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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة:
احلمد هلل األول واآلِخر، الظاهر الباطن، القادر القاهر، شكًرا على تفضُّله وهدايته، وفَزًعا إىل 

مجيل بالئه، ومحًدا على توفيقه وِكفايته، ووسيلة إىل ِحفظه ورعايته، ورغبًة يف املزيد من كرمي آالئه، و 
نَِعمه اليت َعظَُم خطُرها عن اجلزاء، وجلَّ عدُدها عن اإلحصاء، وصلى هللا على حممد خامت 

 سليًما.األنبياء، وعلى آله أمجعني، وسلَّم تَ 

 :ا بعد  أم  

فهذا حبث أحتدث فيه عن حريف الباء والتاء؛ من حيث التعريف اللغوي واالصطالحي، وخمرج كل 
القدمية  مب ى أو مع ى، وإبدامهما يف اللغة العربية ومهاااها وصفته، ومن حيث كوهنما حريفَ منهما، 

 .املعاصرةو 

وقد بدأت هذا البحث بتمهيد ضمَّنته كلمًة عن علماء العربية وعلم األصوات، وأمهية علم 
 مباحث: مخسةَ األصوات، وتعريف بعض املصطلحات املهمة، مث قسَّمُته 

 . الباء والتاءري: املعىن اللغوي واالصطالحي حلاملبحث األول -

 .املبحث الثاين: خمرج وصفة الباء عند القدامى واحملدثني -

 : خمرج وصفة التاء عند القدامى واحملدثني.املبحث الثالث -

 .: الباء والتاء بني املبىن واملعىنرابعاملبحث ال -

 .وهلجاهتا القدمية: إبدال الباء والتاء ي العربية ام املبحث اخل -

 املعاصرة.اللهجات  إبدال الباء والتاء يس: داساملبحث ال -

إليها من خالل هذا البحث، مث أذكر قائمة  لت  البحث خبامتة أذكر فيها النتائج اليت توص   وختمت  
 ترتيب ا ألفبائيًّا. بة  هبا ي هذا البحث م رت   ابملراجع اليت استعنت  
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 متهيد:
 القدامى وعلم األصوات:علماء العربية 

يقول الدكتور خالد عباس حسني السياب: "لقد درس علماء العربية من النحاة والقراء علَم 
األصوات، ولكن النحاة قد سبقوا يف هذا اجملال، مبع ى أن علم األصوات كان يف بدايته من اهتمام 

ذلك   القرآنية، وآيةُ  واختصاص النحاة، مث أصبح فيما بعد من اختصاص املشتغلني ابلقراءات
هـ، فقد جاءت الدراسة الصوتية مبثوثة يف ثناايه، بل إن الناظر جيد سيبويه 081كتاب سيبويه ت 

 -فه للحديث عن موضوعات علم األصوات، ويظن أن النحاة األوائل ؤلَّ ص اجلزء الرابع من مُ خيص ِ 
هم أول َمن عَرض   -هـ 041وأيب عمرو بن العالء ت  ،هـ021مثل عبدهللا بن أيب إسحاق ت 

هـ فيما بعد على النهوض 011مهذا الدراسة، فوضعوا مالحظات واصطالحات أعانت اخلليل ت 
واة علم األصوات الذي بناه وثبَّت دعائمه اخلليل، مبا َورِثه أبعباء هذه الدراسة الفنية، فكانت نَ 

الدراسة الصوتية  ونه رائدَ عدُّ  يَ وما زاَده هو بفضل ذكائه وِفطنته، كل ذلك جعل الدراسني احملدثني
 .0عند العرب والواضع األول ألصومها"

فقد بدأت حماوالاهم بعمل اخلليل بن  ،ويقول الدكتور مهدي املخزومي: "أما علماء اللغة العرب
أمحد، فلم أجد حنوايا من النحاة أحسَّ بضرورة الدراسة الصوتية لَفْهم أسرار العربية غري اخلليل، 

ه فيما أماله على سيبويه، وما أماله عليه الليث بن املظفَّر، وما نَقله اللغويون عنه؛ كاألزهري وأقوال
تدل على أنه له فكرة حتمل  -هـ يف اجلمهرة  020هـ يف اهذيب اللغة، وابن دريد ت 011ت 

ئها، اللهم اخلطوط الكربى مهذه الدراسة، ولكن مل يُهيَّْأ مها من عمٍل على إمتامها أو السري يف ضو 
هـ يف اخلصائص، وسر صناعة اإلعراب، ويف كالم 012إال ما جاء يف كالم ابن جين ت 

 .2هـ وغريمها، من حماوالت اهدف إىل توسيع العمل الذي بدأه اخلليل" 626السكاكي ت 

                                                            
 .0علم األصوات وتعليل مسائل النحو؛ للدكتور خالد عباس حسني السياب، ص  0
 .068مدرسة الكوفة ومنهاها يف دراسة اللغة والنحو؛ للدكتور مهدي املخزومي، ص  2
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 أمهية علم األصوات:
وات، وأضحت يشهد العامل اليوم تطورًا ملحوظًا يف خمتلف صنوف املعرفة، وال سيما علم األص

ا؛ يقول الدكتور مهدي املخزومي: "ودراسة األصوات هي  قنوات االتصال بني الشعوب يسرية جدا
أول ما يُع ى به دارس اللغة إذا أراد أن َيدُرَس لغة ما دراسة علمية صحيحة، ودراسة األصوات 

كلمات، تُتيح للدارس أن يقَف على طبائع هذه األصوات وخصائصها، حني تتمازج يف صورة  
ولن ُيستغ ى عنها؛ ألهنا تُفسِ ر كثريًا من الظواهر اللغوية اليت لوال هذه الدراسة، لكان الكالم فيها 
نوًعا من االفرتاض، ال يقف طوياًل أمام البحث العلمي، فالدارس الذي حياول أن يقَف على 

قتصر يف دراسته على ما أسرار اللغة العربية وُنُظمها وظواهرها، ستكون حماوالته ابطلة إذا هو ا
وصل إليه من مفردات، فال بد أن يرجع ابلبحث إىل الوراء؛ لَيدُرَس األصول اليت تتكون منها 
الكلمات، ويتعرَّف خصائصها، وما ينبين عليها من ظواهر، وليست تلك اليت تتألف منها 

 .0الكلمات إال األصوات اللغوية اليت يُعربَّ عنها حبروف امهااء"

 مهمة: مصطلحات
هناك بعض املصطلحات اليت ال بد للباحث أن يذكرها ألمهيتها يف دراسة األصوات، ومن هذه 

 املصطلحات: مصطلحات اللغة والصوت واحلرف.

 :اللغة

 .4قال ابن جين: "أصوات يعربِ  هبا كل قوم عن أغراضهم" 

 :الصوت

تقطيع، وبه يوجد التأليف، هـ: "هو آلة اللفظ، واجلوهُر الذي يقوم به ال211قال اجلاحظ ت  
ولن تكون حركات اللسان لفظًا وال كالًما موزوًًن وال منثورًا، إال بظهور الصوت، وال تكون 

 .1احلروف كالًما إال ابلتقطيع والتأليف"
                                                            

 .061 -066السابق نفسه، ص  0
 .00، ص 0اخلصائص؛ البن جين، ج 4



 

6 
 

 احلرف: 

يقول  ؛قوا بينهما، واستعملوا كل مصطلح يف مكانهاحملدثون بقضية الصوت واحلرف، وفرَّ  اهتمَّ 
م: "الفرق بني الصوت واحلرف هو فرق ما بني العمل والنظر، أو 2100م حسان ت الدكتور متا

بني املثال والباب، أو بني أحد املفردات والقسم الذي يقع فيه، فالصوت عملية نطقية تدخل يف 
السمع والبصر، يُؤديه اجلهاز النطقي حركًة وَتسمعه األذن،  اجتارب احلواس، وعلى األخص حاسَّت

 بعض حركات اجلهاز النطقي حني أدائه، أما احلرف فهو عنوان مجموعة من األصوات وترى العني
جيمعها نسٌب معنٌي، فهو فكرة عقلية ال عملية عضلية، وإذا كان الصوت مما يُوجده املتكلم، فإن 

