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 عبداهلل أدهم نصرالدين أ. د. حممد ياس خضر الدوري

 كلية الرتبية  /  جامعة تكريت

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحث 

 إنَّ مضمون هذ البحث يدور حول اتجاهين:
األول: التعريف  االعلَّفو ونشفاتوا وتهورهفا وعنفواع واالفتعماالتوا قرفد الأفرَّا  وعتفحاب اال تيفار  في 

 الأرا ات الأرآنيو.
الثاني: يدور حول االعلل التي ا تار الجعبريُّ قلى عالاالوا ا تياراته الأرآنيو، وهي قلل اال تيار 

 الصر ي حصرا،  يدرس عنواع قلل اال تيار الصر ي قرد الجعبري، وهي التُّ قلل:
 األولى: قلل عتول اللغو: وهي السماع، والأياس، واإلجماع وهو إجماع الأرَّا .

الثانيفففو: قلفففو السفففيا : ويعتمفففد الجعبفففري  فففي ا تياراتفففه الصفففر يو قلفففى السفففيا  اروقيفففه: المأفففالي 
 والمأامي.
 راالبو: ويُأصد اوا المراالبو اللفظيو والمراالبو المعرويو.الثالثو: قلو الم

 الرااعو: قلو دالالت األاريو: وهي المعاني الصر يو التي تعهيوا البريو.
 الخامسو: قلو االالتغرا  قن المحذوف.

التخفيفف ، ويُأصففد اوففا الخفففو الحر يففوا عي: ا تيففار الأففرا ة األ فف  حر ففو قلففى  السادالففو: قلففو
 الأرا ة األثأل حر و مروا.
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 املقدمة

اسم اهلل والصبلة والسبلم قلى  اتم الربيين واليدهم محمد تلى اهلل قليفه وقلفى آلفه 
 وتحبه واللم تسليما  ثيرا.

 عمَّا اعد:
ونبضففوا، ومففا دراالففو اللغففو والصففوت والصففرف  ففَّنَّ الأففرآن ال ففريم قففين قلففوم العرايففو 

والرحو إال راجعفو إليفه، ولمَّفا  فان هفو دالفتور المسفلمين ونفور طفريأوم زاد اقترفا  العلمفا  افه مرفذ 
الأففدم حتففى افن،  و ففدوا إليففه ي لفففون  ففي ايففان آياتففه، وتبيففان عح امففه، ويدرالففون لغتففه وتففوته 

ات وحر و من الحر ات واريفو مفن البرفى وتر ه ونحوه وما يحتمل  ل ا تبلف توت من األتو 
مففن وجففوه  ففي المعرففى، ومففن ثَففمَّ  شفف  معففاني إقجازيففو وا مففو قلففى تلفف  الوجففوه واألشففباه، وإنَّ 
ا تيار  لَّ واحد من هذه األتوات عو الحر ات عو البرى  يأوم قلى عالاس العلَّو التي يتبيَّن  يوا 

ففا  انففت قلففل اال  تيففار الصففر ي جففاً  مومففا مففن تلفف  األجففاا  مأففام افيففات ومأتضففى الحففال، ولمَّ
ه(،  في  تاافه )شفرح ٕٖٚشرقرا  ي دراالتوا قرد العبلمَّو الشيخ إاراهيم ان قمفر الجعبفري )ت

الجعبففري قلففى مففتن الشففاطبيو(، إذ إنِّ قلففل اال تيففارات  ففي هففذا ال تففاب  ثيففرة ومتروقففو  صففوَّارا 
مففا يربفف  مففن تلفف  العلففل مففن  ففواهر يأففيم وجوترففا نحففو قلففل اال تيففارات الصففر يو قرففد الجعبففري و 

 الجعبري قلى عالاالوا ا تياراته.
 واوتضى العمل  ي هذا البحث عن يُفَوزَّْع قلى تمويد والتو مباحث ونتا ج البحث: 

 عمَّا التمويد  أد جعلراه قلى وسمين:
 األول: حياة الجعبري.

 الثاني: قلل اال تيار قرد الأرا .
 لل اال تيار الصر ي قرد الجعبري، وهي:وعمَّا المباحث الستو  وي ق

 المبحث األول: قلو األتل.
 المبحث الثاني: قلو السيا  اروقيه المأالي والمأامي.

 المبحث الثالث: قلو المراالبو.
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 المبحث الراا : قلو داللو البريو.
 المبحث الخامس: قلو قدم الحذف.

 المبحث السادس: قلو التخفي .
 الرتا ج التي توتلرا إليوا.وه ذا  تمرا البحث ااهم 

 نسال اهلل تعالى العفو والعا يو والمعا اة الدا مو  ي الدين والدنيا إنَّه وليُّ ذل  والأادر قليه.
 

 التمهيد

 المبحث األول: حياة الجعبري:
 ع_ االمه ومولده:

ورد االمه  ي عغلب  تب التراجم التي ترجمت االمه واحدا،  وو إاراهيم افن قمفر افن 
ه( قفن االفمه:    ٖٖٛ، ووال اان الجاري )ت (ٔ)إاراهيم الراعي الجعبري الشا عي م ذن جعبر

إاراهيم ان قمر ان إاراهيم ان  ليل ان عاي العباس العبلمو األالتاذ عاو محمد الراعي، الجعبري، 
 .(ٕ)السََّلفي، افتحتين نسبو إلى طريأو السل   

ريخ والدته،  أد ذ روا عنَّه ولفد قفام عراعفين مولده: لم تختل   تب التراجم عيضا  ي تا
 .(ٖ)والتِّمئو

 ب_ لأبه و ريته:
 ،، ومروم من زاد قليه لأب )رضي الدين((ٗ) ُلأِّب الجعبري رحمه اهلل اففف )ارهان الدين(

وذهب ع ثرهم إلى عنَّه  ان ابغداد يلأب اففف )تأي الدين(، و ي غيرها )ارهان الدين(،  ما عنَّه  ان 
 .(٘) اففف )الراج الدين(يلأب 

 .(ٚ)، وود ي رى اااي محمد(ٙ)وعمَّا  ريته:  أد  ان ي رى اااي إالحا  قلى األ ثر
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 ت_ نسبه:
، (ٜ)، الخليلي(ٛ)ُنسب الجعبري إلى عنساب قديدة عغلبوا: الراعي، الجعبري، الشا عي

 .(ٓٔ)السلفي
 ومعاني هذه األنساب هي:

 _ الراعي: نسبو إلى وبيلو )رايعو(.ٔ
: وهي ولعو قلى الفرات ورب تفين مل وفا رجفل مفن (ٔٔ) _ الجعبري: نسبو إلى ولعو )جعبر(ٕ

 .(ٕٔ) اري وشير عقمى يسمى اففف )جعبر ان مال (
 .(ٖٔ)_ الشا عي: نسبو إلى مذهبه الذي التامه والمرسوب إلى اإلمام الشا عيٖ
يخو الحرم  ي مديرته،  اوام _ الخليلي: نسبو إلى مديرو الخليل )قليه السبلم( قردما ولي مشٗ

 .(ٗٔ) يوا اضعا وعراعين الرو
 .(٘ٔ)السلفي: نسبو إلى طريأو السل  -٘

 ث_ شيو ه:
يصف  الجعبفري شففيو ه  في مهلفف  هفذا ال تفاب اففانَّوم ُ ثُفر، وففال:   وا تفرت لمففن عراد 

مئتففا  الروايففو قرِّففي عن يففروي مرويففاتي وم لفففاتي  لوففا اشففرطوا، والشففيوخ الففذين رويففت قففروم العلففوم
شففيخ مففن شففيوخ اف ففا  المشففر  والمغففرب، وهففذه عالففما  شففيو ي العففوالي الففردا وقلمففا، الففذين 

،  الشيوخ الفذين ذ فرهم  (ٙٔ)رويت قروم ورا ة قليوم عو الماقا مروم عو قليوم عو إجازة مروم  
ه(، والشففيخ اففدر ٛٙٙ ثففر مففروم: الشففيخ شففمس الففدين محمففد الففداقي العباالففي الواالففهي )ت

ه(،، والشيخ شمس الدين عاو الحسن الوجوهي الحربلي ٜٙٙالشار مساحي )ت الدين قبداهلل
ه(، والشففيخ ٕٛٙه(، والشففيخ جمففال الففدين يوالفف  الحربلففي الأفصففي )تٕٚٙالبغففدادي )ت

، والشفففيخ مرتخفففب الفففدين عافففو قلففففي (ٚٔ) ه( ٚٛٙارهفففان الفففدين محمفففد الحرففففي الرسففففي )ت 
 ااففن إاففراهيم اففن محمففود الجففاري ه(، والشففيخ قبففداهللٛٛٙالحسففين اففن حسففن الت ريتففي )ت 

 ه(، وغيرهم.ٔٔٚ)ت
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 ج_ تبلمذته: 
لمَّا  ان الجعبري ود تردََّد إلى الشيوخ وطلب العلم مروم، تردَّد إليه طلبو العلم يهلبون 
مره العلم،  ا ادوا مره  ثيرا، ومن عشور تبلمذته: إاراهيم ان قثمان ان  امل البعلي شرف الدين، 

 ه( ٘ٙٚوحسففن المعففروف االحسففام المصففري )ت  ،(ٛٔ) ه( ٓٗٚد الففرو مأففرئ مجففوِّد )ت اعفف
، ومحمد ان عحمد ان قلي ان الحسن ان جام  الدمشأي، شمس الدين ان اللبفان المأفرئ (ٜٔ)

، وقمر ان (ٕٔ) ه( ٕٛٚ، وعاو الأاالم ان عحمد ان قبد الصمد اليمري )ت (ٕٓ) ه( ٕٛٚ)ت 
 .(ٕٕ) ه( ٕٛٚي )ت حماة ان يونس ان حماة ان قباس، عاو حفص العدو 

 ح_ مصرفاته: 
 ذ ر تاحب الوا ي االو يات عنَّ تصانيفه تأارب المئو  لوا جيدة وعشورها:

 _شرح الشاطبيو. وهو الذي نعرى ادراالته.ٔ
 _ اإل وام واإلتااو  ي مصهلح ال تااو )نظم(.ٕ
 _يواويت المواويت )نظم(.ٖ 
 _السبيل األحمد إلى الخليل ان عحمد.ٗ
 الحا ظ  ي مشتبه األلفاظ. _تذ رة٘
 _رالوم التحديث  ي قلم الحديث.ٙ 
 _موقد ال رام لمولد الربي قليه السبلم.ٚ 
 _الشرقو  ي الأرا ات السبعو.ٛ 
 _قأود الجمان  ي تجويد الأرآن.ٜ
 _ تاب االهتدا   ي الوو  واالاتدا .ٓٔ 

 .(ٖٕ)_اإليجاز  ي األلغاز. وغيرهأٔ
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 خ_ م انته العلميو:
هففو رجففٌل يأففول قرففه ااففن الجففاري:   محأففر حففاذ  ثأففو  بيففر، شففرح الشففاطبيو والرا يففو، 
وعلفف  التصففاني   ففي عنففواع العلففوم ... ووففرع للسففبعو قلففى عاففي الحسففن الوجففوهي تففاحب الفخففر 
الموتلي، وللعشرة قلى المرتخفب حسفين افن حسفن الت ريتفي تفاحب اافن  فدى ا تفاب: ))ُدر 

له االتبلوة من  ل من العشر إال روايو واحدة، وروى الأرا ات ااإلجازة األ  ار(( ومن َثمَّ لم تأ  
قن الشري  الداقي، وروى الشاطبيو ااإلجازة قفن قبفداهلل اافن إافراهيم افن محمفود الجفاري، وفرع 

 .(ٕٗ)ه(  ٜٙٚقليه الأرا ات العشر شيُخرا عاو ا ر اان الجردي )ت
  تففاحب المصففرفات ال ثيففرة  ففي ه( وففا بل قرففه:  ٗٚٚ مففا عثرففى قليففه ااففن  ثيففر )ت 

الأفففرا ات وغيرهفففا، و فففان مفففن المشفففايخ المشفففوورين االفضفففل والر االفففو والخيفففر والديانفففو والعففففو 
 .(ٕ٘)والصيانو  

 د_ و اته:
 .(ٕٙ)معظم  تب التراجم تُرجِّح و اته  ي رمضان الرو اثرتين وثبلثين والبعما و

 المبحث الثاني: قلل الأرا ات:
الفعففل: َقلَففَل، والَعلَففل: الشَّففراو الثانيففو، وويففل الشُّففرب اعففد الشُّففرب : مففن العلففو  ففي اللغففو

