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  :ملخص
كما ذكرها اإلمام العكبـري     ) الحروف(يتناول هذا البحث  ظاهرة اإلبدال بين الصوامت         

في كتابه التبيان في إعراب القرآن، وقد حاول الباحث جاهدا بتفسير تلك الظواهر وفـق               
كتب التراث التي اهتمت بتفسير تلك الظواهر السيما كتب علـم القـراءات، ثـم عـزز          

التفسيرات بما قدمه المعاصرون الذين صوبوا بعض التفسيرات القديمة بفعل          الباحث تلك   
التطور الذي طرأ على علم األصوات؛ بفعل التقدم في شتى المجاالت التي خدمت علـم               

  .  األصوات 
وتعد ظاهرة اإلبدال من الظواهر اللغوية الشهيرة في اللغة العربية، فهي متواجـدة فـي               

ميات منها العنعنة، والفحفحة، وكذلك متواجدة في القرآن الكريم         اللهجات القديمة تحت مس   
  .وفق القراءات  التي اختلفت عن لهجة قريش التي نزل بها القرآن
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  :ملخص باإلنجليزية
This research deals with the phenomenon of substitution between the consonants 

(letters) as mentioned by Imam Al-Akbari in his book Al-Tibyan fi Al-Arab Al-

Qur’an. They corrected some of the old interpretations by the development of 

phonology; Due to progress in various fields that have served phonology. 
The phenomenon of substitution appears from the famous linguistic phenomena 

in the Arabic language, as it is present in the dialects under the names of Anana 

and Al-Fafha, as well as present in the Holy Qur’an according to the readings that 

differed from the Quraish dialect in which the Qur’an was revealed. 
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 مقدمة
الحمد هللا على آالئه، والشكر له على نعمائه، أثنى عليه سبحانه، وأحمـده علـى تيـسره         

  .وامتنانه ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد  وعلى صحبه وآبه
  د،وبعـ

فقد اهتم اللّغويون و النحاة والقراء العرب القدامى وحتى المحدثون بـالظواهر الـصوتية          
 من أهم الموضوعات التي ضربت جذورها فـي التـراث          وأولوها عناية كبيرة، إذ تعتبر    

العربي، فذهبوا يستنبطون أحكامها في اإلدغام اإلعالل واإلمالة، اإلبدال، والنبر والتنغـيم       
  .وغيرها من الظواهر الصوتية
ظاهرة اإلبدال بين الصوامت في كتاب التبيان ألبي البقاء        (وفي هذا البحث المعنون بـ        

نتناول بعضا من هذه الظواهر فـي       ) في ضوء علم اللغة الحديث     )هـ٦١٦:ت(العكبري  
  .ضوء التفسيرات الصوتية الحديثة 

 ولعل اختيار الباحث كتاب التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري؛ إقرارا بحقيقة             
نبوغ العرب في هذا العلم، فالصفحات التالية توضيح قيمة علماء العرب فـي االهتمـام               

األصوات من خالل النموذج التطبيقي الذي نحـن بـصدده المتمثـل فـي التبيـان                بعلم  
والعكبري التي تعرب عناية القدماء العرب بالدراسات الصوتية المبنية علـى القـراءات             

  .القرآنية، التي كانت وما زالت الدافع األصيل في نهضة هذا العلم
  :ويتمحور هذا البحث في األبعاد التالية

 العكبري وآثاره: لالمبحث األو.  
 ماهية اإلبدال: المبحث الثاني.  
 شواهد اإلبدال بن الصوامت في التبيان: المبحث الثالث الثاني.  
 الخاتمة. 
 المراجع والمصادر. 



– 
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 العكبري وآثاره: المبحث األول
  :اسمه ونسبه 

حسين بـن   عبد اللَّه بن ال   : هو اإلمام، المفسر، الفقيه، المقرئ، الفرضي، اللغوي، النحوي       
            ـريكْبو البقاء العين َأبالد ام العلّامة محبن، اِإلميسد اللَّه بن الحبالْأصـل  )١(َأِبي البقاء ع 

  .   (  هـ٦١٦: البغْداِدي الْأزِجي الضرير النَّحِوي الحنْبِلي الفَرِضي، المتوفى
  :مولده ونشأته العلمية 

ـ ٥٣٨(  وثالثين وخمسمائة  ولد العكبري في سنة ثمان     .  قاله غير واحـد    ،) م ١١٤٣/  ه
            ِميفي صباه بالجدري فَع را نشأته فال نعرف عنها شيًئا، ِإلَّا أنّه َأضوالظن بمثله من   . وأم

أهل عصره أنه طلب العلم صغيرا ورحل فيه، وسمع الحديث وفروع العلـم األخـرى،               
  .حتى عال كعبه كما حكى لنا أصحاب السير

ابــن أبــو الفــرج  :تتلمــذ العكبــري علــى يــد كثيــر مــن العلمــاء أشــهرهم و
 القاضي  ، و ) ه ٥٥٦: ت( النهرواني   ، وأبو حكيم إبراهيم بن دينار     )ـه٥٩٨:ت(الجوزي

  ).ه٥٦٠:ت(الفراءأبو يعلى 
  :آثاره

  :نُنسب إليه الكثير من المصنفات، منها
            من وجـوه اإلعـراب     التبيان في إعراب القرآن ويسمى إمالء ما من به الرحمن

  .والقراءات في جميع القرآن
 اللباب في علل البناء واإلعراب :  ، وطبع باسماللباب في علل النحو.  
 إعراب الحديث النبوي.   
 شرح ديوان المتنبي.  

