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اثر االستبدال الصوتي يف التعبري القرآني

د .خميس فزاع عمير
أستاذ اللغة والنحو المساعد
قسم اللغة العربية
كلية التربية  /القائم
بِسْم اهلل الرَحْمَن الرَحِيم
تقديم:
بسم اهلل أبدا والصالة والسالـ على من جاء بأحسن مبدأ  :وبعد
فمن المعلوـ أف الجانب الصوتي ىػو رنػن أساسػي فػي باػاف المعػاني وىػو جػ ء مػن نػ

بمعنػػى انػػو لبنػػن فػػي بنػػاء أوسػػد وىػػو نػػواة لدراسػػن اللوػػن مػػن حاػػل ال لمػػات وأ ػػوات ا والجم ػ

ونلمات ا والنصوص وجمل ا وقد وىب اهلل ع وج اإلنساف القدرة على ف م الوحدات الصوتان

التي يستطاد من خالل ا التعبار عما ي مػن فػي نهسػو ويجػوؿ ب ػا ذىنػو إذ إف اللوػن ىػي مجمػوع
الصػػور الصػػوتان الدالػػن المف ونػػن فػػي أذىػػاف امفػػراد فػػي مجتمػػد مػػا وقػػد تبػػان ل اػػر مػػن العلمػػاء

قديماً وحدي اً أف للجانب الصوتي دوراً م ماً في توضاح الداللػن مػن خػالؿ السػااؽ ذلػك مػا ننػا

نبوػػي فػػي درسػػنا ىػػيا الػػيا ي(م ػ عنػػواف (ا ػػر االسػػتبداؿ الصػػوتي فػػي التعباػػر القرانػػي) والػػيا
دفعني إلى اختاار ىيا العنواف أف لوتنا لم ت ن وما نانت ولن ت وف لػوال القػراف ال ػريم وإف أا

م(اولن لدراسن اللون بعادا عن الوحي ما ىي إال م(ػاوالت مقطوعػن فرأيػت مػن واجبػي أف أنػوف
حارسا أماناً ل يه اللون.
بنػػاءاً علػػى ذلػػك تنػػاوؿ ىػػيا الب(ػػل مه ػػوـ االسػػتبداؿ الصػػوتي وعالقتػػو بالسػػااؽ مػػن

خالؿ ب(ل مهردات معانن فػي نتػاب اهلل الفالػد وقػد اسػتقامت خطػن الب(ػل بعػد جمػد المػادة
وتصناه ا من خالؿ الم(اور اآلتان:

ٕٜٙ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

بدء الب(ل بتقديم موج بانت فا ا عنواف ب( ي وسبب اختااره وم(اور الدراسػن التػي
ضم ا م انتقلت إلى ت(ديد مه وـ االستبداؿ الصوتي اليا تدور حولو دراستنا م عرضت
المب(ل اموؿ وجاء بعنواف االستبداؿ الصوتي في الصوامت ويشم :
ٔ) االستبداؿ في فاء ال لمن.

ٕ) االستبداؿ في عان ال لمن.
ٖ) االستبداؿ في الـ ال لمن.
وجاء المب(ل ال اني بعنواف (االستبداؿ الصوتي في الصوائت) ويشم :
ٔ) االستبداؿ بان الضمن والهت(ن.
ٕ) االستبداؿ بان الضمن وال سر.
م ختمت ىيا الج د بفاتمن أودعت فا ا أىم النتائج .

تمهيد:
نتناوؿ في دراستنا ىيه ظاىرة لووين جديرة بالدرس والت(لا على وفق المن ج الداللي

من خالؿ السااؽ اليا وردت فاو اللهظن .ورغم الب(وث العلمان الر انن حوؿ نتاب اهلل إال أنو
ال ت اؿ تستن ض ع ائم الباح ان لم يد من الب(ل والتدقاق والت(لا في افاقو التػي ال ن ايػن لػو

إذ إف ال(ديل عن تلك اآلفاؽ في نماء دائم وال تقاؿ فاو ال لمن امخارة ون باحل حسب ما

تاسر لو من أدوات ب( و ي شف اهلل لػو جانػب مػن عجائػب ىػيا ال تػاب المعجػ { قػ لػو نػاف

الب(ر مداداً ل لمات ربي لنهد الب(ر قب أف تنهد نلمات ربي } اآلين [ال ف . ]ٜٔٓ :

إف التأمػ واممانػػن والدقػػن تتطلػػب منػػا أف نتوقػػف عنػػد االسػػتبداؿ الصػػوتي مف الػػدرس

الصوتي يعد ( الفطوة امولى للػدارس اللسػاني مف الصػوت أ ػور وحػدة فػي اللوػن)))(ٔ).والػن

القراني لو تعبار فني مقصود يعتمد إبتداءاً على الجانب الصوتي اليا يت(د مد جانب البنان م

يأتي الجانب الن(وا لاهسر الجم م يأتي السااؽ لاماط الل اـ عػن الم(تػوا المػراد مػن تلػك

ال لمػػن فالداللػػن السػػااقان لالسػػتبداؿ الصػػوتي مػػن القضػػايا التػػي يػػولت المشػػتولان فػػي مجػػاؿ
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الدرس اللووا قديماً وحدي ا وقد تناولت الدراسػات اللوويػن ىػيا المه ػوـ مػن زوايػا متعػددة فقػد
تتبد القدماء والم(د وف ىيا المصطلح في نتب م الصػرفان والصػوتان ومػا يفػ

معطاػات الػن

القراني وحاولوا ت(ديد مسار المصطلح فاإلبداؿ والتبدي والتبدؿ واالستبداؿ ألهاظ متقاربن في

الداللػػن أا جع ػ يػػيء م ػػاف اخػػر والتبػػدي قػػد يقػػاؿ للتوااػػر مطلقػػا وإف لػػم يػػأت ببدلػػو قػػاؿ

تعالى{ :فبدؿ اليين ظلموا قوال غار اليا قا ل م} [البقرة{ ]ٜ٘/ولابدلن م من بعد خػوف م

أمنا} [النور ]٘٘/وقػاؿ تعػالى{ :فأولئػك يبػدؿ اهلل سػائات م حسػنات} [الهرقػاف ]ٚٓ/قاػ  :أف

يعملػػوا أعمػػاال ػػال(ن تبط ػ مػػا قػػدموه مػػن اإلسػػاءة وقا ػ  :ىػػو أف يعهػػو تعػػالى عػػن سػػائات م

وي(تسػب ب(سػنات م وقػاؿ تعػػالى{ :فمػن بدلػو بعػد مػػا سػمعو} [البقػرة{ ]ٔٛٔ/وإذا بػدلنا ايػػن
م اف ايػن} [الن(ػ { ]ٔٓٔ/وبػدلناىم بجنتػا م جنتػان} [سػبأ { ]ٔٙ/ػم بػدلنا م ػاف السػائن
ال(سنن} [امعراؼ{ ]ٜ٘/يوـ تبدؿ امرض غار امرض} [إبراىام ]ٗٛ/أا :توار عن حال ا

{أف يبػػدؿ ديػػن م} [غػػافر{ ]ٕٙ/ومػػن يتبػػدؿ ال هػػر باإليمػػاف} [البقػػرة{ ]ٔٓٛ/وإف تتولػػوا
يستبدؿ قوما غاػرنم} [م(مػد ]ٖٛ/وقولػو{ :مػا يبػدؿ القػوؿ لػدا} [ؽ ]ٕٜ/أا :ال يواػر مػا

سبق في اللوح الم(هوظ تنبا ا على أف ما علمو أف سا وف ي وف على ما قد علمو ال يتوار عن

حال ػػو .وقاػ ػ  :ال يق ػػد ف ػػي قول ػػو خل ػػف.وعل ػػى ال ػػوج ان قول ػػو تع ػػالى{ :ال تب ػػدي ل لم ػػات اهلل}
[يػػونس{ ]ٙٗ/ال تبػػدي لفلػػق اهلل} [الػػروـ ]ٖٓ/قا ػ  :معنػػاه أمػػر وىػػو ن ػػي عػػن الفصػػاء.
وحقاقتو :ىم اليين بدلوا أحوال م اليمامن بػأحوال م ال(ماػدة وىػم المشػار إلػا م بقولػو تعػالى:

{أولئػك يبػدؿ اهلل سػائات م حسػنات} [الهرقػػاف ]ٚٓ/وقػد اختػار الباحػل مصػطلح (االسػػتبداؿ)

لمػػا ي(م ػ معنػػاه اللوػػوا واال ػػطالحي مػػن دالالت تنسػػجم ومػػا تتعػػان أف ت ػػوف علاػػو ف ػػرة

الموضوع وىو مصػطلح اقػرب وانسػب إلػى درسػنا فػال م ة والسػان والتػاء تػدؿ علػى الطلػب فػي
إلػى ذلػك ب(اػل يػيدا ذلػك

ماداف درسنا أا طلب استبداؿ وت بصوت اخر ل(اجػن الػن
إلػػى حػػدوث تواػػر فػػي داللػػن ال لمػػن نمػػا (أ اف اختاػػار المصػػطلح يه ػػم مػػن الشػػرح والشػػاىد وال

تقػػوا علػػى التهريػػق بػػان المصػػطل(ات وتهريق ػػا ب ػ ضػػم ا أولػػى تقلػػاالً لعػػدد المصػػطل(ات

