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  ملخص البحث
  

ًیعــد التـــصحیح اللغـــوي مجـــاال واســـعا وغنیــا مـــن مجـــاالت الدراســـة اللغویـــة،  ً ً

ّ فـي هـذا المجـال قـدیما وحـدیثا إال أنـه تبقــىتفعلـى الـرغم مـن الدراسـات التـي كتبـ ّ ً ً 

ٍالحاجة إلى مثل هذه الدراسات؛ لـما فیها مـن صـون للـسان مـن الوقـوع فـي الخطـ أ ِ

تــصحیح اللغــوي؛ للٌجــزء مــن المجــال األوســع  والزلــل واللحــن، والتــصحیح الــصوتي

 تناولت فیــــهوحــــث إلــــى تتبــــع مظــــاهر التــــصحیح الــــصوتیلــــذا ســــنعمد فــــي هــــذا الب

 ًلإلفـادة منهـا صـونا ،باديللفیروز آالقاموس المحیط في كتاب ) االبدال الصوتي(

    .السداد في القول والعمل  اهللاللسان وخدمة للغة العربیة، أسأل
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
  

ًالحمــد هللا مــستحق الحمــد حمــدا كثیــرا طیبـــا مباركــا فیــه كمــا ینبغــي لجـــالل  ً ً ً

ن سـیدنا المیَوجهه وعظیم سـلطانه، والـصالة علـى خیـر مـن نطـق بالـضاد مـن العـ

ًأجمعین، وسلم تسلیما كثیرا وبعد محمد وعلى آله وصحبه ً ّ:  

فقــد حظیــت اللغــة العربیــة بجهــود كبیــرة مــن اجــل الحفــاظ علــى نطقهــا بریئــا 

ًنقیــا مـن مظــاهر اللكنــة واحببـت ان یكــون هـذا البحــث واحــدا ، مـن الــشوائب اللحـن

ل إنجـازات من البحوث التي یمكـن ان تـضاف الـى تلـك الدراسـات التـي قامـت حـو

ً فیعـــد التـــصحیح اللغـــوي میـــدانا رحبـــا وثریـــا مـــن میـــادین الدراســـة . أولئـــك العلمـــاء ً ًّ

اللغویة؛ لما یندرج تحت دراسـته مـن مـادة لغویـة عظیمـة تـشمل علـوم اللغـة أجمـع 

ٌمن صرف ونحو ولغة وداللة، وهو مجال مهم للدراسة؛ لما فیه صون للسان مـن  ِ
ٌ ٌ

ل، وهـي مـن العیـوب العظیمـة التـي تقـدح فـي علـم الوقـوع فـي الخطـأ، وتجنـب الزلـ

  .المتكلم بالعربیة

وسأقتــصر فـــي بحثــي هـــذا علــى جانـــب مهـــم واحــد مـــن جوانــب اللغـــة وهـــو 

وقد تناولت في هذا البحـث محـاور  ، كتاب القاموس المحیط الجانب الصوتي في

مـــا بـــین  ( الـــصوتياإلبـــدالفـــي األخطـــاء التـــي تقـــع فـــي  فـــي التـــصحیح الـــصوتي

،  ما بین األصوات المتجاورة في المخـرجواإلبدال، المتقاربة في المخرج تاألصوا

 األصــوات المتباعــدة مــا بــین واإلبــدال،  المتباعــدة وبینهــا جــامع صــوتيواألصــوات

  .) األصوات المتدانیة في المخرجما بین واإلبدال، ولیس بینها جامع صوتي
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لجوانب األخرى ّاقتصرت في بحثي هذا على الجانب الصوتي؛ ألن ا وقد  

ًیثا علــى وخاصــة الجــانبین اللغــوي والــداللي قــد كثــرت فیهمــا الدراســات قــدیما وحــد

  .العكس من الجانب الصوتي

ْأن یلهمنــي  وقــد أخــذ هــذا البحــث منــي مأخــذه مــن الوقــت والجهــد، أســأل اهللا

  .ّ الخطأ والزلل إنه على ذلك قدیرالسداد والصواب ویجنبني
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  التمهيد

هـو اإلمـام ، )هــ٨١٧-هــ٧٢٩(ن یعقـوب الفیـروز آبـاديمجد الـدین محمـد بـ

الـشهیر مجــد الـدین، أبــو ظـاهر محمــد بـن یعقــوب بـن محمــد بـن یوســف الــشیرازي 

 ،)١(اللغوي، وفیروز آباد التي نسب إلیها قریة في بالد فارس موطن آبائه وأجـداده

واخـر ّمنهج المؤلـف فیـه، یقـوم علـى نظـام التقفیـة، أي أن الترتیـب فیـه جـاء وفـق أ

ّالكلمات، بعد التجرید مـن الزوائـد، وعلتـه أن الم الفعـل ثابتـة فـي اللفظـة فـي حـین 
َ ومعجــم القـاموس المحــیط، مــزیج ،)٢(تـدخل الزیــادات علـى أولهــا وفــي أحـوال شــتى َ

ْمتجانس وأثر منتقى، وملتقى سفرین هما محكم ابن سیده وعباب الصاغاني، كما  ِ َ
ًتـــه، فـــضال عـــن ذكـــر مجموعـــة مـــن الكتـــب َصـــرح بـــذلك الفیـــروز آبـــادي فـــي مقدم

ًوقد قسم معجمه إلى سبعة وعشرین بابا، بعـدد ، )٣(اللغویة في سیاق شرحه لمواده

الحروف الهجائیة، وقد أدمج بابي الواو والیاء في باب واحد، وجعل الباب الثامن 

ًوالعــشرین لأللــف اللینــة، ثــم قــسم كــل بــاب إلــى ثمانیــة وعــشرین فــصال ّ ّ
َّ ولعــل ،)٤(

ًاعتماده المراجع العربیة أساسا في بناء معجمـه، فـصیحها وشـواردها ومـا تـأتي لـه 

مـــــن قـــــدرة فـــــي النـــــسج عالیـــــة، وقـــــوة حفـــــظ، وســـــعت صـــــنوف المعرفـــــة ومعالجـــــة 

   .)٥(للمدخالت وفق منظور وظیفي والسبب وراء ذلك االنتشار واالمتداد الواسع

تــــه مــــن ًفــــضال عــــن ذلــــك أنــــه مثــــل المعجــــم الحــــدیث مــــن خــــالل نــــسج ماد

ًالــذي تمیــز بالــشمولیة وقدمــه بحــسن اختــصار متبعــا ) المحكــم، العبــاب(معجمــین 

  .مبدأ االیجاز فتلقي بالترحیب والشهرة

ًوقــد اتبعــت فــي بحثــي منهجــا یقـــوم علــى تقــدیم كــالم الفیــروز ابــادي علـــى 

اللفظـــــة وتـــــصویبه ثـــــم البحـــــث عـــــن اللفـــــظ المخـــــصوص بالدراســـــة فیكتـــــب اللغـــــة 

وال أهــل اللغــة فیــه، أســأل واهللا اإلخــالص والــسداد والتوفیــق والمعجمــات، وبیــان أقــ

ًفیمــا ذكــرت، فمــا كــان مــن توفیــق فــذلك مــن اهللا ســبحانه وفــضله، ال أحــصي ثنــاء  ّ
ّعلیـــه، ومـــا كـــان مـــن تقـــصیر فمـــن عنـــدي، ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمـــا یـــصفون 

  .وسالم على المرسلین والحمد هللا رب العالمین
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   معجم القاموس المحیطمظاهر التصحیح الصوتي في

  )اإلبـــــــــــــدال(

اقامـة حـرف مقـام حـرف إمـا ضـرورة " اإلبدال في اصطالح علمـاء العربیـة 

ًواما استحسانا وصنعة ٕ
 وهـو مـن سـنن ،)٧( مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمـة،)٦(

 وقــد اشــترط بعــض العلمــاء وجــود عالقــة بــین المبــدل والمبــدل منــه لكــي ،)٨(العــرب

ًبـــدال ابـــداال صـــحیحا فــــ یكـــون اإل ًال یكـــون اإلبـــدال ابـــداال حقـــا إال إذا كـــان بـــین " ً ً

المبدل والمبدل منه عالقة صوتیة لقرب المخرج أو االشـتراك فـي بعـض الـصفات 

 ومــن أهــم األســباب التــي أدت إلــى ،)٩(الــصوتیة كــالجهر والهمــس والــشدة والرخــاوة

ُالكلمـــات التـــي فـــسرت وحـــین نـــستعرض تلـــك " حـــصول اإلبـــدال التطـــور الـــصوتي 

ًعلى أنها من اإلبـدال حینـا، أو مـن تبـاین اللهجـات حینـا آخـر ال نـشك لحظـة فـي  ً

 وأمثلــة اإلبــدال اللغــوي كثیــرة فــي اللغــة ،)١٠("ًأنهــا جمیعــا نتیجــة التطــور الــصوتي 

حــسام ســعید النعیمــي . العربیــة والســیما فیكتــب المعجمــات  وقــد اعتمــدت تقــسیم د

لهجیــة والـــصوتیة عنــد أبــن جنــي لمـــا فیــه مــن شــمولیة فـــي فــي كتابــه الدراســات ال

ترتیبه لإلبدال إذ یمكن أن یـستوعب األلفـاظ التـي حـصل فیهـا إبـدال وقـد وجعلتهـا 

  : على أربعة أقسام

  .اإلبدال بین الحروف المتدانیة في المخرج  -١

  .اإلبدال بین الحروف المتجاورة في المخرج  -٢

  .خرج اإلبدال بین الحروف المتقاربة في الم -٣

 .اإلبدال بین الحروف المتباعدة في المخرج  -٤

ــــیس بینهمــــا جــــامع  -٥ ــــین األصــــوات المتباعــــدة فــــي المخــــارج ول ــــدال ب اإلب

  ٠صوتي
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 . اإلبدال بین الحروف المتدانیة في المخرج -ًوالأ

ّونقــل ابــن جنــي رأي أبــي علــي فــي أن األصــل فــي اإلبــدال أن یكــون فیمــا 

ل القلـــب فـــي الحـــروف إنمـــا هـــو فیمـــا أصـــ" ّتقـــارب وتـــدانى مـــن األصـــوات ؛ ألن 

   .)١١("وغیر ذلك مما تدانت مخارجه … تقارب منها وذلك الدال والطاء والتاء 

  : ابدال المیم و الباء  - أ

 ،)١٢(المیم والباء صوتان یشتركان في المخرج إذ یخرجان مما بـین الـشفتین

ــــي صـفات ً فضال عـــن اتحادهمـــا ف،)١٣(وال خالف في ذلك بین القدماء والمحدثین

 أمــا مــن حیــث ،)١٤(الجهــر، واالنفتــاح، واالســتفال، والذالقــة: صــوتیة عــدة، منهــا 

 ،)١٦( والمحــدثین،)١٥(الــشدة والرخــاوة فالبــاء صــوت شــدید أو انفجــاري عنــد القــدماء

ــــول  ــــشدة والرخــــاوة وهــــو ق ــــین ال والمــــیم وصــــفها بعــــضهم بأنهــــا صــــوت متوســــط ب

َوورد إبدال ا ،)١٨( والمحدثین،)١٧(القدماء َ  : ًلباء میما مثلَ

   مالط–بالط 

ُشــاد الحــائط یــشیده: ((جــاء فــي القــاموس ُ َِ ِ
َ ِطالهبالــشید، وهــو: َ ِّ ُ َمــا طلــي بــه : َ

ُِ

ِّحــــائط مــــن جــــص ونحــــوه، وقــــول الجــــوهري ٍُّ ِ ِ ْ َ ِ ٌ ٌمــــن طــــین أو بــــالط بالبــــاء، غلــــط، : ِ َ َ ٍ ِ
َ ٍ

ُوالــصواب ٕمــالط بــالمیم، ألن الــبالط حجــارة ال یطلــى بهــا، وانمــ: َّ ْ ُ ٌَ َ
ِ ٍ َِ ِا یطلــى بــالمالط، َّ ِ ْ ُ

  .)١٩())ِّوهو الطین

 وابــــن ،)٢١( وابــــن دریــــد،)٢٠(وقــــد ورد ذكرهــــا بــــالمیم دون البــــاء عنــــد الخلیــــل