 :وفاته 
 ـ ، ودفن من الغـد     ه٦١٦توفى ليلة األحد ثامن ربيع اآلخر سنة ست عشرة وستمائة  

  . اهللا تعالى ب حرب ، رحمهبمقبرة اإلمام أحمد ببا

                                         
إحـسان  : تحقيق) هـ٦٢٦: المتوفى(إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي     = معجم األدباء   : جاءت ترجمته في  )  ١(

: المتـوفى (، و الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الـصفدي     ٤/١٥١٥ م،   ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٤غرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى،      عباس، دار ال  
 .، وكثير من كتب التراجم١٧/٧٣م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت، –أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث :  ، تحقيق)هـ٧٦٤
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  ماهية اإلبدال: المبحث الثاني
 هو التَّغِْيير ، وِإقَامة شَيء مقَام آخَر ، ِبَأن تَرفَعه وتَضع غيره مكَانَـه ؛               :اإلبدال في اللّغة  
ـ            : يقُوُل ابن فَاِرس     شَّيء مقَـام الـشَّيء     الْباء و الداُل و اللَّام َأصٌل واِحد ، وهو ِقيـام ال

  .)١(الذَّاِهب
فهو يشبه اإلعالَل من حيـث      .  إزالةُ حرف، ووضع آخر مكانه     :واإلبدال في االصطالح  

أن كال منهما تَغيير في الموضع إال أن اإلعالَل خاص بأحرِف العلَِّة، فيقلب أحدها إلـى                
لحروف الصحيحة، ِبجعـِل أحـِدهما مكـان        وأما اإلبدال، فيكون في ا    . اآلخر، كما سبقَ  

  .)٢(اآلخر، وفي األحرف العليلة، بجعل مكان حرف الِعلَّة حرفاً صحيحاً
واإلبدال  عند المحدثين فهو اختالف بين صورتين أو نقطتين لكلمة تتضمن معنى واحدا،              

ن وذلك االختالف ال يتجاوز حرفا واحدا من حروفها بشرط أن توجد عالقة صـوتية بـي        
  .)٣(الحرفين المبدل والمبدل منه

  :أنواع  اإلبدال 
 )ِافْتَعـلَ (بقع اإلبدال قياسا في الوزن الصرفي          ) :المطرد أو القياسي  (اإلبدال الصرفي   

، إذ أن Assimilation وشواهده تؤكد على أنها أبدلت بقوة عامـل المماثلـة الـصوتية   
 أصوات، في المخـرج ، وكيفيـة     األصوات تختلف في درجات تأثرها، بما يجاورها من       

الممر الهوائي ، حيث تتوزع األصوات حسب تلك المواقع إلـى، أصـوات انفجاريـة ،             
، وأصوات مكررة أو وأصوات جانبية ، وأصـوات         كبةوأصوات احتكاكية وأصوات مر   

وكذلك حسب طبيعة اهتزاز األوتار الصوتية، إلى أصـوات مجهـورة وأصـوات     . أنفية
  .)٤(مهموسة

 وهذا عكس النوع السابق إذ ال يخـضع   :)غير  المطرد  أو  السماعي     (ل اللغوي     اإلبدا
لضوابط أو قوانين معينة، وإنما يحكمه السماع عن العرب، وهو وثيـق الـصلة بتعـدد                

وهـو  ، )٥(.. يكون عند العرب جميعا، وإنما يختلـف بـاختالف القبائـل       » اللهجات، فال 
  .مقام صامت مطلقااإلبدال اللغوي الذي يعني قيام صامت 

                                         
  ).بدل:(م، مادة١٩٩١هـ ـ٠١،١٤١١:وضبط عبد السالم هارون، دار الجيل، لبنان ، ط:  مقاييس اللغة، تح معجم) ١(
 م، ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، –، المكتبة العصرية، صيدا )هـ١٣٦٤: المتوفى(جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغاليينى         ) ٢(
٢/١٢٠.  
  .٢٠٢:، ص٢٠١٣ في االستشراق واللغة، إسماعيل عمايرة، دار وائل عمان، الطبعة الثانية، بحوث) ٣(
  .٤٤١، ٤٤٠: ، ص١٩٩٨علم الصرف الصوتي، عبدالقادر عبدالجليل، دار أزمنة، الطبعة األولى، ) ٤(
/ هــ  ١٤٢٧ ،٠١: و سامي عبـد الفتـاح، دار الـصحابة، مـصر، ط       محمد حسن جبل ،   : القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، حمدي سلطان أحمد العدوي، تقديم         ) ٥(

  .١/٢٦٦م،٢٠٠٦
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  شواهد اإلبدال بن الصوامت في التبيان: المبحث الثالث الثاني
  :اإلبدال بين الصوامت ذات المخرج الواحد: أوالً

  : األصوات األسنانية اللثوية-أ
  :إبدال التاء داالً

  ]٤٩:آل عمران[)  وما تَدِخرون ِفي بيوِتكُم: (قال تعالى
تَذْدِخرون إال أن الذال مجهورة، والتـاء مهموسـة، فلـم            : )١ ()ونتَدِخر (:قال العكبري 

ألنها من مخرجها لتقرب من الذال، ثم أبـدلت الـذال داال،            ؛ فأبدلت التاء داال    ؛ يجتمعا  
وأدغمت، ومن العرب من يقلب التاء ذاال، ويدغم، ويقرأ بتخفيف الذال، وفـتح الخـاء،               

  .)٤(وهي لغة كنانة، )٣(تفتعلون من الذخر:  تدخرون:قال السجستاني، و )٢(وماضيه ذخر
 الدال والذال صوتان متواليـان، وكـل منهمـا مجهـور    والمسوغ الصوتي لذلك هو أن 

Voiced  ولكن الدال صـوت انفجـاري ،  Explosive   والـذال صـوت احتكـاكي ،  
Fricative فنتج عن ذلك بروز ظاهرة المماثلة الصوتية بين الحـرفين، حيـث           ،  )٥( رخو 

