -:اخلامتت
ب الطىحي ، مطؿلح كضًم ؤشاع الُه ؾِبىٍه، طهٍغ ابً حني    مطؿلح الخلٍغ

ّ
بن

ٌ(  في هخابه )الخطائظ ( في الجؼء الثاوي مىه، في باب )ؤلاصغام الطغحر( ، 293)ث

لطض به جإزغ الطىث بالطىث اإلاجاوع ؤواإلاالضم له وبصهاٍئ مىه ،بإن جخغحر بهؼ  ٍو

َطض به ؤلابضاٌ 
ً
ل ًُ ب مطؿلح   الخلٍغ

ّ
ضفاجه ؤو بإن ًخغحرمسغحه ، ونلى الغغم مً ؤن

 الضعاؾاث 
ّ
لم حهِؿه خله مً البدث  –الؾُما الحضًثت  –لغغع اإلامازلت ، بال ؤن

 لخفؿحر بهؼ خاالث ؤلابضا
َ
 حضا

َ
 مالئما

ً
ىا وحضهاٍ مطؿلحا

ّ
 ؤه

َ
ٌ. وجىّضل والضعاؾت ، نلما

 البدث الى الىخائج آلاجُت : 

ب الطىحي مً خُث الحاالث التي ًدىاولها نلى ؾخت ؤهىام ،  - -1 كّؿم ابً حني الخلٍغ

 هي:

ابضاٌ جاء ؤلافخهاٌ الى ؾاء اطا حاوعث ؤخض ؤضىاث ؤلاؾباق، ؤو جبضٌ الى صاٌ اطا -ؤ

.
ً
بت مسغحا  حاوعث ؤخض ألاضىاث اإلاجهىعة اللٍغ

 دى الُاء ؤو الفخدت هدى الىؿغة.بمالت ألابف ه-ب

 اطا حاوعث الباء اإلاخدغهت.-ج
َ
 ابضاٌ الىىن الؿاهىت مُما

.-ص
ً
 اشمام الطاص ػاًا

 اطا حاوعث الؿاء. -َـ
ً
 ابضاٌ الؿحن ضاصا

ب خغهت ؤٌو اليلمت مو ؤضىاث الحلم. -و  الطىجحن اإلالّغبحن جلٍغ

ب -3 ب الطىحي نلى هىنحن، َما الخلٍغ ب الجؼئي . كّؿم ؾِبىٍه الخلٍغ الىلي والخلٍغ

 الطىجحن اإلالّغبحن مً بهػهما كض ًيخمُان الى اإلاسغج هفؿه ، وكض ًيخمي ول 
ّ
وعؤي ؤن

 واخض مجهما الى مسغج مسخلف .

ب -2 ب الطىحي ًمىً ؤن ًلؿم نلى هىنحن، َما الخلٍغ  الخلٍغ
ّ
ًغي البدث ؤن

ب الطىحي الجائؼ.الطىجُ  الىاحب، والخلٍغ
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 -:اذلىاهش

 319واإلاطؿلح الطىحي نىض نلماء الهغبُت اللضماء  -3/142لخطائظ ًىكغ ا-1

 142-3/141ًىكغ الخطائظ  -3

ض  -2/272ًىكغلؿان الهغب -2  -11/131وشغح اإلافّطل -111و الخدضًض في ؤلاجلان والخجٍى

 334واإلاطؿلح الطىحي نىض نلماء الهغبُت اللضماء 

 3/142ًىكغ الخطائظ -4

ت  -5  279وصعاؾت الطىث اللغىي  – 178ًىكغ ألاضىاث اللغٍى

ىكغ الىخاب -3/146الخطائظ -6  4/261،259ٍو

ت   -4/218الىخاب-7    194ًىكغ ألاضىاث اللغٍى

 4/261الىخاب -8

 4/261الىخاب-9

 4/259الىخاب-11

 4/259الىخاب-11

 1/73،71وؾّغ ضىانت ؤلانغاب  -3/237ًىكغ الىخاب  -13

 /3/142و والخطائظ -4/251ًىكغ الىخاب  -12

ت -1/73،71وؾّغ ضىانت ؤلانغاب  -4/235ًىكغ الىخاب  -14 ومىاهج  -32،33وألاضىاث اللغٍى

 216وصعاؾت الطىث اللغىي  -95البدث في اللغت 

 -91،89ومىاهج البدث في اللغت  – 1/73،71و ؾّغ ضىانت ؤلانغاب  -4/237ًىكغ الىخاب  -15