ُم ُعُتفوٌل َثبَلثَفٌو َتفِحيَحٌو: َعَحفُدَها (ٕٚ)تباقا، يأال: قَلٌل اعفد نَفَوفلٍ  ، يأفول اافن  فارس:   اْلَعفْيُن َوالفبلَّ
 .(ٕٛ)الشَّْيِ    َتَ رٌُّر َعْو ِتْ رِيٌر، َواْفَ ُر َقاِ ٌر يَفُعوُ ، َوالثَّاِلُث َضْعٌ  ِ ي

: الوتففف  الباقفففث قلفففى الح فففما عي: مشفففتملو قلفففى ح مفففو تفففالحو و فففي االتفففهبلح
ت ون مأصودة للشارع  ي شرع الح م، وهو وول افمفدي، وهفذا ارفا  قلفى تعليفل ع عفال الفرب 

،  وو قرد األتوليين ما يجب اه الح م، وال ال فوي:  وقرد األتولي َما يجفب (ٜٕ)ااألغراض
اْلُوُجفففوب اَّيَجفففاب اهلل تَفَعفففاَلى، َلِ فففن اهلل تَفَعفففاَلى عوجفففب الح فففم ألجفففل َهفففَذا اْلَمْعرفففى اِفففِه الح فففم وَ 

والشارع جّل ذ ره ود عثبت الح م ِاَسَبب، َوود عثبت ااِْتَدا  ِابَل اَلَبب،  يضاف الح م ِإَلى اهلل 
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هلل تخليأا، َوِإَلى الهََّعام تسبيبا، وََ َذا ِ ي تَفَعاَلى ِإيَجااا، َوِإَلى اْلعلَّو تسبيبا، َ َما ُيَضاف الشَِّب  ِإَلى ا
 .(ٖٓ)قرف اْلُفَأَوا   

 العلففو هففي التففي االففتخدمتوا العلمففا   ففي إثبففات عغراضففوم، يأففول الار شففي  ففي ايففان  
  ا دتوا:   اَِاْن يُذَُ َر الشَّْيُ  ُمَعلَّبًل  َّنَُّه عَاْفَلُغ ِمْن ِذْ رِِه ِابَل ِقلٍَّو ِلَوْجَوْيِن:

 َحُدُهَما: َعنَّ اْلِعلََّو اْلَمْرُصوَتفَو وَاِضفَيٌو ِاُعُمفوِم اْلَمْعلُفوِل َوِلَوفَذا اْقتَفَر َفِت الظَّاِهرِيَّفُو اِاْلِأيَفاسِ عَ 
 ِ ي اْلِعلَِّو الَمْرُصوَتِو.

وَغاِلُب التفَّْعِليفِل ِ في الثَّاِني: َعنَّ الرفُُّفوَس تَفْرَبِعُث ِإَلى نَفْأِل اأْلَْحَ اِم الُمَعلََّلِو ِاِخبَلِف َغْيرَِها 
.  وفي (ٖٔ)اْلُأْرآِن  َفُوَو َقلَفى تَفْأفِديِر َجفَواِب اُلفَ اٍل اوْفَتَضفْتُه اْلُجْملَفُو اأْلُولَفى َوُهفَو اُلفَ اٌل َقفِن اْلِعلَّفِو  

 إذن تبعث تاحبوا إلى إثبات شي  قلى شي  اموجبوا. 
وعح فاموم، وافدعت  وه ذا  أفد انتأفل االفتعمال العلفو إلفى الرحفاة  في إثبفات وواقفدهم

تتهففور قرففدهم إلففى حففد الغلففو مرففذ عن تهففورت   ففرة الأيففاس  ففي الرحففو العراففي ااتففداً  مففن الأففرن 
، اففل عتفففبح (ٕٖ)الثففاني للوجففرة،  أفففد تهففورت  ففاهرة الأيفففاس  ففي الفففدرس الرحففوي تهففورا جفففذرياً 

ع العلِّيفو ، ومفن هرفا افدع مبفد(ٖٖ)للأياس عر ان عراعو  ما هو قرد الفأوا : عتل و فرع وح فم وقلفو
 ي الرحو وع ذت تتهفور شفيئا  شفيئا تهفورا مفرطفا،  أفد وجفدت العلفل اأُلَول، ثفم العلفل الثفواني 
والثوالث، حتى عنَّ اعضفوم وتف  هفذا المبفدع االفلسففو المفرطفو،  لأفد    فتح مبفدع العلِّيفو قلفى 

ي ففون للمعلففول الرحففاة اففاب  لسفففو مفرطففو وثأيلففو عحيانففا،  ورففاو قلففل ُعَول وثففوان وثوالففث، ووففد 
الواحد ع ثر من قلو يتاولوا  ل نحوي  ما يترا ى له... و ثيرا ما االفتخدمت العلفو الواحفدة  في 

ه    . (ٖٗ)إثبات الشي  وضدِّ
 االشتغال  ي إيجاد العلو ادع مرفذ قوفد مب فر،  فاول مفن اعفج الرحفو وعوجفد العلفو هفو 

ان عول مفن اَفَعفَج   تفر  الرحفو ه(، و يفه يأفول اافن الفبلم:    ف ٚٔٔقبداهلل ان عاي إالفحا  )ت
، ثففمَّ ع ففذت تتهففور شففيئا  شففيئا  مففا عالففلفرا، وإنَّ مففن البَففَدهي عن (ٖ٘)ومففد الأيففاس وشففرح العلففل 

يرسب العلل إلى العلمفا  األوا فل رحموفم اهلل، تأفول الفد تورة  ديجفو الحفديثي:   ومفن الهبيعفي 
مفن عح فام ... لفذل  لفيس افدقا عن عن يرصرف دارس اللغو العرايو إلى إيجفاد قلفو ل فل مفا يفراه 

نرى نشو  العلو الرحويو مصاحبا لرشو  البحث الرحوي ووض  عح امه ووواقده، وليس مستغراا 
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،  التعليفل لفيس اغريفب عن يرسفب إلفى العلمفا  (ٖٙ)عن يرسب التعليل إلى قلما  العرايو األوا فل  
جمي  مسفتوياتوا،  را أتفه ابسفاطو  األوا ل مرا أا للح م اللغوي مرذ نشاة الدراالات اللغويو  ي

والففذاجو، ثففم تعأيففد عو  شففونو، ثففم موغلففو  ففي التعأيففد، متففاثرة مففا شففا  لوففا التففاثير اعلففم المرهففر 
 .(ٖٚ)وال بلم

الرحففوي والصففر ي  ومففا وليففدان للرشففاط اللغففوي  وإنَّ عول مففا  وففر مففن التعليففل التعليففل
الذي تر َّا  ي تأعيد الأواقد الرحويو والصر يو ومعر و المهرد مروا والشاذ والمسموع والمأيس، 
  ففل ذلفف  يحتففاج إلففى تبيففين،  الأاقففدة تحتففاج إلففى شففرح وتبيففين، وتففاحب الففرعي يحتففاج إلففى 

ن اأيففاس عو الففماع عو غيففر ذلفف  ممففا يجففري تسففويغ لأولففه يعضِّففد اففه رعيففه، وهففذ التعضففيد وففد ي ففو 
 مجرى التعليل.

و مفا ولرفا إنَّ التعليلففين الرحفوي والصففر ي افدآ معفا، ولففيس عحفدهما متففا را قفن اف ففرا 
وليس التعليل الصر ي متا را قن التعليل الرحوي، ال هما وليدان ليوم واحدا ألن العلو الصر يو 

يفففوا ألنَّ مفففراد العلمفففا  األوا فففل افففالرحو هفففو الرحفففو  فففي ادايفففو األمفففر  انفففت ممتاجفففو االعلفففو الرحو 
والصرفا لعدم ا تراووما قن اعضوما إال  في العصفور المتفا رة، يأفول اافن جرفي:  إنَّ التصفري  
والففيهو اففين الرحففو واللغففو يتجاذاانففه ...  مففا عنَّ التصففري  عوففرب إلففى الرحففو ... وإذا  ففان ذلفف   

 و الرحفو عن يبفدع امعر فو التصفري ... إال عنَّ هفذا  ذل   أد  ان من الواجب قلى من عراد معر 
الضرب  ان قويصا تعبا اُِدئ وبله امعر و الرحو، ثم جي  اه اعُد، لي فون االرتيفاض  في الرحفو 

 . (ٖٛ)موطئا للد ول  يه، ومعيرا قلى معر و عغراضه ومعانييه ...  
 ن:وال نستهي  عن نأرن نشاة العلو الصر يو ارشاة قلم الصرفا لسببي

 األول: قدم االتأبلليو قلم الصرف قن قلم الرحو،  وما  انا ممتاجين عوال،  ما عاللفرا.
ثانيا: إنَّ زمن نشاة قلم الصرف واوتران  وفوره امعفاذ افن مسفلم الوفرا  لفم تلفر وبفوال لفدى قفدد 

 .(ٜٖ)من الباحثينا ألنَّ معاذا لم يترو م لفا يُعرف اه
ن العلفففل الرحويفففو والعلفففل الصفففر يو نجفففد عنَّ العلفففل ل رَّرفففا لفففو عردنفففا عن نعفففرف الففففر  افففي

الصر يو  ي األغلب تُعفاى إلفى عالفباب لسفانيو احتفو مفدارها اجترفاب الثأفل وطلفب الخففو، ع فذا 
 .(ٓٗ)اما جرى قليه العرب  ي نهأوم
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ثمَّ إنَّ العلل التي يستعملوا الأرَّا  عو عتحاب اال تيار  ي الأرا ات هي قلل مفن هفذا 
ايٌج من العلل الصوتيو والرحويو والصر يو والدالليوا إذ إنَّ الرا ر  ي قلل الأرا ات الروع،  وي م

يجففدها مايجففا مففن هففذه العلففلا وذلفف  عنَّ التعليففل للأففرا اتا عي: قرففد ا تيففار وففرا ة قلففى وففرا ة 
 ع رى، الببوا تل  العلل التي ذ رناها.

يو  انفففت مصفففدر قلمفففا  وه فففذا  فففَّنَّ العلفففل اللغويفففو والصفففر يو والرحويفففو حتفففى الصفففوت
الأففرا ات  ففي التعليففل ال تيففاراتوم،   ففان مففن ايففروم تففاحبرا الجعبففري _رحمففه اهلل تعففالى_  أففد 
وجدناه يعتمفد قلفى قلفل متروقفو ت مفن  في معفاني األاريفو وهفي قلفٌل تفر يو وعحيانفا قلفل تفوتيو  

العلفل، ولمَّفا  فان و ثيرا ما يمفاج مفا افين هفذه  ، التخفي  والتسويل، وقلل نحويو، وقلل دالليو
 ،قملرفففا االقترفففا  اا تياراتفففه الصفففر يو وجفففدناه يعلفففل ا تياراتفففه امعفففاني األاريفففو وهفففي قلفففل تفففر يو

ويدقموا عحيانا اعلل لغويو  األ صح واألشور، وقلل دالليو الياويو، وهي ما تعتري اوا المباحفث 
 افتيو.