  .تأثرت التاء بالدال بعدها ،فقلبت داال، ثم أدغمت الدال في الدال 
  :إبدال التاء صادا

  ]١٢٨:النساء [)فَلَا جنَاح علَيِهما َأن يصِلحا: (قال تعالى
 يقرأ بتشديد الصاد من غير ألف، وأصله يصطَِلحا، فأبدلت التـاء صـادا،              :قال العكبري 

عليهمـا فـي   ) صـلْحا (بإبدال التاء طـاء و    )٦ ()يصطَِلحا(ئ وُأدغمت فيها األولى، وقر  
  .  )٧(موضع اصطالح

ــا    ــكن مخفف ــمم وس ــصالحا فاض   وي
  

ــا تــال    مــع القــصر واكــسر المــه ثابت
  

والمسوغ الصوتي في ذلك أن التاء المنفتحة إذا جـاورت الـصاد أو الـضاد أو الظـاء          
رع اللسان بها وينطقها طاء، والعلة فـي  السواكن أو المتحركات، يجب التحذر من أن يسا   

                                         
وهذه قراءة الجمهور، وتذخرون، بذال ساكنة وخاء مفتوحة، وهى قراءة مجاهد، والزهري، وأيوب السختياني، وأبى السمال،  تذدخرون، بذال ساكنة ودال مفتوحة، من              )  ١(

  .وقد صحفت في المحرر. ٩٥/ ٤، والقرطبي ٩٨/ ٣المحرر الوجيز .  غير إدغام، وهى قراءة أبى شعيب السوسي
، تحقيق، علي محمد البجاوي، عيسى البابي )هـ٦١٦: المتوفى (التبيان في إعراب القرآن التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري )  ٢(

  .١/٢٦٣الحلبي وشركاه،  
 سوريا، –محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة : ، تحقيق)هـ٣٣٠: المتوفى ( المسمى بنزهة القلوب، محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر العزيري            غريب القرآن )  ٣(

  .١٣٧:  م، ص١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الطبعة  األولى ، 
 ١٣٦٥صالح الدين المنجد، مطبعة الرسالة، القاهرة، الطبعة األولى، : ، تحقيق)هـ٣٨٦: ىالمتوف(اللغات في القرآن، عبد اهللا بن الحسين بن حسنون، أبو أحمد السامري )  ٤(

  .٢٧: م، ص١٩٤٦ -هـ 
  .٢٠٨:م، ص١٩٨٠عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، /المنهج الصوتي للبنية العربية، د)  ٥(
  .٣١٠/ ٢، والتذكرة /١٨٢/ ، والمبسوط ١٨٣/ ٣، والحجة /٢٣٨/ نان، والبصريان،  السبعةهي قراءة أكثر العشرة، قرأ بها المدنيان، واالب)  ٦(
  .١/٣٦٥: التبيان في إعراب القرآن)  ٧(
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ذلك أن التاء والطاء من مخرج واحد ، وما يقرق بينهما أن التـاء مهموسـو منفتحـة ،                   
، وهي أدخل في الفم ، وأقرب إلى الصاد  من التـاء، وال يؤخـذ    والطاء مجهورة مطبقة 

  .)١(بنظر االعتبار في هذا المرد حركة التاء، وال يلتفت كذلك سكون الصاد
  :إبدال التاء سينا

  ]١:النساء[ )واتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه والَْأرحام: (قال تعالى
يقرأ بتشديد السين، واألصل تتساءلون، فأبدلت التـاء الثانيـة          ) : تساءلون (:قال العكبري 

 على  )٢(يفوالتاء تشبه السين في الهمس، ويقرأ بالتخف      سينا، فرارا من تكرير المثل،      
دل عليها ودخل حرف الجر في المفعول؛ ألن المعنى       حذف التاء الثانية؛ ألن الباقية ت     

المسوغ الصوتي في إبدال التاء سـينا تقـارب الـصوتان فـي             ، و )٣(تتحالفون به   
، سوى أن الـسين رخـو، والتـاء         voicelessالمخرج، فكالهما صوت مهموس   

  .)٤(شديد
  :إبدال التاء شينًا

  ]٧٠:البقرة[ )ِإن الْبقَر تَشَابه علَينَا (:قال تعالى
ألن البقرة تـذكر،   ؛ )٥(الجمهور على تخفيف الشين، وفتح الهاء   ) : تشابه( :قال العكبري 

والفعل ماض، ويقرأ بضم الهاء مع التخفيف على تأنيث البقر، إذ كانت كالجمع، ويقـرأ               
وجـاء  ، )٦(لتاء الثانية شينا، ثم أدغمت بضم الهاء وتشديد الشين، وأصله تتشابه، فأبدلت ا    

مضارعا بالياء وتشديد الشين مرفوع الهاء وأصـله يتـشابه          ) تَشَابه علَينَا : (في اإلتحاف 
  .)٧(حمزة وابن ذكوان وهشام من طريق الداجوني وكذا خلف" وأمال شاء"فأدغم 

  :إبدال الزاي سينا
  ]١١:األنفال[ ).يطَاِنويذِْهب عنْكُم ِرجز الشَّ: (قال تعالى

، )٨(بالزاي بمعنى العذاب، أو الكيـد و الوسوسـة        ) رجز:( قراءة الجمهور  :قال العكبري 
على أنها قـراءة ألبـي عبلـة ، يقـول           )رجس(بالسين، وذُكرت ) رجس:(وقرأ أبوالعالية 