 ،)٢٥( وابـــو منـــصور الثعـــالبي والـــرازي،)٢٤( والـــصاغاني،)٢٣( والزمخـــشري،)٢٢(ســـیده

ٌومالطهـا مـسك [ نـسبة الـى مـا ورد فـي حـدیث صـفة الجنـة  ،)٢٦(ووافقهم المحدثین ْ
ِ ُ َ ِ

َ
ُأذفــــر  َ ُالمــــالط] ْ َ ــــط بــــه الحــــائط: ِ ُالطــــین الــــذي یجعــــل بــــین ســــافي البنــــاء یمل ُ ْ ُ َُ ِْ ِ َ ُ َ

أي : ِّ

ُیخلط َ ْ ُ
  . ّ ویبدو أن الذي سوغ اإلبدال هو التداني بین الصوتین،)٢٧(
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وزعــم مكــي بــن أبــي طالــب أن البــاء والمــیم كلیهمــا شــدید إال أن المــیم فیــه 

ّغنــة ولــوال هــذه الغنــة التــي فــي المــیم وجریــان الــنف س معهــا لكانــت بــاء، إذ كالهمــا ّ

   .)٢٨(من مخرج واحد وكالهما مجهور شدید

 ابدال التاء دال -ب 

 ،)٢٩(وهذه األحرف مخرجها واحد وهو ما بین طـرف اللـسان وأصـول الثنایـا

 كمــــا اتفقــــت هــــذه ،)٣١( التــــاء صــــوت مهمــــوس،)٣٠(والــــدال صــــوت مجهــــور شــــدید

ّ ومـن أجـل ذلـك تبـدل ،)٣٢(األصوات الثالثة فـي صـفة أخـرى؛ أنهـا أصـوات شـدیدة

 ٠فیما بینها

   دجنى–تجنى 

ٌتجنـــى الوهبانیـــة، محدثـــة معمـــرة: وبالـــضم: ((جـــاء فـــي القـــاموس  َ َّ َ ُ ٌ َ ِّ ُ َِّ ْ َ َ ْ ُْوقـــولهم . ُ ُ ْ َ

َلعقبـة الطـائف تجنـى ْ ُ ِ ِ ِ ِ
ََ ُلحـن، صـوابه َ َ ٌ ْ َدجنـى: َ ْ ابـادي قــول  ووافـق قـول الفیـروز ،)٣٣())ُ

  .)٣٥(ل اللغة قدماء ومحدثین بالتاءجمیع اه وذكر عند ،)٣٤(الجوهري والزبیدي

ّیبدو أن السبب في حصول اإلبـدال هنـا هـو االخـتالف اللهجـي ؛ ألن هـذه  ّ

  . األحرف مخرجهما واحد

  

 االبدال في الحروف المتجاورة في المخرج : ًثانیا

ما كانت الحروف فیه مـن مخـرج واحـد إال " المقصود باألصوات المتجاورة 

   .)٣٦(نيأنها لیس فیها صفة التدا

  : الالم والراء  - أ

مــن "     الــالم والــراء مــن األصــوات المتجــاورة فــي المخــرج إذ مخــرج الــالم 

 منتهــى طــرف اللــسان ومــا بینهــا وبــین مــا یلیهــا مــن إلــىحافــة اللــسان مــن أدناهــا 
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والـــالم صـــوت  ،)٣٧(الحنـــك األعلـــى ومـــا فویـــق الـــضاحك والنـــاب والرباعیـــة والثنیـــة

  .)٣٩(لتكرار والراء صوت یفید ا،)٣٨(منحرف

   مفرطح–مفلطح 

ٍورأس فرطـــــاح ومفـــــرطح، كمـــــسرهد، : (( جـــــاء فـــــي القـــــاموس ِ
َ ْ ْ َْ ُ ٌُ ٌَ َ ـــــال (ٌ هكـــــذا ق

ُالجـــوهري، وهـــو ســـهو، والـــصواب ٌْ َ ٌمفلطـــح بـــالالم عـــریض: ُّ ٌَِّ َ َْ  واتفـــق فـــي هـــذا ،)٤٠())ُ

 فـــي حـــین ذكـــرت بـــاقي المعجمـــات العربیـــة ،)٤٢( والزبیـــدي،)٤١(القـــول ابـــن منظـــور

 ،)٤٣()عـریض: ّأفطـح ومفطـوح ومفطـح ومفـرطح(كره الخلیل بقولـه بالراء مثل ما ذ

َوالمفــرطح والمفلطــح : (مــا عــدا ابــن ســیده فقــد انفــرد برأیــه بــذكر الــالم والــراء بقولــه ْ ََ َُ ُْ

َواألفطح، العریض من الرؤوس والوجوه َ()٤٤(.    

اما المحدثین فقـد وافـق رایهـم الـى مـا ذهـب الیـه معظـم اهـل اللغـة وذكروهـا 

   .)٤٦(فلق الصبح وفرقه:  فالالم والراء یتعاقبان، كما تقول العرب،)٤٥(بالراء

 : العین والغین  -  ب

َّ والفـــرق بینهمـــا أن العـــین مـــن وســـط ،)٤٧(وهمـــا صـــوتان حلقیـــان مجهـــوران

ّهــذا مــن ناحیــة المخــرج، وأمــا مــن ناحیــة الــصفات  ،)٤٨(الحلــق، والغــین مــن أدنــاه

لـذلك وقـع اإلبـدال  ،)٤٩(فالعین صوت متوسط مستفل، والغین صـوت رخـو مـستعل

   ،)٥٠(بینهما

ُالزغلجة َ َ ِ الزعلجة-ْ
َ َ ْ َّ  

ـــــــــروز ـــــــــادي  ذكـــــــــر الفی ُالزغلجـــــــــة(آب ََ ـــــــــق،: ْ ِســـــــــوء الخل ُ ُكالزعلجـــــــــة، واألول  ُ َّ ِ
َ َ ْ َّ

ُالــصواب  فــي ،)٥٣(ووافقهــم الزبیــدي ،)٥٢( وســبقه فــي هــذا الــصاحب بــن عبــاد ،)٥١()َّ

بن سیده، وابـن منظـور واالزهري، وا حین ذكرت بالعین دون الغین عند ابن درید،

   .)٥٤(واتبعهم في هذا اكثر اهل اللغة
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ّوالذي یبدو لي أن تجاورهما في المخـرج واتفاقهمـا فـي الـصفة سـوغ اإلبـدال  َّ

  .بینهما

ٌغنشوش  ُ ْ ٌ عنشوش–ُ ُ ْ ُ  

ٌومــا بقــي مــن إبلــه غنــشوش(ذكــر الفیــروز آبــادي  ُ ْ ُ ِ ِ ِِ
َ ٌبقیــة، ومــا لــه غنــشوش: َ ُ ْ ُ َ ٌ ََِّ :

ُشــيء، أو الــصواب بــا اال انهــا ذكــرت بــالعین دون ذكــر الــصواب فـــي  ،)٥٥())لعینٌ

معظـــــم معجمـــــات اللغـــــة، فقـــــد ذكرهـــــا ابـــــن دریـــــد، واالزهـــــري، وابـــــن ســـــیده، وابـــــن 

    .)٥٦(منظور

ٌمــا بقــى مــن إبلــه غنـــشوش : (وورد ذكرهــا عنــد الزبیــدي بــالعین المهملــة ُ ْ ُ ِِِ
َ َ( ،

ّبالضم، أي  ُبقیـة(َّ ٌومالـه غنـشوش ) (ََِّ ُ ْ ُ ُ َ ٌىء َشـ(ْ، َأى )َ ُّ، هكـذا نقلـه الخـارزنجى، عـن )ْ ِ ْ َ ْ ََ َ َ

ٍابــن عبــاد، 
ّ َ ــالعین(ِ ِأو الــصواب ب ْ َ ُ ِالمهملــة، وقــد َأخطــَأ الخــارزنجى فــي إیــراده فــي ) َّ ِِ ُّ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ُ

ّالغـــین المعجمـــة، عـــن ابـــن عبـــاد، وقـــد ذكـــره هـــو علـــى الـــصحة فـــي العـــین وممـــا  ِ ِ ِْ َْ
ِ ٍَّ ِّ َ ََ َ ََ ُ ُّ َ َ َ ُْ َ

ــــه ــــستدرك علی َْی َ ُُ َ َْ ــــورَغ: ْ ٍنــــوش، كتن ُّ َُّ ــــستدرك علیــــه| غ ن ب ش | . ٌاســــم : ٌ َْوممــــا ی َ ُُ َ َْ ْ ّ :

ٍَغنبش، كجعفر ْ َ ٌَ ْ ُّاسم، َأورده صاحب اللسان، وَأهمله الجوهرى والصاغاني: َ ِ َِ َّ ُّ ِ َِ ْ َ َْ َُ ْ َ
ِّ

َ ٌ ْ
)٥٧( .  

العـــین صــــوت متوســـط مــــستفل، والغــــین ویبـــدو ان الــــذي ســـوغ االبــــدال ان 

  .   االبدال بینهماهو الذي سوغ ،)٥٨(صوت رخو مستعل

ُوالهلیاع  ْ ُ والهلیاغ-ِ ْ ِ  

ُوالهلیـاع(ذكر الفیروز آبـادي  ْ ُسـبع صـغیر، أو ذكـر الـدالدل، أو الـصواب : ِ َُّ ِ ِ
ُ َ َ ٌ َ ٌَ

   .)٥٩()ْبالغین

: َّال توجد الهاء مع الغین إال في هذه الحروف وهـي:  قال الخلیل بن أحمد

ُاألهیــغ والغیهــق والهینــغ والغیهــب وال ََ َ َْ ْ َْ ُ َ ُ ُهلیــاغْ َْ ِ
 وهكــذا ورد ذكــره عنــد ابــن دریــد،  ،)٦٠(

ــــدي ــــن ســــیده، وابــــن منظــــور والزبی ــــد ،)٦١(والــــصاغاني، واب ــــالعین عن  وورد ذكــــره ب
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ِالهلیاع بالكسر: (الزبیدي ْ َ ُ َْ َسبع صغیر، قاله ابن فارس أو هو: ِ ُ
ٍ ِ ُ ُ َُ ٌ

ِ
َ ِذكر الـدالدل كمـا : ٌَ ِ َّ َ َ َ

ِقالــه العزیــزي فــي تكملــة العــین،  ِْ َْ ُ
ِ َِ َْ َ ُّ َ ُأو الــصواب بــالغین المعجمــة كمــا ذكــره اللیـــث ُ َّْ ُ َ َ .

ّوابن درید ونبه علیه الصاغاني
ِ ِ ٍَ ُّ َ ََّ َ ُ() ٦٢(.   

ویبـــدو التغییـــر الحاصـــل فـــي اللفظـــة هـــو تطـــور احـــد األصـــوات فیهـــا إلـــى 

  .صوت آخر مع بقاء المعنى واحد

  

   الالم والنون -ج 

ویـان مجهـوران سـبق وصـفهما فـالالم والنـون صـوتان ذلقیـان لثهما صـوتان 

ًمائعان متجاوران مخرجا
ّفالالم والنون ذلقیان؛ ألن مبدأهما من ذلـق اللـسان،  ،)٦٣(

ّواشتركا بكل الصفات الممیزة وهي التوسط بین الشدة والرخاوة، والجهر واالنفتاح، 

ــــر  ــــي المخــــرج وان كــــان مخرجاهمــــا غی ــــین صــــوتین اختلفــــا ف ٕفالمخالفــــة وقعــــت ب

ّوقـد سـوغ هـذا التوافـق بینهمـا إبـدال احـدهما مـن   ،)٦٤(متباعدین وتقاربا في الصفة
ّجلنــــار (و وشــــاهدنا فــــي إبــــدال الــــالم والنــــون قــــولهم ،)٦٥(اآلخــــر فــــي كــــالم العــــرب ُ

ّوجننار ّدخان ودخال(و) ُ َ   : ومثال ذلك ،)٦٦ ()َُّ

  

ُواللجیف ُالنجیف - َّ َّ  

ٍواللجیف، كأمیر(ذكر الفیروز آبادي  ُ ِسـهم عـریض النـصل، أو : َّ ْ َّ ُ َ ٌ ْ ُالـصوابَ َّ :

ُالنجیــف  ،)٦٨( ومــن اللغــویین الــذین ذكــروا اللفظــة بــالالم ابــن ســیده والثعــالبي،)٦٧ ()َّ

َّوحـــق لـــه أن یـــشك فیـــه، ألن الـــصواب : األزهـــري  قـــال،)٦٩(وقـــد شـــك الـــصاغاني

ُالنجیــــف ْوهــــو مــــن الــــسهام العــــریض النــــصل، وجمعــــه: َّ ُنجــــف، قــــال أبــــو كبیــــر : ِّ ُ

َالهذلي ُ
)٧٠(.(  
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ُنجفا بذلت له ْ ًَ َ ُ ٍ خوافي ناهض ُ ِ
َ َ ِحشر القوادم كاللفاع األطحل... َ َ َْ ِ َ ِّ ِ ِ

ََ ِ ْ  

: النجیــف والجمــع: ٕاللخیــف، وهــو قــول الــسكري، وانمــا المعــروف: وقــد روى

ْكان اسم [  والراجح هو من ذكرها بالالم، نسبة الى ما ورد في الحدیث ،)٧١(نجف

ِفرســه علیــه الــصالة والــسالم اللجیــف  َّ
ًوى أیــضا بالحــاء ویــر(هكــذا رواه بعــضهم ] َ

ُبــالجیم فــإن صــح فهــو مــن الــسرعة ألن اللجیــف ســهم عــریض ) والخــاء وســیجيء ٌ ْ َْ َِ َّ ُّ َّ

ِالنصل ْ َّ)٧٢(.   