 135،134وصعاؾت الطىث اللغىي 

  136،135،134صعاؾت الطىث اللغىي  - 91،89دث في اللغت ًىكغمىاهج الب -16

 91ًىكغ مىاهج البدث في اللغت  -17

ت -18  63،61ًىكغ ألاضىاث اللغٍى

ت  -216ًىكغ صعاؾت الطىث اللغىي -19  91ومىاهج البدث في اللغت  -61وألاضىاث اللغٍى

ت  -3/144الخطائظ  -4/251ًىكغالىخاب  -31  169وألاضىاث اللغٍى
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ت ًى -31 و صعوؽ في نلم ؤضىاث  -174و نلم ألاضىاث )بشغ( -32،33كغ ألاضىاث اللغٍى

 25الهغبُت 

 216ًىكغ صعاؾت الطىث اللغىي  -33

ت  -32  216و صعاؾت الطىث اللغىي  -61ًىكغ ألاضىاث اللغٍى

 61وصعوؽ في نلم ؤضىاث الهغبُت  -3/36واليشغ في اللغاءاث الهشغ  -4/241ًىكغ الىخاب  -34

 4/241غ الىخاب ًىك -35

 48واجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبهت نشغ -3/36ًىكغ اليشغ في اللغاءاث الهشغ-36

ت  -1/52و ؾّغ ضىانتؤلانغاب  -3/234ًىكغ الىخاب  -37 و صعاؾت الطىث  -46وألاضىاث اللغٍى

 215اللغىي 

 216لغىي و صعاؾت الطىث ال -1/69،68وؾّغ ضىانت ؤلانغاب  -4/235ًىكغ الىخاب -38

 216ًىكغ صعاؾت الطىث اللغىي  -39

ت  -1/69،68و ؾّغضىانت ؤلانغاب  -235/ 4ًىكغ الىخاب -21 و نلم  -32وألاضىاث اللغٍى

 174ألاضىاث )بشغ( 

ت  -21   66ًىكغألاضىاث اللغٍى

ض -23  111ًىكغ الخدضًض في ؤلاجلان والخجٍى

ه ونىضها  -22 ت و ألاضىا -62ًىكغ نلم ألاضىاث نىض ؾِبٍى والخدضًض في ؤلاجلان  -66ث اللغٍى

ض  111والخجٍى

 11/51وشغح اإلافطل  -4/561لؿان الهغب ماصة )ؾغؽ(  -24

و اجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبو نشغ  -19،18ًىكغ الخِؿحر في اللغاءاث الؿبو  -25

162 

 111اللغت  _ و مىاهج البدث في162ًىكغ اجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبو نشغ -26

ت  -27  216وصعاؾت الطىث اللغىي  -75ًىكغ ألاضىاث اللغٍى

واجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبو  -19،18ًىكغ الخِؿحر في اللغاءاث الؿبو  -28

 583،581نشغ

 11/51و شغح اإلافّطل  -583،581ًىكغ اجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبو نشغ  -29

 316لبشغ في اللغاءاث ألاعبو نشغ ًىكغ اجداف فػالء ا -41
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 11/53،51وشغح اإلافّطل  – 4/259ًىكغ الىخاب  -41

ت  – 216ًىكغ صعاؾت الطىث اللغىي  -43  74،72وألاضىاث اللغٍى

ت  -216ًىكغ صعاؾت الطىث اللغىي  -42  74،72وألاضىاث اللغٍى

اث ألاعبو واجداف فػالء البشغ في اللغاء -3/146الخطائظ  -4/259ًىكغالىخاب  -44

 425نشغ

  344ًىكغ اجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبهت نشغ -45

غة الهغبُت  -46  65ًىكغ صعاؾاث في لهجاث شغقي الجٍؼ

غة الهغبُت -47    64ًىكغ صعاؾاث في لهجاث شغقي الجٍؼ

 4/259ًىكغ الىخاب -48

 4/259ًىكغ الىخاب  -49

 4/261،259ًىكغ الىخاب  -51

 4/259ًىكغ الىخاب  -51

 -ادلصادر وادلزاجع:
مت شهاب الضًً ؤخمض بً مدمض بً  -اجداف فػالء البشغ في اللغاءاث ألاعبو نشغ -1

ّ
للهال

اء )ث
ّ
صاع  –وغو خىاشُه :الشُش ؤوـ مهغة  -َـ(1117نبض الغني الضمُاؾي ، الشهحر بالبى