                                         
  .٢٧٥:، ص٢٠١٦ أصوات اللغة، مخارجها وصفاتها وشوائبها بين الدرس الصوتي، واألداء القرآني، دارسة مقارنة، فارس الطائي، مطبغة إيالف، بغداد، الطبعة األولى،)  ١(
، /٢٢٦/ انظر السبعة. فروي عنه القراءتان: واختُلف عن أبي عمرو. خفيفة السين) تساءلون: (وقرأ الكوفيون. مشددة السين) تساءلون: (قرأ المدنيان، واالبنان، ويعقوب )  ٢(

  .٣٠٣/ ٢، والتذكرة /١٧٥/ ، والمبسوط١١٩ - ١١٨/ ٣والحجة 
  ٢/٣٢٦: نالتبيان في إعراب القرآ)  ٣(
  .٢٠١٦، فاطمة كاظم خضير، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد )رسالة ماجستير(صوت السين في العربية في ضوء لهجات شبه الجزيرة العربية )  ٤(
  .لثعلبي إلى األعرج أيضا عن ا٤٥١/ ١، ونسبها القرطبي ٢٥٨/ ١، وتفسير ابن عطية ١٨٥/ ١هي قراءة الحسن كما في إعراب النحاس )  ٥(
  .١/١٧٥: التبيان في إعراب القرآن)  ٦(
أنس مهرة، : ، تحقيق)هـ١١١٧: المتوفى(إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء )  ٧(

  .١٨٢: ،ـ صه١٤٢٧ -م ٢٠٠٦ لبنان، الطبعة الثالثة، –دار الكتب العلمية 
  .٣/٢٧٠م،٢٠٠٢ه ـ ١٤٢٢ ، ٠١:عبد اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، ط. ، و معجم القراءات٥/٢٨٣البحر المحيط،) ٨(



– 

  )١٦٨٤(

و يقرأ ـ بالسين ـ قيل السين بدل من الزاي، وقيل رجس الشيطان وسوسته،   : العبكري
وذكر ابن جني أن قراءة الجماعـة،       ،  )١(«العذاب: الشيء القذر والرجز  : لرجسوأصل ا 

  .)٣(ويعني تخويف الشيطان بلغة قريش، )٢(رجس الشيطان: رجز الشيطان معناه كمعنى
إن إبدال الزاي سيناً من خصائص لهجة كلب، ويظهر التغيير نفسه تمامـا فـي عاميـة                 

  .)٤ ()زقيفة: زقفا، وسقيفة: ( كلمة سقفتدمر، وهي منطقة كلب القديمة، حيث تُنطق
) الـسين (صوت شديد مجهـور،       ) الجيم(صوت   والمسوغ الصوتي لهذا اإلبدال، هو أن     

  .)٥(الصوتية) الجيم(؛ لتناسب صفة )الزاي(صوت مهموس، فُأبدل ب
  :إبدال الهاء همزةً

ن حنجريـان،  أورد المحدثون العالقة بين الهمزة والهاء، فيرون أن الهمزة والهاء صـوتا    
وأن العين والحـاء صوتان حلقيان، والحنجرة أعمق من الحلق، وعليه فإن ما يخرج من              

  .)٦(الحنجـرة فهـو أعمق مما يخرج من الحلق
  ]٤٩:البقرة [)وِإذْ نَجينَاكُم ِمن آِل ِفرعون: (قال تعالى

مخـرج، ثـم أبـدلت       أصل آل أهل، فأبدلت الهاء همزة لقربها منها في ال          :قال العكبري 
ألن التـصغير   ؛ الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح الهمزة قبلها مثل آدم وآمن، وتصغيره أهيل            

أويل، فأبدل األلف واوا، ولم يرده إلى األصل كمـا لـم            : يرد إلى األصل، وقال بعضهم    
ألن اإلنـسان  ؛ وقيل أصل آل أول، مـن آل يئـول       .يردوا عيدا في التصغير إلى أصله     

  . )٧ ( أهله، وفرعون أعجمي معرفةيئول إلى
  ]٣٥:البقرة[ )ولَا تَقْربا هِذِه الشَّجرةَ: (قال تعالى

ألنك تقـول فـي المؤنـث       ؛ الهاء بدل من الياء في هذي       ) : هذه الشجرة  (:قال العكبري 
ألنها تشبهها فـي   ؛ )٨(هذي وهاتا وهاتي والياء للمؤنث مع الذال ال غير، والهاء بدل منها 

                                         
عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، : تحقيق ضبط وتعليقالعكبري أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا ،.، إعراب القراءات الشواذ ٢/٦١٩: التبيان في إعراب القرآن) ١(

  .٣٠٦ـ١/٣٠٥م،٢٠٠٣/  هـ ١،١٤٢٤دار السعادة للطباعة، مصر ، ط 
، ٠١:ن،طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنـا : أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق. المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها         )  ٢(

  .١/٣٩٠م،١٩٩٨/هـ١٤١٩
  .١٠٩:األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص)  ٣(
  .٣٦١: ، ص٢٠٠٢اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية، تشيم رابون،  ترجمة عبد الكريم مجاهد، الطبعة األولى، دار الفارس، األردن )  ٤(
  .١٥٠:، ص٢٠٠٦، ميساء صائب رافع، جامعة بغداد)رسالة ماجستير(هجات شبه الجزيرة العربيةول) الفصحى(االصوات االحتكاكية بين العربية )  ٥(
، المدخل إلى علـم  ٣١٩.م، ص ١٩٩١، عالم الكتب، القاهرة، "، دراسة الصوت اللغوي١٨٤-١٨٥م، ص ،  ٢٠٠٠ القاهرة،   -علم األصوات، كمال بشر،  ، دار غريب       )  ٦(