 

 قلل اال تيار الصر ي قرد الجعبري:
 األول: قلل عتول اللغو المبحث

 ع_ السماع:
السماع هو األتل األول من عتول اللغو، وود قرَّ ه اان األنباري اأولفه:   هفو ال فبلم 

وقرَّ ففه   (ٔٗ)العراففي الفصففيح المرأففول االرأففل الصففحيح الخففارج قففن حففدِّ الألَّففو إلففى حففدِّ ال ثففرة  .
ي  فبلم َمفن يوثفر افصفاحته  شفمل  السيوطي اتعري  عوال  من ذل ، وال:   وعقري اه مفا ثبفت  ف

 بلم اهلل تعالى وهو الأرآن، و فبلم نبيِّفه _ تفلَّى اهلل قيفه والفلَّم _ و فبلم العفرب وبفل اعثتفه و في 
زمره واعده، إلى زمن  سدت األلسرو ا ثرة المولَّدين، نظما ونثرا قن مسلم عو  ا ر،  وذه ثبلثو 

 .(ٕٗ)عنواع ال ادَّ  ي  ل مروا من الثبوت  
 انففت الأففرا ات الأرآنيففو محففلَّ نأففاش العلمففا   ففي  يفيففو االحتجففاج اوففا، المتففواترة   ووففد

مروففا وافحففاد والشففاذة، عمَّففا الأففرا ات المتففواترة وافحففاد  ُيحففتج اوففا قلففى اإلطففبل ، وعمَّففا الشففاذة  
 .(ٖٗ) ُيحتجُّ اوا ل رَّوا ال يأاس قليوا
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ال فبلم المسفموع، واالحتجفاج افه، ولم ت ن محاوالت العلما  األوا ل اقتباطا  في  فرز 
 أفد وضففعوا شففروطا لؤل ففذ مفن المت لمففين االلغففو، اففل ا تففاروا وبا فل  اتففو لؤل ففذ مففروم، وهففم: 
ويس وتميم وعالد، وه ال  هم الفذين ع ثفر مفا ُعِ فَذْت مفروم اللغفو، ثفم يلفيوم ُهفذيل واعف   رانفو 

 .(ٗٗ)واع  الها يين
قففدة عوسففام عهمُّوففا: المهففرد وهففو المأففيس، ووففد وسَّففم العلمففا  ال ففبلم المسففموع قلففى 

والشاذ، وهراو الغالب وال ثير والرادر والأليفل،  الغالفب مفن ثبلثفو وقشفرين قشفرون، والخمسفو 
 .(٘ٗ)قشر مروا ال ثير، والثبلثو مروا الأليل، والواحد نادر

و ان الجعبري ود اقتمد  ي ا تياراتفه قلفى هفذا األتفلا_ عي: السفماع _  في ا تيفار 
  ة قلى ع رى، قلى عالاس الفصحى وال ثرة والشورة والفاشيو واالالتعمال:ورا
: واللغو الفصحى هي اللغو المشتر و اين لغات العرب، وتتص  اصففتين: األولفى: الفصحى_ ٔ

عنَّوفا  ففو  مسفتوى اللغففو العامفو، إذ إنَّوففا لغففو الخهبفا  واألداففا  والشفعرا  وليسففت هفي  ففي مترففاول 
مسففتوى عروففى وعالففمى. والصفففو الثانيففو: عنَّوففا ال ترتمففي إلففى ايئففو محليففو  جميفف  العففرب اففل هففي  ففي

واحدةا عي: عنَّوا ليست لغو وبيلو اعيروا، وإنَّما هي لغو مرسجمو موحدة ال يم فن عن ترتمفي إلفى 
،   فان مفن ا تياراتفه التفي (ٙٗ)ايئو  اتو  لغو وريش  َّنَّوفا لغفو  صفحى افين جميف  لغفات العفرب

 فصففحى واأل صففح، ا تيففاره لأففرا ة  ففتح اليففا  مففن ) َفَعففل(  ففي وولففه تعففالى:جففا ت قلففى عالففاس ال
،  أففد ور ففت اضففم اليففا  مففن )ع عففل(، وففال:   وا تيففاري: الفففتح ألنَّوففا ٔٙطففه:  چۋ  چ

.  وا تيفففاره لأفففرا ة التشفففديد   فففي وولفففه تعفففالى: (ٚٗ)الفصفففحى الخفيففففو السفففالمو مفففن الحفففذف  
افففالتخفي ، وفففال:   وا تيفففاري: التشفففديد ألنَّفففه األ صفففح ))لتَّخفففذت((  أفففد ور فففت ))لَتِخفففذت(( 

 . (ٛٗ)التَّخذوا، ويتِّخذ ...  
: ويراد افه األ ثفر شفيوقا افين لغفات العفرب قفن غيفره المسفتعمل ولفيبل،  أفد جفا   في ال ثرة_ ٕ

.  مففن ا تياراتفه التففي جففا ت  (ٜٗ) ففبلف وففلَّ،  وفو  ثيففر ،لسفان العففرب:  ثفر الشففي    ثففراً و ثفرةً 
 چڻ  چ  ال ثفرة، ا تيفاره لأفرا ة ضفم اليفا  مفن )ع عفل( المايفد  في وولفه تعفالى: قلى عالفاس

 أففد ور ففت افففتح اليففا  مففن )َ عففل( الثبلثففي، وففال:   وا تيففاري: الضففم ألنَّففه ال ثيففر    ٔ٘الألففم: 
 . (ٓ٘)األويس، ومن ثّمَّ  ان  الدا  
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َشفَوْرُت األمفر َعْشفَوُرُه َشفْوراً : الشورة  ي اللغو تهلر قلى وضوح األمر،   تأفول مرفه: الشورة_ ٖ
.  تهلففر قلففى مففا اشففتور قلففى األلسففرو قلففى مففا لففه إالففراد واحففد (ٔ٘)وُشففْوَرًة،  اْشففتَفَوَر عي وضففح  

، والشففورة  ففال ثرة  ففي االالففتعمال اللغفففويا لففذل  نجففدهما مأتففرنين  ففي  ثيففر مفففن (ٕ٘) صففاقدا
مفثبل:  وعن اللأفب إذا جفرى وووف   األحوال  ي االفتدالل العلمفا  للمسفا ل،  مفا يأفول اافن جرِّفي 
 االالففمين اللففذين جعففبل  االففم - ففان  ففي الشففورة و ثففرة االففتعماله جاريففا مجففرى العلففم وال ريففو 

.  مففن ا تيففارات الجعبففري التففي جففا ت قلففى عالففاس الشففورة، ا تيففاره للأففرا ة اصففيغو (ٖ٘)واحففد 
ل:   ، وفففإٙالمهفففففين:  چۋ  چ  المصفففدر قلفففى تفففيغو االفففم المصفففدر  فففي وولفففه تعفففالى:

 .(ٗ٘)ا ألنَّه األشور  ي  بلم العرب ...  ٕٙالمهففين:  چۋ  چ  وا تياري:
،  اللغفو الفاشفيو: مفا  (٘٘): ما وذة من الفشو: وهفو مفا انتشفر وتوالف  و ثفر مفن األمفرالفاشيو_ ٗ

 ثففر انتشففاره اففين لغففات العففرب، وهففي اوففذا  اللغففو المشففوورة  ففي التوالفف ،  مففن ا تياراتففه التففي 
آل  چڭ    چ  الفاشففيو ا تيففاره لأففرا ة التشففديد مففن ) عَّففل(  ففي وولففه تعففالى:وردت امصففهلح 

،  أفففد ور فففت اففففتح التخفيففف  مفففن ) َعفففل(، وفففال:   وا تيفففاري: التشفففديدا ألنَّوفففا ٜٚٔقمفففران: 
 .(ٙ٘)الفاشيو...  

: ويأصفد افه االالففتعمال اللغفوي المسفموع قفن العففرب،  األاريفو الصفر يو  ثيفرا مففا االالفتعمال_ ٘
، ومفن هرفا ا تفار الجعبفري (ٚ٘) يما ايروا، وإنَّما يغلب اعضفوا قلفى اعف   في االالفتعمالتتفاوت 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  الأرا ة االأصر  ي ووله تعالى:

االمففد : ))يصَّففالحا((  چ ڀ  چ   أففد وففرئ وولففه: ٕٛٔالرسففا : چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
المعففروف مففن العففرب  ففي التشففاجر تصففالحا،  ففَّذا مففن )يتفاقففل(، وففال:  وا تيففاري: الأصففر ألنَّ 

.  االالتعمال (ٛ٘)...   ٕٛٔالبأرة:  چپ  پ  چ  عد لوا اين، والوا عتلحا،  أوله تعالى:
 اللغوي هو الذي حدد اللفظ للداللو قلى ذل  المعرى.
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 ب_ الأياس: 
الرا ففد  ففي لأففد عولففى العلمففا  قرايففو واالففعو لوففذا األتففل مرففذ الأففدم، و ففان ااففن األنبففاري 

التأففديم والتعريفف  اففه، وففال  ففي اإلغففراب:    وففو حمففل غيففر المرأففول قلففى المرأففول إذا  ففان  ففي 
. وقرَّ ه  ي لم  األدلو اأوله:   وهو  ي قرف العلما  قبارة قن تأفدير الففرع اح فم (ٜ٘)معراه  

ر له . وذ (ٓٙ)األتل، وويل:   هو حمل  رع قلى عتل اعلو، وإجرا  ح م األتل قلى الفرع  
 تعريفات ع رى، وهذا األ ير عوضحوا. واهلل عقلم.

  ففان ال اففد مففن الأيففاس  ففي مسففا ل الرحففو والصففرف، وففال السففيوطي:    لففو لففم يجففا 
الأيففاس، واوتصففر قلففى مففا ورد  ففي الرأففل مففن االالففتعمال لبأففَي  ثيففر مففن المعففاني ال يم ففن التعبيففر 

يوضف  وياالفا قأليفا ال نأليفا، اخفبلف قروا لعدم الرأل، وذل  مراٍف لح مفو الوضف ،  وجفب عن 
ا افففل يُأتصففر قلفففى مفففا ورد افففه اللغففو  َّنَّوفففا وضفففعت وضففعا نأليفففا ال قأليفففا،  فففبل يجففوز الأيفففاس  يوففف

 .(ٔٙ)...  الرأل
وإذا مففا ُعريففد ويففاس شففي  قلففى شففي ،  ففبل اففد مففن التعففرف قلففى عر ففان الأيففاس، وهففي: 

قلفى الفاقفل،  الفاقفل هفو األتفل،  عتل، و رع، وقلو جامعو، وح م،  أياس ما لم ُيسم  اقلفه
 .(ٕٙ)وما لم ُيسم  اقله هو الفرع، وإالراد الفعل إليه هو العلو الجامعو ايروما، والح م هو الر  
، (ٖٙ) األتفففل: هفففو األتفففل الفففذي يأفففاس قليفففه الففففرع، وهفففو مفففا يسفففمى افففالمأيس قليفففه

قليه(، وال اليما اين واقتمد الجعبري  ي ا تياراته قلى عالاس  ون ا تياره هو األتل )المأيس 
البأرة:  چڦ  چ  عاريو جم  ال ثرة،  ا تياره ارا  ) َفْعلى( قلى ارا  ) ُفَعالى(  ي ووله تعالى:

،  أد ورئ اففف )) َعاْلرى((، وال:   وا تياري: عالرىا ألنَّه الأياالي والفصحى ادليل اإلجمفاع ٘ٛ
،  أفد ٖٕٛالبأفرة:  چپ  چ  الى:. و ا تياره ارا  )ِ عال( قلى ارفا  ) ُفُعفل(  في وولفه تعف(ٗٙ) 

. إذ إنَّ ما ا تفاره هفو األتفل (٘ٙ)ورئ اففف ))رُُهن((، وال:   وا تياري: )رِهان( ألنَّه الأياالي ...  
 المأيس قليه، والأرا ة األ رى هي الفرع قليه. 

 .(ٙٙ)والفرع: هو الذي يأاس قلى األتل، وهو ما يسمى االمأيس
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افتفل مفن األتفلين قلفى األتفل الثفاني، وي فون األول وود يتعفارض األتفبلن  يفرجَّح 
هو األتل، والثاني هو الفرع،  تعارض االالم والفعل قلى موض  الخبر، إذ إنَّ الخبفر يجفوز عن 
ي ففون االففما  مففا يجففوز عن ي ففون  عففبل، ل ففنَّ األتففل عن ي ففون االففماا ألنَّ األتففل  ففي الخبففر عن 

، ومفن هرفا (ٛٙ)اإل راد ويأصد اه الذي هو ضفد الجملفوا وألنَّ األتل  يه (ٚٙ)ي ون وتفا مشتأَّاً 
 چڄ  ڃ  ڃ    ڃ     چ  ا تففار الجعبففري تففيغو االالففم قلففى تففيغو الفعففل  ففي وولففه تعففالى:

اصفففيغو الفعفففل المضففففارع: ))توفففدي((، واوفففذا ووفففف   چ ڃ چ ،  أفففد وفففرئ وولففففهٔٛالرمفففل: 
ففا  ففان اال ففتبلف  ففي الأففرا ة  تعففارض عتففبلن قلففى موضفف  واحففد _ االالففم والفعففل  _، ل رففه لمَّ

األتل  ي الخبر عن ي ون االما  ترجَّح االالم، وفال:   وا تيفاري: المفد لجانفب االالفم ألتفالته 
 .(ٜٙ)قرد تعارض األتلين ...  