ًوالـــذي یبـــدو لـــي أن العـــرب مالـــت إلـــى إبـــدال الـــالم نونـــا بـــسبب اخـــتالف  َّ

المجــرى الــصوتي، فــالحروف مــن حیــث هــي أصــوات لغویــة تحمــل طبیعــة نغمیــة 

 وعلـــى هـــذا األســـاس یجـــد ،)٧٣(أشـــار إلیـــه الفراهیـــديخاصـــة بكـــل منهـــا، وهـــذا مـــا 

ًالــسامع انـــسجاما لـــبعض الحـــروف دون بعـــض
ّ والـــذي ســـوغ لهـــذین الـــصوتین ،)٧٤(

ّوسمیت ذلقیـة  ،)٧٥(والذالقة تعني السرعة في النطق َّاإلبدال َأنهما صوتان ذلقیان،

  .  )٧٦(نسبة إلى ذلق اللسان أي طرف

  -:  العین والغین-ح

َّ والفـــرق بینهمـــا أن العـــین مـــن وســـط ،)٧٧( مجهـــورانوهمـــا صـــوتان حلقیـــان

ّ هـــذا مـــن ناحیـــة المخـــرج، وأمـــا مـــن ناحیـــة الـــصفات ،)٧٨(الحلـــق والغـــین مـــن أدنـــاه

؛ لـذلك وقـع اإلبـدال )٧٩(فالعین صوت متوسط مستفل، والغین صوت رخو مـستعل

  :  ومثال ذلك،)٨٠((بینهما

َثلع    ََ ثلغ-ََ

َثلــــع رأســــه، كمنــــع ََ َ َشــــدخه: ََ َ ُوكمع. َ ٍظــــمَ ــــصواب : َّ ُالمــــشدخ مــــن البــــسر، أو ال ُِ ْ ُ َّ َ ُ

ْبــالغین َ
ٍوالمثلــع، كمعظــم(وجمــع الزبیــدي اقــوال اللغــویین بقولــه  ،)٨١( َّ

َ ُ ُ ُُ ِالمــشدخ مــن : َّّ ُ َّ َ ُ
َالبسر وغیره، وهي موجودة في نسختنا، وسـقطت مـن غالـب نـسخ الـصحاح، ولـذا  ِ ّ ِ َ َُ َ ُ ِْ َِ ْ َ َ ََ َ ْ ٌْ ُ ُْ َ ِ ِ

ِقــال صــاحب اللــسان  َ
ِّ ُ

ِ ََكرهــا الجــوهري بــالمعنى ال بــالنص فــي ترجمــة ثلــغ فــي َوذ. َ َ َْ ََْ ِّ َّ َ ْ ُّ ِ َ َ َ َ
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ِحــرف الغـــین المعجمــة ِ
َ َُ َْ ْ َ َّأو الـــصواب بـــالغین، كمــا نبـــه علـــى ذلــك الـــصاغاني فـــي . ْ

ِ َِ ََّ ََّ َ ََُّ ِْ

َُالعبــاب، وخطــَأ الجــوهري فــي إیرادهــا هنــا َ َ
ِ
َ
ِ َّ ِ ْ َ َ

َّ َ ِ ُقلــت. ُ ُّوقــد ذكرهــا الجــوهري َأ: ُْ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ ًیــضا فــي َ ْ

َّحرف الغـین، كمـا سـیأتي وتخطئـة الجـوهري مـن غیـر دلیـل لـیس بوجیـه، ال سـیما  ِ ِ ِ ِِ
َ َ َْ ْ َْ ٍُ َ َ َِ ِ ِّ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ

ِوقـــد تبعـــه الزمخـــشري علـــى ذلـــك، فإنـــه قـــال فـــي هـــذا التركیـــب ِ ِ
َّْ َ ََِّ َِ ُّ ِ َ ْ َْ َّ ُ َ َ َثلـــغ رأســـه وفلغـــه: َ َ ََ ُ َ َْ َ َ :

ُشدخه،  َ َ  بالغین ؛ نـسبة الـى مـا ورد ،)٨٤(حدثین والم،)٨٣( واجمع القدماء،)٨٢(بالغینَ

َإن ربــي أمرنــي أن آتــیهم وُأبــین لهــم الــذي جــبلهم علیــه، : أمــر قــریشفــي الحــدیث  َ

َیـا رب إنــي إن آتـیهم یثلـغ رأســي كمـا تثلــغ العتـرة، ویـروى: فقلـت ْ
ِ ٌ َُ َْ ْْ َْیفلــغ رأسـي كمــا : ُ ُ

ْتفلغ العترة ِ ُ َ ُْ )٨٥( .  

  :المخارج وبینهما جامع صوتياإلبدال بین األصوات المتباعدة : ًثالثا

حــــصل اإلبــــدال بــــین الحــــروف المتباعــــدة فــــي مخارجهــــا مــــع وجــــود جــــامع 

ٍصوتي بینهما، وهذا الجامع الصوتي یرجع بعضه إلـى اتفـاق فـي الـصفة كـالجهر 

ّوالهمس والشدة والرخاوة
)٨٦(.    

  : ومن أمثلة ذلك في القاموس المحیط ما یأتي

 : الجیم والحاء  - أ

الحـــاء مـــن األصـــوات المتباعـــدة فـــي المخـــرج إذ یخـــرج  إن صـــوتي الجـــیم و

ویخـــرج الحـــاء مـــن  ،)٨٧(الجــیم مـــن وســـط اللـــسان بینـــه وبـــین وســـط الحنـــك األعلـــى

منفــــتح  ،)٨٩(أمــــا مــــن حیــــث صــــفتهما، فــــالجیم صــــوت مجهــــور ،)٨٨(أوســــط الحلــــق

  : ومثال ذلك ،)٩١(والحاء صوت مهموس رخو مستفل منفتح حلقي ،)٩٠(مستفل

َومزح َّ َومزج – َ َّ َ  

ُواإلمــزاح(ذكــر الفیــروز آبــادي  ْ ًتعــریش الكرم،ومــزح العنــب تمزیحــا: ِ ْ َ َُ ََ ِ َّ َ
ِ ْ َ ُ َلــون،و : ْ َّ َ

ُالكـرم ْ ُأثمـر، أو الـصواب بـالجیم: َ َّ َ َ ْ وعنـد الـصاحب بـن عبـاد الجـیم أولـى،)٩٢ ()ْ ُ
ِ)٩٣(، 
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وهــــو : لـــون قــــالوا: ّمــــزح الـــسنبل والعنــــب: (وعـــدها الزمخــــشري مـــن المجــــاز قـــائال

وصــاحت مــسامیر الرحــال وكلفــت :  وأنــشدوا قــول ابــن هرمــةالــصحیح دون الجــیم

ًعلى الجهد بالموماة سیرا مطحطحا كما صاح سرب من عصافیر صیفة تواعـدن  ً

ًكرما بالسراة ممزحا وروى ًّ ًممرحا بمعنى معرشا: ّ ًّ واوردها الزبیدي موافق قول  ،)٩٤()ّ

    ،)٩٥(الزمخشري

مـزح الـسنبل والعنـب : لحـاءأجمع علیه المحدثون في مجمع اللغة العربیـة با

ّ والذي یبدو لي أن نطقها بالحاء اولى من الجیم الن نطقهـا  ،)٩٦(لون والكرم أثمر

َبالجیم تختلف داللتها في االستعمال فقد وردت عند االزهري بمعنـى َأصـل العنـب  ِ

ٍمــزج بمــاء بــارد
َ ِ ُ

) والحــاء(و) بــالجیم(ویبــدو ممــا تقــدم ذكــره إن داللــة اللفظتــین  ،)٩٧(

ًقتــا فــي جانــب مــن معنییهمــا وهــو أن كــال منهمــا یــدل علــى العنــب لــون والكــرم اتف ّ

  . أثمروالشراب الممزوج بالماء وكالهما یدل على نضوج الكرم

  :  الراء والزاي-ب 

ًتبــــدل الــــراء زایــــا لوجــــود جــــامع صــــوتي بینهمــــا هــــو اشــــتراكهما فــــي صــــفة 

ا متباعــــدان فــــي ومــــع وجــــود هــــذه الــــصفة المــــشتركة بینهمــــا إال أنهمــــ ،)٩٨(الجهــــر

ًالمخرج؛ إذ أن مخرج الـراء مـن بـین طـرف اللـسان وفویـق الثنایـا داخـال إلـى ظهـر 

  .)٩٩(اللسان، ومخرج الزاي مما بین الثنایا وطرف اللسان

  ومن امثلة هذا االبدال في القاموس المحیط 

ٌزباذیة َ َ
ِ ٌرباذیة – َ َ َ

ِ  

ٍزباذیــة بیــنهم، كعالنیــة، أي(ابــادي  ذكــر الفیــروز ِ ِ
َ ََ ٌ ُشــر، والــصواب: َ ٌّ  )ِبــالراء: َ

ْكانـت بیـنهم : (ومن المعجمیون مـن خـالفهم بـالرأي الـصاحب بـن عبـاد قـال ،)١٠٠( َ

ٌزباذیــة َ َ
ِ ُزذب الزذابیــة. َأي شــر: َ ََِ ُأهــل بیــت بالیمامــة ؛ یقــال لهــم: َ َ َ

ِ ٍ
َ َ ْ ُ ِبنــو زذبــي: ْ ْ ُ َُ()١٠١(، 

ُالربـــذة : الفقـــ(فـــي حـــین اجمـــع اكثـــر اهـــل اللغـــة ان اللفظـــة بـــالزاي فقـــال االزهـــري  َ ْ ِّ



       
 

 

 

 

٤٧٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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ُالــشدة والــشر الــذي یقــع بــین القــوم، یقــال َ َ ُّ َّ ُ َّكنــا فــي ربــذة مــا تجلــت عنــا: ِّ َّ ٍ َ ْ وقــال ابــن  .ِ

ُّالرباذیة الشر الذي یقـع بـین القـوم: السكیت َُّ ِ
 ووافـق قـول االزهـري ابـن سـیده ،)١٠٢()َ

  .)١٠٣(وابن منظور والزبیدي

ًدال بینهمـــا كثیـــرا فـــي ولقربهمـــا فـــي المخـــرج واتفاقهمـــا فـــي الـــصفة وقـــع اإلبـــ

ـــا قـــد فرضـــته البیئـــة الـــصوتیة وهـــو ابتعـــادهم عـــن  ـــدال الـــراء زای ـــة، ومنـــه إب ًالعربی

  .أصوات الصفیر

 : الزاي والذال-ج

ما بین طرف : مخرج الزاي هو من بین طرف اللسان وفویق الثنایا، والذال

َّ امــــا مــــن حیــــث الــــصفة فهمــــا متحــــدان فــــي الجهــــر،)١٠٤(اللــــسان وأطــــراف الثنایــــا ّ 

 فهمـا متقاربـان فـي المخـرج، فالــذال ،)١٠٥(والرخـاوة واالسـتفال واالنفتـاح واإلصـمات