 .6احلرف مما يُوجده الباحث"

زء بُكلِ ه، فاحلرف الكل، فالدكتور متام حسان جيعل الفرق والعالقة بني الصوت واحلرف كعالقة اجل
والصوت اجلزء، واحلرف الباب، والصوت ما يندرج حتت هذا الباب؛ أي: إن الصوت فرع من 

 شارة احلرف.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .11، ص 0للااحظ، ج البيان والتبيني؛ 1
 .001، ص رية والوصفية؛ للدكتور متام حساناللغة بني املعيا 6
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  الباء والتاءرياملبحث األول: املعىن اللغوي واالصطالحي حل
 واصطالح ا: الباء لغة  

 الباء لغة :

 .1ري اجِلماع"يقول اخلليل: "الباء: الرجل الشَِّبق، كث 

هـ: "الباء مُتد وتُقصر، والنسبة ابوي وابئي، وقصيدة بيوية: َرِويُّها الباء، 0211وقال الزَّبيدي ت 
وبـَيَّيَت ابًء حسًنا وحسنًة، ومجع املقصور: أبواء، ومجع املمدود: ابءات، والباء النكاح، وأيًضا: 

 .8الرجل الشَِّبق"

ا:   الباء اصطالح 

: هو يف حساب اجلمل ميثِ ل عدد اثنني "احلرف الثاين من  حروف امهااء، قمري، مؤنث، وعددايا
(2")1. 

 التاء لغة واصطالح ا:

 التاء لغة :

 .01"البقرة، ويف رواية: املرأة السليطة" 

  

                                                            
 .040الرازي، ص أيب العباس وابن السكيت، و  ،ثالثة كتب يف احلروف للخليل بن أمحد 1
 .401، ص 41للزَّبيدي، ج ؛ اتج العروس 8
 .4246بو العزم، ص للشيخ اللغوي عبدالغين أ ؛، ومعام الغين01، ص 0جاملعام الوسيط،  1

 .042وابن السكيت، وأيب العباسي الرازي، ص  ،ثالثة كتب يف احلروف للخليل بن أمحد 01
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ا:  التاء اصطالح 

: "هو حرف هااٍء، لِثوي، من ِجوار خمرج الطَّاِء، وميدُّ ويقصر، ـه801قال الفريوزآابدي ت 
سبة ِإىل املمدود: اتئي، وِإىل املقصور: اتوي، ومجعه أَتْـَواٌء؛ كداٍء وأَْدواء، وقصيدة اتئية، وتيوية، والن

 .00وتيَّيت اتًء حسنًة"

: هو يف حساب اجلمل ميثِ ل و  هي: "احلرف الثالث من حروف امهااء، )مشسي(، مؤنث، وعددايا
 .02("411عدد أربعمائة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .280، ص 2بصائر ذوي التمييز؛ للفريوزآابدي، ج 00
 .1114، ص 0للشيخ اللغوي عبدالغين أبو العزم ج ؛، ومعام الغين81، ص 0ج  ،املعام الوسيط 02
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 ج وصفة الباء عند القدامى واحملدثنياملبحث الثاين: خمر 
 خمرج الباء عند القدامى:

يقول اخلليل: "وثالثة شفوية: )ف ب م(، خمرجها من بني الشََّفتنْي خاصة، ال تعمُل الشَّفتان يف 
 .00شيء من احلروف الصحاح إال يف هذه األحرف الثالثة"

 .01، واتبَعه ابن جين على ذلك04....."يقول سيبويه: "ومما بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو 

 :وصف الباء عند القدامى

واتبَعه يف  ،06الباء" -وهو الذي مينع الصوت أن جيري فيه  -قال سيبويه: "ومن احلروف الشديدة 
 .01وصف صوت الباء ابن جين

عدم التفريق الواضح بني اجلهر  -وال سيما سيبويه  -وقد أخذ الدكتور كمال بشر على القدامى 
والشدة، وامهمس والرخاوة، يقول: "وأكثر من ذلك يبدو يل أهنم بدًءا من شيخهم سيبويه، خلطوا 
يف التعريف بني اجلهر والشدة من ًنحية، وامهمس والرخاوة من ًنحية أخرى، وقد أوضح الدكتور  
كمال بشر أن احلرف الشديد هو ما ميتنع الصوت من اجلراين فيه، واجملهور هو ما يضعف 

 .08تماد على خمرجه وقت النطق به، وعالمته أن يبقى النـََّفس جاراًي عند النطق بهاالع

  

                                                            
 .10، ص 0العني؛ للخليل بن أمحد، ج  00
 .400، ص 4الكتاب؛ لسيبويه، ج  04
 .60، ص 0سر صناعة اإلعراب؛ البن جين، ج  01
 .404، 4الكتاب؛ لسيبويه، ج  06
 .60، ص 0سر صناعة اإلعراب؛ البن جين، ج  01
 ، بتصرف يسري.011علم األصوات؛ للدكتور كمال بشر، ص  08
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 خمرج الباء عند احملدثني:

مل خيتلف خمرج الباء املوجود عند القدامى عما هو موجود عند احملدثني، فكالمها قال عنه: إنه 
 .01صوت شفوي

 :وصف الباء عند احملدثني

 هور، يتكون أبن ميرَّ امهواء أواًل : "الباء: صوت شديد مجم0111ت  يقول الدكتور إبراهيم أنيس
ابحلنارة، فيحرك الوترين الصوتيني، مث يتخذ مجراه ابحللق مث الفم، حىت ينحبس عند الشفتني 
منطبقتني انطباقًا كاماًل، فإذا انفَرجت الشفتان مِسعنا ذلك الصوت االنفااري الذي يسمى الباء، 

 لشفتان أواًل حني احنباس امهواء عندمها، مث تنفرجان فيسمع صوت الباء.فللنطق ابلباء تنطبق ا

وقد حَرص القدامى على اجلهر هبذا الصوت وهو ُمشكل ابلسكون، فأضافوا إليه صوَت لنٍي قصري 
ا ُيشبه الكسرة، ومسوا تلك الظاهرة القلقة؛ حرًصا منهم على إظهار كل ما يف الصوت من  جدا

؛ ألن مهموس (pه املهموس الذي يرمز إليه يف الكتابة األوروبية ابلرمز )جهر، فال خيتلط بنظري 
 .21الباء ليس صواًت أساسياا من أصوات اللغة العربية"

عن صوت الباء حتت عنوان: )أصوات القلقة(، وهي م 2101ت وقد حتدَّث الدكتور كمال بشر 
ذه األصوات هي أهنا شديدة مجموعة يف كلمة )قطب جد(، فذكر أن السمة اليت ضمَّت مجيع ه

 .20مجهورة، وهذا يقابل ابلتعبري احلديث مصطلح "وقفات" و"انفاارية" مجهورة

 

 

                                                            
بعدها، وعلم األصوات؛ للدكتور كمال بشر،  وما 41للدكتور إبراهيم أنيس، ص  ؛ينظر األصوات اللغوية 01

 وما بعدها. 018ص 
 .48 - 41ص  ،األصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس 21
 بتصرف. 018ص  ،علم األصوات؛ للدكتور كمال بشر 20
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 القدامى واحملدثنياملبحث الثالث: خمرج وصفة التاء عند 
 خمرج التاء عند القدامى:

 .22قال اخلليل: "والطاء والتاء والدال نطعية؛ ألن مبدأها من نطع الغار األعلى"

سيبويه أن خمرج التاء من بني طرف اللسان وأصول الثنااي، فقال: "ومما بني طرف اللسان  وقد ذكر
 .24، واتبَعه على ذلك ابن جين20وأصول الثنااي خمرج الطاء، والدال، والتاء"

 :وصف التاء عند القدامى

، والصاد، قال سيبويه: "وأما املهموسة فامهاء، واحلاء، واخلاء، والكاف، والشني، والسني، والتاء
، فسيبويه هنا قد عدَّ التاء مهموسة مع احلروف التسعة 21والثاء، والفاء، فذلك عشرة أحرف"

 األخرى.