 ج_ اإلجماع:
 والمأصود اه هرا إجماع الأرا ، واإلجماع  ي اللغو يهلر قلى معريين:

، ووولففه تففلى اهلل ٔٚيففونس:  چٿ   ٹ  چ  األول: العففام التففام،  أولففه تعففالى:
. وهففو اوففذا المعرففى يُفَتصففوَّر مففن (ٓٚ)قليففه والففلم:   ال تففيام لمففن ال يجمفف  الصففيام مففن الليففل  

 .(ٔٚ)الواحد. والثاني: االتفا ، يأال: عجم  الأوم قلى  ذا، إذا اتفأوا قليه
و ي االتهبلح:   اتفا  مجتودي األمو اعد و اة الفيدنا محمفد تفلى اهلل قليفه والفلم 

 .(ٖٚ). والمراد ااالتفا : اتفا  معظموم وع ثرهم(ٕٚ)ي قصر قلى عي عمر  ان   
 َّجماع الأفرَّا : هفو إجمفاع معظفم الأفرا  السفبعو المشفوورين عو العشفرة قلفى وفرا ٍة مفن 
 ،الأرا ات، والأرا  السبعو المشوورون هم: قبداهلل ان  ثير الم في، ونفا   افن عافي نعفيم المفدني

وال سففففا ي وقاتففففم  ،وعاففففو قمففففرو اففففن العففففبل  البصففففري، وحمففففاة ،شففففاميوقبففففداهلل اففففن قففففامر ال
، ويففااد قلففى هفف ال  السففبعو ثبلثففو آ ففرون وهففم: عاففو جعفففر وهففو يايففد اففن الأعأففاع (ٗٚ)ال و يففون

الأاري، ويعأوب وهو عاو محمد يعأوب ان إالحا  الحضرمي، و ل  وهو عاو محمد  ل  ان 
 لأرا  العشرة. ،  ي تمل ا(٘ٚ)هشام ان ثعلب اان  ل  ان ثعلب
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ويبدو مما البر جليَّا عنَّ الأرا ة التي تجم  قليوا من جوو الأرا  هي ما تسمى اَّجماع 
الأففرا  قلففى تلفف  الأففرا ة، ومففا لففم تجمفف  قليوففا مففن جوففتوم وورعهففا واحففد  وففي مخالفففو إلجمففاع 

احد، وهذا ما الأرا ،   ان اإلجماع قلى الأرا ة عولى ااأل ذ اوا من الأرا ة اخبر افحاد عو الو 
. والفار الجعبفري قلفى هفذا المسفار  في ا تياراتفه (ٙٚ)ع ده م ي ان عاي طالفب الأيسفي رحمفه هلل

 أد  ان ي يِّد اعضا من الأرا ات ادليل إجماع الأرا  اعفد عن يعلُِّلوفا تعلفيبل تفر يَّا عو وبلوفا. مفن 
لففى زنففو )ُ عففالى(  ففي وولففه تلفف  اال تيففارات ا تيففاره الأففرا ة قلففى زنففو ) َفْعلففى( اففدال مففن الأففرا ة ق

وففال:   وا تيففاري: عالففرىا ألنَّففه الأياالففي والفصففحى اففدليل  ، ٘ٛالبأففرة:  چڦ  چ  تعفالى:
ومروففا ا تيففاره لأفففرا ة المففد قلففى زنففو )يتفففاقلون(  ففي وولفففه  . عي: إجمففاع الأففرَّا .(ٚٚ)اإلجمففاع  

)يفتعلففون(، ،  أففد وففرئ االأصففر: ))ويرتجففون(( قلففى زنففو ٛالمجادلففو:  چک  چ  تعففالى:
 أد ُحِذف الم الفعل الجتماقه م  واو الجماقو، وال :  وا تيفاري: المفد قمفبل ااألتفل الم يَّفد 

 . (ٛٚ)ااإلجماع ...  

 المبحث الثاني: قلو السيفففففا 
ال لمو العرايو وحدها تحمفل ال ثيفر مفن المعفاني مفا لفيس  في والف  عحفدنا ال شف   إنَّ 

قروا إال قن طرير ورودها  ي الفيا  ال فبلم،  وفو وحفده وفادر قلفى ال شف  قفن المعرفى المفراد 
 من تل  المفردة  ي ذل  الموض  المستخدم  يه.

لمعرفى وتحديفده،  أفد ولأد تر َّات قرايو قلما را األوا ل  ي عهميو السفيا  مفن توجيفه ا
ا تشفففوا عنَّ اللفظففو مفففردًة ال تعففين قلففى  وففم المففراد إال اعففد معر ففو الففيا  ال ففبلم، إذ اففه يففاول 
اإلش ال ويتعين المحتمل، ويخصص العام، ويُفسَّر المفبوم، وفال الار شفي  في داللفو السفيا :   

صفيص العفام وتأييفد المهلفر  َّنَّوا تُرشد إلى تبيين المجمل والأه  اعدم احتمال غيفر المفراد وتخ
وتروع الداللو وهو من عقظم الأرا ن الدالو قلى مراد المت لم  من عهمله غِلط  ي نظيره وغفالط 

 ي  تجد الياوه   چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  چ   ي مرا راته وانظر إلى ووله تعالى:
 .(ٜٚ)يدل قلى الذليل الحأير  
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السفيا ا إذ الفمَّاها اففف )نظريفو الفرظم(  أفد  و ان قبد الأاهر الجرجفاني الرا فد  في نظريفو
وجد عنَّ ال لمو  ال ويمو لوا مفردًة، وال:   إنَّ األلفاظ ال تتفاضل من حيث هفي علففاظ مجفردة، 
وال من حيث هي  لٌم مفردٌة، وإنَّ الفضيلو و بل وا  ي مبل مو معرى اللفظو لمعرى التي تليوا عو 

اللفففظ، وممففا يشففود لففذل  عنَّفف  تففرى ال لمففو ترووفف   ففي مففا عشففبه ذلفف  ممففا ال يعلففر لففه اصففريح 
.   ففان السففيا  هففو (ٓٛ)موضفف ، ثففم تراهففا اعيروففا تثأففل قليفف  وتوحشفف   ففي موضفف  آ ففر ...  

،    السفيا  هفو الفذي يحفدد ويمفو (ٔٛ)المصاحب للفظ مما يساقد قلى  وفم المعرفى وتوضفيحه
المتروقفو ممفا لفيس  في والفعرا عن ال لمفو  في عحفوال ورودهفا  في التر يفب،  لل لمفو مفن المعفاني 

، ومن هرا نجد عن تعدد المففاهيم (ٕٛ)ن تش  المعرى المراد إال اهرير ورودها  ي اليا  معيَّن  
لل لمو الواحدة تعري عنَّ لوذه ال لمو معًرى مر اياً وهو )الرواة( ومعفانَي هامشفيو ع فرى ت تسفبوا 

لفو،  ي ون المعرى المر اي حيرئذ يدور قن طرير االتعماالته المتجددة  ي الياوات  بلميو مخت
 ي  ل  المعاني الثانويو من غير تفاضل ايروا، وال يُر   ذل  اللبس قن المعرى المراد من تلف  
المعففاني إال قففن طريففر السففيا  الخهففااي عو معايرففو المأففام الففذي يتمثففل  ففي المعهيففات الخارجيففو 

 .(ٖٛ)والرفسيو 
 ت ففي للداللفو قلفى المعرفى المفراد، وإنَّمفا هفي وه ذا ااتت الصيغو الصفر يو وحفدها ال

 .(ٗٛ)احاجو إلى ر   الغموض من  بلل واليلو ت ش  قروا وليس تل  الواليلو إال السيا 
 والسيا  يرأسم قلى وسمين:

 الأسم األول: السيا  اللغوي عو المأالي:
  وهفففو مجمفففوع األلففففاظ المصفففاحبو للففففظ المفففراد تفسفففيره، التفففي تسفففاقد قلفففى توضفففيح 
المعرى، وود ي ون السيا  متأدما قلى اللفظ عو متا را قره عو م ترفا من جانبيه، وهو من عهم 

 .(٘ٛ)الأرا ن التي تساقد قلى  ش  دالالت األلفاظ والترا يب  ي نسأوا المرظوم  
ووفد ذ رنففا مفن وبففل مفا عشففار إليفه الار شففي قلفى عثففر السفيا   ففي تبيفين المففراد مفن وولففه 

قلففى عنَّ المففراد مرففه: إنَّفف  عنففت  ٜٗالففد ان:  چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  چ  تعففالى:
الذليل الحأير،  لو نظرنا إلى هذه افيفو معاولفو قفن الفياووا التفي وردت  يفه وجفدنا المعرفى قلفى 
 ففاهر افيففو يففراد اففه الت ففريم، ل رَّرففا اففالرظر إلففى السففيا  الففذي وردت  يففه هففذه افيففو، وهففي عنَّوففا 
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يات التي ايَّرت تفات ال ا ر، وهي دالو قلى التوديفد والوقيفد والعفذاب األلفيم وردت ضمن اف
 .(ٙٛ)يوم الأيامو،  ُعِرف اذل  السيا  عنَّ المرد مره: إنَّ  عنت الحأير الذليل

وود ع اد الجعبري من هذا الروع من السيا ، واقتمد قليه  ي ا تياراته، ومروا ا تياره 
َعَل(ا لخفتوا قلفى الأفرا ة االتشفديد مفن ارفا  ) عَّفَل( قلفى عنَّ الت ثيفر لأرا ة التخفي  من ارا  ) فَ 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  من ووله: چی  چ  مفووم من السيا ، وذل   ي ووله تعالى:

)) تَّحرفففا((، وفففال:   : ،  أفففد وففرئ االتشفففديدٗٗاألنعففام:  چی  ی  ی  جئ  حئ 
ی  جئ     چ .عي: مففن وولففه:(ٚٛ)  وا تيففاري: التخفيفف  للخفففو، والت ثيففر معلففوم مففن السففيا 

  ُعلم معرى الت ثير قن طرير السيا  اللغوي عو المأالي.، چحئ 
 

 الأسم الثاني: السيا  المأامي عو الحالي:
  وهو يعري الموو  الخارجي الذي يم ن عن تأ   يه ال لمو  تتغير داللتوا تبعا لتغير 

. عو هففي مجمففوع العراتففر االجتماقيففو والثأا يففو التففي تتصففل اففالرص (ٛٛ)المووفف  عو المأففام ...  
ال بلمي، و ذل  الظروف والمبلاسات التي تصاحب الرص وتحيط اه قرد نهأه عو  تااتفه، ممفا 

، يأففول الففد تور تمففام حسففان  ففي المأصففود اف ففرة (ٜٛ)يفف ثر  ففي  ومففه ويحففدد دالالت األلفففاظ 
السفامعين والظفروف والعبلمفات االجتماقيفو واألحفداث  المأام:    وو يضم المت لم والسام  عو

 ففففي الماضففففي والحاضففففر، ثففففم التففففراث والفل ففففور والعففففادات والتأاليففففد    relevantالفففواردة 
 .(ٜٓ  )والمعتأدات ...

 سففيا  المأففام هففو  ففل المفف ثرات الخارجيففو التففي تحففيط اففالرص ومففن ثَففمَّ يحففدد المعرففى 
ع مففن السففيا  عيضففا،  ا تيففاره لأففرا ة الأصففر قلففى زنففو المففراد، ووففد ع ففاد الجعبففري مففن هففذا الرففو 

،  أففد وففرئ االمففد قلففى زنففو ) اقففَل(: ٜ٘ٔاألنعففام:  چچ  چ  چ  ) عَّففل(  ففي وولففه تعففالى:
.عي: إنَّ المأفام مأفام وقيفد (ٜٔ))) ارووا((، وال:   وا تياري: الأصرا ألنَّه عالغ  في الوقيفد ...  

و ا تيفاره  عنَّ التوديفد والوقيفد اأفدر تفريعوم وِ علَفتوم،وتفيغو ) عَّفل( للت ثيفر، وهفذا يفدل قلفى 
ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ  مففن وولففه تعففالى: چڻ  چ  لأففرا ة التشففديد  ففي وولففه تعففالى:
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،  أد وفرئ افالتخفي  عيضفاا عي: الفرأُتُل، ٕٚٔاألقراف: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  
. عي: الواو  الذي  (ٕٜ)وال:   وا تياري: التشديدا ألنَّه نصٌّ قلى الواو  وعالغ  ي التسليو ...  

 ان يعيشه ارو إالرا يل مما وو  قليوم من الأتل الم رر من جوو  رقون ووومه، و) عَّل( لذل  
 المعرى ع صا ِلما  ي هذه الصيغو من معرى الت رار والت ثير.