وتوحاداً من غار تشقاق مشوش في اله م وال(هظ والتطباق والتيوؽ الجماؿ)(ٖ) و((ال ن اع فػي
أَ ّف ل ػ ّ قػػوـ مػػن العلمػػاء ا ػػطالحات مفصو ػػن يسػػتعملون ا فػػي معػػاف مفصو ػػن ّإمػػا مَن ػػم
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ػار
نقلوىا ب(سب عرف م إلى تلك المعاني أو من م استعملوىا فا ػا علػى سػبا التج ّػوز ػم َ
المجاز يائعاً وال(قاقػن مولوبػن))(ٗ)  .وقػد ذنػر ابػن فػارس أف (مػن سػنن العرباػن إبػداؿ ال(ػروؼ

وإقامن بعض ا مقاـ بعض فأما ما جاء في نتاب اهلل – ج ناءه ػ فقولو (فانهلق ف اف ن فرؽ)
فالالـ والراء يتعاقباف نما تقوؿ العرب فلق الصبح وفرقو)(٘) وقد ع ّد الفلا االستبداؿ الصوتي

ظػػاىرة ػػوتان إذ ذنػػر االسػػتبداؿ بػػان القػػاؼ والهػػاء فػػي قػػول م ال عػػاؽ وال عػػاؼ

() ٙ

ومصػػطلح

االسػػتبداؿ الصػػوتي يعنػػي وضػػد ػػوت أو مقطػػد لوػػوا م ػػاف ػػوت أو مقطػػد لوػػوا اخػػر ومػػا

ي(ػػدث مػػن توااػػر فػػي الػػدالالت يهضػػي إلػػى توااػػر فػػي المػػدلوالت( )ٚاا أ ّف ىنػػاؾ تقاربػػا ملموسػػا

مرن يا بان اللهظان ي وف نتاجن تقارب الصوتان ول ن ىيا ال يعني أف ال لمتان ت(مػالف معنػى
نلمن معنى مفالهاً قاؿ الساوطي((فانظر إلى بػديد مناسػبن املهػاظ لمعانا ػا

واحداً ب إف ل
وناف فاوتت العرب في ىيه املهاظ المقترنن المتقاربن فػي المعػاني فجعلػت ال(ػرؼ امضػعف
فا ػػا واملػػان وامخهػػى وامسػ وامىمػػس لمػػا ىػػو أدنػػى وأقػ وأخػػف عمػالً أو ػػوتاً وجعلػػت
ال(رؼ امقوا واميد وامظ ر وامج ر لما ىو أقوا عمالً وأعظػم حسػاً…))(.)ٛف نػاؾ رننػاف
أساسااف يعتمد علا ما المصطلح ىما:

ٔ -الصػػوت اللوػػوا ووظاهتػػو وطباعتػػو أىػػي أ ػػوات سػػاننن أـ حرنػػات احت اناػػن أـ حنجريػػن
مج ورة أـ م موسنٓ
ٕ -داللن ال لمن التي أستبدؿ فا ا امت أو ائت من خالؿ السااؽ ٓ
بمعنػى أدؽ أف الصػػوت المػدروس فػػي ىػيا الب(ػػل ىػو مػػا لػو القػػدرة علػى إيجػػاد توااػػر

داللي بان نلمتان مفتلهتي المعنى ويعد ىيا اإلجراء االستبدالي من جا علماا يهاػد منػو الباحػل

فػػي إدراؾ الترناػػب وجمالااتػػو وغاياتػػو ودرسػػنا ىػػيا ينطلػػق مػػن اختاػػار وحػػدات لوويػػو معانػػو علػػي
سبا االنتقاء ال االستقصاء وقد توالت امم لن الواردة في نتاب اهلل بام وات الدالن والم(ددة

لدالالت املهاظ .
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المبحث األول :االستبدال الصوتي بين الصوامت
الصػػامت ىػػو الصػػوت اللوػػوا الػػيا ي(ػػدث نتاجػػن احت ػػاؾ فػػي م ػػاف مػػا مػػن ج ػػاز

النطق وىو ال(رؼ الصػ(اح فػي العرباػن( )ٜوقػد درس االخػتالؼ بػان الصػوامت علماانػا اموائػ
و رحوا بوجود اختالؼ داللي بػان املهػاظ ذات الصػوامت المفتلهػن ورأوا أ اف معػاني ام ػوات

القويّػػن تنػػتظم للتعباػػر عمػػا يناسػػب ا مػػن دالالت وام ػػوات الضػػعاهن لمػػا يتهػػق مع ػػا "مػػن ذلػػك
قػػول م" :الوسػػالن" و "الو ػػالن" والصػػاد -نمػػا تػػرا -أقػػوا ػػوتاً مػػن السػػان لمػػا فا ػػا مػػن
استعالء والو الن أقوا معنى من الوسالن وذلك أ اف التوس لاست عصمن الو والصلن ب
الصلن أ ل ا من اتصاؿ الشيء بالشيء ومماستو لو ونونو في أن ر امحواؿ بعضػاً لػو ناتصػاؿ
امعضاء باإلنساف وىي أبعاضو ون(و ذلك والتوس معنى يضعف ويصور أف ي ػوف المتوسػ

لقوت ػػا للمعنػػى امقػػوا والسػػان
جػ ءاً نػػالج ء مػػن المتوس ػ إلاػػو وىػػيا واضػػح فجعلػػوا الصػػاد ّ
(ٓٔ)
ِ
"س ِعاد" والدلا على أف "الصاد" أقوا ىو
لضعه ا للمعنى امضعف)
.ونيلك " َ عاد" و َ
تعبارىػػا علػػى الصػػعود وىػػيا الهع ػ ىػػو مػػا يػػرا بػػالعان و "سػػعاد" ىػػو مػػا ت(سػػو الػػنهس بػػدوف

رايتو(ٔٔ) وجاء فػي الفصػائ

(أال تػراىم قػالوا :قضػم مػا فػي الاػابس وخضػم فػي الرطػب وذلػك

لقػػوة القػػاؼ وضػػعف الفػػاء فجعلػػوا الصػػوت امقػػوا للهع ػ امقػػوا والصػػوت امضػػعف للهع ػ

امضػػعف)(ٕٔ) ف ػ

ػػامت داخػ ال لمػػن لػػو القػػدرة علػػى إيجػػاد تواػػر واضػػح فػػي المعنػػى ولعػ

انتقاء مقطد (اؿ)في االستفداـ اللهظي يس م في توضاح الداللن:
ف
ز
ج

يضاؼ إلا ا المقطد (اؿ)

ؽ
س
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يتضح لدينا أف ىناؾ اختالفا داللاػاً واضػ(اً مػن خػالؿ اخػتالؼ

من خالؿ ىيا الش

فاء ال لمن فاصبح لدينا ناؿ ػ زاؿ ػ جاؿ ػ قاؿ ػ ساؿ ول

واحد من ما داللتو.

ونيلك التنوع في الـ ال لمن م الً
ب
ر

طا

ؼ
ح
يضاؼ إلا ا المقطد (طا) فتصبح طاب ػ طار ػ طاؼ ػ طاح فالتنوع واضح فػي اللهػظ
وما يع سو من دالالت متنوعن.
ومػػن علمػػاء العرباػػن الػػيين أدرنػػوا ىػػيه الظػػاىرة الصػػوتان ابػػن فػػارس فػػي معجػػم مقػػاياس

نمػػا نباػػراً مػػن ال لمػػات التػػي حصػ فا ػػا م ػ ىػػيا اإلبػػداؿ فػػأدا نػ
اللوػػن ف ػػو يػػورد ّ

ػػامت

داللن تفتلف عن الداللن التي أداىا امت اخر ومن ىيه امم لن ما يلي:

فر عن أسنانو
فر :الهاء والراء يدالف على معاف ال ن .اموؿ :االن شاؼ في قول مّ ( :

إذا تبسم أا نشف عن ا) .وال اني :جنس من ال(اواف في م  :الهرير وىو ولد البقرة .وال الل:
الفهن والطاش .يقاؿ :رج فرفار بمعنى طائش.
ف  :يدؿ على الفهن.
فش :يدؿ على االنتشار وقلن التماسك.
فض :يدؿ على التهريق والتج ئن.
فظ :يدؿ على ال راىن.
فغ :يدؿ على م(اناة الصوت .يقولوف :الهوهون

ٕٗٚ

(ٕٔ).

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

نما أورد ابن فارس في مقاياسو جملن من املهاظ امخرا التي تتألف من مادة واحدة

وىػػي الهػػاء والػػراء ؼ .ر) و ػػامت الػػل يواػػر معنػػى ىػػيه المػػادة نلمػػا حصػ إبػػداؿ ومػػن ىػػيه
املهاظ :فرز فرس فرش فرص فرض فرط فرع فرغ فػرؽ فػرؾ فػرـ فػره فػرا فػرت
فرث فرج فرح فرخ فرد الػ … ونػيلك مػادة ؽ .ط) مػد ػامت الػل فػي م ػ  :قطػد
قطف قط

قطم قطن قطو قطب ال (ٖٔ).