يقول ابن جين: "التاء حرف مهموس، يستعمل يف الكالم على ثالثة أضرب: أصاًل، وبداًل، 
 .26وزائًدا"

 
 خمرج التاء عند احملدثني:

أن التاء من األصوات  -أنيس، والدكتور كمال بشر ومنهم الدكتور إبراهيم  -ذكر احملدثون 
األسنانية اللثوية، وذلك َوفق تقسيمهم مجموعات احلروف حسب املخارج، وهم هبذا يتفقون مع 

 .21القدامى يف خمرج التاء

                                                            
 .18، ص 0العني؛ للخليل بن أمحد، ج  22
 .400، ص 4الكتاب؛ لسيبويه، ج  20
 .61ص  ،0سر صناعة اإلعراب؛ البن جين، ج  24
 .404، ص 4الكتاب؛ لسيبويه، ج 21
 .011، ص 0سر صناعة اإلعراب؛ البن جين، ج  26
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 :وصف التاء عند احملدثني

ن التاء يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "التاء صوت شديد مهموس ال فرق بينه وبني الدال، سوى أ
مهموسة والدال نظريها مجهور، ففي تكوُّن التاء ال يتحرك الوتران الصوتيان، بل يتخذ امهواء مجراه 
يف احللق والفم حىت ينحبس ابلتقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليا، فإذا انفَصال انفصااًل 

 .28فاائياا، مسُِع ذلك الصوت االنفااري"

أن يُقرر أن العلماء العرب قد أجادوا وصف األصوات العربية إجادة وَوْفق ما سبق، ينبغي للباحث 
أاثرت إعااب العلماء احملدثني وتقديرهم، على الرغم من اعتمادهم على وسائل حتليل يسرية، 
تتمثل يف التاربة اليت جُيريها العامل نفسه عن طريق نُطقه للحرف، والتذوق الشخصي مهذا النطق؛ 

االختالفات بني الوصف الصويت عند القدامى واحملدثني، وهذه ولذا فقد ُوِجدت بعض 
 االختالفات ال تُقلل من صنيعهم وجهدهم أبًدا.

 يقول الدكتور حسام البهنساوي: "هذه االختالفات ترجع إىل أمرين:

أن تكون األصوات اليت اختلفت يف وصفهم عن الوصف الصويت احلديث، تكون قد  األول:
ت على  مستوى النطق الفصيح يف زماننا عما كانت عليه يف زماهنم، وِمن مَث اختلف تطورت وتغريَّ

 وصفهم مها على النحو الذي وَرد يف مؤلفااهم.

أن يكون نطق الصوت يف الفصحى يف زماننا هو نفسه النطق الذي كان ينطقه العرب  الثاين:
وات العربية عن طريق املشافهة قدميًا يف زماهنم، وليس هناك مثة تغيري، وأن ما وصلنا من نطق لألص

يف تالوة القرآن الكرمي وجتويده، ميثِ ل ما كانت عليه الصورة املنطوقة لألصوات العربية دون أدىن 

                                                                                                                                                                          
، وعلم األصوات؛ للدكتور كمال بشر، ص 10ينظر يف ذلك: األصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص  21

080. 
 .10األصوات اللغوية، للدكتور إبراهيم أنيس، ص  28
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تغيري .... وينحصر اخلالف فيما بني الوصف الصويت احلديث وبني الوصف عند علماء العرب 
 .21والعني وامهمزة"القدامى يف ستة أصوات هي: الضاد والطاء واجليم، والقاف 

ومن خالل كالم الدكتور حسام يتَّضح مدى براعة علمائنا العرب يف وصفهم األصوات، وأننا 
ليس لنا أن نتمادى يف ََتطئتهم؛ ألنه رمبا كان وصفهم للحرف هو الشائع يف زماهنم وُفصحتهم، 

 البيئة احمليطة ابألفراد. وحسب قوانني التطور اللغوي، فإن نطق احلروف يتغري بتغريُّ الزمن وتغريُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 .61ر حسام البهنساوي، ص دراسات يف علم األصوات؛ للدكتو  21
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 الباء والتاء بني املبىن واملعىن: رابعاملبحث ال
 : احلروف العربية تنقسم إىل قسمني

َبيِن منها  حروف مبانٍ  األول: َبيِن منها الكلمة؛ كحرف: الزاي والياء والدال، اليت تـَنـْ ، وهي اليت تـَنـْ
 كلمة: زيد.

 ا مع ى مع غريها؛ كـ)حروف اجلر، واجلزم، وهل، وبل(.وهي اليت مه ،حروف معانٍ  الثاين:

فإهنا  ،وعلى ذلك؛ فالباء والتاء حرفا مب ى ومع ى، ذلك أن الباء إذا جاءت يف كلمة مثل )كتب(
إذ ذاك جزء من بنية الكلمة األساسية، ومل تُعطها مع ًى إضافياا، وكذلك التاء يف الكلمة نفسها، 

مثل )بَِيدي(، فهي حرف مع ى، فقد عمل اجلر يف كلمة )يدي(، وهي أما إذا جاء الباء يف كملة 
قد أفادت مع ى  -يف مجلة: أكلت الفتاة الطعاَم  -هنا تفيد اإللصاق، والتاء يف الفعل )أكلت( 
 التأنيث، وأعلمْت املخاطَب أن الفاعل مؤنث.

 معاين الباء: -

لعمل اجلر، وهي ضرابن زائدة، وغري  هـ أن الباء حرف خمتص ابالسم، مالزم141ذكر املرادي ت 
 .01زائدة

، وهي:167وذكر ابن هشام ت   هـ أن الباء حرف جر أييت ألربعة عشر معىن 

قيل: هو مع ى ال يُفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه، مث اإللصاق حقيقي؛   اإللصاق: -0
ب وحنوه، ولو كأمسكت بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه، أو على ما حَيبسه من يد أو ثو 

قلت: أمسكته، احتمل ذلك، وأن تكون منعته من التصرف، ومجازي؛ حنو: مررت بزيد؛ أي: 
 ألصقت مروري مبكان يَقُرب من زيد.

                                                            
 .06اجل ى الداين؛ للمرادي، ص  01
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وُتسمى ابء النقل أيًضا، وهي املعاقبة للهمزة يف تصيري الفاعل مفعواًل، وأكثر ما  التعدية: -2
ت بزيد، وأذهبُته، ومنه: }َذَهَب اَّللَُّ بُِنورِِهْم{ تُعدِ ي الفعل القاصر، تقول يف ذهب زيد: ذهب

 .00[، وقد قرأ اليماين: }أذَهَب هللاُ نوَرهم{01]البقرة: 

وهي الداخلة على آلة الفعل؛ حنو: كتبُت ابلقلم، وجنرت ابلقدوم، قيل: ومنه  :االستعانة -0
 البسملة؛ ألن الفعل ال يتأتَّى على الوجه األكمل إال هبا.

َاذُِكُم اْلِعْاَل{ ]البقرة:  :بيةالسب -4 [، فظلُم النفس جاء 14حنو: }ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم اِبَتِ 
 بسبب اَتاذ بين إسرائيل العاَل.

[؛ أي: اهبط َيصَحُبك السالم، أو 48حنو قوله تعاىل: }اْهِبْط ِبَساَلٍم{ ]هود:  :املصاحبة -1
 مع السالم.

[؛ أي: يف بدر، فهي 020اىل: }َوَلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَُّ بَِبْدٍر{ ]آل عمران: حنو قوله تع :الظرفية -6
 هنا تفيد الظرفية اليت تؤديها )يف(.

 وذلك كقول الشاعر: :البدل -1

 شنُّوا اإلغارَة فرساًًن ورُكباًنَ  =فليت يل هبم قوًما إذا رَِكبوا 

 فالباء هنا مبع ى بدمهم.

لى األعواض؛ حنو: اشرتيته أبلف، وكافأت إحسانَه بِضعٍف، وقومهم وهي الداخلة ع املقابلة: -8
ُتْم تـَْعَمُلوَن{ ]النحل:  [؛ أي: إن دخول اجلنة كان 02هذا بذاك، ومنه: }اْدُخُلوا اجْلَنََّة مبَا ُكنـْ

 مقابَل عمِلهم أو نظريه.