 

 بففففففوالمبحث الثالث: قلو المراال
 بلن يراالب  بلنفا، إذا  فان المراالبو  ي اللغو تاتي امعرى: المشا لو والمأاراو، يأال: 

 .(ٜٗ)، وهي اتصال الشي  االشي (ٖٜ)وريبه
و ي االتهبلح: وفال السفيوطي:   ومرجعوفا  في افيفات ونحوهفا إلفى معرفى راافط ايروفا 
قففامأ عو  ففاصأ قألففيأ عو حسففيأ عو  يففاليأ عو غيفففر ذلفف  مففن عنففواع العبلوففات عو الففتبلزم الفففذهري  

.  المراالبو   قلم يبحث  ي المعاني (ٜ٘)والمعلول والضدين ونحوه   السبب والمسبِّب والعلو 
الرااهففو اففين افيففات اعضففوا اففبع ، واففين السففور اعضففوا اففبع ، حتففى تعففرف قلففل ترتيففب عجففاا  

 . (ٜٙ)الأرآن ال ريم  
و ا ففدة هفففذا العلفففم:   جعفففل عجفففاا  ال فففبلم اعضففوا آ فففذا ااقرفففا  اعففف   يأفففوى افففذل  

 .(ٜٚ)له حال البرا  المح م المتبل م األجاا   االرتباط ويصير التالي  حا
وه ذا  أد اقترى العلما  اوذا العلم ول ن ليس ع ثفرهم افل عولُّوفما نظفرا لدوتفه، ومفن 

، وال الرازي  ي تفسيره:  (ٜٛ)الذين ارزوا  ي الما  هذا العلم واشتغلوا اه اإلمام عاو ا ر الرازي
. و فذل  (ٜٜ)رآن مودقفو  في الترتيبفات والفروااط   ما عحسن هذا الترتيبا ألنَّ ع ثر لهفا   الأف

 ،ارز  يه مفن الأفدما  ارهفان الفدين البأفاقي، و في العصفر الحفديث افرز  يفه قبفد الحميفد الفراهفي
رحموفم اهلل، ووفد اقترفى افدي  الامفان الفعيد الرورالفي اوفذا العلفم  أفد ذ فر  في  (ٓٓٔ)واليد وهفب

االبو اين األشيا  جعل ع ثر األمور واضحو  ايان إقجاز اع  ال لمات ضمن افيات عنَّ الر المر
 المرايا توتدي إليوا الرفوس وتترا ى  يوا،  ما عنَّ وهعو زجاجو تريف  تفحرا  واالفعو،   فذل   

 .(ٔٓٔ) لمو  ذَّة تذ ِّرو  ياال طويبل
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 المراالفففبو إذن تُففففراط افيفففات اعضففففوا افففبع   تظوففففر المعرفففى اإلقجففففازي مروفففا، وتبففففيِّن 
قلى عتمِّ وجه واضحًو،  لآليفو تعلُّأوفا امفا وبلوفا وامفا اعفدها،  المأاالفو افين األح ام الواردة  يوا 

تفات الم مرين وتفات المشر ين، ووقيد ه ال  ووقد عولئ ، و ذل  ذ ر آيات الرحمفو اعفد 
وآيفففات الترغيفففب اعفففد آيفففات الترهيففففب، وه فففذا  وفففي تعمفففل قلفففى الفففراط اففففين  ،آيفففات العفففذاب

 .(ٕٓٔ)افيات
ه(، ذ ره الار شي  و فان ٕٖٗالعلم ابغداد عاو ا ر الريسااوري )وعول من ع ور هذا 

يأول قلفى ال رالفي إذا وفرئ قليفه افيفو لِفَم جعلفْت هفذه افيفو إلفى جرفب هفذه  ومفا الح مفو  في 
لمففففا  اغففففداد لعففففدم قلموففففم جعففففل هففففذه السففففورة إلففففى جرففففب هففففذه السففففورة  و ففففان يُففففاري قلففففى ق

 .(ٖٓٔ) االمراالبو
 والمراالبو قلى نوقين: 

 : وهي ترأسم قلى وسمين:مراالبو المعرويوال_ٔ
عوال: المراالففبات التاريخيففو: وهففي التففي تسففمى اعلففم )عالففباب الرففاول(، و  هففو مففا نففال 

.  أفد قفدَّ الار شفي معر فو قلفم عالفباب الرفاول (ٗٓٔ)ورآن اشانه ووت وووقه  حادثفو عو الف ال  
، و هَّا السيوطي مفن (٘ٓٔ)عالىمن العلوم الواجب معر ته واإلحاطو اه  ي ايان معاني  تاب اهلل ت

رعى عنَّه ال  ا دة  يفها لجريانفه مجفرى التفاريخا ألنَّ  يفه مفن الفوا فد مفا يعفين قلفى  وفم  تفاب اهلل 
ا و  ألنَّ  يففه معر ففو وجففه الح مففو الباقثففو قلففى تشففري  (ٙٓٔ)تعففالى وايففان المعرففى وإزالففو اإلشفف ال

السفبب، وألنَّ اللففظ ي فون قامفا  الح م وتخصيص الح م اه قرد من يرى عنَّ العبفرة اخصفوص
ويأوم الدليل قلى تخصيصه  َّذا قرف السبب وصر التخصيص قلى ما قفدا تفورته ألنَّ د فول 
تورة السبب وهعي، وإ راجوا ااالجتواد ممروع، وألنَّ الوووف قلفى المعرفى وإزالفو اإلشف ال ال 

اعف  معفاني الأفرآن ألنَّ  يم ن إال امعر و البب الراول غالبا  سبب الراول طريفر وفوي  في  وفم
 . (ٚٓٔ)العلم االسبب يورث العلم االمسبب  

واوذا نجفد عنَّ لمعر فو عالفباب الرفاول عثفراً واضفحاً  في ايفان المعفاني، ووضفوح المبفاني، 
ٺ  چ  واقتمفد الجعبفري قليفه  في اعف  ا تياراتفه،  ا تيفاره لأفرا ة التشفديد  في وولفه تعفالى:
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)) عَاْزنا((، وال:   وا تياري: التشفديد ... ألنَّفه  في ،  أد ورئ االتخفي : ٗٔيس:  چٺ  
تاثير الثبلثو ... وعهل الأريو عهل إنها يو اعث قيس )تلى اهلل قليه واللم( للدقوة   ذَّاوه، ثم 

،  ايَّففد (ٜٓٔ). إذ إنَّ معرففاه االتشففديد: ووَّيرففا، واففالتخفي : غلبرففا(ٛٓٔ)اعففث اثرففين   ففذَّاوهما ...  
ى التأويو اسبب ناول افيوا ألنَّ  ي اعث االثرين تأويفو لفؤلول، وهفو معرفى الجعبري ا تياره امعر

 ووله:  ألنَّه  ي تاثير الثبلثو . واهلل عقلم.
: وهففي عن يبتففدئ المففت لم امعرففى، ثففم يففتمِّم  بلمففه امففا يراالففبه ثانيففا: المراالففبات الدالليففو اللغويففو

ڄ  ڄ چ  المفعفول  في وولفه تعفالى:، ومروفا ا تيفاره الأفرا ة اصفيغو االفم (ٓٔٔ)معرى دون لفظ

ا سر الشين اصيغو االم  چڄ  چ  ، إذ ورئ ووله:ٕٗالرحمن:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    
الفاقفل: ))الُمْرِشفئات((، وفال:   وا تيفاري: الففتح قمفبًل االحأيأفو، إذ مجريوفا الفريُح السفففَن ... 

 (ٔٔٔ). 
وغير مأفاة،  المأفاة م  االتاان  : وهي تو ي اإلتيان ا لمات متانات مأفاةالمراالبو اللفظيو_ٕ

. والمراالبو اللفظيو وفد ت فون الفااأو ووفد (ٕٔٔ)مراالبو تامو والمتانو من غير التأفيو مراالبو ناوصو
 ت ففففون متففففا رة،  مففففن المراالففففبو السففففااأو ا تيففففار الجعبففففري لأففففرا ة التشففففديد  ففففي وولففففه تعففففالى:

چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ  من ووله تعالى:   چېئچ

 أد ورئ االتخفي : )) َفَلوفا((، وفال:   وا تيفاري: التشفديد مراالفبو للسفااأين  ٖٚآل قمران: 
من مايد الثبلثي   ذل  ا تار هذا   چ ۈئ چ و چۇئ  چ  . ا ألنَّه لمَّا  ان(ٖٔٔ)...  

مففن مايففد الثبلثففيا للمراالففبو اللفظيففو ايروففا. ومففن المراالففبو المتففا رة ا تيففاره لأففرا ة التخفيفف   ففي 
 أفففففد وففففففرئ  ،ٖٕالمرالفففففبلت:  چٺ  ٺ  ٿ  چ مفففففن وولففففففه: چٺ  چ  تعفففففالى:وولفففففه 

.  تحصفففل (ٗٔٔ)االتشفففديد: )) أفففدَّرنا((، وفففال:   وا تيفففاري: التخفيففف  لحصفففول المراالفففبو ...   
 ولم يأل: ))المأدِّرون((.، چٿ   چ و چٺ  چ  المراالبو اللفظيو اين
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 المبحث الراا : قلو داللو البريو
الأالب عو الوياة التي تتخذها حروف ال لمو، والصفرف   يت فون  إنَّ البرا  الصر ي هو

،  ل فل معرًفى مبرًفى تفر ي، وإذا مفا ا تلف  (٘ٔٔ)من نظام مفن المعفاني التفي تعِّبفر قروفا المبفاني  
البرا  ا تل  المعرى،   ان قلى الدارس اللغوي عن يعرى االمستوى الصر ي دالليًاا ِلمفا يرهفوي 

 ففتبلٍف  ففي المعففاني، وفففال ااففن  ففارس:    ففَّنَّ مفففن  اتففه قلمففه  اتفففه قلففى ا ففتبلف المبففاني مفففن ا
الُمْعَظما ألنَّا نأول: )وجد(، وهي  لمو مبومو،  َّذا تفرَّ را ع صفحت،  ألرفا  في المفال: )ُوْجفٌد(، 
 و ي الضالو: )ِوجدانا(، و ي الغضب: )َمْوَجدة(، و ي الحان: )َوْجدا(، ووال اهلل قاَّ وجلَّ ثراؤه:

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  ووفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففال: ،(ٙٔٔ)چٺ  ٺ      ٺ  ڀ  ٺ   چ 

 .(ٛٔٔ)،  انظر  ي  تحوَّل المعرى االتصري  من العدل الى الجور  (ٚٔٔ)چۆ
وه ففذا  أففد تربَّففه العلمففا  لوففذا األمففر وال الففيما العلمففا  العففاملون اففالأرا ات الأرآنيففو، 

تر يو لوا دالالت اليغو  حملوا اع  ا تياراتوم الأرآنيو تبعا لما تحمل هذه الأرا ات من عاريو 
ففا  فففان الجعبففري مفففن العلمففا  العفففاملين اففالأرا ات الأرآنيفففو  ففان ال افففد لففه مفففن  ومعففاٍن لهيففففو، ولمَّ
الووففوف قلففى عثففر األاريففو الصففر يو  ففي المعرففى،  مففن اال تيففارات التففي ا تارهففا قلففى عالففاس عثففر 

 چى  ائ  ىچ  ا تبلف البريو  ي المعرى ا تياره لأرا ة المد  ي ووله تعالى:

. إشارة مرفه (ٜٔٔ) أد ورئ االمد: ))قاودت((، وال:   وا تياري: المدا ألنَّه نصٌّ  ي المفاقلو  
إلففى المشفففار و الحاتففلو  فففي البريففو،، قلفففى عنَّ المففراد ااأليمفففان: عيمففان الففففريأين  فيوففا مشفففار و. 