أوالً :االستبداؿ في فاء ال لمن
ب ا ن وم ا ن

ورد ىيا االستبداؿ بان الباء والمام في قولو تعػالى {إِ اف أَ او َؿ بػاػت و ِ
ض َػد لِلنا ِ
ػاس لَلا ِػيا
َْ ُ
بِبَ ا ػنَ ُمبَ َارن ػاً} [اؿ عمػػراف ]ٜٙ:وقولػػو تعػػالى { َو ُىػ َػو الاػ ِػيا َنػ ا
ػف أَيْػ ِػديَػ ُ ْم َع ػ ْن ُ ْم َوأَيْػ ِػديَ ُ ْم َع ػ ْنػ ُ ْم
بِبطْ ِن م ا نَ ِمن بػ ْع ِد أَ ْف أَظْ َهرُنم َعلَا ِ م وَنا َف اللاػوُ بِمػا تَػ ْعملُػو َف ب ِ
صػاراً} اؿ عمػراف [ٕٗ] والتعلاػ
َ َ َ
َْ
َ َ
َ ْ ْ َْ
الصوتي اليا سوغ ىيا االسػتبداؿ فػي ىػيين اللهظػان ىػو أف البػاء ػوت يػديد والمػام ػوت
رخو فناسب البػاء (البػك الػداؿ علػى ال حػاـ منػو فػي ال(ػج يبػك النػاس بعضػ م بعضػاً أا يػ حم

بعضػ م بعضػاً وسػػمات (ب ّ ػػن) من ػػم ي دحمػػوف فا ػػا)(ٗٔ)وقػػاؿ الشػػعراوا((لننظػػر إلػػى ايػػتقاؽ "
ػك الم ػاف " أا ازدحػم الم ػاف وى ػيا نعػرؼ مػن قولػو
م ن " وايػتقاؽ " ب ّ ػن " .إننػا نقػرأ " ب ّ
ال(ق } :إِ اف أَ او َؿ بػات و ِ
ض َد لِلن ِ
ااس لَلا ِػيا بِبَ ا ػنَ ُمبَ َارنػاً { أا أنػو م ػاف االزدحػاـ الػيا يػأتي إلاػو
َْ ُ
ن الناس ون الوفود لت ور بات اهلل ال(راـ وال أدؿ على ازدحاـ البات ال(ػراـ مػن أف الرجػاؿ

والنساء يفتلط بعض م ببعض واإلنساف يطوؼ بالبات ال(راـ وال يػدرا أنػو يسػار وقػد يلمػس

امرأة أ ناء الطواؼ))(٘ٔ) .ولاس السااؽ نيلك في اين الهتح فقد ذنرت م ػن باسػم ا المشػ ور

داللن على م اف معان و ىي ىيه البلدة الشريهن المعروفن .فقد ساعد ملمح الج ر والشدة فػي
امت الباء على داللن ال حاـ اليا ىو أن ر انسجاما مػد السػااؽ الػيا وردت فاػو والػيا ماػ

دالل ػػن ىػػػيا الصػ ػػامت (الباء)فأ ػ ػػبح أن ػ ػػر بػ ػػروزا وأجم ػ ػ إيقاعػ ػػا مجاورت ػػو للص ػػوت الم م ػػوس
(ال اؼ)مما أضاؼ قوة وانسجاما بان اللهظ والمعنى .

ٕ٘ٚ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

ولم
ىم َ
َ

دؿ ىػػياف اللهظػػاف علػػى العاػػب والطعػػن فػػي النػػاس وال(ػػط مػػن قامػػو وذنػػرىم بمػػا ال
ّ
ي(بوف( )ٔٙقاؿ تعالى َ {:ويْ لِ ُ ُى َم َة ل َُم َة} ال ُ َم َةٔ .
واللم قاؿ الفلا (وال م ة من ي م أخاه في قهاه من
وقد فرؽ أى اللون بان ال ْم
ْ
خلهو بعاب واللم ة في االستقباؿ)( )ٔٚوقاؿ ابن اإلعرابي ( :ال َماز العاػابوف فػي الواػب واللَمػاز
الموتابوف في ال(ضرة) ( )ٔٛفاللم ىو العاب في الوجو وال م ىو العاب بالواب.

ويبدو أف وجػود ػوت الػالـ المج ورىػو أقػرب للتعباػر وإظ ػار لمػا ىػو أعظػم وأفضػ

بما يػوقض السػمد وينبػو اإلنسػاف إلػى وقػد ظػاىرة اللمػ التػي ىػي أيػد أ ػراً مػن داللػن ال مػ الف

اليا يطعنك في وج ك امػاـ اآلخػرين ويرماػك بشػيء أنػت منػو بػراء ي ػوف وقعػو أيػد فامػا إذا
ِ
س ػ ػ ُ ْم}
نػ ػػاف يطعنػ ػػك فػ ػػي غاابػ ػػك .وجػ ػػاء اللم ػ ػ من ا ػ ػاً عنػ ػػو فػ ػػي قولػ ػػو تعػ ػػالى { َوال تَػلْم ػ ػ ُوا أَنْػ ُه َ
[ال(جرات ٔٔ:قاؿ ابن قتابن (أا ال تعابوا أخوان م من المسلمان من م نأنهس م)(. )ٜٔوقاؿ
الطبرا فجع الالم أخاه الم اً نهسو الف الميمنان نرج واحد والميمنان نالجسد الواحد

(ٕٓ)

.

ويظ ػر أ ػػر ذلػك الصػػامت (الػالـ) مػػن خػالؿ سػػااؽ ال(ػاؿ فقػػد اسػتعم القػػراف اللمػ

دوف ال م في ال(ديل عن المنػافقان فػي أ نػاء توزيػد الصػدقات قػاؿ تعػالى{ ومػن م مػن يلمػ ؾ

في الصدقات } أا أن م قػالوا أف الرسػوؿ ػلى اهلل علاػو وسػلم ال يقسػم الصػدقات والمسػاواة
مما يدؿ على أف معاني اللم أيد وأوقد من ال م

(ٕٔ)ٓ

انااً :االستبداؿ في عان ال لمن
يعف ويوَف
َ
شواؼ لون :ىو غالؼ ي(اط بالقلب ف و دونو نال(جاب ويوَهو يوْهاً بمعنػى و ػ
ال َ

إلى يواؼ قلبو والشوف ىو أعالي ن ييء ورأسو فشوف الجب  :رأسو وأعالاو ويوف القلب
اىػا
ىو رأسو المعلق عند النااط (ٕٕ)قاؿ تعالى َ { :وقَ َ
اؿ نِ ْس َوة فِي ال َْم ِدينَ ِن ْام َرأ ُ
َت ال َْع ِي ِ تُػ َرا ِو ُد فَػتَ َ
ضالؿ ُمبِان}يوسفٖٓ.
َع ْن نَػ ْه ِس ِو قَ ْد َيوَ َه َ ا ُحبّاً إِناا لَنَػ َر َاىا فِي َ
ٕٚٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

وق ػػد ذن ػػر أغل ػػب المهس ػػرين أف (يػ ػوَف وي ػ َػعف) بمعن ػػى ل ج ػػي واح ػػد ول م ػػا دالل ػػن

واحػػدة(ٖٕ) وداللػػن السػػااؽ توضػػح لنػػا اختالفػاً واضػػ(اً بػػان اللهظػػان فالشػػعف فػػي العرباػػن بمعنػػى

ال(رؽ (من يعف البعاػر إذا ىنػأه فأحرقػو بػالقطراف)(ٕٗ) وقػاؿ اخػروف :يػعاؼ الجبػاؿ  :أعالا ػا
يييد ذلك قوؿ الرسػوؿ م(مػد ػلى اهلل علاػو وسػلم ((يويػك أف ي ػوف خاػر مػاؿ المسػلم غػنم

يتبد ب ػا يػعف الجبػاؿ ومواقػد القطػر يهػر بدينػو مػن الهػتن))(ٕ٘) قػاؿ ابػن حجػر ((معناىػا راوس
الجباؿ ولم يرد في القراف والعػرب تقػوؿ فػالف مشػعوؼ بهالنػن أا بػرح بػو حب ػا وأمػا بالمعجمػن

فاقاؿ لصق بقلبي وداخلو والشواؼ حجاب القلب))

()ٕٙ

وىو مناسب للتباين الصوتي بان الصامتان فالشوف يمس القلب برقن وعيوبػن يتػيوق ا

الول اف أوؿ حبو جاء في الب(ر الم(اط (يوف  :خرؽ الشواؼ وىػو حجػاب القلػب  .وقاػ

 :سػػويدااه وقاػ  :داء يصػ إلػػى القلػػب فانهػػي إلػػى القلػػب  .ونسػػر الوػػان لوػػن تمػػام  .وقاػ :
الشواؼ جلدة رقاقن يقاؿ ل ا لساف القلب يوف و لت ال(دة إلى القلب ف اف ي(تػرؽ مػن

ب قلبو)
يوف البعار إذا ىنأه فأحرقو بالقطراف والمشووؼ اليا أحرؽ ُ
ال( َ

()ٕٚ

ق ػػاؿ أب ػػو الس ػػعود ف ػػي قول ػػو تع ػػالى ق ػػد ي ػػوه ا حب ػػا(أا ي ػػق حب ػػو ي ػػواؼ قلب ػػا ى ػػو

حجابو)( .)ٕٛيعضد ذلك نلو ما روا عن السلف فػي الداللػن الصػوتان الخػتالؼ اللهظػان فػي أف
ب القات والشعف جنوف( )ٕٜيييد ذلك نلو هتا الج ر واالحت ػاؾ اللػياف يتصػف
الشوف ال( ُ
ب ما وت الوان الػيا يػوحي فػي الومػوض والفهػاء ن(ػو  :غػرؽ-غػاـ-غهػ -غمػض -غػدر ػ

مما يم ن االعتماد علاو في تبااف ىيا اممر ف أف ال(ب متفهااً بان جنبات القلب اذ(إف ىيا

تصػػريح خػػرج فػػي غابػػن العقػ نانػػت المػػرأة فاػػو مولوبػػن علػػى أمرىػػا حتمػػا)(ٖٓ) أمػػا الشػػعف ف ػػو
لوعػػن واتقػػاء واحتػػراؽ للقلػػب ونػػأف ال(ػػب قػػد مضػػى علاػػو زمػػن طويػ الػػيا أفصػػح عنػػو ػػامت
العػان المج ػور المتوسػط الػيا يػوحي باالنتشػار والوضػوح ن(ػو علػم ػ يػد ػ يػعر ػ سػمد ػ رفػد ػ

(ٖٔ)
وضد  .فقد أضاؼ امت الوان داللن واض(ن على االختهاء ونػأف ذلػك ال(ػب نػاف متفهاػاً
بان جنبات قلب تلك المرأة فالداللن منب قن بش واضح من حس الصوت .