بـدل ) َِزفـر: (صوت أسناني، والزاي صوت أسناني لثـوي ،وشـاهدنا فـي هـذا قـولهم

ِذفر( َ.(  

  : ومن امثلة هذا االبدال في القاموس المحیط

  

ْزهیوط َ ْ ْذهیوط–ّ َ ْ
ِّ  

ُالزهوطــة(آبــادي  ذكــر الفیــروز َ َ ْ
َعظــ: َّ ِم اللقــمِ ْ َّ ُوزهیــوط، ككــدیون، أو الــصواب  ُ َ ٍَ ِْ ْْ ِ ٌ ْ

ْ وروى األزهــــــــري الــــــــوجهین،)١٠٦()بالــــــــذال المعجمــــــــة َْ ََ َّ ِ َ ّْ
وهكــــــــذا اوردهــــــــا ابــــــــن  ،)١٠٧(

َ وذكرهـــا الزبیـــدي بالـــذال المعجمـــة،)١٠٨(منظـــور َُ ْ ِ ّ
ْ كمـــا هـــو فـــي كتـــاب ســـیبویه ،)١٠٩( َ َ

ِ ِِ

ذهیــوط والــصفة ویكــون علــى فعیــول فیهمــا وهــو قلیــل فاالســم نحــو كــدیون و: (قــال

  .  )١١٠ ()نحو عذیوط
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ـــــدال بینهمـــــا هـــــو اخـــــتالف مجـــــرى الـــــصوت،  ـــــدو أن الـــــذي ســـــهل اإلب ّویب ّ

ّوالصوتان متحدان من حیـث انهمـا رخـوان مجهـوران
وتجاورهمـا فـي المخـرج  ،)١١١(

  .ّأدى إلى إبدال الزاي إلى ذال

  

ٌمذعذع  َ َْ ٌ مزعزع–ُ َ َْ 

ٍَّومذعــذع، كمعظــم(ذكــر الفیــروز آبــادي 
َ ُ ٌُ َ َْعــي، أو الــصواب بــزاءینَد: َْ ِ ُ ٌّ ِ()١١٢(، 

ّوقد َأنكـر األزهـري المذعـذع بمعنـى الـدعي، وقـال
ِ َّ َ َْ ُ ّ ِ َ َْ َ َ ِلـم یـصح عنـدي مـن جهـة مـن : ْ َِّ َ

ِیوثق به، أو الصواب مزعزه بزاءین، هكذا هو في العباب ُ َْ َْ َ ُُ ُ َ
ِّ والذي فـي اللـسان ،)١١٣(

ّنقل عن األزهري ِ َ َْ َوالصواب مدغدغ، بالغین ا: َ َ َْ ُ َلمعجمةُ ُ
)١١٤( .  

َوالذي یبـدو لـي الـصواب بالـذال نـسبة الـى مـا ذكـر فـي الحـدیث ابـن األثیـر 

ُذكــر فــي النهایــة وفــي حــدیث جعفــر الــصادق ال یحبنــا َأهــل البیــت المذعــذع قــالوا  َ َْ ُ
ِ َِ ُّ ُ

ُومــا المذعــذع ؟ قــال ولــد الزنــا ُ
 وقــد یكــون ســبب إبــدال الــزاي ذال هــو عامــل ،)١١٥(

  . التصحیف

  :ل بین األصوات المتقاربة في المخرجاإلبدا: ًرابعا

ویراد بها الحروف التي من مخرجین مختلفین ولكن موضـع كـل منهمـا فـي 

َفـإذا  ﴿: كما ورد لها نص في القـرآن الكـریم وهـو قولـه تعـالى،)١١٦(النطق متقاربان ِ َ

َهم من األجداث إلى ربهم ینسلون  َُ َِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ
ِ ِِّ ْ َ ْ لـم الـدین ، وأید هـذا الـرأي أحمـد ع]٥١:یس[﴾ ُ

ّالجندي مرجحا أن الثاء هي األصل ثم أبدلت فاء في لهجة تمیم  ً ّ
ّومما ورد  ،)١١٧(

  .  )١١٨(بالثاء) أثرم(َلمن سقطت ثنایاه، والصواب ) أفرم: (ّفي كالم العامة قولهم

  :ّومما ورد من اإلبدال بین الحروف المتقاربة المخارج اآلتي



       
 

 

 

 

٤٧٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

  : الدال والذال  - أ

ب مخرجیهمـــا، إذ مخـــرج الـــذال ممـــا بـــین طـــرف یـــشترك الـــدال والـــذال بتقـــار

 ،)١١٩(اللسان وأطـراف الثنایـا، ومخـرج الـدال مـن بـین طـرف اللـسان وأصـول الثنایـا

 وزیـــادة علـــى تقاربهمـــا فـــي ،)١٢١( والـــدال صـــوت شـــدید ،)١٢٠(والـــذال صـــوت رخـــو

ّالمخرج فإنهما اتحدا في صفة الجهر؛ ولذلك جاز اإلبدال بینهما
 ومن إبدال ،)١٢٢(

) ناجـــذ، وناجـــد(  و،)١٢٣(أي خنقتـــه) ذعتـــه، ودعتـــه( مـــا ذكـــره القرطبـــي ًالـــدال ذاال

   .)١٢٥()الزمرد والزمرذ( و،)١٢٤(لضرس الحلم

  : ومن امثلة هذا االبدال في القاموس المحیط 

ُالفرهذ  ُ ُ الفرهد-ُْ ُ ُْ  

ُالفرهـــذ، بالـــضم: ( جـــاء فـــي القـــاموس ُ ُالفرهـــد، التـــار النـــاعم وكـــذا الفرهـــوذ : ُْ ْ ُْ ُُ ُ

ــــذ، ُوالفراهی ــــةَ ــــدال المهمل ــــصواب فــــي الكــــل بال ِّ أو ال ُ ــــاد،)١٢٦()ُ ــــن عب ٍ وقــــال اب َّ َ هــــو : ُ

ُالفرهـــد( ُ ُوكــــذا الفرهــــوذ والفراهیــــذ(بالــــدال، ) ُْ ُِ
ََ ُُ َ، وهكــــذا وجــــد بخــــط ابــــن األثیــــر، )ْ ِ ّ ِ

َأو (ُ

َالصواب في الكل بالدال المهملة ُْ
ِ َّ ِّ ُ ُ : واوردهـا ابـن سـیده الحـادر الغلـیظ، وقیـل ،)١٢٧ ()َّ

  .  ان اللفظة بالذال،)١٣٠( والمحدثین،)١٢٩( واجمع القدماء،)١٢٨(ارهو الناعم الت

َّوالـذي یبــدو لـي أن كثــرة إبــدال الـدال ذاال أن العامــة لــدیهم صـفة المیــل مــن  ً ّ

الـــشدة إلـــى الرخـــاوة؛ وهـــذا یعـــود إلـــى العالقـــة بینهمـــا بقـــدر مـــا یعـــود إلـــى أمـــراض 

  . )١٣١(الكالم

ــــشدیدة نظــــ ائر مــــن األصــــوات ورأى المحــــدثون أن لقــــسم مــــن األصــــوات ال

لـبعض األصـوات الـشدیدة « : ًالرخوة، وأشار الدكتور إبراهیم أنیس إلـى ذلـك قـائال

  .)١٣٢(»نظائر رخوة فالدال صوت شدید نظیره الرخو الذال



       
 

 

 

 

٤٧٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

ّوبهذا نالحظ أن األصوات اللغویة تتباین فیما بینها حتى لو كانت تجمعها 

  . الضعفّصفة واحدة، وذلك بحسب ما یمیزها من صفات القوة أو

 : السین والشین-ب 

تقاربـــــا فـــــي المخــــــرج، إذ الـــــسین صـــــوت أســــــناني لثـــــوي، والـــــشین صــــــوت 

 ،)١٣٥( لذلك كثر اإلبدال بینهما،)١٣٤( واتفقا في صفتي الهمس والرخاوة،)١٣٣(غاري

َّفالسین تسمع لها صوتا شبیها بـصفیر الطـائر؛ ألن جرسـها یـشبه بالـصفیر وذلـك  ً ً

ّلـــسان فینحـــصر الـــصوت هنـــاك إذا ســـكنت حـــین تخـــرج مـــن بـــین الثنایـــا وطـــرف ال ُ

ّأمــا الـشین فمــن وسـط اللــسان وهـي مــن األصـوات الــشجریة  ،)١٣٦(ویـأتي كالـصفیر

ــــــك ،)١٣٧()ج، ش، ي( ــــــال ذل ــــــسدفة )، وغــــــبس الظــــــالم)غــــــبش الظــــــالم( ومث َّ، وال

وسـجار التنـور وقـد سـجرته  ،)١٣٩(بالشین) سرجت الخرج وشرجت( و،)١٣٨(والشدفة

    .)١٤٠(بالسین وهم یقولون بالشین

  : ومن امثلة هذا االبدال في القاموس المحیط 

ُوالسدوف    ُ والشدوف-ُّ

ــــاموس  ــــي الق ــــسدوف( جــــاء ف ُوال ــــصواب : ُّ ــــد، وال ــــشخوص تراهــــا مــــن بعی ُال َ
ٍ

ُ ُّ

ـــــــشین ـــــــشدوف،)١٤١()ِبال ـــــــسدوف وال ُ ال ـــــــشخوص تراهـــــــا مـــــــن بعـــــــد: ُّ ْال ُ  وقـــــــال ،)١٤٢(ُّ

ّالهذلي
َِ ُ

)١٤٣(:  

ُُموكل بشدوف الصوم ینظرها     ْ َ ْ َّ
ِ ُ ُ ٌ َّ َ ُ من المغارب مخطوف الحشا زرمُ ِ َِ َ ُ ْ َ

ِ  

ـــــال الـــــصاغاني ُّوق ِ َ ِالـــــصواب بالـــــشین المعجمـــــة: َّ
َ َُ ُْ ِ ِّ ِ

َ َّ
: امـــــا الزبیـــــدي قـــــال ،)١٤٤(

ِوالــصحیح أنهمــا لغتــان َ َ ُ َ ُ َّ ُ
ِ َّوالــذي یبــدو لــي أن تقاربهــا فــي المخــرج واتفاقهمــا فــي  ،)١٤٥(َّ

َّالـــصفة قـــد ســـوغ إبـــدالهما وأن اإلبـــدال بـــین الـــسین والـــشین بـــس بب إیثـــارهم لـــصفة ّ

   ٠التفشي وابتعادهم عن الصفیر



       
 

 

 

 

٤٧٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

  : الصاد والضاد-ج 

 واختلفـا فـي الجهـر ،)١٤٦(الصاد والضاد صوتان اتفقا فـي الرخـاوة واإلطبـاق

؛ كمــا أنهمــا )١٤٧(والهمــس؛ إذ أن الــصاد صــوت مهمــوس، والــضاد صــوت مجهــور

 ،)١٤٨( "مما بـین طـرف اللـسان وفویـق الثنایـا"تقاربا في مخرجیهما، فمخرج الصاد 

  .)١٤٩("من بین أول حافة اللسان وما یلیها من األضراس" ومخرد الضاد 

  : ومن امثلة هذا االبدال في القاموس المحیط 

  

َوتبصع  َّ َ وتبضع-ََ َّ ََ  

ِوتبصع العرق من الجسد( ذكر الفیروز آبادي 
َ ََ َُ َ َ َّ ِنبع قلیال قلیال من ًأصـول : َ ً ً َ ََ

ِالــشعر، أو الــصواب بالــضاد
ُ َ ِ َ َ وذكــر عنــد الخلیــل یتبــصع بالــصاد َأي یــسیل ،)١٥٠()َّ َ َُ َّ َ

ًقلــیال قلــیال  ً
َ قـــال األزهــري وروى الثقـــات هــذا الحــرف بالـــضاد المعجمــة مـــن ،)١٥١(

َتبـــضع الـــشيء َأي ســـال وهكـــذا رواه الـــرواة فـــي شـــعر َأبـــي ذؤیـــب بـــصع یتبـــصع  ُُّ َّ ََ

ولـــم یـــذكره الجـــوهري فـــي صـــحاحه ،وذكـــره الجـــوهري فـــي  ،)١٥٢(بالـــصاد المهملـــة