األقففففراف:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  و فففذل  ا تيفففاره لأفففرا ة التشففففديد  فففي وولفففه تعفففالى:
. (ٕٓٔ) : التشديد مهااأو لبلعوا المت رر،  أد ورئ االتشديد: ))تلأَّ ((، وال:  وا تياريٚٔٔ

 عي: نظراً لما  ي هذه البريو من معرى الت رار.
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 المبحث الخامس: قلو االالتغرا  قن المحذوف
والمأصفففود افففه قفففدم الحاجفففو إلفففى تأفففدير محفففذوف  فففي ال فففبلم، ولأفففد قفففرَّف الار شفففي 
اْلففَأاُط، َوِمْرفففُه َحففَذْ ُت الشَّفففَعَر ِإَذا  الحففذف اعففد عن الفففمَّاه اَّالففلوب الحفففذف وففال:   َوُهففَو ُلغَفففًو اإْلِ

 َعَ ْذُت ِمْرُه.
. وإنَّ العفففرب تسفففتعمله لئليجفففاز (ٕٔٔ)َواْتفففِهبَلًحا ِإاْلفففَأاُط ُجفففْاِ  اْلَ فففبَلِم َعْو ُ لِّفففِه لِفففَدلِيٍل  

، عمَّفففا السففف ال قلفففى عنَّ عيَّومفففا عتفففٌل، (ٕٕٔ)ايسفففير الأفففول إذا  فففان المخاطفففب قالمفففا امرادهفففا  يفففه
 الحذف عم قدمه  

  أد عجاب قن ذل  الار شي اأوله :  َواْلَحْذُف ِ بَلُف اأْلَْتِل َوَقَلْيِه يَفْرَبِري  َفْرَقاِن:
اأْلَْمفُر اَففْيَن اْلَحفْذِف َوَقَدِمفِه َ فاَن اْلَحْمفُل َقلَفى َقَدِمفِه َعْولَفى أِلَنَّ اأْلَْتفَل َعَحُدُهَما: ِإَذا َداَر 

 َقَدُم التفَّْغِييِر.
. (ٖٕٔ)َوالثَّاِني: ِإَذا َداَر اأْلَْمفُر اَففْيَن ِولَّفِو اْلَمْحفُذوِف وََ ثْفَرتِفِه َ فاَن اْلَحْمفُل َقلَفى ِولَّتِفِه َعْولَفى  

األتل وجفدنا الجعبفري _ رحمفه اهلل _ يفرجِّح قفدم الحفذف قلفى الحفذف  في وانهبلوا من هذا 
 أد تجده  ثيرا ما يختار الأرا ة المستغريو قن المحذوفا لئبل يخال  األتل  ،عغلب ا تياراته

 ي األشيا ، وعغلب ما يستغري قرفه الجعبفريُّ هفو االالفتغرا  قفن المفعفول افه، إذ إنَّ المفعفول افه 
رها ألنَّ األغلب  يه عن ي دي معرًى غيفر عالاالفي،  فيم ن االالفتغرا  قرفه مفا لفم يجوز االالتغرا  ق

،  لمَّا جاز االالفتغرا  قرفه مفا لفم يخفل افالمعرى االفتهاع (ٕٗٔ) يفسد المعرىا لذل  المِّي ) ضلو(
الجعبففري عن يبرففي  ثيففرا مففن ا تياراتففه قلففى هففذا األالففاس،  ضففبل قففن حفففظ  تففاب اهلل تعففالى مففن 

التأدير عولى من التأدير، وود ي ون ذل  من افاب التخفيف  قرفده، ومفن عمثلفو التأدير، إذ قدم 
ڦ  ڄ  چ  ، من ووله:ٖٕالأصص:  چڄ  چ  لأرا ة  الفتح  ي ووله تعالى: ذل  ا تياره 

،  أففففد وففففرئ افففففتح اليففففا  اصففففيغو الثبلثففففي المجففففرد: ٖٕالأصففففص: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
 چڇ  ڍ  چ  الحفففذف قلفففى حفففد :))َيصفففدر((، وفففال:  وا تيفففاري: الففففتح لسفففبلمته مفففن 

.  االتغرى اوذه الأرا ة قفن المحفذوف الفذي هفو (ٕ٘ٔ)، والغايو رجوقوم ال مواشيوم  ٙالالالو: 
چ المفعففول اففه اتأففدير: ُيصففِدر الرقففاُ  مواشففَيوم، و ففذل  ا تيففاره لأففرا ة الأصففر  ففي وولففه تعففالى:



  ي َشرحِه قلى مْتِن الشاطبيَّو ِقَلُل اال تيارِ الصر يِّ قرَد الجعبريِّ 
  قبداهلل عدهم نصرالدين        الدوري ع. د. محمد ياس  ضر 

 

ٕٗٓ 

 

 

 ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئچ  ، من ووله:ٖٕالحديد: چ  وئۇئ

، إذ وفففرئ االأصفففر: ))عتفففا م((، وفففال:  وا تيفففاري: الأصفففر ... قمفففبل االمراالفففبو ٖٕلحديفففد: اچ 
إنَّ الأرا ة االأصفر يجعفل المعرفى مختلففا وهفو: جفا  م،  فبل  . إذ(ٕٙٔ) السالمو من الحذف ... 

تحتاج إلى محذوف، عمَّا االمد  َّنَّ المعرى ي ون: عقها م،  يحتاج إلى محفذوف وهفو المفعفول 
 الثاني،  االتغرى اأرا ة الأصر قن هذا المحذوف.

 واوذا يم ن عن ي ون ترجيحه لعدم الحذف التخفيَ  وقدَم التثأيل االتأدير.
 

 المبحث السادس: قلو التخفي 
والمأصففود اففالتخفي  التخفيفف  الصففر ي وهففو الففذي ي ففون  ففي تبففادل الحر ففات، ومففن 
المعففروف عنَّ الحر ففات عرافف : الفتحففو والضففمو وال سففرة والسفف ون، وتمتففاز  ففل حر ففو مففن تلفف  
الحر ففات قلففى غيرهففا  ففي مسففتوى الثأففل والخفففو، ولأففد آمففن الأففدما  اخفففو حر ففو الفففتح وثأففل 

، وعمَّا الس ون  وي ع   العبلمفات، (ٕٚٔ)حر تي الضم وال سر، وثأل حر و الضم قلى ال سر
وقرففد وجوففو نظففر اعفف  المحففدثين عنَّ الفتحففو هففي ع فف ُّ العبلمففات حتففى مففن السفف ون  األالففتاذ 

، ل فنَّ إوفرار العلمفا  الأفدما  (ٕٛٔ)إاراهيم مصهفى   وو يرى عنَّ الفتحو ع   من الس ون عيضا
ففد غيففر ذلفف   أففد عوففرَّ المبففرد وااففن يعففيش مففن وبففُل عنَّففه ال حر ففو ع فف ُّ مففن حر ففو الفففتح إال  ي  ِّ
، وه ذا  الس ون ع  ُّ العبلمات، والفتحو ع  ُّ من الضمو وال سفرة، وال سفرة (ٜٕٔ)الس ون

ع   من الضمو، يأول الد تور عحمد قفيفي:    العرب ود اقتر وا اخفو الفتحو و فو الس ون 
وال سففرةا لوففذا جففاز تخفيفف  المضففموم والم سففور لثألومففا، ولففم يجففا _قلففى عيضففا قففن الضففمو 

اذا المشففففففوور_ تخفيفففففف  الفتحففففففو لخفتوففففففا عتففففففبل،  وففففففي عالففففففاس الخفففففففو  ففففففي الحر ففففففات،  لمفففففف
 .(ٖٓٔ) ُتخفَّ  ...

 ثيففرا مففا يُعففاُِّز ا تياراتففه اعلففو الخفففو الحر يففو   –ومففن هرففا وجففدنا الجعبففري _ رحمففه اهلل 
والاليَّما  فو حر و الفتح، ثمَّ  فو حر و ال سر قلى الضم،  وو غالبا ما يختار هاتين الحفر تين 
هففا قلففى األثأففل مرومففا  ففي عاريففو األ عففال، ومففن ا تياراتففه التففي ا تففار  يوففا حر ففو الفففتح قلففى غير 

،  أفد وفرئ اففتح اليفا ا عي: ٔٙطفه:  چۋ  چ ا تياره الفتح قلى  الضم  ي ووله تعالى:
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.  لمَّا  انت الأرا ة (ٖٔٔ)االثبلثي المجرد، وال:  وا تياري: الفتحا ألنَّوا الفصحى الخفيفو ...  
ر االفتح ع   قلى اللسان مفن الأفرا ة االضفم ا تارهفا لفذل  األالفاس. ومفن ا تياراتفه التفي ا تفا

 أففد  ، ٔٛطفه:  چک  چ  و  چژ  چ   يوفا ال سفرة قلفى الضفم ا تيففاره  في وولفه تعفالى:
ور ا اضم الحا   ي األول، و ضم البلم  ي الثاني، وال:   وا تياري: ال سر لعمومه  في الرفاول 

 .(ٕٖٔ) ... وع   ... 
 

 نتائج البحث

 إنَّ عهمَّ ما توتَّل إليه البحث مايلي:
ا تيار الأرا ة الأرآنيو ال ادَّ عن تأوم قلفى قلَّفو مفن عجلوفا يختارهفا تفاحبوا قلفى غيرهفا  _  إنَّ ٔ

 من الأرا ات، وهذه العلَّو إمَّا عن ت ون قلو توتيو عو تر يو عو نحويو عو دالليو.
 _ وإنَّ المأصود ااال تيار هو االنتأا  وليس المراد مره تفضيل ورا ة قلى ورا ة ع رى.ٕ
تَّل البحث إلى عنَّ الجعبري _رحمه اهلل_  ان يختار ورا ته الأرآنيو قلى غيرها تفارة _  ما تو ٖ

معتمفففدا قلفففى عتفففول اللغفففو  السفففماع والأيفففاس، وتفففارة ع فففرى معتمفففدا قلفففى دالالت األاريفففو 
 الصر يو.

ح  وفو  ثيفرا مفا يفرجِّ  ،_ وإنَّ للسيا  اروقيه: المأالي والمأفامي عثفر افارز  في ا تياراتفه الصفر يوٗ
 ورا ة قلى ع رى قلى هذا األالاس.

_ وهففو يميففل إلففى الخفففو دون الثأففل والمأصففود االخفففو الخفففو  ففي الحر ففات، ولففيس التففي  ففي ٘
 األتوات، ويرى قدم التأدير عولى من التأدير، وقدم الحذف عولى من الحذف.

 

  

Adheed
Rectangle
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 هوامش البحث

و فوات الو يفات: . ٜٗ/ٙ. والفوا ي االو يفات: ٓٙيرظفر: المعجفم المخفتص االمحفدثين:  (ٔ)
ٔ/ٖٜ. 

 .ٕ٘/ٔغايو الروايو  ي طبأات الأرا :  (ٕ)
 .ٜٗ/ٙ. والوا ي االو يات: ٔٙيرظر: المعجم المختص االمحدثين:  (ٖ)
 .ٜٖ/ٔ. و وات الو يات: ٔٙ(يرظر: المعجم المختص االمحدثين: ٗ)
ه( قلى متن ٕٖٚ. واال تيارات الرحويو  ي شرح الجعبري )تٚ/ٔ( يرظر: هديو العار ين: ٘)

 .ٔالشاطبيو:
 .ٜٗ/ٙ. والوا ي االو يات: ٜٖٚ( يرظر: معر و الأرا  ال بار: ٙ)
 .ٚ/ٔ( يرظر: هديو العار ين: ٚ)
 .ٜٗ/ٙ( يرظر: الوا ي االو يات: ٛ)
 .ٜٖٔ/ٗٔ( يرظر: البدايو والروايو: ٜ)
 .ٕ٘/ٔ( يرظر: غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٓٔ)
 .ٙٚ/ٔو: ( يرظر: شرح الجعبري قلى متن الشاطبئٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( يرظر: معجم البلدان: ٕٔ)
 .ٙٚ/ٔ( يرظر: شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٖٔ)
 .ٜٖ/ٔ( يرظر:  وات الو يات: ٗٔ)
 .ٕ٘/ٔ( يرظر:غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٘ٔ)
 .٘ٛ/ٔ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٙٔ)
 .ٙٛ_٘ٛ( يرظر: شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٚٔ)
 .ٕ٘/ٔ( غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٛٔ)
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 .ٖٓٔ/ٔ( غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٜٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( شذرات الذهب  ي ع بار من ذهب: ٕٓ)
 .ٛٛ/ٔ( غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٕٔ)
. واال تيفففارات الرحويفففو  فففي شفففرح الجعبفففري ٖٕٙ/ٔ( غايفففو الروايفففو  فففي طبأفففات الأفففرا : ٕٕ)

 .ٗالشاطبيو :ه( قلى متن ٕٖٚ)ت
 .ٜٗ/ٙ( يرظر: الوا ي االو يات: ٖٕ)
 .ٕ٘/ٔ( غايو الروايو  ي طبأات الأرا : ٕٗ)
 . ٜٖٕ/ٗٔ( البدايو والروايو: ٕ٘)
 .ٜٖٚ. ومعر و الأرا  ال بار: ٔٙ( يرظر: المعجم المختص االمحدثين: ٕٙ)
 .ٚٙٗ/ٔٔ( لسان العرب: ٕٚ)
 .ٕٔ/ٗ( مأاييس اللغو: ٕٛ)
 .ٕ_ٔ( يرظر: العلو الرحويو اين الرظريو والتهبير: ٜٕ)
 .ٕٔٙ_ٕٓٙ( ال ليات: ٖٓ)
 .ٜٔ/ٖ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٖٔ)
 .ٕٖ( يرظر:  ي إتبلح الرحو_ دراالو نأديو_ : ٕٖ)
 .ٙٔ٘( يرظر: دقوات اإلتبلح للرحو العراي وبل اان مضا : ٖٖ)
 .ٗٓٔ( من وضايا اللغو والرحو: ٖٗ)
 .ٖٕرس الرحويو: ( المداٖ٘)
 .٘٘ٔ( دراالات  ي  تاب اليبويه: ٖٙ)
 .ٓٔ( يرظر: التعليل اللغوي والرحوي  ي الأرن الراا  الوجري: ٖٚ)
 .٘_ٗ/ٔ( المرص : ٖٛ)
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. تفففاريخ آداب اللغفففو العرايفففو، ٙٚ( مفففروم: د. موفففدي المخاومفففي، يرظفففر: مدرالفففو ال و فففو: ٜٖ)
 .ٗاليبويه: . والتعليل الصر ي  ي  تاب ٕٕٗ/ٕجرجي زيدان: 