ٕٚٚ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

ال اً :االستبداؿ في الـ ال لمن
َج ََ ََ و جح:

ػج المػػاء ي ػ ّج َ ُجوجػػا إذا انصػػب ومػػاء َ اجػػاج
ال ػ ج فػػي اللوػػن :ػ ي
ػب الشػػيء يُقػػاؿ :ػ ّ
أاَ بااب و ّجو ي ّجو ّجا اذا بو ومطر ّجاج :يديد االنصباب جداً و َججت الماء والػدـ
ا ّجو ّجا اذا ساّلتو وأتى الوادا ب جاجو أا بسالو وال ّج الصب ال اروالماء ال ّجاح ىو الماء
المصبوب .م اجح الماء " مصابّو يقاؿَ :ج الماء وأتػى الػوادا ب جاجػو )ٖٕ( .قػاؿ اهلل تعػالى
ِ
ِ ِ
ػج العػج والػ ّج)
اء َ اجاجاً ( ﴾ .النبػأ )ٔٗ:وفػي ال(ػديل( :أفضػ ال( ّ
َوأَنْػ َلْنَا م َن ال ُْم ْعص َرات َم ً
ػج والػ ّج .أا :رفػد
وال(ديل يرويو أبػو ب ػر الصػديق أف النبػي سػئ أا ال(ػج أفضػ قػاؿ :الع ّ
)ٖٖ(.
الصوت بالتلبان وإسالن دـ ال دا
والػيا يظ ػػر أ اف ِداللػنَ اللهػػظ علػػى المبالوػػن فػػي انصػػباب المػػاء يعػػود الػػى داللػػن اللهظػػن

نهس ا ال بداللن اوت ا على المبالوػن وىػي (فَػعاػاؿ) واف نانػت ىػيه الصػاون قػد زادت مػن داللػن
اللهظ على ىيا المعنى وىيا عنصر داللي إضافي أضاف الى المعنى ام لي للهظن فضػالً عػن

أف استعماؿ ( اجاجا) دوف سواىا من املهاظ حققت تناسقاً لهظااً باتهاق ا مػد قبل ػا مػن فوا ػ
ااجا – َ اجاجػا – نباتػا – ألهافػا – مر ػادا…..الػ ف ػيا االسػتبداؿ الصػوتي فػي الـ
اآلا… َوى َ
ب استبداالً في معنى اللهظن أيضاً فالماء ال ّجاج ىػو
ال لمن بان فونامي (الجام) و(ال(اء) سبّ َ
الساّاؿ ب رة وم اج(و أا  :مصابّو أو مواضد انصبابو (ٖٗ).

والتعلا الصوتي ل يا االستبداؿ ىو اف الصوت المج ور الشديد الجام ذا وقػد قػوا

ومي ر يبان ابعاد الداللن الصوتان التي توحي باالنسجاـ والتوازف في اختاار الصامت اليا يو

المتلقي الى المعنى المراد.
قبض وقب َ :
َ

والقباصػن ويعبػر عػن

القب  :التناوؿ بأطراؼ ام ابد والمتناوؿ ب ا يقاؿ لو :القػب
ْ
القلا بالقبا وقرئ( :فقبصت قبصػن) (سػورة طػو .ٜٙ :وىػي قػراءة يػاذة قػرأ ب ػا ابػن ال باػر

وأبو العالاػن وقتػادة)(ٖ٘) والقبػوص :الهػرس الػيا ال يمػس فػي عػدوه امرض إال بسػناب و وذلػك
ٕٚٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

استعارة ناستعارة القب

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

لو في العدو .والقبض :تناوؿ الشيء بجماد ال ف .ن(و قبض الساف

وغاػػره .قػػاؿ تعػػالى{ :فقبضػػت قبضػػن} [طػػو ]ٜٙ/فقػػبض الاػػد علػػى الشػػيء جمع ػػا بعػػد تناولػػو

وقبض ا عن الشػيء جمع ػا قبػ تناولػو وذلػك إمسػاؾ عنػو ومنػو قاػ إلمسػاؾ الاػد عػن البػيؿ.

ق ػػبض .ق ػػاؿ{ :يقبض ػػوف أي ػػدي م} [التوب ػػن ]ٙٚ/أا :يمتنع ػػوف م ػػن اإلنه ػػاؽ ويس ػػتعار الق ػػبض
لت(صا الشيء وإف لم ي ن فاو مراعػاة ال ػف نقولػك :قبضػت الػدار مػن فػالف أا :ح ت ػا.

قاؿ تعالى{ :وامرض جماعا قبضػتو يػوـ القاامػن} [ال مػر ]ٙٚ/أا :فػي حوزتػو حاػل ال تملاػك

محد .وقولو { :م قبضناه إلانا قبضػا يسػارا} [الهرقػاف ]ٗٙ/فإيػارة إلػى نسػ الظػ الشػمس.

ويسػػتعار القػػبض للعػػدو لتصػػور الػػيا يعػػدو بصػػورة المتنػػاوؿ مػػن امرض يػػائا وقولػػو{ :يقػػبض
ويبسط} [البقرة ]ٕٗ٘/أا :يسلب تػارة ويعطػي تػارة أو يسػلب قومػا ويعطػي قومػا أو يجمػد
مرة ويهرؽ أخرا أو يمات وي(اي وقد ي نى بالقبض عن الموت فاقاؿ :قبضن اهلل(ٓ )ٖٙ

وأيػػار علماانػػا إلػػى تلػػك الداللػػن قػػاؿ أبػػن جنػػي (القػػبض بالضػػاد المعجمػػن بالاػػد نل ػػا

وبالصػػاد غاػػر المعجمػػن بػػأطراؼ ام ػػابد)()ٖٚوفػػي ذلػػك معنػػى واضػػح أف الضػػاد بج ػػره قػػد الئػػم
القبض بال ف نل ا وناسب الصاد ب مسو االخي باطراؼ اال ابد فا وف للصوت المج ور مػن

سمات القوة وطباعن التأ ار ما ال ي وف لواره من الصوامت.
نضح ونض َ :
َ

ػرش رقاػػق
النضػػح لوػػن يػػدؿ علػػى يػػيء ينػػدا ومػػا يػػرش يقػػاؿ ل ػ مػػا رؽ :ن ْ
ضػػح الف الػ َ

ضػح وىػو دفػق المػاء وقػد قاػ  :غاػل
ض ف و أن ر من الن ْ
ض(ت البات بالماء أما الن ْ
فاقاؿ ن َ
()ٖٛ
ضػاخن ن اػػرة المػاء فػوارة ورد ىػػيا اللهػظ فػي قولػػو تعػػالى فػػي
ضػاخ أا ن اػر ال طػػوؿ وعػان ن ّ
نّ
ػاختَ ِ
و ػػف الجن ػػن التػػي وعػػد ب ػػا المتقػػوف ِ  :فا ِ مػػا َعاػنَػ ِ
ػاف نَ ا
اف[ الػػرحمن ]ٙٙ:جػػاء فػػي
ضػ َ
َ ْ
()ٖٜ
ض ما ايػت ّد فورانػو مػن ينبوعػو)) ويتّهػق أىػ اللوػن والتهسػار علػى أ ّف
القاموس الم(اط ((الن ْ
اآلين قُرئت بال(اء والفاء وأ ّف في ىيا االستبداؿ الهونامي تواّراً داللااً واليا يبدو واض(اً أ ّف
ضػح بال(ػاء غاػر المعجمػن
اللهظان بان ما فارؽ في الداللن من خػالؿ السػااؽ قػاؿ ابػن جني((النَ ْ
للماء السفاف ِ
ض ُ بالفاء لما يَقوا أ ُره قبا ال وب ون(ػوه بلػالً ظػاىراً
يف ّ
ف أ رهُ وقالوا  :النَ ْ
وذلك م ّف الفاء أوفى وتاً من ال(اء أال تػرا إلػى ِغلَػظ الفػاء وِرقّػن ال(ػاء)) (ٓٗ) وىػيا مػا
ٕٜٚ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