  وعبد القادر عبد٥٥-٥٦.م، ص ١٩٩٥ الخانجي، القاهرة، ، مكتبة"اللغة ومناهج البحث اللغوي
  ١٨-١٨٤.م، ص١٩٩٨ األردن، الطبعة األولى، -، دار صفاء، عمان"األصوات اللغوية"الجليل، 

  .٢/٢٠٣، وسر صناعة اإلعراب،٤/٤٣٤،٤٣٣الكتاب،)  ٧(
. حكاها هارون األعور عن بعـض العلمـاء  : ١٨٤/ ١، وقال ابن عطية ٧٣/ ١المحتسب بكسر الشين، ذكرها أبو الفتح في   ) ِشجرة: (حكوها على أنها قراءتان، األولى    )  ٨(

  .١٥٨/ ١، والبحر ٦٣/ ١انظر الكشاف . والقراءة الثانية كما حكاها المؤلف رحمه اهللا



 

 )١٦٨٥(

وهي لغة أبدلت الجـيم فيهـا    » هذه الشيرة «: وقرئ في الشاذ  . اء والشجرة نعت لهذه   الخف
  .)١(ياء لقربها منها في المخرج

وإنّمـا  ...« :وقد أشار ابن جني إلى أن الياء هي األصل والهاء بدل منها، حيـث يقـول           
) اذ: (قـولهم فـي المـذكر   : يدل على الياء األصل  ) ذي(بدل من الياء في     ) ذه(الهاء في   

، وهو من مضاعف اليـاء      "ذي"عندنا  )ذا(وأصل  » ذي«بدل من الياء في     ) ذا(فاأللف في   
فكرهـوا  : ، فحذفت الياء الثانية التي هي الم تخفيفا فبقي ذَي، قال لي أبو علي             "حي"مثل  

  )٢(» ..أن أشبه آخره آخر كَي وَأي، وأبدلوها ألفا كما أبدلت في باءس ويايس
  :وامت ذات المخارج المتفرقةاإلبدال بين الص: ثانيا

  :الصوت الشفوي والصوت الغاري-أ
إبدال الواو ياء  

  ]٢٥:الغاشية [)ِإن ِإلَينَا ِإيابهم: (قال تعالى 
مصدر آب يُؤوب،، مثل القيام والصيام، أبدلت الواو ياء النكـسار           :  الِْإياب :قال العكبري 

  .ما قبلها واعتاللها في الفعل
، وأصله وَأصلُه ِإيواب علَى ِفيعاٌل،، فاجتمعت الواو والياء وسـبقت           )٣(بتشديد الياء ويقرأ  

  .  )٤ (األولى بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغم
: مثـل » فيعـل «على وزن   » أيب«بتشديد الياء، وهو مصدر     » ايابهم» «أبو جعفر «قرأ  

حداهما بالـسكون، فانقلبـت     فاجتمعت الياء، والواو، وسبقت ا    » أيوب«واالصل  » بيطر«
  .)٥(»فيعال«على وزن » اياب«ثم ادغمت الياء في الياء، و » ياء» «الواو«

) الواو، واليـاء (و جاءت الدارسات الصوتية الحديثة أكثر دقة من التراثية بشأن الصوتين  
؛  OSemi Vowels حيث صنفهما الدكتور أنيس تحت مـصطلح أنـصاف الـصوامت   

أكبر دليال على وقوع اإلبدال بينهما، سواء أكان هذا اإلبـدال مبنـي   فتشابه هذه الخاصية  
  .على قاعدة مطردة، أو لغوية

والحقيقة على ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس أن الياء صوت انتقـالي أي أنهـا تتكـون                 
موضع صوت اللين، ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر مـن مواضـع أصـوات اللـين،      

                                         
  .١/٥٢: التبيان في إعراب القرآن)  ١(
محمد كريم راجح، دار  الكلم الطيب، : محمد فهد خاروف، م راجعة.القراءات األربع عشرة، و الميسر فـي القـراءات فـي  ١/٢٥٦ والبحر المحيط، ١/٣٥٤لمحتسب، )  ٢(

  .٣٨٥،٩،٦/م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢، ٠١:دمشق ـ بيروت،ط
  .٦٠٦/ ٢واإلتحاف . ٤٠٠/ ٢والنشر /. ٤٦٩/ انظر المبسوط. قراءة صحيحة ألبي جعفر وحده)  ٣(
  .٢/١٢٤٨: التبيان في إعراب القرآن)  ٤(
  .١/٣٧٤ءات وأثرها في علوم العربية القرا)  ٥(



– 

  )١٦٨٦(

ا من موضع الصوت اللين ثم ينتقل اللسان بسرعة إلـى موضـع    وكذلك الواو يبدأ تكوينه   
صوت لين آخر، فكل من الياء والواو صوت انتقالي، من أجل هـذه الطبيعـة االنتقاليـة      
ولقصرهما وقلة وضوحهما في السمع إذا قيسا بأصوات اللين أمكن مـن أن يعـدا مـن                 

  .)١(األصوات الساكنة
  :ريالصوت األسناني اللثوي والصوت الغا-ب

إبدال الدال ياء:  
  ]٣٥:األنفال [)وما كَان صلَاتُهم ِعنْد الْبيِت ِإلَّا مكَاء وتَصِديةً: (قال تعالى

 واألصل في التصدية تصددة؛ ألنه من الصد، فأبدلت الدال األخيـرة يـاء              :قال العكبري 
  .)٢(هي أصل، وهو من الصدى الذي هو الصوت : وقيل. لثقل التضعيف

: تصده من صددت، وتصده مثـل     : تصدية واألصل : بدلت الياء منها في تصدية فقالوا     وأ
التّحللة والتّعللة فلما أبدلت الياء من إحـدى الـدالين مـن تـصده              : تحلّة وتعلّة واألصل  