 .ٛٗ( الأياس  ي الرحو العراي: ٓٗ)
 .ٔٛ( لم  األدلو: ٔٗ)
 .ٕٗ( االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٕٗ)
 .ٕٗ( االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٖٗ)
 .ٚٗ. وارتأا  السيادة  ي قلم عتول الرحو: ٕٗ( االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٗٗ)
 .ٔ٘_ٓ٘حو: ( يرظر: ارتأا  السيادة  ي قلم عتول الر٘ٗ)
 .ٕٛ_ٓٛ( يرظر:  صول  ي  أه العرايو: ٙٗ)
 .ٜٓٙٔ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٚٗ)
 .ٜٙٓٔ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٛٗ)
 .ٖٔٔ/٘( يرظر: لسان العرب: ٜٗ)
 .ٕٕٗٗ/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٓ٘)
 .ٕٕٕ/ٖ. ومأاييس اللغو: ٘ٓٚ/ٕ( الصحاح: ٔ٘)
 .ٖٙٓيرظر: التووي  قلى مومات التعاري : ( ٕ٘)
 . ٕٛٔ/ٕ( الر تراقو اإلقراب: ٖ٘)
 .ٜٕ٘ٗ/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٗ٘)
 .ٖٕٙ/ٜٖ. وتاج العروس: ٜٕٛ/ٙ( يرظر: العين: ٘٘)
 .ٜٖٚٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٙ٘)
 .ٚٛ/ٔ( يرظر: تدا ل األتول اللغويو وعثره  ي ارا  المعجم: ٚ٘)
 .ٖٚٗٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٛ٘)
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 .٘ٗ( اإلغراب  ي جدل اإلقراب: ٜ٘)
 .ٖٜ( لم  األدلو: ٓٙ)
 .ٓٙ( االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٔٙ)
 .ٓٙ. واالوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٖٜ( يرظر: لم  األدلو: ٕٙ)
 .ٓٙ( يرظر: االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٖٙ)
 .ٗٗٔٔ/ٖبري قلى متن الشاطبيو: ( شرح الجعٗٙ)
 .ٜٜٗٔ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٘ٙ)
 .ٓٙ( يرظر: االوتراح  ي قلم عتول الرحو: ٙٙ)
 .ٕٕٚ. والموجا  ي وواقد اللغو العرايو: ٘ٙ/ٔ( يرظر: األتول  ي الرحو: ٚٙ)
رح . وحاشفففيو الصفففبان قلفففى شفففٖ٘ٚ/ٔ( يرظففر: همففف  الووامففف   فففي شفففرح جمففف  الجوامففف : ٛٙ)

 .ٖٔ. ومتن افجروميو: ٜٕٙ/ٔاألشموني أللفيو اان مال : 
  .ٕٙٛٓ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٜٙ)
 .ٜٕٛ/ٖ( تحيح اان  ايمو: ٓٚ)
 .ٕٗ(  يرظر: ال ليات: ٔٚ)
 .ٜٖ. والتووي  قلى مومات التعاري : ٔٛ( الحدود األنيأو والتعريفات الدويأو: ٕٚ)
 .ٕٗ( يرظر: ال ليات: ٖٚ)
. والعرففوان  في الأففرا ات ٓٔ_ٛ( يرظفر: التيسفير  ففي الأفرا ات السفب  ألاففي قمفرو الفداني: ٗٚ)

 .ٓٗالسب : 
. والبدور الااهرة  في الأفرا ات العشفر المتفواترة ٖٛ/ٔ( يرظر: الرشر  ي الأرا ات العشر: ٘ٚ)

 .ٛمن طريأي الشاطبيو والدُّرة: 
 .ٗٔ/ٔ ي الأرا ات العشر:  . والرشرٕ٘( يرظر: اإلاانو قن معاني الأرا ات: ٙٚ)
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 .ٗٗٔٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٚٚ)
 .ٜٖٕٛ/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٛٚ)
 .ٕٔٓ_ٕٓٓ/ٕ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٜٚ)
 .ٗ٘( دال ل اإلقجاز: ٓٛ)
. ومستويات التحليل ٙٔٔاللغو الحديث:  ( يرظر: المعاجم اللغويو  ي ضو  دراالات قلمٔٛ)

 .ٕٕٛاللغوي_ رؤيو مروجيو  ي شرح ثعلب قلى ديوان زهير: 
 .ٖٛ( دوا ر الفرو  اللغويو  ي البيان الأرآني: ٕٛ)
 .ٜٛ( يرظر: قلم الداللو عتوله ومباحثه  ي التراث الغراي: ٖٛ)
 .ٕٚعرايو: . والأريرو  ي اللغو الٕٛٓ( يرظر: مراهج البحث  ي اللغو: ٗٛ)
 .ٕ٘_ٕٗ( عثر البيان الأرآني  ي ا تيار الأرا ات المتواترة  ي  تب توجيه الأرا ات: ٘ٛ)
 .ٕٔٓ_ٕٓٓ/ٕ( يرظر: البرهان  ي قلوم الأرآن: ٙٛ)
 .ٔ٘ٓٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٚٛ)
 .ٜٓ( قلم الداللو عتوله ومباحثه  ي التراث العراي: ٛٛ)
 . ٗٚداللو_ دراالو تهبيأيو  ي شرح األنباري للمفضليات_ : ( يرظر:  ي قلم الٜٛ)
 .ٕٖ٘( اللغو العرايو معراها ومبراها: ٜٓ)
 .٘ٚ٘ٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٜٔ)
 .ٛٓٙٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٕٜ)
 .ٕٕٗ/ٔ( يرظر: الصحاح : ٖٜ)
 .ٖٕٗ/٘( يرظر: مأاييس اللغو: ٜٗ)
 .ٖٔٚ/ٖقلوم الأرآن: ( اإلتأان  ي ٜ٘)
 .ٛٔ( مصاايح الدرر  ي تراالب آيات الأرآن ال ريم والسور: ٜٙ)
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 .ٖٔٚ/ٖ. واإلتأان  ي قلوم الأرآن: ٖٙ/ٔ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٜٚ)
 .ٖٙ/ٔ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٜٛ)
 .ٓٔٔ/ٓٔ( مفاتيح الغيب: ٜٜ)
 .ٛ٘تراالب آيات الأرآن ال ريم والسور:  ( يرظر: مصاايح الدرر  يٓٓٔ)
 .ٜٙ( يرظر: إشارات اإلقجاز  ي مظان اإليجاز: ٔٓٔ)
 .ٜٛ( يرظر: مباحث  ي قلوم الأرآن: ٕٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٖٓٔ)
 .ٛٚ( مباحث  ي قلوم الأرآن: ٗٓٔ)
 .ٕٕ/ٔ( يرظر: البرهان  ي قلوم الأرآن: ٘ٓٔ)
 .ٖل  ي عالباب الراول: ( يرظر: لباب الرأو ٙٓٔ)
 .ٕٙ( ايان المعاني: ٚٓٔ)
 .ٕٜٕٔ/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٛٓٔ)
 .ٜٕٛ. والحجو  ي الأرا ات السب : ٗٙ/ٔ( يرظر: توذيب اللغو لؤلزهري: ٜٓٔ)
 .ٕٗٓ( يرظر: ادي  الأرآن: ٓٔٔ)
 .ٖٕٚ٘/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٔٔٔ)
 .ٕٗٓن: ( يرظر: ادي  الأرإٓٔٔ)
 .ٕٖٓٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٖٔٔ)
 .ٖٜٕٗ/٘( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٗٔٔ)
 .ٖٙٔ( اللغو العرايو معراها ومبراها: ٘ٔٔ)
 .٘ٔ( الورة الجن: ٙٔٔ)
 .ٜ( الورة الحجرات: ٚٔٔ)
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ٕٗٛ 

 

 

 .ٖٔٔ_ٖٓٔ( الصاحبي  ي  أه اللغو: ٛٔٔ)
 .ٜٔٗٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٜٔٔ)
 .ٛٓٙٔ/ٖ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٕٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٖ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٕٔٔ)
. وعالرار الحذف  ي الور المفصل دراالو ابلغيو: ٓ٘ٔ( يرظر: البرهان  ي وجوه البيان: ٕٕٔ)

ٔٓ. 
 .ٗٓٔ/ٖ( البرهان  ي قلوم الأرآن: ٖٕٔ)
 .ٜٚٔ/ٕ( يرظر: الرحو الوا ي: ٕٗٔ)
 .ٜٕٗٓ/ٗلجعبري قلى متن الشاطبيو: ( شرح إ٘ٔ)
 .ٖٕٔٛ/٘( شرح الجعبري قلى متن ىالشاطبيو: ٕٙٔ)
 .ٕٗٔ/ٗ. وشرح المفصل: ٗٛٔ/ٔ. والمأتضب: ٚٙٔ/ٗ( يرظر: ال تاب: ٕٚٔ)
 .ٔٛ( يرظر: إحيا  الرحو: ٕٛٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ. وشرح المفصل: ٚٔٔ/ٔ( يرظر: المأتضب: ٜٕٔ)
 .ٕٕٛ(  اهرة التخفي   ي الرحو العراي: ٖٓٔ)
 .ٜٓٙٔ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٖٔٔ)
 .ٜٛٙٔ/ٗ( شرح الجعبري قلى متن الشاطبيو: ٕٖٔ)
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 قائمة املصادر واملراجع

  اإلاانو قن معاني الأرا ات، ألافي محمفد م في افن عافي طالفب َحّمفوش افن محمفد افن مختفار
الففد تور قبففد الفتففاح هففف(، تففح: ٖٚٗالأيسففي الأيروانففي ثففم األندلسففي الأرطبففي المففال ي )ت 

 إالماقيل شلبي، دار نوضو مصر للهب  والرشر
  هفف(، ٜٔٔاإلتأان  ي قلوم الأرآن،  لعبد الرحمن ان عاي ا ر، جفبلل الفدين السفيوطي )ت

 م. ٜٗٚٔهف/ ٜٖٗٔتح: محمد عاو الفضل إاراهيم، الويئو المصريو العامو لل تاب_ 
 م.ٖٜٚٔلي  والترجمو والرشر_، إلاراهيم مصهفى، مهبعو لجرو التاإحيا  الرحو 
  ارتأففففففا  السففففففيادة  ففففففي قلففففففم عتففففففول الرحففففففو للشففففففيخ يحيففففففى الشففففففاوي المغراففففففي الجاا ففففففري

، دار األنبففففار للهباقففففو ٔه(، تح:الففففد تور قبففففدالرزا  قبففففدالرحمن السففففعدي،طٜٙٓٔ)ت
 م.ٜٜٓٔه_ٔٔٗٔوالرشر_

  تح: هفففف(،ٜٖٚٔإشفففارات اإلقجفففاز  فففي مظفففان اإليجفففاز، لبفففدي  الامفففان الفففعيد الرورالفففي )ت
 م.ٕٕٓٓالأاهرة_  –شر و الوزلر للرشر   ،ٖإحسان واالم الصالحي، ط

  األتفول  في الرحفو، ألاففي ا فر محمفد اففن السفري افن الفول الرحففوي المعفروف افاان السففراج
 ايروت. –هف(، تح: قبد الحسين الفتلي، الراشر: م السو الرالالو، لبران ٖٙٔ)ت

 ه(، تفح: الفعيد ٚٚ٘األنبفاري )ت اإلغراب  ي جدل اإلقفراب، ألافي البر فات  مفال الفدين
 م.ٜٚ٘ٔه_ٖٚٚٔاأل غاني، مهبعو الجامعو السوريو_دمشر_