أيػػده الػػرازا فػػي تهسػػاره إذ جعػ

ػػعود المػػاء الػػى أعلػػى يػػرطاً فػػي الو ػػف بالنضػ ولػػاس قػػوة

الماء ف(سب (ٔٗ) ومما يييد أف النض أقوا من النضح ما ورد في ال(ديل النبوا اليا رواه
اإلماـ أحمد (.. .فاقب خالد بن الولاد ب(جػر فرمػى رأسػ ا فتنضػح الػدـ علػى وجػو خالػد فسػب ا

خالػػد فقػػاؿ النبػػي ػػلى اهلل علاػػو وسػػلم :م ػالً فػػو الػػيا نهسػػي باػػده لقػػد تابػػت توبػػن لػػو تاب ػػا

احب م س لوهر لػو)(ٕٗ)وتسػعهنا ػهات الصػامت فػي توجاػو الداللػن فال(ػاء والفػاء ػامتاف

نالىما م موس احت اني إال أف داللن قوة فوراف المػاء مػن خػالؿ ػوت الفػاء الػيا ىػو أيػد

احت انػاً مػػن ال(ػػاء أضػػاؼ داللػػن ػػوتان واضػػ(ن فػػي منظػػر ذلػػك المػػاء الصػػاعد إلػػى أعلػػى ممػػا
ييدا إلػى زيػادة المنظػر روعػن وجمػاالً فػي ذلػك المشػ د المبػدع الػيا بػان أ ّف النعػام فػي الجنػن

على أنم وجو وأحسنو.

المبحث الثاني  :االستبدال الصوتي بين الصوائت
الصػػائت  :ىػػو الصػػوت اللوػػوا الػػيا ي(ػػدث نتاجػػن ت اػػف فػػي ج ػػاز النطػػق ب(اػػل

يفػػرج ال ػػواء حػػرا بػػال احت ػػاؾ إلػػى خػػارج الهػػم (ٖٗ) وقػػد درس علمػػاء اللوػػن قػػديما وحػػدي ا ىػػيا
اممػػر وبانػػوا أف العرباػػن تتفػػي مػػن الصػػائت وسػػالو للتهريػػق بػػان دالالت مفتلهػػن ومعػػاف متقاربػػن

وسػػعوا إلػػى ال شػػف عػػن تلػػك المعػػاني(ٗٗ) نمػػا أيػػار علماانػػا الػػى أف ػػهتي القػػوه والضػػعف
تتصالف بالمعنى ومػن ىػيالء العلمػاء سػابويو والمبػرد وابػن جنػي والرضػي االسػترابادا

(٘ٗ)

وقػد

أدرؾ ابن جني الوظاهن الداللان للصوائت القصارة وأىمات ا في بااف الهروؽ الداللان بان املهاظ

وماز بان دالالت اللهظن الواحدة عند اختالؼ حرنات ػا إذ يقػوؿ  " :الػيؿ فػي الدابػن  :ضػ ّد
الصػػعوبن وال ػ ييؿ لإلنسػػاف وىػػو ض ػ ّد الع ػ ّ ونػػأنّ م اختػػاروا للهص ػ ِ بانّ مػػا الضػ ّػمن لألنسػػاف

لقوت ػػا
وال سػػرة للدابّػػن م ّف مػػا يل(ػػق اإلنسػػاف أنبػػر قػػدراً ّ
ممػػا يل(ػػق الدابػػن واختػػاروا الضػ ّػمن ّ
لإلنسػ ِ
ػاف وال سػػرة لضػػعه ا للدابّػػن)( )ٗٙوقػػد اتّهقػػت نظػػرة الدراسػػات اللوويػػن ال(دي ػػن مػػد اراء
القػػدماء فػػي قػػدرة ال(رنػػات علػػى توجاػػو معػػاني املهػ ِ
ػاظ علػػى وفػػق مػػا يريػػده المػػت لم فاقػػوؿ

يصور عالقن الصوامت بال(رنات في بنان ال لمن
الدنتور عبد الصبور ياىان  " :ولع ّ أفض ما ّ
ػادة ال لمػن ال ابتػن ت(مػ المعنػى ام ػلي الّػيا تػدؿ علا ػا
أف نقػوؿ  :إ ّف الصػوامت ػ وىػي م ّ
بمجموع ػػا وأ ّف ال(رنػػات تشػػف المعنػػى حػػان تبػػرزه فػػي وضػػد معػػاّن ف ػػي الّتػػي تسػػتق ّ
ٕٓٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

بتوجاو الداللن إلى حال يريد المت لم وأقوا ىيه الصوائت ىي الضمن وتلا ػا ال سػرة وأخه ػن
الهت(ن إذ إف النطق بالضمن ي(تاج إلػى ج ػد عضػلي أن ػر مػن الهت(ػن وال سػرة وذلػك أن ػا أا

الضمن التنطق إال بانضماـ الشهتان وارتهاع ما وال ت(تاج ال سرة وال الهت(ػن إلػى ذلػك نمػا ىػو
()ٗٚ
ػت وقتلػ ِ
ػت ىػػيا الصػػائت القصػػار يعطػػي دالالت
ظػػاىر ومعلػػوـ
ػت و وقتلػ َ
فعنػػدما نقػػوؿ قتلػ ُ
ن(وين مفتلهن :

ت ________ الشف
ُ

المت لم

ت________ الشف
َ

المفاطب

ِ
ت________ المين ن المفاطبن
فداللن تواّر ال(رنن وحدىا في ال لمػن الواحػدة يعطػي معػاني مفتلهػن نمػا ىػو ال(ػاؿ

ِ
والعس -بضم العان -المادة التي يوتس ب ا
في "العس -ب سر العان -ما عس بو الرأس ُ
ِ
ِ
والوػ ّ -ب سػر الوػان-
بضم الػياؿ -ضػد العػ ّ
والي ّؿ -ب سر الياؿ -ضد الصعوبن وال يي ّؿ ّ -
الوش والعداوة والوُ ّ -بضم الوان -العطش وىو الوُلّن والبُػ ّر -بضم الباء -القمػح والبِ ّػر -
ّ
()ٗٛ
ب سر الباء -اإلحساف والبَػ ّر -بهتح الباء -الاابسن إلى غار ذلك مػن امم لػن ذلػك اممػر
ماناف لا(دث اعتباطػا ول ػن ل ػ تعباػر فنػي معنػاه الفػاص الػيا يه ػم مػن خػالؿ السػااؽ قػاؿ

الدنتور فاض السػامرائي(والقػراف اليسػتعم لهظتػان بمعنػى واحػد تمامػا واف نانتػا متػرادفتان أو
مبدلتان وحتى إذا نانتا من لوتان ف و يف ن من ما بمعنى نما خ

يستعمل ا للبا رة فف ن لون بسااؽ) (ٓ )ٜٗ

(العاوف)بعاوف الماء ولم

أوال  :االستبداؿ بان الضمن وال سرة:
جياذ ِ
وجياذ
ُ

الج ػ ّي :نس ػػر الش ػػيء وتهتات ػػو ويق ػػاؿ ل(ج ػػارة ال ػػيىب الم سػ ػورة ولهت ػػات ال ػػيىب:

ُجياذ يقوؿ ابن فارس(( :الجام والياؿ أ
(ٓ٘)
نسرتو))

ت الشػيء
واحد امػا نسػر وامػا قطػد يقػاؿَ :جػ َي ْذ ُ

ٕٔٛ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

الجػػياذ لوػػن مػػن ج ػ اي يج ػ اي ج ػ ّياً وىػػو إمػػا نسػػر أو قطػػد يقػػاؿ جػػيذت الشػػيء نسػػرتو
ُ
ِ
والجياذ بالضم جمد جييية وىو القطعن الواحدة الم سورة وجياذ بال سر جمػد
وقطعتو وفتتو ُ
جييػي وىػو الشػيء المت سػر الػػى قطػد فالجػياذ جمػد لأل ػ وجػياذ جمػد للهػرع(ٔ٘) وقػػد ورد
ذلك في قولو تعالى( :فَ َج َعلَ ُ ْم ُج َياذاً إِاال َنبِاراً لَ ُ ْم ل ََعلا ُ ْم إِل َْا ِو يَػ ْرِج ُعو َف)  -امنبااء.٘ٛ :
ذلك السااؽ اليا ي شػف لنػا أ ّف داللػن الصػائت (الضػمن) بػاًن لنػا معنػى داللاػاً يػوحي

بالج د وال ق ف و ب(اجن إلى ػوت ي(ػاني ذلػك الج ػد ف انػت الضػمن التػي تاسػبق ال سػرة

فػػي ال ق ػ والقػػوة ...فض ػالً عػػن اف ذلػػك الج ػػد ناسػػب قسػػم سػػادنا إبػػراىام الف القسػػم مبالوػػن

بالهع وتأناداً لو وحاؿ ام ناـ ل ون ا حجراً أو خشػباً أو ن(اسػاً يسػتدعي اسػتمرارين وقػوة فػي
الضرب ونأن ا انتهاضػن غاضػبن فػي وجػوه الػيين سػل وا طريػق الضػالؿ وحػادو عػن سػبا ال(ػق.