ُرجمـة بـضع بالـضاد المعجمـة والبـصع مـا بـین الـسبابة والوسـطى والبـصع الجمـع ت ْ ْ َْ ََ ُ َّ ّ َ
ْقال الجوهري سمعته من بعض النحویین وال َأدري ما صحته ویقـال مـضى بـصع  ِ َ َ
َّمــن اللیــل بالكــسر َأي جــوش منــه وَأبــصع كلمــة یؤكــد بهــا وبعــضهم یقولــه بالــضاد 

ُ َْ ْ ٌ َ

َُأجمعــ: ومنــه قیــل ،)١٥٣(المعجمــة َ َون َأبــصعون فــي التأكیــدْ َْ َ ْ
ویبــدو مــا ســبق أن  ،)١٥٤(

الضاد التي كانت تبدل من الصاد عند القدماء تختلـف عمـا ننطقـه نحـن اآلن؛ إذ 

ٕأن الضاد القدیمة كانت قریبـة المخـرج مـن الـصاد، والعالقـة بینهمـا اإلطبـاق، وان  ٌ

 التـي كانت الضاد تختلـف فـي تطوراتهـا التاریخیـة عـن نطـق الـصاد، وهـذه الـضاد

ّوصفت في كتب القدماء قد مرت بأطوار تاریخیة حتى وصلت إلـى مـا هـي علیـه 
  . )١٥٥(في لهجاتنا الحدیثة



       
 

 

 

 

٤٧٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

اإلبــدال بــین األصــوات المتباعــدة فــي المخــارج ولــیس بینهمــا جــامع : ًخامــسا

  :صوتي

یكــون هــذا النــوع مــن اإلبــدال علــى الــرغم مــن انعــدام العالقــة الــصوتیة فــي 

رتین المتبــادلتین، فیحــصل التبــادل بینهمــا علــى الــرغم المخــرج والــصفة بــین الــصو

ًمن تباعد مخرجیهما وتنافر صفتیهما، وهذا اإلبدال غیر قیاسي، ویكـون مقـصورا 

  .)١٥٦(على السماع

 :الفاء والقاف-أ 

 والقـــاف صـــوت لهـــوي، ،)١٥٧(الفـــاء صـــوت شـــفوي أســـناني، مهمـــوس رخـــو

 ذلـك حـصل بینهمـا  تباعـدا فـي كـل شـيء سـوى االنفتـاح، ومـع،)١٥٨(مجهور شدید

:  ومـن شـواهد هــذا اإلبـدال یقـال لألرجوحـة التــي یلعـب علیهـا الــصبیان،)١٥٩(إبـدال

ْالزحلوقـة ( ْ والزحلوفـة–ُّ ، فأهـل العالیـة یقولونهـا بالفـاء علـى مـذهب أهـل المغــرب، )ُّ

َوبنو تمیم ومن یلیهم من هوازن یقولونها بالقاف
)١٦٠(.   

  : حیط ما یأتيومن األمثلة هذا االبدال في القاموس الم

َفط د َ ذقط-َ َ َ  

ُدفط الطـائر( جاء في القاموس 
ِ َ َ ُسـفد، أو الـصواب: َ َ َ  ،)١٦١ ()بالـذال والقـاف: َ

ٍوقــال ابــن عبــاد َّ ِهــو بالــدال المعجمــة، َأو الــصواب بالــذال المعجمــة والقــاف ومــا : ُ
َ ُ َ َُ ُ َْ ْ

َّ
َ َّ

َّ

ُّعداه تصحیف قاله الصاغاني ِ َ َّ ُ ََ ٌ ُ
ُ وذكر الزبیدي دفط الطائر ُأنثاه دفطا، َأهملـه ،)١٦٢( َ َ ْ ً َْ َ ْ َُ ُ

ِ َّ َ

ّالجوهري وصاحب اللسان ِ َ ْ َ
  . وهكذا ذكرت في باقي المعاجم ،)١٦٣(

وقــد یكــون ســبب إبــدال القــاف فــاء هــو عامــل التــصحیف، والــراجح مــا ورد 

َما أجمع علیه أكثر أهل اللغة من قدماء ومحدثین َّذكره بالقاف ؛ النه ْ ُ.  



       
 

 

 

 

٤٧٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

  

  امتةاخل

  :في ختام هذا البحث أسجل أهم النتائج التي خرجت بها فأقول

متشددون في تصحیحاتهم اللغویة، وربما كـان سـبب  كان أصحاب المعجمات. ١

هـــذا التـــشدد أالخـــذ بـــآراء العلمـــاء الـــسابقین المتـــشددین مـــنهم كاألصـــمعي وأبـــي 

ن العـرب م مـَّفي منعهم ما جوزه علماء غیـرهحاتم، وقد ظهر هذا التشدد لدیهم 

  .وما نقلوا الحكایات عن العرب بجوازه

َاختلــف مــنهجهم فــي تــصویباتهم، فهــم أحیانــا یــصرحون باســم مــن ینقــل عــنهم . ٢ ً

ویــصوبون بــرأیهم، وفــي أحیــان أخــرى یكتفیــون بــذكر الخطــأ مــن دون تــصریح 

  .َباسم من ینقل عنهم

 لكلمـــاتلتـــشمل الـــضبط الحركـــي ل تعـــددت المجـــاالت التـــي شـــملتها تـــصویبات. ٣

  ٠وضبط الروایة

ّتبین للباحث وجود مادة علمیـة غزیـرة فـي القـاموس المحـیط تـستحق أن تكـون . ٤

ًمیدانا لدراسة على مستوى الماجستیر أو الدكتوراه سواء أكانت دراسـة لغویـة أم 

  .دراسة في التصحیح اللغوي



       
 

 

 

 

٤٧٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

  قائمة املصادر واملراجع

) هــــ٣٥١ت(غـــوي الحلبـــي البـــي الطیـــب ،عبـــد الواحـــد بـــن علـــي الل: اإلبـــدال -

مطبوعـــــات المجمـــــع العلمـــــي العربـــــي )  ط٠د(عـــــز الـــــدین التنـــــوخي : تحقیــــق

 . م١٩٦٣ -هـ ١٣٨١(بدمشق 

 دراســــة صــــوتیة فــــي ضــــوء علــــم اللغــــة الحــــدیث، األزدياإلبــــدال فــــي لغــــات  -

الجامعة االسالمیة بالمدینـة المنـورة، : أحمد بن سعید قشاش، الناشر: المؤلف

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢) ١١٧(العدد  -) ٣٤(السنة : الطبعة

 االمام ابي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تألیف: االبدال والمعاقبة -

ـــدین )هــــ ٣٣٧ت( دمـــشق، ، )ط٠د (التـــوخي، حققـــه وقـــدم لـــه وشـــرحه عـــز ال

  ٠م١٩٦٣ -هـ ١٣٨١(

الـدكتور مجیـد عبـد الحمیـد نـاجي ، ألسالیب البالغة العربیـة  األسس النفسیة -

 . م ١٩٨٤/بیروت ، الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة ، 

الزمخـشري جـار اهللا ، أبو القاسم محمود بن عمـرو بـن احمـد: أساس البالغة -

 –بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة، تحقیق احمد باسل عیون السود)  ه٥٣٨ت(

 .  م١٩٩٨

) ابـن الـسكیت(أبو یوسف یعقوب بن إسـحاق المـشهور ب : اصالح المنطق -

 . ١٩٨٧ ٤دار المعارف بمصر، ط،  احمد شاكر وعبد السالم هارونتحقیق

، ، الناشـر مكتبـة االنجلـو المـصریة٥ط،  إبراهیم انـیس٠د: ألصوات اللغویةا -

 ٠م١٩٧٥

أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل النحــوي : المؤلــف: األصــول فــي النحــو -

، عبـــد الحـــسین الفتلـــي: ،المحقـــق)هــــ٣١٦: المتـــوفى(المعـــروف بـــابن الـــسراج 

 وز٠-زجحو.  بیروت–مؤسسة الرسالة، لبنان : الناشر



       
 

 

 

 

٤٧٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

محمــد علــي :  تــح–)  هـــ٣٩٢ت  (أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنــي: الخــصائص -

 . م ١٩٩٠ – بغداد – دار الشؤون الثقافیة والعلمیة –النجار 

ــــدین ، الناشــــر ٥ط،  إبــــراهیم انــــیس٠د: األصــــوات اللغویــــة -  ــــو ال ــــة االنجل مكتب

 م١٩٧٥، المصریة

 دار العلــــم     ،٥، ط١٩٨٠، بیـــروت،)هـــــ١٣٩٦ت(ر الزركلـــياألعـــالم، خیــــ - 

 .للمالیین 

رضي الدین الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن بـن : العباب الزاخر واللباب الفاخر - 

  . )هـ٦٥٠: المتوفى(حیدر العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي 

بـشرح العالمـة االدیـب ) هــ٣٣٧ت (البي القاسم الزجـاجي البغـدادي : االمالي - 

، مطبعــة الــسعادة، ١النحــوي الراویــة احمــد األمــین الــشنقیطي نزیــل القــاهرة ،ط

  ).  هـ١٣٣٤(بجوار مدینة مصر 

سـنة / سـنة الـوالدة ، ألمفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد - 

هــــ، تحقیـــق محمـــد ســـید كیالني،الناشـــر دار المعرفـــة،مكان النـــشر ٥٠٢الوفـــاة 

 ٠لبنان

،  عبـــد الـــصبور شـــاهین٠د: ة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــدیثالقـــراءات القرانیـــ - 

 ١٩٦٦. مكتبة الخانجي بالقاهرة، )ط٠د(

: المؤلـف: البـصریین والكـوفیین: اإلنصاف فـي مـسائل الخـالف بـین النحـویین - 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد اهللا األنــصاري، أبــو البركــات، كمــال الــدین 

األولـــــى : بـــــة العـــــصریة،الطبعةالمكت: ، الناشـــــر)هــــــ٥٧٧: المتـــــوفى(األنبـــــاري 

  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

دار  عبــد القــادر عبــد الجلیــل،: المــدارس المعجمیــة دراســة فــي البنیــة والتركیــب - 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١/الصفاء، عمان، األردن، ط



       
 

 

 

 

٤٧٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

سـنة / سـنة الـوالدة ، ألمفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد - 

،الناشـــر دار المعرفـــة،مكان النـــشر هــــ، تحقیـــق محمـــد ســـید كیالني٥٠٢الوفـــاة 

  ٠لبنان

قاســم بــن عبــد اهللا ، انــیس الفقهــاء فــي تعریفــات االلفــاظ المتداولــة بــین الفقهــاء -

، تحقیق یحیـى حـسن مـراد) ه٩٧٨ت(بن امیر علي القونوي الرومي الحنفي 

 . م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٤، ١دار الكتب العلمیة ط

: المؤلـف: ین والكـوفیینالبـصری: اإلنصاف فـي مـسائل الخـالف بـین النحـویین - 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد اهللا األنــصاري، أبــو البركــات، كمــال الــدین 

األولـــــى : المكتبـــــة العـــــصریة،الطبعة: ، الناشـــــر)هــــــ٥٧٧: المتـــــوفى(األنبـــــاري 

  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسیني: تاج العروس من جواهر القاموس - 

، مجموعـــة مـــن المحققـــین) ١٢٠٥ت(ى الزبیـــديالملقـــب بمرتـــض، أبـــو الفـــیض

 ). ترقیم الكتاب موافق للطبع (دار الهدایة

) م١١٠٧ -هـــــ ٥٠١ (البــــن مكــــي الــــصقلي: تثقیــــف اللــــسان وتلقــــیح الجنــــان - 

 . م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦القاهرة )  ط٠د( عبد العزیز مطر ٠تحقیق د

: تحریفـــــات العامیـــــة للفـــــصحى فـــــي القواعـــــد والبیانـــــات والحـــــروف والحركـــــات - 

  .  ع.  م.  القاهرة ج– كورنیش النیل –دار المعارف ، الدكتور شوقي ضیف

أبــو احمــد الحــسن بــن عبــد اهللا بــن ســعید بــن إســماعیل : تــصحیفات المحــدثین - 

–المطبعـة العربیـة الحدیثــة ، محقـق محمـود احمـد میـرة) ه٣٨٢ت(العـسكري 

 . م١٤٠٢، ١القاهرة ،ط

تحقیـق عبـد ، ن عبد اهللا القـضاعيابو عبد اهللا محمد ب: التكملة لكتاب الصلة - 

  . هـ١٤١٥ – م ١٩٩٥، لبنان للطباعة-نشر دار الفكر، السالم الهراس



       
 