[؛ أي: 11ا{ ]الفرقان: )عن(، وقيل: َتتص ابلسؤال؛ حنو: }فَاْسَأْل ِبِه َخِبريً  :مثل :اجملاوزة -1
 فسأل عنه خبريًا، وإفادة الباء مع ى اجملاوزة موضع خالف بني النحاة.

                                                            
 .061، ص 0تفسري روح املعاين؛ لأللوسي، ج  00
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[؛ أي: على 11)على(؛ حنو: }َمْن ِإْن ََتَْمْنُه ِبِقْنطَاٍر{ ]آل عمران:  :مثل :االستعالء -01
 قنطار.

ًنا َيْشَرُب أثبت ذلك األصمعي والفارسي وابن مالك؛ حنووقد  ،)من( :مثل :التبعيض -00 : }َعيـْ
{ ]اإلنسان:   [؛ أي: َيشَرب منها.6هِبَا ِعَباُد اَّللَِّ

وهو أصل أحرفه، ولذلك ُخصَّْت جبواز ذكر الفعل معها؛ حنو: أقسم ابهلل لتفعلنَّ، القسم:  -02
ودخومها على الضمري؛ حنو: بك ألَفعلنَّ، واستعمامها يف القسم االستعطايف؛ حنو: ابهلل هل قام زيد؛ 

 أي: أسألك ابهلل مستحلًفا.

 [؛ أي: إيل .011)إىل(؛ حنو: }َوَقْد َأْحَسَن يب{ ]يوسف:  :مثل :الغاية -00

 وزايداها يف ستة مواضع: ،وهي الزائدة :التوكيد -04

 ن بزيد.سِ مع الفاعل؛ حنو: كفى ابهلل شهيًدا، وأحْ  -أ

[؛ أي: وال تُلقوا 011التـَّْهُلَكِة{ ]البقرة:  مع املفعول؛ حنو: }َواَل تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل  -ب 
 أيديكم.

 مع املبتدأ؛ حنو: حبسبك درهم، وخَرجُت فإذا بزيد. -ج 

مع اخلرب، وهو ضرابن: غري موجب، فينقاس؛ حنو: ليس زيد بقائم، وموجب، فيتوقف على  -د
يِ َئٍة مبِْثِلَها{ ]يونس: السماع، وهو قول األخفش وَمن اتبَعه، وجعلوا منه قوله تعاىل: }َجَزاُء سَ 

21.] 

 مع احلال املنفي عاملها؛ حنو: قول الشاعر: -هـ 

 فما رجعْت خبائبٍة ركاُب = حكيم بن املسيب ُمنتهاها
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: "هذا قول ابن مالك، وًنزعه هـ100ية )خائبة(، قال السيوطي ت فهنا زِيدت الباء يف احلال املنف
 .02ائدة؛ أي: حباجة خائبٍة؛ أي: ُملتبسة حباجة"أبو حيان ابحتمال كون الباء للحال ال ز 

مع التوكيد ابلنفس والعني، وَجَعَل منه بعُضهم قوَله تعاىل: }يـَتَـَربَّْصَن أِبَنـُْفِسِهنَّ{ ]البقرة:  -و
 ، فزِيَدت الباء مع التوكيد.00[، واألصل: يرتبصَن أنفُسهنَّ 228

 معاين التاء:

كة يف أواخر كة يف أواخرها، وحمرَّ ة يف أوائل األمساء، وحمرَّ كذكر ابن هشام أن التاء املفردة حمرَّ 
األفعال، وُمسكنة يف أواخرها، واحملركة يف أوائل األمساء تكون حرف جر ومعناه القسم، ويفيد 

هـ قال: }َواَتَّللَِّ 108التعاب، فتقول: اتلرمحِن، اتهلِل، وقد ذكر ابن هشام أن الزخمشري ت 
[، فالباء أصل حروف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من 11ُكْم{ ]األنبياء: أَلَِكيَدنَّ َأْصَنامَ 

الواو، وفيها زايدة مع ى التعاب؛ كأنه تعاَّب من تسهيل الكيد على يده، وَتت ِيه مع ُعتو النمرود 
 وقهره.

كري، واحملركة واحملركة يف أواخرها: حرف خطاب؛ حنو: أنِت وأنَت، فالتاء احملركة ابلفتح أفادت التذ 
 .04ابلكسر أفادت التأنيث، واحملركة يف أواخر األفعال ضمري؛ حنو: قمُت وقمَت وقمتِ 

فالتاء ضمري مبين على الضم يف الفعل األول للمتكلم، والثاين مبين على الفتح للمخاطب،  
 والثالث مبين على الكسر للمخاطبة.

للتأنيث؛ كقامْت، وذهبْت وأكلْت، وهي هنا  والتاء الساكنة يف أواخر األفعال حرف ُوِضع عالمةً 
 حرف يفيد أن الفاعل املسترت أو الظاهر مؤنث.

 ،اتء املستقبل: َتفعلُ  :هـ: "أتيت التاء على وجوه646قال أبو العباس الرازي ت 

                                                            
 .466، ص 0مهع امهوامع؛ للسيوطي، ج 02
 .021 - 000، ص 0مغين اللبيب عن كتب األعاريب؛ البن هشام األنصاري، ج  00
 وما بعده بتصرف. 021، ص 0السابق، ج 04
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وللتأنيث؛ مثل: القائمة،  ،ويف آخر االسم: عنكبوت ،َضَرْبُت، َضَرْبَت، َضَرْبتِ  :اتء املاضيو 
 وبدل السني؛ مثل قول الشاعر: ،ةوالضارب

 01بين السِ ْعالِة = َعمرو بن َمسعود ِشراَر الناتِ  هللاُ  حَ بَّ اي قَـ 

 فالشاعر هنا قلب السني اتًء، فقال: النات بداًل من الناس.

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 .011وف؛ للخليل وابن السكيت والرازي، ص ثالثة كتب يف احلر  01
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 : إبدال الباء والتاء ي العربية وهلجاهتا القدميةام املبحث اخل
 مدخل:

بتعريف جامع مانع ملصطلح مهاة، وقد وجدت ذلك يف كتاب "يف ينبغي للباحث أواًل أن أييت 
اللهاات العربية"؛ للدكتور إبراهيم أنيس؛ حيث يقول: "اللهاة هي: مجموعة من الصفات اللغوية 
تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهاة هي جزء من 

اات لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيًعا يف مجموعة من تضم عدة مه ،بيئة أوسع وأمشل
الظواهر اللغوية اليت تُيسِ ر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفـَْهم ما قد يدور بينهم من 
حديث َفهًما يتوقَّف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهاات ..... وقد كان القدامى من 

بكلمة لغة حيًنا وابللحن حيًنا آخر، ونرى هذا  -عما نسميه اآلن مهاة  -ون علماء العربية يُعربِ  
 .06واضًحا جلياا يف املعاجم العربية القدمية، ويف بعض الرواايت األدبية"

وقد ذكر الدكتور إبراهيم أنيس أيًضا أن هناك قوانني وضوابَط معينة حتكم إبدال األصوات وقلبها 
ذه الضوابط: املماثلة واملخالفة، والتطور التارخيي لألصوات، ومن داخل اللغة الواحدة، ومن ه

 القوانني اليت ذكرها:

كلما التقى صواتن أحدمها مهموس واآلخر مجهور، فال بد من تغيري أحدمها؛ ليصبح الصواتن   -0
 إما مهموسني، أو مجهورين، فصيغة "افتعل" من الفعل "زاد" هي "ازداد" من "ازاتد".

صوات العربية يف مجاوراها إىل االنساام يف صفيت الشدة والرخاوة، فإذا جتاور صواتن متيل األ -2
أحدمها شديد واآلخر رخو، غلب أن تتغري صفة أحدمها؛ ليصبح الصواتن شديدين أو رخوين؛ 

هو يف احلقيقة جعل الصوتني شديدين،  -يف مثل "إذ دخلت جنتك"  -فإدغام الذال يف الدال 
 "ولقد ذرأًن"؛ ألن اإلدغام هنا قد جعل الصوتني رخوين.والعكس يف مثل: 

االنساام بني صوت الفم وصوت األنف إذا التَـَقَيا، فالتقاء الباء ابمليم يغلب أن ينتج إما  -0
ابءين أو ميمني، فاحلالة األوىل مثل: "اركب معنا"، أما احلالة الثانية، فلم يعرتف هبا القراء، فقد 

                                                            
 .01يف اللهاات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص  06
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ع الباء فقط، وحذَّروا من إدغامها فيها رغم وجودها يف بعض مهاات الكالم؛ أوجبوا إخفاء امليم م
 .01رح"عض الناس يقولون يف "إمبارح": إابَّ إذ قد نسمع ب

 لكن هذا ال حيدث إال إذا ُأصيب اإلنسان ابلزكام.