   .)٣(للتخفيف بطل اإلدغام وبقي تصدية
 ؛ ألنه جعـل     )٥( على تقديم خبر كان على اسمه، وهذه القراءة ضعيفة           )٤(وقرئ بالعكس   

  .)٦(اسم كان نكرة وخبرها معرفة وهو قليل شاذ، وأكثر ما يأتي ذلك في النظم دون النثر
  الصوت الحنجري والصوت الحنكي-ج

إبدال الهمزة ياء:  
  ]٢٦٦:البقرة[  )ولَه ذُريةٌ ضعفَاء( قال تعالى

هذا ذروءة فعولـة، ثـم      ذكر العكبري الموضع الرابع  أنه من ذرأ بالهمزة، فأصله على            
  .)٧(أبدلت الهمزة ياء، وأبدلت الواو ياء، فرارا من ثقل الهمزة والواو والضمة

                                         
  .٤١: ت، ص.عبدالصبور شاهين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولى د/القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، د)  ١(
إنما هو من : حداهن ياء، وأنكر بعضهم هذا القول وقال، يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق، وأصله صدد يصدد فكثرت الداالت فقلبت إ١/٦٢٣: التبيان في إعراب القرآن) ٢(

  الصدى وهو الصوت، والوجه األول غير ممتنع لوقوع يصددن على الصوت أو ضرب منه وإذا كان كذلك لم يمتنع أن تكون التصدية منه فتكون
  .٣٧٦/ ١ ولسان العرب، صدد، والممتع، ٢٥/ ١٠انظر شرح المفصل، . تفعلة فلما قلبت الدال الثانية ياء امتنع اإلدغام الختالف اللفظين

 ٧٣٢: المتوفى(الكناش في فني النحو والصرف، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة ) ٣(
  .٢/٢٣٦ م، ٢٠٠٠ لبنان، –لطباعة والنشر، بيروت الدكتور رياض بن حسن الخوام، المكتبة العصرية ل: ، دراسة وتحقيق)هـ

، ولم أعثر على تـاريخ  ٥٧: ٦٤:، ص١٩أثر التضعيف في تطور العربية واإلبدال الذي غفل عنه علماء اللغة، مصطفى جواد، بحث بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج                
  :البحث، وهو يقع تحت الرابط التالي

up٢/mode/٥n/page/٢٠٢١٠٧١٥_٢٠٢١٠٧١٥_١٩٤٧/details/org.archive://https  
  .١٤٤/ ٤والحجة . ٣٠٦ - ٣٠٥انظر السبعة . وهي رواية عن عاصم، واألعمش عنه بخالف) وما كان صالتَهم إال مكاء وتصديةٌ(يعني )  ٤(
  . من الشواذ٢٧٨/ ١وجعلها أبو الفتح .  النحاة، وهي خالف قراءة الجمهوربإجماع)  ٥(
محمد نظام الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، : ، حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه) هـ٦٤٣: المتوفى(الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذاني )  ٦(

  .٢/٢٠٤ م، ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ية السعودية، الطبعة األولى،  المملكة العرب-المدينة المنورة 
  .١/٢١٨: التبيان في إعراب القرآن)  ٧(



 

 )١٦٨٧(

الراء صوت لثوي ، محايد، مجهور، تكراري، يتم حدوثه باندفاع الهواء حتـى موضـع               
طرف اللسان، فوق اللثة باتجاه الحنك األعلى، وأغلب كُتلته مـنخفض، والحنـك اللـين               

مكرراً نظـراً   .  مرات، ويتذبذب الوتران الصوتيان، ويسمع صوت الراء       مرتفع، فيرعده 
  .)١(لقرع اللسان أصول الثنايا العليا سلسلة إغالقات قصيرة

  :الصوت اللثوي والصوت الجوفي-د
  :إبدال السين ألفًا

  ]٢٩:البقرة[).  وقَد خَاب من دساها: (قال تعالى
  .)٢(ها، فأبدلت السين األخيرة ألفا لكثرة األمثالأصله دسس) : دساها( و :قال العكبري

قَصصت، وتظننت، وقلبت الياء ألفًـا      : كما قلبوا في قصيت أظفاري، وتظنيت، واألصل      
  .)٣(أخفاه: لتحركها وانفتاح ما قبلها، فبقي دساها كما ترى، ودس الشيء

  :الصوت الشفوي والصوت الحنجري-ه
  :إبدال الواو والياء همزة

  ]٢٩:البقرة[).  ثُم استَوى ِإلَى السماِء (:قال تعالى
 السماء جمع سماوٍة، أبدلت الواو فيها همزة، لوقوعهـا طرفـا بعـد ألـف      :قال العكبري 

  . )٤(زائدة
وقلبـت إلـى حـرف صـامت وهـو الهمـزة،            ) سـماو   ( حذفت الضمة في كلمـة      

ـ                 ى همـزة   فالعربية تكره أن تتابع ثالث حركـات مـع بعـضها الـبعض والـضمة إل
وذلك إلزدواج حركة الضمة مع الفتحـة الطويلـة، وأقفـل المقطـع بـصامت وذلـك                 

  . تجنبا للوقوف على مقطع مفتوح
  :الصوت الشفوي والصوت األسناني اللثوي-ح

إبدال الواو تاء:  
  ]٣:آل عمران [)وَأنْزَل التَّوراةَ والِْإنِْجيَل(: قال تعالى

؛ ، مـن ورى الزنـد يـري إذا ظهـر منـه النـار                فوعلـة ) : التوراة (:قال العكبري 
فكأن التوراة ضياء من الضالل، فأصلها ووريـة، فأبـدلت الـواو األولـى تـاء، كمـا         