 

 

 

٤٨٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

ألبــي بكــر محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزیــز المعــروف : األفعــالتهــذیب كتــاب  - 

تـــالیف ابـــو القاســـم علـــي بـــن جعفـــر الـــسعدي المعـــروف بـــابن ، بـــابن القوطیـــة

  م الطبعة االولى ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بیروت –عالم الكتاب ، القطاع

، )ه ٣٧٠ت(محمد بن احمـد بـن االزهـر الهـروي أبـو منـصور : تهذیب اللغة - 

، ١ بیــــروت ،ط–دار احیــــاء التــــراث العربــــي ، تحقیــــق محمــــد عــــوض مرعــــب

  .  م٢٠٠١

تحقیــق )هـــ٣٢١ت(أبــو بكــر محمــد بـن الحــسن بــن دریــد االزدي : جمهـرة اللغــة - 

 . م١٩٨٧ ،١یروت ،ط ب–دار العلم للمالیین ، رمزي منیر بعلبكي

أبـو العرفـان محمـد بـن : حاشیة الصبان على شرح االشموني اللفیة ابن مالك - 

 لبنـــــان –دار الكتـــــب العلمیـــــة بیـــــروت ، )١٢٠٦ت(علـــــي الـــــصبان الـــــشافعي 

 .  م١٩٩٧ -ه١٤١٧، ١،ط

: علي بن بـالي القـسطنطیني، تـح: خیر الكالم في التقصي عن أغالط العوام - 

 .١٩٨٣،  ٢سة الرسالة، بیروت، طحاتم صالح الضامن، مؤس. د

عالم الكتب بالقـاهرة ، ) ط٠د(،  احمد مختار عمر٠د: دراسة الصوت اللغوي - 

  ).  م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦(

غـــانم قـــدوري، مطبعـــة الخلـــود، . الدراســـات الـــصوتیة عنـــد علمـــاء التجویـــد، د - 

 .م١٩٨٦بغداد، الطبعة األولى، 

–دار الطلیعـة ، م النعیمـيد حسا: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني - 

 . ١٩٨٠بیروت 

القاســم بـن علـي بــن محمـد بــن عثمـان ،أبــو : درة الغـواص فـي أوهــام الخـواص - 

مؤســـــسة ، تحقیـــــق عرفـــــات مطرجـــــي)  ه٥١٦ت(محمـــــد الحریـــــري البـــــصري 

 ٠ه١٤١٨-١٩٩٨، ١ بیروت ،ط–الكتب الثقافیة 



       
 

 

 

 

٤٨١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

،  ابــــن فــــضل اهللا المحیــــي الدمــــشقي الحنفــــيأمــــینلمحمــــد : الــــدر المرصــــوف - 

  ). الموسوعة الحرة (النسخة االلكترونیة

ـــائق التـــصریف، المـــؤدب  -   ت القـــرن الرابـــع -القاســـم بـــن محمـــد بـــن ســـعید(دق

أحمــد نــاجي القیــسي وآخــرین، مطبعــة المجمــع العلمــي . د: ، تحقیــق)الهجــري 

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧العراقي، بغداد، 

احمــد . تحقیــق د، )هـــ ١٠ت (، عــامر بــن الحلــیس: دیــوان ابــو كبیــر الهــذلي - 

 األولـــى ط ،بـــور ســـعید، مركـــز الدراســـات والبحـــوث االســـالمیة، خلیـــل الـــشال

٢٠١٤ .  

 .م ١٩٦٥، القاهرة، مصور عن طبعة دار الكتب، دیوان الهذلیین - 

ـــن ابــي طالــب القیــسي: الرعایــة لتجویــد القــراءة وتحقیــق لفــظ الــتالوة - ( مكــي بــ

 – ٢ ط– األردن – دار عمــــار –احمـــد حـــسن فرحـــات . د:  تـــح) هــــ٤٧٣ت

 .م ١٩٨٤

ـــن بـــشار: الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس - أبـــو بكـــر ، محمـــد بـــن القاســـم ب

 –مؤســـسة الرســـالة (حـــاتم صـــالح الـــضامن ٠تحقیـــق د، )ه٣٢٨ت(االنبـــاري 

  م١٩٩٢-ه١٤١٢، ١ط) بیروت

 ١ط، دمــشق –دار القلــم ،  فــتح عثمــان بــن جنــيأبــي: ســر صــناعة االعــراب - 

  .  حسن هنمداوي٠ تحقیق د١٩٨٥،

ـــي : عقیـــل علـــى الفیـــة ابـــن مالـــكشـــرح ابـــن  - عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن العقیل

دار ، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد) هـــ٧٦٩ت (الهمـداني المــصري 

سـعید جـودة الـسحار وشـركاه، الطبعـة ، دار مـصر للطباعـة،  القـاهرة–التراث 

  . )م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(العشرون 

، ابـن مالـك الطـائي الجیـاني، محمد بن عبـد اهللا: شرح الكافیة الشافیة،المؤلف -

عبـــد المـــنعم أحمـــد : ،المحقـــق)هــــ٦٧٢: المتـــوفى(أبـــو عبـــد اهللا، جمـــال الـــدین 



       
 

 

 

 

٤٨٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

ٕهریدي،جامعــة أم القــرى مركــز البحــث العلمــي واحیــاء التــراث اإلســالمي كلیــة 

 الشریعة والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة، الطبعة األولى

 النحـــوي المتـــوفى ســـنة للـــشیخ العـــالم یعـــیش علـــي بـــن یعـــیش: شـــرح المفـــصل - 

 ). ت٠د(دار صادر ) ط٠د(هـ، ٦٤٣

 –جدة ، نشر دار نور المكتبات، صفوت محمود سالم: شرح المقدمة الجزریة - 

  ٠م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢المملكة السعودیة ،ط

البــي الحــسین احمــد بــن : الــصاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كالمهــا - 

،  لبنــــان–بیــــروت ) ط٠د(تحقیــــق، مــــصطفى الــــشویمي ) هـــــ٣٩٥ت (فــــارس 

 . م١٩٦٣

أبو نـصر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة - 

ــــارابي  ــــور عطــــار، )ه٣٩٣ت(الف ــــد الغف ــــق احمــــد عب -ه١٤٠٧، ٤ط، تحقی

 ٠م١٩٨٧

،  بیــروت–دار الــصداقة العربیــة ،  دیزیــره ســقال٠د: الــصرف وعلــم األصــوات - 

   . ١٩٩٦، ١ط

دار الكتــــب ، محمــــد خلیفــــة اســــود:  وتطبیــــقالــــصوت اللغــــوي دراســــة وتحلیــــل - 

  . ٢٠١٠ لیبیا ،– طرابلس – بنغازي –الوطنیة 

: الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علـم اللغـة الحـدیث - 

ـــوزان٠د ، دار دجلـــة للطباعـــة والنـــشر، ٢٠١١، ١ط،  تحـــسین عبـــد الرضـــا ال

   . المملكة األردنیة الهاشمیة

 الخلیـــل بـــن احمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــیم الفراهیـــدي أبـــو عبـــد الـــرحمن: العـــین -

دار ، د إبــراهیم الــسامرائي، تحقیــق د محمــد المخزومــي) ه١٧٠ت (البــصري 

 . ومكتبة الهالل



       
 

 

 

 

٤٨٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

 الجزائـر – دیوان المطبوعـات الجامعیـة –فایز الدایة . د: علم الداللة العربي -

 .م ١٩٨١ –

وآخـرون، دار الفكـر، عبد القادر أبـو شـریفة . د: علم الداللة والمعجم العربي -

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩عمان، 

أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـالم بـــن عبـــد اهللا الهـــروي البغـــدادي : غریـــب الحـــدیث -

، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانیــة،  محمــد عبــد خــان٠المحقــق د) ه٢٢٤ت(

 ٠م١٩٦٤-ه١٣٨٤، ١الدكن ،ط–حیدر اباد 

) ه٢٢٤ت (أبــو عبیــد القاسـم بــن ســالم الهــروي البغــدادي: الغریـب المــصنف -

، مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة المنـــورة، تحقیــق صـــفوان عـــدنان داوودي

 ٠ه١٤١٥-١٤١٤) ١٠٢-١٠١(العددان ، السنة السادسة والعشرون، ١ج

، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن احمــد: الفــائق فــي غریــب الحــدیث واالثــر -

 أبـو محمـد (و) علـي محمـد البجـاوي (تحقیق) ه٥٣٨ت(الزمخشري جار اهللا 

 . ٢ لبنان ط–دار المعرفة ، )الفضل إبراهیم 

مصر ، ، مكتبة الخانجي٣ط،  رمضان عبد التواب٠د: فصول في فقه اللغة -

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨،

  . ١٩٦٨القاهرة ،  علي عبد الواحد وافي٠د: فقه اللغة -

ـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو منـــصور : فقـــه اللغـــة واســـرارالعربیة -  عبـــد المل

، ١ط، احیاء التـراث العربـي، تحقیق عبد الرزاق المهدي) ه٤٢٩ت(الثعالبي 

 . م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢

تحقیـق مـصطفى ، )هــ٤٣٠ت(أبـو منـصور الثعـالبي ، فقه اللغـة وسـر العربیـة - 

  . م١٩٧٢، ٣ط، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، السقة واخرین

 . طبعة اللكترونیة، للبطلیوسي رحمة اهللا علیه: الفرق بین الحروف الخمسة - 



       
 

 

 

 

٤٨٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

منـــــشرات دار ، د خلیـــــل إبـــــراهیم عطیـــــة: فـــــي البحـــــث الـــــصوتي عنـــــد العـــــرب - 

  ٠م١٩٨٣ بغداد –الجاحظ 

، ، مطبعــــة االنجلــــو المــــصریة٣ط،  إبــــراهیم انــــیس٠د: فــــي اللهجــــات العربیــــة - 

  . ١٩٦٥القاهرة 

ألبـــي بكـــر محمـــد بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز المعـــروف بـــابن : كتــاب االفعـــال - 

،  جعفـر الــسعدي المعـروف بــابن القطــاع ابـو القاســم علـي بــنتــألیف، القوطیـة

  . ١٤٠٣ –م ١٩٨٣ – بیروت –عالم الكتب 

هــ ١٤٠٣ بیـروت –تحقیـق عبـد الـسالم هـارون ) هـ١٨٠ت(: سیبویه: الكتاب - 

  .  م١٩٨٣ -

ــــة الحدیثــــة -  ــــد العزیــــز مطــــر: لحــــن العامــــة فــــي ضــــوء الدراســــات اللغوی ، د عب

 -هـــــــــ ١٣٨٦(رة  القــــــــاه–الناشـــــــر دار القومیــــــــة للطباعــــــــة والنـــــــشر ، )ط٠د(

  ). م١٩٦٦

 . م١٩٦٧، القاهرة، ١ط، رمضان عبد التواب٠د: لحن العامة والتطور اللغوي - 

دار المعـارف ، الدكتور عبد الفتـاح سـلیم:  للحن في اللغة مظاهره ومقاییسه- - 

   .  هـ١٤٠٩ –م ١٩٨٩جامعة االزهر / 

ظـور جمال الدین ابـن من، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب - 

ـــــــصاري الرویفعـــــــي االفریقـــــــي  ، ٣ بیـــــــروت ط–دار صـــــــادر ) ه٧١١ت(االن

  ٠ه١٤١٤

احمـــد بــــن مـــصطفى اللبابیــــدي ، معجــــم أســـماء األشــــیاء: اللطـــائف فــــي اللغـــة - 

  .  القاهرة–نشر دار الفضیلة ، )هـ ١٣٨٨ت(، الدمشقي

ــم التــصریف - ــي عل ــدع ف ،تحقیــق وشــرح )  هـــ٧٥٤(، ّأبوحیــان األندلــسي، المب

، الكویـت، ّحمید السید طلب ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیـععبدال: وتعلیق

 .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ١ط



       
 

 

 

 

٤٨٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

أبـــو ، احمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا القزوینـــي الـــرازي: مجمـــل اللغـــة البـــن فـــارس - 