 اإلبدال من وإىل الباء ي العربية وهلجاهتا القدمية: -
 مدخل:

 :تعريف اإلبدال -

 قسمان: 08ف مكان آخر مطلًقا، وهو عند علماء العربيةهو: جعل حر  

وهو اإلبدال القياسي املطرد عند مجيع العرب، ويقع يف حروف معينة؛ مثل:  :إبدال صري -0
اتء افتعل إذا جاء بعدها أحد حروف اإلطباق، فإهنا تُبدل طاًء؛ كقومهم يف )اصترب(: "اصطرب"، 

 .01، أو خمالفة األكثر من كالم العربوهو ال غ ى عنه، وتركه يُوقع يف اخلطأ

وهو الذي يَعين الباحث يف هذا البحث، وهو مساعي غري مطرد يف كالم  :إبدال لغوي -2
، وال 41العرب، ولكنه خيتلف ابختالف القبائل، فقبيلة تقول: مدح، ابحلاء، وأخرى: مده، ابمهاء

 وف املعام.يعد خمالفه مجانًبا للصواب اللغوي، ويقع غالًبا يف مجيع حر 

 ، وهي:وقد ج ِعل اإلبدال ي احلروف واألصوات على أربعة أقسام

 اإلبدال بني احلروف املتدانية ي املخرج. -0

 اإلبدال بني احلروف املتقاربة ي املخرج. -6

                                                            
 تصرف يسري.ب 016- 011األصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص  01
، ومهع 282، ص 4، واألمشوين، ج281 - 211، ص 4شرح الكافية الشافية؛ البن مالك، ج  :ينظر 08

 ؛ للسيوطي.414، ص 0، واملزهر، ج421، ص 0امهوامع، ج 
 .218، ص 4شرح الكافية الشافية؛ البن مالك، ج 01
 .014، ص 0الصاحيب؛ البن فارس، ج 41
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 اإلبدال بني احلروف املتباعدة ي املخرج وبينهما جامع صويت. -3

 رج ولي  بينهما جامع صويت.اإلبدال بني احلروف املتباعدة ي املخ -4

 أوال : اإلبدال من الباء إىل احلروف األخرى:
 :إبدال الباء ذاال  

قومهم: ما أدري أي البـََّرى هو؟ وأي الذَّرى  من هـ010أبو الطيب اللغوي ت ل ذلك ما ذكره ثاوم
 هو؟ أي: أيُّ الناس هو؟.

 فهنا أُبدلت الباء ذااًل.

 :إبدال الباء راء  

 السَّبَـْندى والسََّرْنَدى، ومعناه اجلريء اْلُمقِدم، يقول الشاعر: قال األصمعي:

 توسَّد عند ِمرفِق أَْرَحيبٍ  = َسَرْنَدى الليِل ُمنتشِر اللبانِ 

قال ابن اإلعرايب: يقال للذي ُتوَضع فوقه الثياب من أعواد مشبَّكة: املِْشَاُب واملِْشَار، واجلمع: 
 رجل َضِبٌس، وَضِرٌس، إذا كان داهية. وقال أبو زيد: ،َمشاجب وَمشاجر

 :إبدال الباء شين ا

 يقال: غالم بُلُبل، وُشلُشل، إذا كان ظريًفا خفيًفا.

 :إبدال الباء ضاد ا

 .40يقال: رجٌل َبكباٌك، ورجٌل ضكضاٌك، إذا كان قصريًا ُمكتنَز اللحم"

  

                                                            
 .02 - 2، ص 0اإلبدال؛ أليب الطيب اللغوي، ج 40
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 :إبدال الباء فاء  

 يعي وكثري لتوحُّد خمرجهما، ومن أمثلة ذلك:الفاء والباء صواتن شفواين واإلبدال بينهما طب

 .42قول األصمعي وابن األعرايب: يقال رجل جَبباٌج، وَفافاٌج، إذا كان صيَّاًحا كثري الكالم

ا  :إبدال الباء ميم 

َة ُمَبارًَكا  َوُهًدى َوَرَد إبدال الباء ميًما يف قوله تعاىل: }ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ
 [.16لِْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران: 

للبلد احلرام، ومكة  مٌ لَ : "للذي ببكة؛ أي: للبيت الذي ببكة، وهي عَ هـ101قال النسفي ت 
 ،هإذا زمحَ  هن بكَّ اشتقاقها مِ  :وبكة لغتان فيه، وقيل: مكة البلد، وبكة موضع املساد، وقيل

 .40"االزدحام الناس فيه

بق أنه ماَل إىل الرأي الذي يقول: إن مكة وبكة لغتان؛ أي: إنه قد ويبدو من قول النسفي السا
هـ قوله: "وأما  000هـ عن الزجاج ت 116حصل إبدال بني الباء وامليم، ونقل ابن اجلوزي ت

)مكة( ابمليم، فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة، وامليم تُبدل من الباء، يقال: ضرب الزب 
 .44والزم"

دال يف العربية كثري، فقد جاء عن األصمعي: "يقال بناَت خَبر وبـََناُت خَمر، وُهنَّ ومثال هذا اإلب
 ، وقد ُعزِيت هذه اللغة إىل مازن متيم وقيس.41سحائب أَيتنَي قـُُبَل الصيِف ُمنَتِصباٍت يف السماءِ 

 

 
                                                            

 .110، ص 0مجمل اللغة؛ البن فارس، ج 42
 .211، ص 0تفسري النسفي، ج 40
 .408، ص 1البن اجلوزي، ج؛ زاد املسري 44
 .40، ص 0اإلبدال؛ أليب الطيب، ج  41
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 اثني ا: اإلبدال من احلروف األخرى إىل الباء:
 :إبدال امليم ابء  

 .46إىل بين أسد أهنم يُبدلون امليم ابًء؛ مثل: قومهم اْطَبْأنـَْنُت يف اْطَمْأنـَْنتُ  ـه211عزا الفراء ت 

فيقولون: صرب  -مِحْرَي  -ويقال: صرم الزرع، لكن هذه الباء تُبدل ميًما يف لغة بعض أهل اليمن 
 .41الزرع، فيسمون الصرام: الصراب، ومِحْرَي ُتسمي أيلول ذا الصراب؛ ألن فيه صرام الزرع

أن هذه  م2101ت الدكتور أمحد علم الدين  ذكر وقد -أُبدلت امليم ابًء يف قول مازن ربيعة و 
 .48امسك؟ ند سؤالك: ما امسك"، فيقولون: ابع -قتصر على مازن ربيعة فقط تَ اللهاة ال 

وقد أُبدلت امليم ابًء يف الكحم وهو لغة يف الكحب، وهو احلصرم، وهو لغة ميانية صحيحة، 
 .41مة وكحبة؛ كما يقول ابن دريدواحداها كح

 :إبدال الفاء ابء  

يقال: عكفت الطري، فهي طري عكوف، وهناك لغة أخرى فيها قد عزا ها اخلليل بن أمحد إىل 
اخلفاجيني من بين عقيل، فهم يقولون: عكبت الطري، فهي عكوب، وقد جاء يف شعر بين عقيل 

 ما يؤيِ د هذه الظاهرة:

 11يهم = عكواًب مع الُعقبان ُعقبان َيْذبلَتَظل نسوٌر من مشاٍم عل

 .10وقد نَسب ابن منظور هذا البيت إىل مزاحم العقيلي

                                                            
 .04البن السكيت، ص  ؛القلب واإلبدال 46
 .404اللهاات العربية يف الرتاث؛ للدكتور أمحد علم الدين، ص  41
 .402ص  ،السابق نفسه 48
 .614، ص 0دريد، ج؛ البن مجهرة اللغة 41
 .216، ص 0العني؛ للخليل، ج 11
 .626، ص 0لسان العرب؛ البن منظور، ج  10
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بقوله: "والفرق بني الفاء والباء هو أن األوىل  إبدال الفاء ابءً وقد علَّل الدكتور إبراهيم أنيس ظاهرة 
(، ولكن نظًرا لِفقدانه يف لغتنا العربية، Pصوت رخو نظريه الشديد هو ذلك الصوت األورويب )

اعُتربت الباء املألوفة لنا مبثابة النظري الشديد للفاء العربية، وقبيلة عقيل كما نعلم من القبائل اليت 
 .12عاشت ابلقرب من متيم وَتثَّرت هبا، فهي من قبائل البدو الذين آثَروا األصوات الشديدة"

أتى من طبيعة البيئة البدوية الصعبة من حومهم،  ،عند قبائل البدووإيثار الشدة يف ُنطق األصوات 
مما جيعلهم يُؤثرون األصوات الرخوة  ؛حيث املياه والزراعة ؛وعكس ذلك موجود عند أهل احلضر

 املهموسة.