 م3116 -2ؽ -بحروث -الىخب الهلمُت

ت -3 تمىخبت ألا  -ص.ابغاَُم ؤهِـ -ألاضىاث اللغٍى م  -هجلى مطٍغ مؿبهت مدمض نبض الىٍغ

 م3117 -4ؽ -خّؿان

 –َـ( 444ألبي نمغو نثمان بً ؾهُض الضاوي ألاهضلس ي )ث –الخدضًض في ؤلاجلان والخجىٍض  -2

 م1988َـ =1417 -مىخبت صاع ألاهباع -صعاؾت وجدلُم : ص.غاهم كّضوعي خمض

ُنِني  -َـ(444ض الضاوي )ثؤلامام ؤبى نمغو نثمان بً ؾهُ–الخِؿحر في اللغاءاث الؿبو  -4

ان  –اإلاههض ألاإلااوي للضعاؾاث الشغكُت  –بخصحُده: ؤوجىبغجٌؼ   -بحروث –جىػَو ماؾؿت الغٍّ

 ؾبهت حضًضة

 -جدلُم: مدمض نلي الىّجاع -َـ(293ضىهت ؤبي الفخذ نثمان بً حني )ث –الخطائظ  -5

ت الهاّمت  -جلضًم :نبض الحىُم عاض ي ِبو في مؿابو الهُئت اإلاطٍغ
ُ
 م3111 -5ؽ -للىخابؾ
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غة الهغبُت -6 جغحمت وجلضًم: ص.ؤخمض مدمض  -ث.م.حىوؿخىن  -صعاؾاث في لهجاث شغقي الجٍؼ

 1982 -3ؽ -بحروث/لبىان –الضاع الهغبُت للمىؾىناث  -الػبُب

َـ 1437 -4ؽ -ؾبو ووشغ وجىػَو صاع الىخب -ص.ؤخمض مسخاع نمغ –صعاؾت الطىث اللغىي  -7

=3116 

 م1966 -جىوـ -جغحمت: ضالح اللغماوي  -حان واهخِىى –بُت صعوؽ في نلم ؤضىاث الهغ  -8

جدلُم  مطؿفى  -َـ(293ألبي الفخذ نثمان بً حني الىدىي )ث –ؾغ ضىانت ؤلانغاب  -9

 ً ا وآزٍغ
ّ
 م1954 -1ؽ -مطغ -ؾبو ووشغ مىخبت ومؿبهت مطؿفى البابي الحلبي–الؿل

م الضًً نلي بً ٌهِش الىدىي )ث -شغح اإلافّطل -11
ّ
: صاع  -(َـ642للشُش مىف ؾبهه ووشٍغ

ت   ص.ث -1ؽ -مطغ –مؿبهت اإلاىحًر

ب للؿبانت واليشغ والخىػَو -ص. هماٌ بشغ -نلم ألاضىاث -11  م3111 -اللاَغة -صاعغٍغ

ه ونىضها -13 بزغاج وحهلُم:  -للمؿدشغق ألاإلااوي : ص. ؤعجىع شاصة -نلم الطىاث نىض ؾِبٍى

 م3111ـ =1431َ -1ؽ -مغهؼ نباصي للضعاؾاث واليشغ -ص. ضبحي الخمُمي

ه  -12 جدلُم وشغح : نبض الؿالم  -ألبي بشغ نمغو بً نثمان بً كىبر –هخاب ؾِبٍى

 ص.ث -بحروث/ لبىان -َاعون

مت  ؤبي الفػل مدمض بً مىغم بً نلي ، حماٌ الضًً بً  -لؿان الهغب اإلادُـ -14
ّ

للهال

 م 3112 –اللاَغة  –صاع الحضًث للؿبانت واليشغ والخىػَو  -َـ(711مىكىع)ث 

ص.نبض  –الطىحي نىض نلماء الهغبُت اللضماء في غىء نلم اللغت اإلاهاضغ  اإلاطؿلح -15

 م3115-نّمان/ألاعصن –حامهت ماجت  -اللاصع مغعي الهلي الخلُل

ت  –ص.جمام خّؿان  -مىاهج البدث في اللغت -16  م1991 -اللاَغة–وشغ مىخبت ألاهجلى مطٍغ

ض الضمشلي الشهحر بابً للحافل ؤبي الخحر مدمض بً مدم –اليشغ في اللغاءاث الهشغ  -17

 -صاع الىخب الهلمُت -جصحُذ ومغاحهت: ص.نلي مدمض الػبام -َـ(822الجؼعي )ث 

 ص.ث -بحروث/لبىان

 