مؤســــسة ، دراســــة وتحقیــــق زهیــــر عبــــد المحــــسن ســــلطان) ه٣٩٥ت(الحــــسن 

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢ بیروت ط–الرسالة 

، أبــو القاســم الطالقــاني،  بــن عبــاد بــن العبــاسإســماعیل: المحــیط فــي اللغــة -

 ًالكتاب مرقم الیا موافق للطبع ) ٣٨٥ت (المشهور بالصاحب بن عباد 

، المعـروف بـابن الطحـان، أبـو االصـبع االشـبیلي: مخارج الحروف وصـفاتها -

 .  م١٩٨٤، ١تحقیق محمد یعقوب تركستاني ،ط) ٥٦٠ت (

 تــألیف: ســات اللغویــة الحدیثــةالمخالفـة دراســة صــرفیة صــوتیة فــي ضــوء الدرا -

 .  القاهرة–، مصر ٢٠١١، دار االفاق العربیة ١ط، هیام فهمي إبراهیم٠د

، )هــــ٦٦٦ت(مختـــار الـــصحاح، للـــشیخ اإلمـــام محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي  -

 .م١٩٨٣، ١ لبنان، ط-منشورات دار ومكتبة الهالل، بیروت

 تــألیف: الحدیثــةالمخالفـة دراســة صــرفیة صــوتیة فــي ضــوء الدراســات اللغویــة  -

 .  القاهرة–، مصر ٢٠١١هیام فهمي إبراهیم، دار االفاق العربیة ٠د

، )ه٤٥٨ت(أبــو الحــسن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي : المخــصص -

، ١ط،  بیـروت–الناشر دار احیاء التراث العربـي ، تحقیق خلیل إبراهیم جفال

  ٠م١٩٩٦-ه١٤١٧

: المتـــــــوفى(ق الطویـــــــل الـــــــسید رز: مـــــــدخل فـــــــي علـــــــوم القـــــــراءات، المؤلـــــــف -

 ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األولى : المكتبة الفیصلیة، الطبعة: ، الناشر)هـ١٤١٩

 –د رمـــضان عبـــد التـــواب ، المـــدخل الـــى علـــم اللغـــة ومنـــاهج البحـــث اللغـــوي -

 ٠م١٩٨٢-ه١،١٤٠٣مطبعة المدني القاهرة ،ط

المــدخل إلــى علــم أصــوات العربیــة، الــدكتور غــانم قــدوري، منــشورات المجمــع  -

 )م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ (.٢٠٠٢ مطبعة المجمع العلمي، بغداد، العلمي،



       
 

 

 

 

٤٨٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

:  تـح–جـالل الـدین عبـد الـرحمن الـسیوطي : المزهر في علوم اللغة وانواعها -

محمد احمـد جـاد المـولى و محمـد أبـو الفـضل ابـراهیم و علـي محمـد البجـاوي 

 – مطبعـــــة عیــــسى البـــــابي الحلبـــــي وشـــــركاه – دار احیــــاء الكتـــــب العربیـــــة –

 ).ت.د(

 دار –بیـروت ، الطبعـة االولـى، تألیف د عمر دقـاق: در التراث العربيمصا -

  . ٢٠٠٨الشروق العربي 

 ســبع ابكــار دیــوان –العــراق بغــداد ،  د رشــید العبیــدي٠أ: معجــم الــصوتیات -

 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ط، الوقف السني

 اثرهــــا فــــي تنمیــــة لغــــة – مــــستویاتها –وظائفهــــا : (المعــــاجم اللغویــــة العربیــــة -

جامعـة الملـك ، د احمـد محمـد معتـوق٠أ) ئة دراسة وصفیة تحلیلیـة نقدیـةالناش

،  لبنـــان–بیـــروت ، دار النهـــضة العربیـــة،  الظهـــران–فهـــد للبتـــرول والمعـــادن 

 . ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ٢ط

أمیـل یعقـوب، دار العلـم . تـألیف د: المعاجم اللغویة العربیة بداءتها وتطورهـا -

 .م١٩٨١، ١/للمالیین، بیروت، لبنان، ط

  . )ت٠د(، دار مصر للطباعة، حسین نصار: المعجم العربي نشأته وتطوره -

 احمـــد –إبـــراهیم مـــصطفى (مجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة : المعجـــم الوســـیط -

 . نشر دار الدعوة)  محمد النجار–حامد عبد القادر –الزیات 

ناصر بـن عبـد الـسید ابـي المكـارم بـن علـي أبـو : المغرب في ترتیب المعرب -

، دار الكتـــاب العربـــي) ه٦١٠ت(برهـــان الـــدین الخـــوارزمي المطـــرزي ، تحالفـــ

 ٠)ت٠د(

ــــل اإلســــالم - ــــاریخ العــــرب قب ــــى ت ــــف: المفــــصل ف ــــي : المؤل ــــدكتور جــــواد عل ال

/ هـــــــ١٤٢٢الرابعــــــة : دار الــــــساق، الطبعــــــة: ، الناشــــــر)هـــــــ١٤٠٨: المتــــــوفى(

  . م٢٠٠١
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ر بــن أبــو العبــاس احمــد بــن عمــ: المفهـم لمــا اشــكل مــن تلخــیص كتــاب مـسلم -

محیــي الــدین دیــب مــستو و یوســف علــي : تــح–) هـــ٦٥٦ت(ابــراهیم القرطبــي 

 – دمشق – دار ابن كثیر –بدیوي واحمد محمد السید و محمود ابراهیم بزال 

 م١٩٩٩ – ٢ ط–بیروت 

أبــــو الحــــسن ، احمــــد بــــن فــــارس بــــن زكریــــا القزوینــــي الــــرازي: مقــــاییس اللغــــة -

-ه١٣٩٩، ر الفكـــــر دا–تحقیـــــق محمـــــد عبـــــد الـــــسالم هـــــارون ) ه٣٩٥ت(

  . م١٩٧٩

تحقیـق ، هــ٢٨٥البي العباس محمد بن یزید المبرد المتوفى سـنة : المقتضب -

 .)ت٠د(عالم الكتب بیروت ) ط٠د(محمد عبد الخالق عظیمة ،

، نــــــشر مكتبــــــة االنجلــــــو المــــــصریة ٥ط، إبــــــراهیم انــــــیس: مــــــن اســــــرار اللغــــــة - 

  ٠م١٩٧٥(

، )ه٤٥٨ت(رســي أبــو الحــسن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده الم: المخــصص - 

، ١ط،  بیـروت–الناشر دار احیاء التراث العربـي ، تحقیق خلیل إبراهیم جفال

 ٠م١٩٩٦-ه١٤١٧

ــــد العــــرب -  ــــصوتي عن ــــدرس ال ــــف حــــسن٠د: مــــنهج ال ــــي خلی ــــب ،  عل دار الكت

  . ٢٠١١، ١ط، لبنان–بیروت ، العلمیة

 مـن اإللكترونیـة طبعـة –ابراهیم الیـازجي : نجعة الرائد وشرعة الوارد والمتوارد - 

  . مكتبة المشكاة االسالمیة
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Voice substitution in the ocean dictionary 

 

Research Summary 

 

 The linguistic correction ample room and rich areas 

of linguistic study , although studies started in this area , past 

and present , but he remains the need for such studies ; 

because of the maintenance of the tongue from falling into 

error and slippage and melody , voice , and the patch is part 

of the broader field of Correction language ; so we shall in 

this research is to follow the voice correction aspects dealt 

with the (voice substitution) in the book of the ocean 

dictionary for Firouzabadi , to take advantage of them in 

order to safeguard the tongue and the Arabic language 

service , ask God for repayment in word and action. 
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  الهوامش

                                           

 .١/٣٥٤-: القاموس المحیط: ینظر) ١(

 .١٤٧ – ٧/١٤٦ -: االعالم: ینظر) ٢(

، والمعاجم اللغویة ٢/٥٧٥: المعجم العربي: ، وینظر٣١٩ - : المدارس المعجمیة: ینظر) ٣(

ة ، وعلم الدالل١٩٧: ، ومصادر التراث العربي١٢٧ -٩٧: في ضوء الدراسات الحدیثة

 .١١٩: ، والمعاجم اللغویة، امیل یعقوب٥٨: والمعجم العربي

 ٣ -: القاموس المحیط: ینظر) ٤(

 .٣٣٢ -: المدارس المعجمیة: ینظر) ٥(

، وشرح ٢٠٣: الصاحبي في فقه اللغة: ، وینظر١/٦٩: سر صناعة االعراب: ینظر) ٦(

 .١/٤٦٠: ، والمزهر١٠/٧: المفصل

 .١/٩): مقدمة المحقق(لغوي االبدال البي الطیب ال: ینظر) ٧(

 .٢٤٧: ، وفقه اللغة وسر العربیة٣٣٣: الصاحبي في فقه اللغة: ینظر) ٨(

 .٢٥: القراءات القرانیة في ضوء علم اللغة الحدیث: ینظر) ٩(

 .٧٥: من اسرار اللغة: ینظر) ١٠(

 .١/١٩٧: سر صناعة االعراب: ینظر) ١١(

 .١/٤٨: ، وسر صناعة االعراب٤/٤٣٣: الكتاب: ، وینظر١/٥٨: العین: ینظر) ١٢(

، ١/٧١: ، وصناعة االعراب٥٨٤: دقائق التصریف: ، وینظر٢/٤٠٥: الكتاب: ینظر) ١٣(

 .٣١٨: ، والدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني٩٥والدر المرصوف 

 .٥٢:  ،وینظر البحث الصوتي عند العرب١/٧٤: الكتاب: ینظر) ١٤(

 .١/٦٩: سر صناعة االعراب: ینظر) ١٥(

 .٣١٥: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: ینظر) ١٦(

 .١/٦٩: سر صناعة االعراب: ، وینظر٢/٤٠٥: الكتاب: ینظر) ١٧(

 .٣١٥: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: ینظر) ١٨(

 .٨/٢٦٢: ، وتاج العروس٣/٥٧: الصحاح:  ،وینظر١/٢٩٢: القاموس المحیط: ینظر) ١٩(

 .٧/٤٣٥: العین: ینظر) ٢٠(
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 .١/١٦٦: جمهرة اللغة: ینظر) ٢١(

 .١/٥٠٦: المخصص) ٢٢(

 .٢/٣٨٩: اساس البالغة: ینظر) ٢٣(

 .١/٣٢١: العباب الزاخر: ینظر) ٢٤(

 .١/٣٥٤: مختار الصحاح: ، وینظر١/١٠٧٧: فقه اللغة: ینظر) ٢٥(

 .٢/٨٨٨٥: الوسیط في اللغة: ینظر) ٢٦(

 .٤/٧٨٦: النهایة في غریب الحدیث: ینظر) ٢٧(

 .٢٠٣: الرعایة لتجوید القراءة: ینظر) ٢٨(

 .١/٤٧: ، وسر صناعة اإلعراب٤/٤٣٤: الكتاب: ینظر) ٢٩(

 .١/٦٠: ، وسر صناعة اإلعراب٤/٤٣٤: ینظر) ٣٠(

 .١/٦٢سر صناعة اإلعراب ) ٣١(

 .٣/٢٦٠: ، وشرح الشافیة١/١٢٩: ، شرح المفصل٤/٤٣٤الكتاب : ینظر) ٣٢(

 .١/١٢٧: القاموس المحیط: ینظر) ٣٣(

 .٣٧/٣٧٩: ، وتاج العروس٧/١٥٥: الصحاح: نظری) ٣٤(

، ١/١٥٥: ، والتهذیب٧/١٨٦: المحیط في اللغة: ، وینظر٦/١٨٥: العین: ینظر) ٣٥(

: ، ودرة الغواص١٤/١٥٣: ، ولسان العرب١/١٣٢: ، وأساس البالغة٣/٣٢٤: والمحكم

 .١/١٤١: ، والوسیط في اللغة١/٣٥٤: ، ونجعة الرائد١/٣٤

 .٢/١٢٢: شرح ابن عقیل: ، وینظر١٤٥-١/١٥٠: االعرابسر صناعة : ینظر) ٣٦(

 .١/٤٧: ، وسر صناعة االعراب٢/٤٠٥الكتاب : ینظر) ٣٧(

 .٥٩: البحث الصوتي عند العرب: ینظر) ٣٨(

 .٦٠: المصدر نفسه: ینظر) ٣٩(

 .١/٢٩٨: القاموس المحیط: ینظر) ٤٠(

 .٢/٥٤٢: لسان العرب: ینظر) ٤١(

 .٧/١٥: تاج العروس: ینظر) ٤٢(

، ٣/٢٧٨: ، والمحیط في اللغة١/٢٨٣: جمهرة اللغة: ، وینظر١/٢٢٣: العین: ینظر) ٤٣(

 .٢/١٩٨: واساس البالغة
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 .١/٧٧: ینظر المخصص) ٤٤(