 اإلبدال من وإىل التاء ي العربية وهلجاهتا القدمية: 
 أوال : اإلبدال من التاء إىل احلروف األخرى:

:إبدا  ل التاء زاًي 

يقول أبو الطيب اللغوي: "إنه حلُلو النحائت والنحائز؛ أي: األخالق عن أيب زيد، والواحدة حَنيتٌة 
 ، فهنا قُِلبت التاء زااًي.10وحَنيزٌة"

 :إبدال التاء اثء  

فيقال: اثَّردُت اخلرب، وأصله اتَّرْدُت على )افتعلت(، وهي لغة لقبائل بدوية احتكت ببعض القبائل 
 .14املتحضرة

 إبدال التاء داال :

يقال: املصمت، فتُبدل التاء دااًل، فيقال: املصمد، وهو الذي ال جوف له، فاملصمد لغة يف 
املصمت، وتُقلب التاء دااًل يف الرتايق، فيقال: الدرايق، وهي لغة يف الرتايق، وعلة ذلك أن الدال 

                                                            
  .81يف اللهاات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص  12
 .000، ص 0أليب الطيب اللغوي، ج ؛اإلبدال 10
 .81، ص سعيد استقراء وتصنيف لغوي، رسالة ماجستري للباحثة نبيهة بنت عبدهللا :اللغات يف صحاح اجلوهري 14
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فالتاء هي النظري املهموس للدال، وقد والتاء صواتن متحدان يف املخرج والصفات غري اجلهر؛ 
 .11ُعزَِي إبدال التاء دااًل إىل بين متيم

 إبدال التاء هاء :

 .16فيقال يف كلمة التابوت: التابوه ابمهاء، وهي لغة األنصار

ولعل السر يف إبدال التاء هاًء يعود إىل كون التاء وامهاء حرفني مهموسني، وأن كالمها يقع زائًدا، 
ُيسو ِغ إبدال التاء هاًء، ابإلضافة إىل أن العرب انقضت لغتهم انقالب التاء هاًء يف وهذا القرب 

بعض األوضاع اللغوية اخلاصة؛ كالوقف على اتء التأنيث اليت تنقلب هاًء؛ مثل: قومهم فاطمْه، 
الة عائشْه، وعلة ذلك أن يف امهاء ليًنا ومهًسا أكثر من التاء، ولذلك أبدلوا من التاء هاًء يف ح

 .11الوقف؛ ألنه موضع اسرتاحة، مث ُأجري الوصل مجرى الوقف إببدال التاء فيه هاءً 

 إبدال التاء طاء :

فيقال يف أفلتين الرجل إفالاًت: أفلطين الرجل إفالطًا، وهي مهاة متيم، وقد وردت أيًضا هذه اللغة 
 يف شعر ساعدة بن جؤية وهو من هذيل، يقول:

 ٍة = وأمضى إذا ما أفَلَط القائَم اليدُ أبصدَق أبًسا من خليل مثين

 .18فاألصل أفلَت، ولكنها هنا جاءت على لغة متيم وهذيل أيًضا؛ ألن الشاعر كما مرَّ هذيل

  

                                                            
 .86السابق، ص  11
 .021، ص 0جين، ج؛ البن احملتسب 16
 .021يف كتاب احملرر الوجيز يف ضوء علم اللغة احلديث؛ للدكتور عبدالقادر سيال، ص الظواهر الصوتية  11
 .11مهاة متيم وأثرها يف العربية املوحدة؛ للدكتور غالب فاضل املطليب، ص  18
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 اثني ا: اإلبدال من احلروف األخرى إىل التاء:
 إبدال الدال اتء :

 كلمة "فندق": فنتق، نَسب الفراء هذه اللهاة إىل قضاعة، فهم يُبدلون من الدال اتًء، فيقولون يف
وهي البيوت اليت تُتخذ للمسافرين؛ ليسرتحيوا فيها من عناء السفر، يقول الفراء: الفندق مثل 

 .61، والفندق كلمة فارسية األصل11اخلان، ومسعت أعرابياا من قضاعة يقول: فنتق

 إبدال السني اتء :

: الطست، ، فإهنم يُبدلون السني اتءً 60وهي مهاة منسوبة إىل قضاعة وطيء ، فيقولون يف الطسُّ
، فأبدلوا السني اتًء، والسني  فأبدلوا من إحدى السينني اتًء لالستثقال، ويقولون يف سادًسا سااتا
صوت مهموس خيرج ابلتقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليا أو السفلى، والصواتن متقارابن 

 .62ل هذا مما ُيسوغ تباُدمهماخمرًجا، مشرتكان يف االنفتاح واالستفال واإلصمات، ولع

 إبدال الصاد اتء :

تُبدل الصاد اتًء يف مهاة طيء، فيقال يف كلمة اللص: اللصت واجلمع لصوت، فالصاد صوت 
مهموس خيرج ابلتقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليا أو السفلى، والصواتن متقارابن خمرًجا 

 .60و ِغ تبادمهماسمشرتكان يف امهمس واإلصمات، ولعل هذا مما يُ 

 

 
                                                            

    .241، ص 2معاين القرآن؛ للفراء، ج  11
 .002، ص 01لسان العرب؛ البن منظور، ج  61
علم األصوات احلديث؛ للدكتور عبدالغفار حامد هالل، الناشر: دار الفكر  القراءات واللهاات من منظور 60

 .411ص  م،2111العريب، القاهرة، الطبعة الثالثة 
 .61، ص سعيد اللغات يف صحاح اجلوهري: استقراء وتصحيح لغوي؛ للدكتورة نبيهة بنت عبدهللا 62
 .68السابق نفسه، ص  60
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 املعاصرةاللهجات  إبدال الباء والتاء يس: داساملبحث ال
 إبدال الباء ي اللهجات املعاصرة: -

 مدخل:

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "صرفت اللغة العربية أنظار الناس عن لغة كالمهم، فلم يُعنَـْوا مبا عَرض 
ذت يف األفوا ه أشكااًل وصوًرا تبايَنت ابختالف األجيال مها من تطوُّر مع الزمن، ومهذا اَتَّ

والعصور، والناس ال يشعرون وال يَلحظون تلك الفروق ... فإذا احنرف الطفل يف الكالم بلهاة 
أبيه، مل جيد َمن يُع ى بتصحيح هذا االحنراف واإلبقاء على صورة معينة يف الكالم، فأخذت 

ت جياًل بعد جيل ، وقد أدَّى كل هذا إىل ما نَلحظه من فروق اللهاة مجراها الطبيعي، وتغريَّ
 .64خطرية بني مهاة الكالم واللغة الفصحى"

مث راح الدكتور أنيس مُيثِ ل مهذا الكالم ابللهاة املصرية اليت انسابت يف صورة خفية يف أفواه الناس، 
ل من وذكر أن أخطر األشياء اليت ساعدت على هذا األمر، عدم التسايل والكتابة؛ ألن التساي