(ٕ٘)

سفريا ِ
وسفريا
ُ

السفرين تعني االمت اف واالحتقار قاؿ ابن فارس (السان والفاء والراء أ مطرد يدؿ
(ٖ٘)
ِ
وسػػفرياًِ :سػػفرياً
علػى احتقػػار واسػػتيالؿ) وقػػد ورد ىػػيا الجػػير بضػم السػػان ونسػػرىا سػػفرياً ُ
والسػػفرين أمػػا ُسػػفرياً بضػػم السػػان ف ػػي مػػن بػػاب االسػػتوالؿ
ب سػػر السػػان ىػػي مػػن االسػػت اء ُ
والتسفار .جاء في البااف القراني{ َوقَالُواْ ل َْوالَ نػُ َؿ ىيا الْ ُق ْرا ُف علػى َر ُجػ م َػن الْ َق ْػريَػتَػ ْا ِن َع ِظػام *
ػك نَ(ػن قَسػمنَا بػا ػنَػ م ام ِعا َ ِ
ضػ ُ ْم فَػ ْػو َؽ
ْ(اَػاةِ الػ يدنْػاَا َوَرفَػ ْعنَػا بَػ ْع َ
أ َُى ْم يَػ ْق ِس ُمو َف َر ْح َم َ
شػتَػ ُ ْم فػي ال َ
ت َرب َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
بػعػػض َدرجػػات لات ِ
ض ػ ُ م بَػ ْعض ػاً ُس ػ ْف ِريّاً }[ال خػػرؼٖٔ :ػ ػ ٕٖ] ون ػ مػػا فاػػو مػػن سػػفر
اف ػ َي بَػ ْع ُ
َْ
َ
ََ
(ٗ٘)
فاالست اء إال { ُسفريا } في ال خرؼ ف و من التسفار واالستفداـ قاؿ الشعراوا ((ال(ق
سب(انو ىو اليا قسم المعاشػن وافػن ال( ػم أف ننظػر إلػى المرفػوع علػى أنػو الونػى ال فلػاس

المرفػػوع ىػػو الونػػى ب ػ ىػػو ن ػ ذا موىبػػن لاسػػت فػػي سػػواه ومػػا داـ مرفوع ػاً فػػي مجػػاؿ ف ػػو

سػػافدـ غاػػره فاػػو وغاػػره سػػافدمونو فامػػا ُرفعػػوا فاػػو مف المسػػألن أساس ػ ا الت ام ػ لاسػػتفدـ
بعضػ م بعضػاً فاسػ ِػفر امغناػػاء بػػأموال م امجػػراء الهقػػراء بالعمػ فا ػػوف بعضػ م سػػبباً لمعػػاش

بعض ىيا بمالو وىيا بأعمالو فالتئم قواـ العالم))(٘٘) .وورد ىيا الجير بال سػر فػي قولػو تعػالى

ٕٕٛ
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أيػار

العدد (٘)

ِ
ػ( ُ و َف إنػي َجػ َيْػتُػ ُ ُم الْاَػ ْػو َـ بِ َمػا َ ػبَػ ُرواْ
َنس ْػوُن ْم ِذ ْنػ ِرا َوُن ْنػتُ ْم ّمػ ْنػ ُ ْم تَ ْ
{َاتا َف ْيتُ ُم ُ
ضَ
وى ْم سػ ْف ِريّاً َحتاػى أ َ
أَنػا ُ ْم ُى ُم الْ َهائُِو َف} الميمنوفٜٔٓ:

ج ػػاء ف ػػي الس ػػراج المنا ػػر{فاتف ػػيتموىم} أا  :فتس ػػبب ع ػػن إيم ػػان م أف اتف ػػيتموىم

{سػػفرياً} أا  :تسػػفروف مػػن م وتسػػت اف ب ػػم وقػػرأ نػػافد وحم ػ ة وال سػػائي بضػػم السػػان

قوة في الهع نما قا
والباقوف بال سر وىو مصدر سفر نالسفر إال أف في ياء النسب زيادة ّ

 :الفصو ػػان فػػي الفصػػوص وعػػن ال سػػائي والهػ ّػراء أف الم سػػور مػػن ال ػ ء والمضػػموـ مػػن
السفرين والعبودين أا  :تسفرون م وتتعبدون م)) (ٓ)٘ٙ
ُ

ولع ػ الداللػػن الصػػوتان فػػي اخػػتالؼ الصػػائتان لػػو وقػػد داللػػي واضػػح فقػػد بػػان ال سػػر

امت اف النهس واحتقارىا أما بالض(ك أو ال الـ الناقد الالذع في حان ناف للضم وقد ايد على
الػػنهس فػػي تسػػفار اآلخػػرين نهسػػاا وجسػػديا وذلػػك فػػي تبػػادؿ المنػػافد وال(ػػوائج ممػػا ي(م ػ

الم(تاج على االنقااد باللان للطرؼ اآلخر لا(قق ماي(تاجوٓ

اناا  :االستبداؿ بان الضمن والهت(ن:
ال ُ ْوف وال َ ْوف

ال ُ ْوف :المشقن والعياب قاؿ المبرد ال ُ ْػوف :بضػم ال ػاء ال اعرفػو فػي الرفػق وإنمػا ىػو

بهتح ال اء نما يقاؿ  :سر علاو َىوناً أا رفقاً وال ُ وف لون من ىاف ي وف ىوناً بمعنى  :خف وقا
(.)٘ٚ
ال َ وف وال واف واحد وىو اللان وال وف الرفق والس انن والوقار
وىيا الجير يدؿ على وج ان:

أحدىما :تيل اإلنساف في نهسو لما ال يل(ق بو غضاضن فامدح بو ن(و قولو{ :وعباد الرحمن
اليين يمشوف على امرض ىونا} [الهرقاف]ٖٙ/
ال اني :أف ي وف من ج ن متسلط مستفف بو فايـ بو .ومنػو قولػو تعػالى{ :الاػوـ تجػ وف عػياب
ال وف} [امنعاـٓ]ٜٖ/
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ويرسم السااؽ ورة من رة لعادات الجاىلان  { :وإذا بشر أحػدىم بػامن ى ظػ وج ػو

مسػػودا وىػػو نظػػام أيمس ػ و علػػى ىػػوف اـ يدسػػو فػػي الت ػراب } (الن( ػ  )ٜ٘مسػػودا مػػن ال ػػم

وال( ف والضاق وىو نظام ي ظم غاظو وغمػو نأن ػا بلاػن وامن ػى ىبػن اهلل لػو نالػينر ومػا
يملك أف يصور في الرحم أن ػى وال ذنػرا ومػا يملػك أف يػنه فاػو حاػاة ومػا يملػك أف يجعػ

من النطهػن السػاذجن إنسػانا سػويا

()٘ٛ

ف ػاف الرجػ مػن م بػان أمػرين إف يػاء أمسػ ا علػى ىػوف

ورد التػراب علا ػا وىػي حاػن لتمػوت .ويبػدو مػن خػالؿ السػااؽ
وإف ياء أمر بإلقائ ا في ال(هػرة ّ
القراني أف الضمن مناسبن لل لمن في نص ا إذ إف المش د الالأنساني الوارد في قضػان استصػوار

وذؿ البنت التي ال ذنب ل ا أمر ال يرتضاو من ناف في قلبو رحمن فاختار ائت الضػمن ال قاػ

لتجانس ا مد تلك المسػألن ال قالػن علػى الػنهس أمػا ػائت الهت(ػن فناسػب تلػك الصػهن العظامػن

التي تشعر احب ا بالطمأنانن والراحن والسػ انن وىػي ػهن التواضػد فػي المشػي ف ػي ال تشػ

معانػػاة فػػي النطػػق :أن ػػم يمشػػوف علػػى امرض مشػػان سػ لن ىانػػن لػػاس فا ػػا ت لػػف وال تصػػند

ولاس فا ا خاالء وال تنهج وال تصعار خد وال تفلد أو ترى  .فالمشان ن ػ حرنػن تعبػر عػن

الشفصان وعما يست ن فا ا من مشاعر  .والػنهس السػوين المطمئنػن الجػادة القا ػدة تفلػد
هات ا ىيه على مشان احب ا فامشي مشان سوين مطمئنن جادة قا دة  .فا ا وقار وسػ انن

وفا ا جد وقوة  .ولاس معنى  { :يمشوف على امرض ىوناً } أن ػم يمشػوف متمػاوتان من سػي

الراوس متداعي امرناف مت اوا البنااف نما يه ػم بعػض النػاس ممػن يريػدوف إظ ػار التقػوا

( )ٜ٘فػػارتبط ػػائت الهت(ػػن بػػيلك اللهػػظ الػػيا يشػػعر بػػاللان فقػػد أضػػهى ػػائت الهت(ػػن خهػػن
ملموسن في اللهظ وجماال في التصوير ال يفهى على المتلقي.
ُن ْره وَن ْره:

استعم القراف ىيا اللهظ بالهتح للداللن على المشقن والمعاناة النهسان فقط واستعم
الضػػم للداللػػن علػػى المعانػػاة النهسػػان والجسػػدين(ٓ )ٙقػػاؿ تعػػالى{:قُػ أ ِ
َنه ُقػػوا طَ ْو ًعػػا أ َْو َن ْرًىػػا لَػ ْػن
ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
سػػاناً
يُػتَػ َقبا ػ َ م ػ ْن ُ ْم إِنا ُ ػ ْػم ُننػػتُ ْم قَػ ْوًمػػا فَاسػػق َ
ان} التوبػػن ٖ٘ وقػػاؿ (وو ػػانا اإلنسػػاف ب َوال َديْػػو إ ْح َ
ضػ َػع ْتوُ ُن ْرى ػاً) االحقػػاؼ ٘ٔ وىػػيا تقاب ػ داللػػي وضػػ(تو اآليػػن امولػػى بػػان
َح َملَْتػػوُ أُ يمػػوُ ُن ْرى ػاً َوَو َ
اإلنهاؽ االختاارا واإلنهاؽ اإلجبارا وىو أمر يػيلم ػاحبو وفػي اآليػن ال اناػن {حملتػو أمػو} أا
ٕٗٛ
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بعػػد أف وضػػعو أبػػوه بمشػػارنت ا فػػي أحشػػائ ا حم ػالً {نرى ػاً} ب ق ػ ال(ب ػ وأمراضػػو وأو ػػابو

وأعراضو {ووضعتو} أا بعد تمػاـ مػدة حملػو {نرىػاً} فػدؿ ىػيا  -مػد داللتػو علػى وجػوب حػق

امـ  -على أف اممر في ت وينو هلل وحده(ٔ )ٙف و ايد على النهس الف ائت الضمو قد أعطى
بعدا نهساا أقوا الف ال(م والوالدة فاػو مشػقو نهسػاو وجسػديو معػا يسػ م فػي ت ويػ الموقػف

وي(ير امبناء من عقوؽ الوالدين وترناب املهاظ وجرسػ ا ي ػاد يجسػم العنػاء والج ػد والضػنى

وال ػػالؿ  { :حملتػػو أمػػو نرى ػاً ووضػػعتو نرى ػاً }  . .ل أن ػػا اىػػن مج ػػد م ػػروب ينػػوء بعػػبء
ويتنهس بج د ويل ل بامنهاس! إن ا ورة ال(م وبفا ػن فػي أواخػر أيامػو و ػورة الوضػد
وطلقو واالمو

!(ٕٓ)ٙ

أىم نتائج الب(ل
وختاماً :أرا-ل اماً -أف أوج -في فقرات معدودة أبػرز مػا تضػمنو ىػيا الب(ل إتمامػاً
للهائدة ومتابعن للعادة السائدة:
ٔ) مصػػطلح االسػػتبداؿ لػػم ي ػػن غائبػاً عػػن علمائنػػا اموائػ فقػػد درسػػو أىػ اللوػػن عمومػاً ول نػػو
استقاـ واستوا على سوقو ب يا المصطلح في علم اللون ال(ديل.

ٕ) إف ن نلمن ل ا تعبار فني مقصود ذلك من خالؿ امم لن التي وردت في ماداف الب(ل ولو
تواػػر موضػػد الصػػامت أو الصػػائت فػػي أا نلمػػن أو جملػػن أو ن ػ

الخت البناء البااني الم( م ل يا ال تاب العظام.

مػػن نتػػاب اهلل ع ػ وج ػ

ٖ) لأل ػوات فػػي اللوػػن العرباػػن وظاهػػن بااناػػن وقامػػن تعباريػػن نشػػه ا الب(ػػل قػػديما وحػػدي اً فمػ الً
الوػػان تهاػػد معنػػى الفهػػاء والوابػػن والومػػوض نمػػا نالحػػظ فػػي :غػػاب غمػػض غػػاص غػػش
غطى والجام تهاد معنى الجمد :نما نالحظ في جمد جمد جمر جم وى يا.

ٗ) تتوزع المفارج الصوتان من حال ال مس والج ر والشػدة والرخػاوة توزيعػاً عػادال يػيدا إلػى
التوازف واالنسجاـ بان ام وات نما جاء في ه(ات الب(ل.

٘) يم ننا ف م ال لمن القرانان من خالؿ:
أػ المعنى اللووا للهظ.
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ب ػ الصاون التي تت(د فاو ال لمن.
ج ػ ما حوؿ الن .
 )ٙيو ي الباحل أف تقوـ وزارة التعلام العالي بتوفار مفتبػرات ػوتان فػي أقسػاـ اللوػن العرباػن
لدراسن الصوت اللووا أسوة باللوات االخرآ

أساؿ اهلل أف يسدد خطانا خدمن ل يه اللوػن واهلل أعلػم و ػلى اهلل وسػلم علػى سػادنا

م(مد.
ىوامش الب(ل
[ٔ] الل جات العربان والقراءات القرانانٙ٘ :
[ٕ] ينظر اللساف (بدؿ) والفصائ ٜٔٚ/اللون العربان معناىا ومبناىا ٔ٘ٚ/
[ٖ] ينظر :فن االختاار والبالغن العربان.٘٘ :
[ٗ] وينظر التقااد واإليضاح لقول م(( :ال مشاحن في اال طالح (ب(ل))).ٕٛ٘ :
[٘] ) .الصاحبي في فقو اللون ٕٗٓ فقو اللون لل عالبي.ٕٗٚ
[ )]ٙينظر الدراسات اللووين عند العرب . ٗٔٚ
[ ]ٚعلم ام وات العاـ ٕٖ.
[ ]ٛينظر :الم ىر في علوـ اللون ٔ.ٕ٘/
[ ]ٜينظر ام وات اللووين  ٕٙالمدخ الى علم اللون ومناىج الب(ل اللووا ٔٓٔ
[ٓٔ] مبادئ اللساناات ٖٗٔ.
[ٔٔ] علم الداللن ٖٗٔ.
[ٕٔ] الفصائ ٔ. ٙ٘-
[ٖٔ] معجم مقاياس اللون  :المواد المينورة.
[ٗٔ] المهردات٘ٚ:
[٘ٔ] تهسار الشعراواٗٛٚ
ٕٛٙ
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[ ]ٔٙينظر لساف العرب  :ىم
[ ]ٔٚالعان  :ىم .
[]ٔٛينظر اللساف ىم
[ ]ٜٔتاوي مش

القراف ٔ٘ٔ:

[ٕٓ] جامد البااف ٔ٘٘/ٕ:
[ٕٔ] ينظر :معاني القراف للهراء ٔ . ٖٗٗ/الب(ر الم(اط ٘.٘ٙ/
[ٕٕ] ينظر  :العان الص(اح مقاياس اللون (يوف).
[ٖٕ] ينظر :معاني القراف للهراء ٕ ٕٗ/والم(تسب ٔ ٖٖٜ/والتهسار ال بار ٓ ٕٔ/ٖ:
[ٕٗ] لساف العرب (يعف).
[ٕ٘] (اح البفارأ. ٔ٘-
[ ]ٕٙفتح البارا ٓٔٗٓ/
[ ٕٚالب(ر \ ٘-ٕٜٜ-ن(و تهسار موضوعي ٜٔٔٚ/
[ ٕٛتهسار أبو السعودٕٚٓ/ٗ :
[ ٕٜينظر معاني القرف وإعرابو للن(اس ٔ٘ٗٓ/
[ٖٓ ن(و تهسار موضوعي للقراف ال ريم ٜٔٔٚ/
[ٖٔ ينظر العان (يعف) ال تاب  ٖٖٗ/ٗ:المعجم الوساط (يعف)ٓ
[ٕٖينظر :لساف العرب ( :اج) .الص(اح َ ( :اج) وال اىر .ٖٖٗ/ٕ :وإرياد العق السلام ٜ
ٛٛ /

[ ٖٖ -ينظر:إريػػاد العق ػ السػػلام  . ٛٛ / ٜوال(ػػديل فػػي سػػنن الترمػػيا ٜٔٛ\ٖ :رقػػم
.ٕٛٛ

ٕٛٚ
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[ٖٗ ينظػػر تهسػػار غريػػب القػػراف :ابػػن قتابػػن  ٘ٓٛأبناػػن المبالوػػن ودالالت ػػا فػػي القػػراف ال ػػريم
ٜٜ:
[ٖ٘ب :ينظر  :مفتصر في يواذّ القراءات  ٜٛوالم(تسب ٕ . ٘٘ /
[ ٖٙانظر :الجم رة ٔ ٖٖٓ/والمجم ٖ.ٚٗٔ/
[ ٖٚالم(تسب ٘٘/ٕ :وينظر أدب ال اتب ٓٔٚ
[ ٖٛينظر :لساف العرب مقاياس اللون (نضح)ٓ
[ ٖٜالقاموس الم(اط (نضح)
[ٓٗالم(تسب  ٜٔ/ٕ:وينظر :الفصائ ٓ ٔٙٓ/ٕ:
[ٔٗ ينظر التهسار ال بار ٖٜٚ/ٔٓ:
[ٕٗ مسند اإلماـ احمد ٘ٓ ٖٗٛ/
[ٖٗ ينظر ام وات اللووين ٔ٘ٙ
[ٗٗ ينظر تأوي مش

القراف ٖٗٛ

[٘ٗ ال تاب ٕ ٕ٘ٛ/المقتضب ٕ ٜٔٛ/الفصائ ٔ ٙ٘/يرح ال افان ٕٔٓ/
[ ٗٙالم(تسب ٕٔٛ/
[ ٗٚينظػػر التصػػريح ٔ ٘ٛ/والمػػن ج الصػػوتي للبناػػن العرباػػن ٗٗ ػ ٘ٗو معػػاني امبناػػن فػػي
العربان ٓٓٔ
[ ٗٛينظر علم الداللن٘ٗ:
[ ٜٗبالغن ال لمن ٔٗ
[ٓ٘معجم مقاياس اللون (جي)ٓ
[ٔ٘ينظر الص(اح لساف العرب (جي)ٓ
[ٕ٘ينظر :المهردات  ٕٛٚلساف العرب (جي)ٓ
ٕٛٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