                                         
  .١٢٩:، ص١٩٧٩ط .مكتبة الرسالة الحديثة، دصوتيات العربية، محي الدين رمضان، ) ١(
  .٢/١٢٩٠: التبيان في إعراب القرآن) ٢(
  .٦/٤٠٨ م، ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد،) ٣(
  .١/٣٥٤المحتسب،)  ٤(



– 

  )١٦٨٨(

،هـذا  )٢(، وأصله وولج، وأبدلت الياء ألفا لتحركهـا، وانفتـاح مـا قبلهـا               )١(قالوا تولج 
  .)٣(مذهب أهل البصرة

  ]٢٨:آل عمران [)َأن تَتَّقُوا ِمنْهم تُقَاةً: (قال تعالى
مثل تجـاه،   ؛ وقية، فأبدلت الواو تاء النضمامها ضما الزما        ) تقاة( وأصل   :قال العكبري 

ويقرأ تقيـة، ووزنهـا     . وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وانتصابها على الحال         
  .)٤(فعيلة، والياء بدل من الواو أيضا 

                                         
  .ونقل عن سيبويه أن التاء مبدلة عن الواو). ولج(الصحاح . ِكناس الوحش الذي يلج فيه: التولج)  ١(
  .١/٢٣٦: التبيان في إعراب القرآن)  ٢(
  .١٩٠/ ١، والبيان ٣٧٥/ ١معاني الزجاج )  ٣(
  .١/٢٥٢: التبيان في إعراب القرآن)  ٤(



 

 )١٦٨٩(

  :الخاتمة
سيرات الصوتية للظواهر التي تناولها العكبري حاولنا في هذا البحث الوقوف بالتق   

في كتابه التبيان في إعراب القرآن، وقد استنبطنا من البحث بعض النتائج علـى              
  :النحو التالي

             تميز العكبري بخاصية اإليجاز في ذكر الظواهر الصوتية، ويظهر ذلك فـي
تبيان، وكذا  عدمية ذكر اللهجات التي تنتمي إليها القراءات التي تناولها في ال          

لم يتعارض بالحد الغالب على توجيه القـراءة ونـسبها إلـى قارئها،فهـذه              
 ببعض الشيء الغايـة المطلوبـة مـن          تعرقل – في نظر الباحث     –المنهجية

الكتاب المعنون فوق المسائل اإلعرابية، فبالمقارنة بكتب التفـسير التراثيـة           
التي تناولت القراءات طريقًا من طرق التفسير نجد المحرر الوجيز والبحـر          

 قد تعرضوا للقراءات بالشكل التفصيلي بل بعض هذه الكتب       -  مثال - المحيط  
تعتبر مصادر هامة في توجيه القـراءات، وقـد الحـظ           السيما سالفة الذكر    

الباحث قيمة كتاب المحرر الوجيز في الرجوع إليه في كثير من المسائل التي 
تناولها العكبري؛ فكانت الحقل المعرفي في توضيح ما ذهب إليه العكبري من 

  .توجيهات
          حازت ظاهرة اإلبدال الحيز األكبر في التبيان جون غيرهـا مـن الظـواهر 

  .الصوتية، فهي بالطبع تعد أم الظواهر لهذا الباب
           حاول العكبري تفسير تلك الظواهر على ضوء ما وصل إليه علم األصـوات

 .في عصره
             ا عنبالرجوع إلى التفسيرات الصوتية الحديثة نجد أن العكبري لم يبعد كثير

علـم  التفسيرات الصوتية الحديثة، ولكنه علل الظاهرة في السياق العـام، أم        
 . األصوات الحديث فقد تناول الظاهرة في السياق األكثر عمقًا



– 

  )١٦٩٠(

  :مراجع البحث
                 ،اإلبدال في لغات األزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، أحمد بن سعيد قـشاش

  م٢٠٠٢الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة،  
             أحمد بن عبـد الغنـي      إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد بن

أنس مهرة، دار الكتب    : ، تحقيق )هـ١١١٧: المتوفى(الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء      
  .ه١٤٢٧ -م ٢٠٠٦ لبنان، الطبعة الثالثة، –العلمية 

                   إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا الرومـي
إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعـة    : يقتحق) هـ٦٢٦: المتوفى(الحموي  
 .١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، 

 ١٩٧٥األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة الخامسة القاهرة. 
     أصوات اللغة، مخارجها وصفاتها وشوائبها بين الدرس الصوتي، واألداء القرآنـي، دارسـة

 .٢٠١٦مطبغة إيالف، بغداد، الطبعة األولى، مقارنة، فارس الطائي، 
      رسالة ماجستير (ولهجات شبه الجزيرة العربية   ) الفصحى(األصوات االحتكاكية بين العربية( ،

 .١٥٠:، ص٢٠٠٦ميساء صائب رافع، جامعة بغداد
             اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المـرادي النحـويإعراب القرآن، أبو جعفر النَّح

عبد المنعم خليل إبراهيم ، منشورات محمد  : ، وضع حواشيه وعلق عليه    )هـ٣٣٨: المتوفى(
 .  هـ١٤٢١علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

     العكبري أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا ، تحقيق ضـبط              .إعراب القراءات الشواذ
 هـ ١،١٤٢٤، دار السعادة للطباعة، مصر ، ط        عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد     :وتعليق  

  .م٢٠٠٣/ 
                بحوث في اللسانيات الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمحالفة، جياللـي بـن يـشو، دار

 .٢٠٠٦ط، .الكتاب الحديث، القاهرة، د
  ،٢٠١٣بحوث في االستشراق واللغة، إسماعيل عمايرة، دار وائل عمان، الطبعة الثانية. 
   ي التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين               البحر المحيط ف

               بيـروت،  –صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر          : ، تحقيق )هـ٧٤٥: المتوفى(األندلسي  
 . هـ١٤٢٠