عوامل استقرار اللغات، ومينعها من أن تكون هنًبا لعوامل التطور اللغوي يتحكم فيها كيفما يشاء، 
مث أرجع التغيريات اليت يف اللهاة املصرية إىل األخطاء اللغوية الناشئة يف األحاديث اليومية اليت 

صاحة والصحة، فكثري أو تقومي، فرتاكمت وبـَُعدْت عن أصلها الراسخ يف الف تُركت دون إصالحٍ 
من الكلمات يف اللهاة العربية نتعامل معها وحنن غري مدركني أن مها أصاًل يف العربية الفصحى، 
وقد احنرفت هذه الكلمات عن هذا األصل منذ عقود ورمبا قرون، وقد َوِرث اخلالفون أخطاء 

 .61السابقني دون أدىن حماولة للتصحيح والتقومي

  

                                                            
 .016السابق، ص  64
 بتصرف. 160السابق نفسه، ص  61
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 إىل مخ  جمموعات:املعاصرة للهجات العامية وقد قس م احملدثون ا

 جمموعة اللهجات احلجازية، وتشمل: هلجات احلجاز وجند واليمن. -0

جمموعة اللهجات السورية، وتشمل: مجيع اللهجات العربية ي سورًي ولبنان، وفلسطني  -6
 وشرق األردن.

 جمموعة اللهجات العراقية. -3

 مجيع اللهجات العربية ي مصر والسودان. جمموعة اللهجات املصرية، وتشمل: -4

 :جمموعة اللهجات ي املغرب العريب، وتشمل: جمموعة اللهجات العربية ي مشال إفريقيا -5
 .66"املغرب وتون  واجلزائر، وليبيا وموريتانيا

 :ي اللهجات املعاصرة اإلبدال من الباء إىل احلروف األخرى أوال :
 إبدال الباء ميم ا:

ة ذلك ما هو موجود يف اللهاة العامية املصرية، فالفعل: "تـََبْختَـَر" يقوله العوامُّ: ومن أمثل
 فهنا قلبت اللهاُة العامية الباء ميًما.، 61"ِامْتَْختَـْر"

 

 :ي اللهجات املعاصرة اإلبدال من احلروف األخرى إىل الباء اثني ا:
 إبدال امليم ابء :

عندما جتد شيًئا ما وتريد أنت تعرف َمن صاحبه  -ملصرية ومثال ذلك قولك يف اللهاة العامية ا 
! فريد الشخص قائاًل: بتاعي أو بِتَـْعيِت، فُيبدلون امليم ابًء، ، أو بِتَـَعة ِمني: بتاع مني احلاجة دي-

 واألصل الفصيح قولك: متاع َمن هذا؟ فيقول: متاعي؛ أي: هذا متاعي، ِملكي.
                                                            

 .001اللهاات العربية يف الرتاث؛ للدكتور أمحد علم الدين، ص  66
 .018يف اللهاات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص  61
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 إبدال التاء ي اللهجات املعاصرة:
 مدخل:

 ؛أنيس: "فقدت معظم اللهاات املصرية بعض األصوات العربية القدميةإبراهيم يقول الدكتور 
الثاء والظاء والذال والقاف، وقد مالت األصوات املطبقة إىل االستفال يف لغة الكالم  :أمثال

 .68املصرية يف معظم األحيان ...... فينطقون الطاء اتًء والعكس"

 

 :ي اللهجات املعاصرة لتاء إىل احلروف األخرىأوال : اإلبدال من ا
 إبدال التاء طاء :

ومثال ذلك ما هو موجود يف اللهاة املصرية؛ حيث ينطق املصريون التاء يف كلمة )تربة( طاًء، 
 ، فيقولون: )طمر(. فيقولون: طربة، وكذلك ينطقون التاء يف كلمة )متر( طاءً 

ا  :إبدال التاء جيم 

جود يف اللهاات املغربية املعاصرة؛ حيث يقول أهل املغرب العريب يف الفعل ومثال ذلك ما هو مو 
 .61آيت: أجي يف قومهم: تبني أجي معك؟ الذي يساوي يف الفصحى: هل تريد أن آيت معك؟

 :ي اللهجات املعاصرة اثني ا: اإلبدال من احلروف األخرى إىل التاء
 إبدال الذال اتء :

للهاة العامية املصرية والفلسطينية؛ حيث يقال يف الفعل أخذُت: ومثال ذلك ما هو موجود يف ا 
، فيدغمون الذال يف التاء بعدها، وُيشددون هذه التاء، والذال والتاء كالمها صوت أسناين  َأَختُّ

 .11لثوي ُمرقق، واخلالف الوحيد بينهما أن التاء مهموس والذال مجهور

                                                            
 بتصرف.  11 يف اللهاات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ص 68
 .01شكريي املالكي، ص حبث بعنوان: ملاذا اللهاات املغربية أبعد اللهاات عن العربية؟ لألستاذ مصطفى ال 61
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 البحث نتائج
 كان من أمهها:  ،وعة من النتائجي هذا البحث إىل جمم توصلت  

أن علماء النحو كان مهم فضل السبق يف تناول علم األصوات، مث أصبح فيما بعد من  -0
اختصاص املشتغلني ابلقراءات القرآنية، وآية ذلك كتاب سيبويه، فقد جاءت الدراسة الصوتية 

ؤلفه للحديث عن موضوعات مبثوثة يف ثناايه، بل إن الناظر جيد سيبويه خيصص اجلزء الرابع من م
 علم األصوات.

أن علماء اللغة العرب فقد بدأت حماوالاهم بعمل اخلليل بن أمحد، مث تِبعه سيبويه وابن جين  -2
 والسكاكي.

أن دراسة األصوات تتيح للدارس أن يقف على طبائع هذه األصوات وخصائصها، حني  -0
تفسِ ر كثريًا من الظواهر اللغوية اليت لوال هذه تتمازج يف صورة كلمات، ولن ُيستغ ى عنها؛ ألهنا 

 الدراسة، لكان الكالم فيها نوًعا من االفرتاض، ال يقف طوياًل أمام البحث العلمي.

 أن أحرف العربية مها تعريفات لغوية وأخرى اصطالحية. -4

لكن هناك  أن هناك اتفاقًا بني علماء العرب القدامى وبني احملدثني يف خمرج الباء والتاء، -1
اختالفًا يسريًا يف الوصف العام للصوت، وهذا له أسبابه، وذلك أهنم خَلطوا يف التعريف بني اجلهر 

 والشدة من ًنحية، وامهمس والرخاوة من ًنحية أخرى.

أن كالا من الباء والتاء حرف مع ى ومب ى، فهما حرفا مب ى؛ أي: تتكون منهما الكلمة  -6
 هنما حرف مع ى؛ أي: يضيفان معاين أخرى للكلمة.ويكوًنن من نسياها، ووكو 

                                                                                                                                                                          
 .001القراءات القرآنية يف اللهاات الفلسطينية احلديثة؛ للدكتور عبدالرؤوف خريوش، ص أثر  11
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أن هناك ضوابَط حتكم إبدال احلروف وقلبها، ومن هذه الضوابط: املماثلة، واملخالفة،  -1
 واالنساام.

أن هناك قواننَي مهمة ال بد من استخدامها عند اإلبدال؛ منها: أنه كلما التقى صواتن  -8
ن تغيري أحدمها؛ ليصبح الصواتن إما مهموسني، أو أحدمها مهموس واآلخر مجهور، فال بد م

مجهورين، وأن األصوات العربية مَتيل يف مجاوراها إىل االنساام يف صفيت الشدة والرخاوة، فإذا جتاور 
صواتن أحدمها شديد واآلخر رخو، غلب أن تتغري صفة أحدمها؛ ليصبح الصواتن شديدين أو 

 رخوين.