[ٖ٘ معجم مقاياس اللون (سفر)ٓ

[ٗ٘ االتقاف في علوـ القراف ٔٗٔٛ/
[٘٘تهسار الشعراوا ٔٗٛٚ
[ ٘ٙالسراج المنار ٖٗٙٙ/
[٘ٚينظر معجم مقاياس اللون ولساف العرب (ىوف)ٓ
[ ٘ٛينظر في ظالؿ القراف ٗٗٚٔ/
[ ٜ٘ينظر في ظالؿ القراف ٖٖٖٓ/
[ٓ ٙينظر  :المهردات (نره) ودراسات جديدة في اعجاز القراف ٕٗ:
[ٔ ٙينظر نظم الدررٓ ٜٔٛ/ٚ
[ٕ ٙينظر في ظالؿ القراف ٓ ٗٔٚ/ٙ

المصادر والمراجد:
 أبنان المبالون ودالالت ا في القراف ال ريم :دٓخماس ف اع عمار دار الن ضن دمشق طٔ
ٕٓٔٓ.

 أَدب ال اتب :أبو م(مد عبد اهلل بن مسلم ابن قتابن ت ٕٚٙىػ ت(قاق م(مد الػداني
ميسسن الرسالن طٔ ٕٜٔٛـ.

 ريػػاد العق ػ السػػلام إلػػى م ايػػا ال تػػاب ال ػػريم :أبػػو السػػعود العمػػادا م(مػػد بػػن م(مػػد
تٕٜٛىػ دار اله ر باروت د.ت.
 أساس البالغن:ال مفشرا م(مود بن عمر تٖ٘ٛىػ باروت دار ادر ٜٜٔٚـ.

 الب(ػػر الم(ػػاط :أبػػو حاػػاف امندلسػػي ت٘ٗٚى ػ ت(قاػػق الشػػا عػػادؿ أحمػػد عبػػد الجػ ّػواد
واخروف دار ال تب العلماّن باروت لبناف طٔ ٖٜٜٔـ.
 بالغن ال لمن في التعبار القراني :د .فاض الح السامرائي دار عمار عماف ٜٜٜٔـ.
ٕٜٛ
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 تاج اللون و (اح العربان الجوىرا اسػماعا عبػد حمػاد ت ٖٖٜى ػ ت(قاػق احمػد عبػد
الوهور َعطاار م تبن الريد الرياض طٔ ٜٜٜٔـ.
 تأويػ ػ مشػ ػ

طٕٔ ٜٔٛـ.

الق ػػراف :اب ػػن قتاب ػػن ت(قا ػػق أحم ػػد ػػقر با ػػروت دار ال ت ػػب العلما ػػن

 الت(رير والتنوير :الشا م(مد الطاىر بن عايور الدار التونساّن للنشػر الػدار الجماىاريػن
للنشر والتوزيد.

 التعريهػػات :علػػي بػػن م(م ػد الجرجػػاني تٛٔٙىػ ػ ت(قاػػق وتعلاػػق الػػدنتور عبػػد الػػرحمن
عمارة طٔ عالم ال تب باروت ٜٔٛٚـ.

 جػامد الباػاف عػن تأويػ اا القػراف :الطبػرا أبػو جعهػػر م(مػد بػن جريػر ت ٖٓٔى ػ دار
اله ر باروت ٜٔٛٛـ.

 الجامد مح اـ القراف :القرطبي م(مػد بػن أحمػد تٔٙٚى ػ دار إحاػاء التػراث العربػي
باروت ٜٔ٘ٚـ.

 الفصػػائ  :أبػػن جنػػي تٕٖٜىػ ػ ت(قاػػق م(مػػد علػػي النجػػار طٕ دار ال ػػدا للطباعػػن
والنشر -باروت.

 دراسات جديدة في إعجاز القراف:عبدالعظام المطعمي م تبن وىبو القاىرة ٜٜٔٙ
 داللن املهاظ :د.ابراىام أناس م تبن االنجلو المصريان طٖ القاىرة ٕٜٔٚـ.

 دور ال لمن في اللون :ستاهان أولماف ترجمن د.نماؿ م(مد بشر طٓٔ ٜٔٛٙـ.

 ال اىػػر فػػي معػػاني نلمػػات النػػاس :ابػػن االنبػػارا ت(قاػػق د.حػػاتم ػػالح الضػػامن بوػػداد دار
الشيوف ال قافان العامن ٜٜٔٚـ.

 السراج المنار :الفطاب الشرباني تٜٚٚىػ طٕ دار المعرفن للطباعن والنشر باروت
د.ت.

 سنن الترميا(الجامد الص(اح) :م(مد بن عاسى الترميا تٕٜٚىػ ت(قاق احمد م(مد
يانر واخروف داراحااء التراث العربي باروت

ٕٜٓ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

 يػػرح التصػػريح علػػى التوضػػاح :خالػػد بػػن عبػػد اهلل امزىػػرا تٜ٘ٓى ػ دار إحاػػاء ال تػػب
العربان عاسى البابي ال(لبي القاىرة د.ت.
( اح البفارا :م(مد بن اسماعا البفارا ت ٕ٘ٙىػ ت(قاق مصطهى ديب البوا دار
ابن ن ار باروت طٖ ٜٔٛٚـ.
 علم الداللن أحمد مفتار عمر عالم ال تب القاىرة .ٜٔٛٛ
 الع ػػان :الهراىا ػػدا الفلاػ ػ ب ػػن أحم ػػد ت ٘ٔٚى ػ ػ دار إحا ػػاء التػ ػراث العرب ػػي با ػػروت
لبناف طٔ ٕٔٓٓـ.

 ف ين امختاار والبالغن العربان :د .م(مد برنات حمدا أبو علي دار اله ر للطباعن والنشػر
والتوزيد ع اماف طٔ ٜٜٔٙـ.

 في ظالؿ القراف :بقلم :ساد قطب دار إحااء التراث العربي باروت طٜٔٚٔ ٚـ.

 القاموس الم(اط :مجد الدين م(مد بن يعقوب الهاروزابادا تٛٔٚىػ ت(قاػق م تػب
التراث ميسسن الرسالن باروت طٕ ٜٔٛٚـ.

 ال تاب :سابويو عمرو بن ع ماف ت ٓٔٛىػ مطبعن بوالؽ بمصر طٔ ٖٔٔٚىػ.
 اللون العربان معناىا ومبناىا تألاف :تماـ حساف دراسن وت(قاػق :النايػر:عػالم ال تػب الطبعػن
الفامسن ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ

 الل جات العرباو والقراءات القراناو :خالد م(مد دار الهجر للنشر والتوزيد ٕٕٓٓ.

 لسػػاف العػػرب :ابػػن منظػػور تٔٔٚى ػ اعتنػػى بتصػػ(ا(و أمػػان م(مػػد عبػػد الوىػػاب وم(مػػد
الصادؽ العبادا ميسسن التاري العربي باروت ٜٜ٘ٔـ.

 مبادئ اللساناات أحمد م(مد قدور دار اله ر دمشق ط ٔ :سنن .ٜٜٔٙ
 معاني امبنان في العربان :د .فاض

الح السامرائي ال ويت طٔ ٜٔٔٛـ.

 الم ىػػر فػػي علػػوـ اللوػػن السػػاوطي ت(قاػػق م(مػػد أبػػي الهض ػ إبػػراىام واخػػرين دار الت ػراث
بالقاىرة

 معجم مقاياس اللون :احمد بن فارس اعتنى بو الدنتور م(مد عوض مرعب واآلنسن فاطمن
م(مد أ الف دار إحااء التراث العربي باروت طٔ ٕٔٓٓـ.

ٕٜٔ

ا ر االستبداؿ الصوتي في التعبار القراني
د .خماس ف اع عمار

 مهردات ألهاظ القراف :الراغػب ام ػه اني ت ٕ٘ٗ ى ػ ت(قاػق ػهواف عػدناف داوودا
دار القلم دمشق طٔ ٜٜٔٙـ

 من وظائف الصوت اللووا :احمد نشك مطبعن المدينو دار السالـ ٖ.ٜٔٛ

 ن(و تهسار موضػوعي لسػور القػراف ال ػريم :الشػا م(مػد الو الػي دار الشػروؽ القػاىرة
طٕ ٜٜٔٙـ.

 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :برىاف الدين البقاعي تص(اح وتعلاق :م(مد عمراف
امعظمي وم(مد عبد المجاد القاىرة ٜٜٔٙـ.

ٕٕٜ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجلد ()ٜٔ

أيػار

العدد (٘)

الب(وث

ػاحن فػػي ام ػػطالح) :بقلػػم م(مػػد ال ػػاني بػػن عمػػر بػػن
 التقااػػد وااليضػػاح لقػػول م( :ال ُم َ
شػ ّ
موسى مجلن ال( من المدينن المنورة السعودين ٕٕٗٔىػ.

ٖٕٜ