 

 )١٦٩١(

           التبيان في إعراب القرآن التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بـن عبـد
، تحقيق، علي محمد البجـاوي، عيـسى البـابي الحلبـي     )هـ٦١٦: المتوفى   (اهللا العكبري 

  .وشركاه
          ـ ١٣٦٤: المتوفى(جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغاليينى ، المكتبـة   )هـ

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، –العصرية، صيدا 
        ـ ٣٧٠: المتوفى(ن خالويه، أبو عبد اهللا      الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد ب ، )هـ

 جامعـة الكويـت، دار      -عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكليـة اآلداب          . د: تحقيق
 . هـ١٤٠١ بيروت، الطبعة الرابعة، –الشروق 

                 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتـب للنـشر والتوزيـع والطباعـة- 
  م.١٩٩مصر

   قراءات، ىأحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهـد البغـدادي              السبعة في ال
 ه١٤٠٠ مصر، الطبعة الثانية، –شوقي ضيف، دار المعارف : ، تحقيق)هـ٣٢٤: المتوفى(
           دار الكتـب    )هـ٣٩٢: المتوفى(سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،

 .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان، الطبعة األولي -العلمية بيروت
            فاطمـة   )رسالة ماجستير (صوت السين في العربية في ضوء لهجات شبه الجزيرة العربية ،

 .٢٠١٦كاظم خضير، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد 
 ١٩٧٩ط .صوتيات العربية، محي الدين رمضان، مكتبة الرسالة الحديثة، د. 
        ضوء علم األصوات الوظيفي،  عمر       ظاهرة اإلبدال بين الصوامت مقاربة صوتية داللية في 

  . ـارڤبوبـ
  ،١٩٩٨علم الصرف الصوتي، عبدالقادر عبدالجليل، دار أزمنة، الطبعة األولى. 
        دراسـة   ١٨٤-١٨٥م، ص ،  ٢٠٠٠ القـاهرة،    -علم األصوات، كمال بشر،  ، دار غريب ،

 .م١٩٩١، عالم الكتب، القاهرة، "الصوت اللغوي
     زيـري            غريب القرآن المسمى بنزهة القلوزير السجـستاني، أبـو بكـر العب، محمد بن ع

 سوريا، الطبعـة     –محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة        : ، تحقيق )هـ٣٣٠: المتوفى  (
 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى ، 

       محمد حسن جبل : القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، حمدي سلطان أحمد العدوي، تقديم
  .هـ١٤٢٧ار الصحابة، مصر، الطبعة األولى ،، و سامي عبد الفتاح، د



– 

  )١٦٩٢(

        عبدالـصبور شـاهين، مكتبـة الخـانجي        /القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، د
 .ت.بالقاهرة، الطبعة األولى د

          ـ  ٦٤٣: المتـوفى (الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذاني ، حقـق   ) هـ
الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة       محمد نظام   : نصوصه وخرجه وعلق عليه   

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، -المنورة 
                المتـوفى (الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقـب سـيبويه :

رة، الطبعـة الثالثـة،                  خانجي، القـاه  عبد السالم محمد هارون، مكتبة ال     : ، تحقيق )هـ١٨٠
  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

              هـ٣٨٦: المتوفى(اللغات في القرآن، عبد اهللا بن الحسين بن حسنون، أبو أحمد السامري( ،
 .١٩٤٦- هـ١٣٦٥ألولى، صالح الدين المنجد، مطبعة الرسالة، القاهرة، الطبعة ا: تحقيق

    حمد القصاص، مكتبة األنجلو المـصرية،      عبد الحميد الدواخي، وم   : اللغة، فندريس ، تعريب
 ط.د
          ،اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية، تشيم رابون،  ترجمة عبد الكريم مجاهد

 .٢٠٠٢الطبعة األولى، دار الفارس، األردن 
              أبو بكر ،ران النيسابورىالمتـوفى (المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن ِمه :

 . م١٩٨١ دمشق-سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية : تحقيق، )هـ٣٨١
    أبو الفتح عثمان بن جني،دراسـة  . المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها

ــان،ط : وتحقيــق ــب العلميــة، بيــروت لبن ــد القــادر عطــا، دار الكت ، ١: محمــد عب
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

      أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن           المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،
عبد الـسالم عبـد الـشافي    : ، تحقيق)هـ٥٤٢: المتوفى(تمام بن عطية األندلسي المحاربي    

 . هـ ١٤٢٢ بيروت، الطبعة األولى–محمد، دار الكتب العلمية 
    ـ ٠١،١٤١١:وضبط عبد السالم هارون، دار الجيل، لبنان ، ط: معجم مقاييس اللغة، تح  هـ

 .١٩٩١ـ
  عبد اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، دمـشق،          . معجم القراءات

  م٢٠٠٢ه ـ ١٤٢٢ ، ٠١:ط
              ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة

 .م١٩٩٥



 

 )١٦٩٣(

     الرسالة، بيـروت، الطبعـة      عبد الصبور شاهين، مؤسسة   /المنهج الصوتي للبنية العربية، د 
 .م١٩٨٠األولى، 

        محمد : محمد فهد خاروف، م راجعة    .الميسر فـي القـراءات فـي  القراءات األربع عشرة
م، ٢٠٠٠/هـــ١٤٢، ٠١:كــريم راجــح، دار  الكلــم الطيــب، دمــشق ـ بيــروت،ط  

 .٣٨٥،٩،٦/ص
              ـ ٧٦٤: المتـوفى (الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الـصفدي ، )هـ

ـ ١٤٢٠ بيـروت،    –أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التـراث         :  تحقيق  -هـ
  .م٢٠٠٠

 



– 

  )١٦٩٤(

  