 .٢/٦٨٤: الوسیط في اللغة: ینظر) ٤٥(

 .٢٠٤: الصاحبي في فقه اللغة: ینظر) ٤٦(

 .٤/٤٣٣: الكتاب: ینظر) ٤٧(

 .١/١٩٢: المقتضب: ینظر) ٤٨(

 .٦٢: ة واالبدالالمعاقب: ینظر) ٤٩(

 .٢/٢٩٦: االبدال البي الطیب اللغوي: ینظر) ٥٠(

 .١/١٩٢: القاموس المحیط: ینظر) ٥١(

 .  ٥/١٥٥: المحیط في اللغة: ینظر) ٥٢(

 .٦/١٤: تاج العروس: ینظر) ٥٣(

: ، والمخصص٢/٢٥٩: التهذیب في اللغة: ، وینظر٢/١٤٣: جمهرة اللغة: ینظر) ٥٤(

 .٢/١١٢: ، وكتاب االفعال٢/٣٩: ب كتاب األفعال، وتهذی٢/٢٨٨: ، واللسان١/٢٤٦

 .٦٠٠: القاموس المحیط: ینظر) ٥٥(

، ولسان ١/١٣١: ، والمحكم١/٢٧٥: ، والتهذیب في اللغة٢/٢٤٢: جمهرة اللغة: ینظر) ٥٦(

 .٦/٣٢٠: العرب

 .١٧/٢٩٦: ، وتاج العروس٤/٥٤٢: المحیط في اللغة: ینظر) ٥٧(

 .٦٢: االبدال والمعاقبة: ینظر) ٥٨(

 .٧٧٦: القاموس المحیط: ینظر) ٥٩(

 .٣/٣٥٩: العین: ینظر) ٦٠(

، ٢/١٣٠: ، والمحكم١/٣٦٥، والعباب الزاخر، ٣/٣٣٥: المحیط في اللغة: ینظر) ٦١(

 .٨/٤٧٥: ، واللسان٢/٢٩٨: والمخصص

 .٢٢/٤٠٧: تاج العروس: ینظر) ٦٢(

 .٤/٤٣٣: الكتاب: وینظر) ٦٣(

، ٣٥: ضوء الدراسات اللغویة الحدیثةالمخالفات دراسة صرفیة صوتیة في : ینظر) ٦٤(

 .١٠٥: ومنهج الدرس الصوتي عند العرب

 .٢/٨٢: الخصائص: ینظر) ٦٥(
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 .١٩٠: لحن العامة: ینظر) ٦٦(

 .١/١١٠٢: القاموس المحیط: ینظر) ٦٧(

 .٢/١١: العباب الزاخر: ینظر) ٦٨(

 .٩/٣١٣: ، ولسان العرب١١/٥٩: التهذیب في اللغة: ینظر) ٦٩(

 :بیر الهذليابو ك: ینظر) ٧٠(

 .٣/٣٠١: المحكم: ینظر) ٧١(

 .٤/٤٤١: النهایة في غریب الحدیث: ینظر) ٧٢(

 .١٠/٨): البن یعیش (شرح المفصل : ینظر) ٧٣(

 .١٢٠: االسس النفسیة والبالغیة العربیة: ینظر) ٧٤(

 .١/٦٠: سر صناعة االعراب: ینظر) ٧٥(

 .١٢٨: المفصل: ینظر) ٧٦(

 .٤/٤٣٣: الكتاب: ینظر) ٧٧(

 .١/١٩٢: المقتضب: رینظ) ٧٨(

 .٦٢: االبدال والمعاقبة: ینظر) ٧٩(

 .٢/٢٩٦: االبدال البي الطیب اللغوي: ینظر) ٨٠(

 .٧٠٨: القاموس: ینظر) ٨١(

 .٢٠/٤٠٩: تاج العروس: ینظر) ٨٢(

: ، االمالي٥/٥٨: ، المحیط في اللغة٤/٤٠١: ، وجمهرة اللغة١/٣٨٦: العین: ینظر) ٨٣(

 .١/١٧٢: ائق، الف١/٩٢: ، اساس البالغة٢/٣٦

 ١/٩٩: الوسیط: ینظر) ٨٤(

 .١/٦٣٦: النهایة في غریب الحدیث: ینظر) ٨٥(

 .٧٦ -: االصوات اللغویة: ینظر) ٨٦(

 .٤/٤٣٣: الكتاب: ینظر) ٨٧(

 .٤/٤٣٤: المصدر نفسه: ینظر) ٨٨(

 .٤/٤٣٤: المصدر نفسه: ینظر) ٨٩(

 .١/٧٠: سر صناعة االعراب: ینظر) ٩٠(
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 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

 .١/٧٠: صناعة االعراب، سر ٤/٤٣٤: الكتاب: ینظر) ٩١(

 .١/٢٤١: القاموس المحیط: ینظر) ٩٢(

 .١/٣٧٣: اساس البالغة: ینظر) ٩٣(

 .٧/١١٨: تاج العروس: ینظر) ٩٤(

 .٢/٨٦٦: الوسیط في اللغة: ینظر) ٩٥(

 .١١/٧٨: تهذیب اللغة: ینظر) ٩٦(

 .١٥٦: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: ینظر) ٩٧(

 .١٠/١٢٨: ، وشرح المفصل١/٦٩:  سر صناعة االعراب،٤/٤٣٤: الكتاب: ینظر) ٩٨(

 .١/٣٣٣: القاموس المحیط: ینظر) ٩٩(

 .٩/٣٧: المحیط في اللغة: ینظر) ١٠٠(

 .١٤/٣٠٨: التهذیب في اللغة: ینظر) ١٠١(

: ، وتاج العروس٢/٤١٩: لسان العرب: ، وینظر٥/١١٨: المخصص: ینظر) ١٠٢(

٩/٤١٥. 

 .٤/٤٣٣: الكتاب: ینظر) ١٠٣(

 .٥٦: ح المقدمة الجزریةشر: ینظر) ١٠٤(

 .٦٦٩: القاموس المحیط: ینظر) ١٠٥(

 .٦/٨٧: التهذیب في اللغة: ینظر) ١٠٦(

 .٧/٣٠٨: لسان العرب: ینظر ) ١٠٧(

 .١٩/٣٢٥: تاج العروس: ینظر) ١٠٨(

 .٤/٢٦٧: الكتاب لسیبویه: ینظر) ١٠٩(

 .٤٧: االصوات اللغویة: ینظر) ١١٠(

 .٧١٧: القاموس المحیط: ینظر) ١١١(

 .٧٧٥: ، العباب الزاخر٢١/٢٠: ، الصحاح١/٧٣: یب اللغةتهذ: ینظر) ١١٢(

 .٨/٩٨: ینظر لسان) ١١٣(

 .١/٤٨٣: النهایة في غریب الحدیث للجوزي: ینظر) ١١٤(

 .٩٨: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: ینظر) ١١٥(



       
 

 

 

 

٤٩٤

                                                                                                     

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

 .٢/١٤١٧: اللهجات العربیة في التراث: ینظر) ١١٦(

، واللحن في ٢٢٢): عبد العزیز مطر (ة ، ولحن العام٨١: تثقیف اللسان: ینظر) ١١٧(

 .١٤٨: ، وتحریفات العامة للفصحى في القواعد والبیانات٢٠٣: اللغة مظاهره ومقاییسه

 .٤/٤٣٣: الكتاب: ینظر) ١١٨(

 .٤/٤٣٥: المصدر نفسه: ینظر) ١١٩(

 .٤/٤٣٤: المصدر نفسه: ینظر) ١٢٠(

 .١/٣٥١: االبدال البي الطیب اللغوي: ینظر) ١٢١(

 .٢/١٥١: همینظر المف) ١٢٢(

 .٣٥: درة الغواص: ینظر) ١٢٣(

 ١/٣٣٦٠: القاموس المحیط: ینظر) ١٢٤(

 .٤/١٣٨: المحیط في اللغة: ینظر) ١٢٥(

 .٢/٢٧٥: ینظر المحكم) ١٢٦(

: ، وتاج العروس٣/٣٣٥: ، اللسان١/٨٣: ، والصحاح٢/١٤٨: الجمهرة: ینظر) ١٢٧(

٩/٤٥٢. 

 .٢/٢٦٢: الوسیط: ینظر) ١٢٨(

 .٢/٤٥٦: ربیة في التراثدراسة اللهجات الع: ینظر) ١٢٩(

 .٢٥: االصوات اللغویة: ینظر) ١٣٠(

 .٢/٤٥٦: الدراسات اللهجیة في التراث: ینظر) ١٣١(

 .٢٥: األصوات اللغویة: ینظر) ١٣٢(

 .٢٢٧: دراسة الصوت اللغوي: ینظر) ١٣٣(

 .١/٢٦٩: سر صناعة االعراب: ینظر) ١٣٤(

 .٢/١٥٤: االبدال البي الطیب اللغوي: ینظر) ١٣٥(

 .٣٥: دراسات الصوتیة عند علماء التجویدال: ینظر) ١٣٦(

 .١/٥٨: العین: ینظر) ١٣٧(

 .٢٣٤: ، لحن العامة٢/١٥٤: االبدال: ینظر) ١٣٨(

 .٢/٢٢١: ، المدخل الى تقویم اللسان٦٧: تثقیف اللسان: ینظر) ١٣٩(



       
 

 

 

 

٤٩٥

                                                                                                     

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 فـي القاموس املحيط اإلبدال الصويت  

 .٥٧: تكملة الجوالیقي: ینظر) ١٤٠(

 .١/١٠٥٨: القاموس المحیط: ینظر) ١٤١(

 .٩/١٤٦ :التهذیب في اللغة: ینظر) ١٤٢(

 :دیوان الهذلي: ینظر) ١٤٣(

 .١/٣٤١: العباب الزاخر: ینظر) ١٤٤(

 .٩/١٤٦: ، اللسان٢٣/٤٢٥: تاج العروس: ینظر) ١٤٥(

 .٣/٢٥٨: ، وشرح الشافیة٤/٤٣٦: الكتاب: ینظر) ١٤٦(

 .٢٥٩: ، المبدع في التصریف١/٢٥٧: شرح الشافیة: ینظر) ١٤٧(

 .١/٥٣: سر صناعة االعراب: ینظر) ١٤٨(

 .٣/٢٥٠: ، شرح الشافیة٤/٤٣٣: ابینظر الكت) ١٤٩(

 .٧٠٣: القاموس المحیط: ینظر) ١٥٠(

 .١/٢٣٨: ، المقاییس في اللغة١/٣١٢: العین: ینظر) ١٥١(

، حاشیة ٢/٢٦٧: ، شرح الرضي٢/٢٢٣:  ، االمالي٢/٣٣: تهذیب اللغة: ینظر) ١٥٢(

 .١/١١٠: الصبان

 :الصحاح: ینظر) ١٥٣(

 .١/١٨٨: الفرق بین الحروف الخمسة: ینظر) ١٥٤(

 .٢/٤٣١: اللهجات العربیة في التراث: ینظر) ١٥٥(

 .١/٣٤٨: ، واللهجات العربیة في التراث١/١٦٣: سر صناعة االعراب: ینظر) ١٥٦(

 .٤٦: االصوات اللغویة: ینظر) ١٥٧(

 .٤/٤٣٤: الكتاب: ینظر) ١٥٨(

 .٢/٣٣٧: االبدال البي الطیب: ینظر) ١٥٩(

 .٢/٣٣٧ :، االبدال البي الطیب٣٤٤: تثقیف اللسان: ینظر) ١٦٠(

 .٦٦٧: القاموس المحیط: ینظر) ١٦١(

 .٥/٣١٤: ، العباب الزاخر٥/٣١٤: المحیط في اللغة: ینظر) ١٦٢(

  ١٩/٢٨٨: تاج العروس: ینظر) ١٦٣(