اء يُبدل يف اللهاات العربية القدمية واملعاصرة، فتميم وطيء أن كالا من حرف الباء والت -1
 أبدلت الباء والتاء حبروف أخرى والعكس ابلعكس. -وقضاعة وقيس، وغريهم من القبائل 

أن كالا من الباء والتاء قد أُبدلت يف اللهاات العربية املعاصرة؛ مثل: اللهاة املصرية،  -01
 واملغربية، والفلسطينية.
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 املراجع سفهر 
 األصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، الناشر مكتبة هنضة مصر، دون اتريخ. -0

يف اللهاات العربية؛ للدكتور إبراهيم أنيس، الناشر مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة الثالثة سنة  -2
 م.0161

بن فارس بن زكراي الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها؛ ألمحد  -0
 م.0111 -هـ 0408القزويين الرازي، أيب احلسني، الناشر: حممد علي بيضون، الطبعة األوىل 

مجمل اللغة؛ ألمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أيب احلسني؛ دراسة وحتقيق: زهري  -4
 م.0186 -هـ  0416بريوت، الطبعة الثانية  -عبداحملسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

اللهاات العربية يف الرتاث؛ للدكتور أمحد علم الدين اجلندي، الناشر الدار العربية للكتاب،  -1
 م.0180سنة 

هـ 0420اللغة بني املعيارية والوصفية؛ للدكتور متام حسان، الناشر عامل الكتب، الطبعة الرابعة  -6
 م.2110 -

مد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبدهللا بن علي اجل ى الداين يف حروف املعاين؛ أليب حم -1
املرادي املصري املالكي؛ حتقيق: د فخر الدين قباوة، واألستاذ حممد ندمي فاضل، الناشر: دار 

 م.0112 -هـ  0400ن، الطبعة األوىل لبنا -الكتب العلمية، بريوت 

 م.2114غزايل سنة دراسات يف علم األصوات؛ للدكتور حسام البهنساوي، الناشر مكتبة ال -8

العني؛ أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري؛ حتقيق د. مهدي  -1
 إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة امهالل دون اتريخ. .دو املخزومي، 

ثالثة كتب يف احلروف؛ للخليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري وابن  -01
 م.0182كيت والرازي؛ حتقيق الدكتور رمضان عبدالتواب، الطبعة األوىل سنة الس
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علم األصوات وتعليل مسائل النحو؛ للدكتور خالد عباس حسني السياب، حبث منشور  -00
 بكلية الرتبية، جامعة كربالء، قسم اللغة العربية.

مللقب سيبويه؛ حتقيق: بشر، ا الكتاب؛ لعمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أيب -02
 م.0188 -هـ  0418 عبدالسالم حممد هارون، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة

البيان والتبيني؛ لعمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أيب عثمان، الشهري  -00
 هـ. 0420ابجلاحظ، الناشر: دار ومكتبة امهالل، بريوت، عام النشر 

اإلبدال؛ أليب الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي؛ حتقيق عز الدين التنوخي، دمشق  -04
 م.0161

اخلصائص؛ أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي، الناشر: امهيئة املصرية العامة للكتاب،  -01
 الطبعة الرابعة، دون اتريخ.

: دار الكتب العلمية، سر صناعة اإلعراب؛ أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي، الناشر -06
 م. 2111 -هـ  0420لبنان، الطبعة األوىل  -بريوت 

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها؛ أليب الفتح عثمان بن جين  -01
 -هـ 0421اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، الطبعة  -املوصلي، الناشر: وزارة األوقاف 

 م.0111

 ؛التفسري؛ جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي زاد املسري يف علم -08
 هـ. 0422بريوت، الطبعة األوىل  -حتقيق: عبدالرزاق املهدي، الناشر: دار الكتاب العريب 

تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(؛ أليب الربكات عبدهللا بن أمحد بن حممود  -01
قه وخرَّج أحاديثه: يوسف علي بديوي، وراجعه وقدَّم له: حميي الدين حافظ الدين النسفي؛ حقَّ 

 م. 0118 -هـ  0401ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة األوىل، 
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مغين اللبيب عن كتب األعاريب؛ لعبدهللا بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا بن يوسف، أيب  -21
: د. مازن املبارك، وحممد علي محد هللا، الناشر: دار الفكر حممد، مجال الدين، ابن هشام؛ حتقيق

 م.0181دمشق، الطبعة السادسة  -

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك؛ لعلي بن حممد بن عيسى، أيب احلسن، نور الدين  -20
 -هـ 0401لبنان، الطبعة األوىل  -اأُلمْشُوين الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 

 م.0118

مهع امهوامع يف شرح مجع اجلوامع؛ لعبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي؛ حتقيق:  - 22
 مصر. -عبداحلميد هنداوي، الناشر: املكتبة التوفيقية 

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها؛ لعبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي؛ حتقيق فؤاد  -20
 م.0118 -هـ 0408بريوت، الطبعة األوىل  -تب العلمية علي منصور، الناشر: دار الك

الظواهر الصوتية يف كتاب احملرر الوجيز يف ضوء علم اللغة احلديث؛ للدكتور عبدالقادر  -24
 م.2110سيال، سنة النشر 

القراءات واللهاات من منظور علم األصوات احلديث؛ للدكتور عبدالغفار حامد هالل،  -21
 .م2111العريب ابلقاهرة، الطبعة الثالثة الناشر: دار الفكر 

الرؤوف خريوش، حبث لسطينية احلديثة؛ للدكتور عبداللهاات الف أثر القراءات القرآنية يف -26
منشور مبالة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، اجمللد اخلامس عشر، العدد الثاين، 

 م، فلسطني.م، جامعة القدس املفتوحة، طولكر 2111يونيه 

مهاة متيم وأثرها يف العربية املوحدة؛ للدكتور غالب فاضل املطليب، منشورات وزارة الثقافة  -21
 م.0118والفنون ابلعراق، سنة النشر 

 م.2111علم األصوات؛ للدكتور كمال بشر، الناشر دار غريب القاهرة سنة النشر  -28
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يد األزدي؛ حتقيق: رمزي منري بعلبكي، مجهرة اللغة؛ أليب بكر حممد بن احلسن بن در  -21
 م.0181بريوت، الطبعة األوىل  -الناشر: دار العلم للماليني 

شرح الكافية الشافية؛ حملمد بن عبدهللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أيب عبدهللا، مجال الدين؛  -01
 م.0182األوىل حتقيق الدكتور عبداملنعم أمحد هريدي، الناشر دار املأمون للرتاث، الطبعة 

لسان العرب؛ حملمد بن مكرم بن علي، أيب الفضل، مجال الدين، ابن منظور األنصاري  -00
 هـ. 0404بريوت، الطبعة الثالثة  -الرويفعي اإلفريقي، الناشر: دار صادر 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز؛ جملد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب  -02
جلنة إحياء  -حتقيق: حممد علي الناار، الناشر: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  الفريوزآابدي؛

: 1، 4م، جـ  0116 -هـ  0406: 0، 2، 0الرتاث اإلسالمي، القاهرة، عام النشر: جـ 
 م. 0110 -هـ  0010: 6م، جـ  0112 -هـ  0402

حلسيين، أيب الفيض، اتج العروس من جواهر القاموس؛ حملمد بن حممد بن عبدالرزاق ا -00
 امللقَّب ابملرتضى الزَّبيدي؛ حتقيق: مجموعة من احملققني، الناشر: دار امهداية.

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين؛ لشهاب الدين حممود بن عبدهللا احلسيين  -04
ت، الطبعة األوىل بريو  -األلوسي؛ حتقيق: علي عبدالباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ. 0401

 ملاذا اللهاات املغربية أبعد اللهاات عن العربية؟ حبث لألستاذ مصطفى الشكريي املالكي. -01

مدرسة الكوفة ومنهاها يف دراسة اللغة والنحو؛ للدكتور مهدي املخزومي، الناشر مكتبة  -06
 م.0118مصطفى البايب احلليب، الطبعة الثانية 

اح اجلوهري: استقراء وتصنيف لغوي؛ للباحثة نبيهة بنت عبدهللا سعيد، اللغات يف صح -01
 هـ.0400سنة النشر 
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معاين القرآن؛ أليب زكراي حيىي بن زايد بن عبدهللا بن منظور الديلمي الفرَّاء؛ حتقيق: أمحد  -08
صر، م -يوسف الناايت، وحممد علي الناار، وعبدالفتاح إمساعيل الشليب، الناشر: عامل الكتب 

 م.0180الطبعة الثالثة 
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