  االوتففراح  ففي قلففم عتففول الرحففو لئلمففام، جففبلل الففدين قبففد الففرحمن اففن عاففي ا ففر السففيوطي
،دار ال تففففففب العلميففففففو_ ٕه(، تففففففح: محمففففففد حسففففففن محمففففففد حسففففففن إالففففففماقيل، طٜٔٔ)

 م.ٕٙٓٓايروت_لبران_
 ه(، تفففح: الشفففيخ مصفففهفى افففن ٗٚٚالففففدا  إالفففماقيل افففن  ثيفففر )ت البدايفففو والروايفففو، ألافففي

 م.ٕ٘ٓٓه_ ٕ٘ٗٔ، دار اان رجب_ ٔالعدوي، ط
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ٖٗٓ 

 

 

  الأرا اُت الشفاذُة  -البدور الااهرة  ي الأرا ات العشر المتواترة من طريأي الشاطبيو والدُّرة
دار هف(، ٖٓٗٔوتوجيووا من لغو العرب، لعبد الفتاح ان قبد الغري ان محمد الأاضي )ت 

 لبران –ال تاب العراي، ايروت 
 ه(، تففح: عحمففد مهلففوب، و الففد تورة ٗ٘ٙاففدي  الأففرآن، الاففن عاففي اإلتففب  المصففري )ت

 م.ٕٙٓٓه_ٕٙٗٔ ديجو الحديثي، مرشورات المجم  العلمي، 
  البرهان  ي قلوم الأرآن، ألاي قبد اهلل ادر الدين محمد ان قبد اهلل ان اوادر الار شي )ت

، دار إحيففا  ال تففب العرايففو قيسففى البففااى ٔف(، تففح: محمففد عاففو الفضففل إاففراهيم، طهففٜٗٚ
 م. ٜٚ٘ٔ -هف  ٖٙٚٔالحلبي وشر ا ه،

  ،البرهان  في وجفوه البيفان، ألافي الحسفن إالفحا  افن إافراهيم افن الفليمان افن وهفب ال اتفب
، الففاقدت جامعففو اغففداد قلففى نشففره، ٔتففح: د. عحمففد مهلففوب، ود.  ديجففو الحففديثي، ط

 م.ٜٛٙٔه_ٖٚٛٔ
  ،لعبففففففد الأففففففادر اففففففن مففففففبل حففففففويش السففففففيد محمففففففود آل غففففففازي العففففففاني )ت ايففففففان المعففففففاني

 م. ٜ٘ٙٔ -هف  ٕٖٛٔدمشر_ –، مهبعو التروي ٔهف(،طٜٖٛٔ
  ، تاج العروس من جواهر الأاموس، لمحّمد ان محّمد ان قبفد الفرزّا  الحسفيري، عافو الففي

 ن المحأأين، دار الودايو.هف(، تح:مجموقو مٕ٘ٓٔالملّأب امرتضى، الاَّايدي )ت 
 م.ٕٜٜٔ، دار م تبو الحياة، ايروت_لبران، تاريخ آداب اللغو العرايو، لجرجي زيدان 
 قمادة ٔط، تدا ل األتول اللغويو وعثره  ي ارا  المعجم، لعبد الرزا  ان  راج الصاقدي ،

البحففففففففففففث العلمففففففففففففي، الجامعففففففففففففو اإلالففففففففففففبلميو االمديرففففففففففففو المرففففففففففففورة، الممل ففففففففففففو العرايففففففففففففو 
 مٕٕٓٓهف/ٕٕٗٔيوالسعود

  التووي  قلى مومات التعاري ، لاين الدين محمد المدقو اعبد الرؤوف ان تاج العار ين ان
 ٖٛ،قالم ال تب ٔط، هف(ٖٔٓٔقلي ان زين العاادين الحدادي ثم المراوي الأاهري )ت 

 م.ٜٜٓٔ-هفٓٔٗٔالأاهرة،-قبد الخالر ثروت



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٖٗٔ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

  قثمففان اففن قمففر عاففو قمففرو الففداني )ت التيسففير  ففي الأففرا ات السففب ، لعثمففان اففن الففعيد اففن
 م.ٜٗٛٔهف/ ٗٓٗٔايروت_ –هف(، تح: اوتو تريال، دار ال تاب العراي ٗٗٗ

  حاشيو الصبان قلى شرح األشمونى أللفيو اان مال ، ألاي العر ان محمفد افن قلفي الصفبان
-هفففف  ٚٔٗٔلبرفففان_-، دار ال تفففب العلميفففو ايفففروتٔهفففف(، طٕٙٓٔالشفففا عي )المتفففو ى: 

 م.ٜٜٚٔ
 دود األنيأففو والتعريفففات الدويأففو، لا ريففا اففن محمففد اففن عحمففد اففن ز ريففا األنصففاري، زيففن الحفف

، دار الف فر المعاتفر ٔهفف(، تفح: د. مفازن المبفارو، طٕٜٙالدين عاو يحيى السفري ي )ت 
 ه.ٔٔٗٔايروت_ –

  ، هفف(، تفح: ٖٓٚلحسين ان عحمد ان  الويه، عاي قبفد اهلل )ت الحجو  ي الأرا ات السب
 هف. ٔٓٗٔايروت، –، دار الشرو  ٗلعال الالم م رم، طد. قبد ا

 للففففد تورة  ديجففففو الحففففديثي، و الففففو المهبوقففففات، ال ويففففت، دراالففففات  ففففي  تففففاب الففففيبويه ،
 م.ٜٓٛٔ

  ،دقوات اإلتبلح للرحو العراي وبل اان مضفا ، للفد تور عحمفد مختفار قمفر، مجلفو األزهفر
 م.ٜٚٙٔ،  للسرو ٜٖالعدد 

 دار ٔدوففا ر الفففرو  اللغويففو  ففي البيففان الأرآنففي، للففد تور محمففد يففاس  ضففر الففدوري، ط ،
 م.ٕٙٓٓال تب العلميو_ لبران_

  دال ل اإلقجاز، ألاي ا ر قبد الأاهر ان قبد الرحمن ان محمد الفارالي األتل، الجرجاني
دار  - ،مهبعو المدني االأاهرةٖط، هف(، تح: محمود محمد شا ر عاو  ورٔٚٗالدار )ت 

 م.ٕٜٜٔ -هف ٖٔٗٔالمدني اجدة_
  دار ال تب ٔهف(، طٕٜٖالر تراقو اإلقراب، ألاي الفتح قثمان ان جري الموتلي )ت ،

 م.ٕٓٓٓ -هفٕٔٗٔلبران، -العلميو ايروت
  شفففذرات الفففذهب  فففي ع بفففار مفففن ذهفففب، للمففف رخ الفأيفففه عافففي الففففبلح قبفففدالحي افففن العمفففاد

 يروت_ لبران.ه(، دار ال تب العلميو_ اٜٛٓٔالحربلي )ت
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ٖٕٗ 

 

 

  شففرح الجعبففري قلففى مففتن الشففاطبيو المسففمَّى ) رففا المعففاني  ففي شففرح حففرز األمففاني ووجففه
التوفففففاني( للشفففففيخ إافففففراهيم افففففن قمفففففر افففففن إافففففراهيم الجعبفففففري الخليلفففففي السفففففلفي الشفففففا عي 

، م تبفففو عوالد الشفففيخ للتفففراث_ الجيفففاة_ ٔه(، تففح: ع. ورغلفففي الفففيد قرافففاوي، طٕٖٚ)ت
 م.ٕٔٔٓ

  يعيش، دار االالتأامو االأاهرة.شرح المفصل، الان 
  الصففاحبي  ففي  أففه اللغففو العرايففو ومسففا لوا والففرن العففرب  ففي  بلموففا، ألحمففد اففن  ففارس اففن

-هففٛٔٗٔمحمد قلي ايضفون_ ،ٔ، طهف(ٜٖ٘ز ريا  الأاويري الرازي، عاي الحسين )ت 
 .مٜٜٚٔ

 رااي )ت الصحاح تاج اللغو وتحاح العرايفو،  ألافي نصفر إالفماقيل افن حمفاد الجفوهري الففا
 م.ٜٚٚٔ، هف(، تح: السيد عحمد تأر الحلبيٖٜٖ

  تفحيح ااففن  ايمففو ألاففي ا ففر محمفد اففن إالففحا  اففن  ايمففو افن المغيففرة اففن تففالح اففن ا ففر
الم تفب اإلالفبلمي  ، هف(، تح: د. محمفد مصفهفى األقظمفئٖٔالسلمي الريسااوري )ت 

 ايروت. –
  ،الفدار المصففريو اللبرانيففو_ ٔط فاهرة التخفيفف   في الرحففو العراففي، للفد تور عحمففد قفيفففي ،

 م.ٜٜٙٔه_ٚٔٗٔ

 مففففن قلففففم الداللففففو عتففففوله ومباحثففففه  ففففي التففففراث العراففففي، لمرأففففور قبففففد الجليففففل ،
 م.ٕٔٓٓمرشورات اتحاد ال تاب العراي_ دمشر، 

  العرففوان  ففي الأففرا ات السففب ، ألاففي طففاهر إالففماقيل اففن  لفف  اففن الففعيد المأففرئ األنصففاري
الفد تور  ليفل العهيفو، قفالم ال تففب،  -زهيفر زاهففد  هفف(، تح:الفد تور٘٘ٗالسروسفهي )ت 

 هف٘ٓٗٔايروت، قام الرشر: 
  العففففين، ألاففففي قبففففد الففففرحمن الخليففففل اففففن عحمففففد اففففن قمففففرو اففففن تمففففيم الفراهيففففدي البصففففري

 هف(، تح: د مودي المخاومي، د إاراهيم السامرا ي،  دار وم تبو الوبلل.ٓٚٔ)ت
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  ه(، قرفففى ارشفففره: ٖٖٛافففن الجفففاري )تغايفففو الروايفففو  فففي طبأفففات الأفففرا  للعبلمفففو محمفففد
 م.ٕٙٓٓ، دار ال تب العلميو_ ايروت_ٔاراجستراالر، ط

  هفف(، تفح: عحمفد ٕٙٚغريب الأرآن، ألاي محمد قبد اهلل ان مسلم ان وتيبفو الفديروري )ت
 .م ٜٛٚٔ -هف  ٜٖٛٔتأر، دار ال تب العلميو _ 

 نجي االأاهرة. صول  ي  أه العرايو، للد تور رمضان قبد التواب، م تبو الخا 
  وات الو يات، لمحمد ان شا ر ان عحمفد افن قبفد الفرحمن افن شفا ر افن هفارون افن شفا ر 

 ايروت. –، دار تادر ٔتح:إحسان قباس، ط،هف(ٗٙٚالملأب اصبلح الدين )ت 
 دار الألففففففم_ ٔ ففففففي إتففففففبلح الرحففففففو_ دراالففففففو نأديففففففو_ لعبففففففدالوارث مبففففففروو الففففففعيد، ط ،

 م.ٜ٘ٛٔه_ٙٓٗٔ
 تهبيأيففو  ففي شففرح األنبففاري للمفضففليات_ للففد تور قبففد ال ففريم   ففي قلففم الداللففو_ دراالففو

 م.ٜٜٚٔمحمد حسن جبل، دار المعر و الجامعيو_
 م.ٜٕٓٓ، دار دجلو_قمان_ٔالأريرو  ي اللغو العرايو للد تورة  ولياار  ا ل قلي، ط 
  ،الأيففاس  ففي الرحففو مفف  تحأيففر اففاب الشففاذ مففن المسففا ل العسفف ريات ألاففي قلففي الفارالففي

 م.ٜ٘ٛٔ، دار الف ر_دمشر، ٔمرى إلياس، ط للد تورة
 هف(، ٓٛٔال تاب، لعمرو ان قثمان ان وربر الحارثي االوال ، عاي اشر، الملأب اليبويه )ت

 م. ٜٛٛٔ -هف  ٛٓٗٔ، م تبو الخانجي، الأاهرة_ ٖط، تح: قبد السبلم محمد هارون
 ي الأريمففي ال ليففات معجففم  ففي المصففهلحات والفففرو  اللغويففو، أليففوب اففن موالففى الحسففير

محمفففد المصفففري،   -هفففف(، تفففح: قفففدنان درويفففش ٜٗٓٔال ففففوي، عافففي البأفففا  الحرففففي )ت 
 ايروت. –م السو الرالالو 

  لبففاب الرأففول  ففي عالففباب الرففاول، لعبففد الففرحمن اففن عاففي ا ففر، جففبلل الففدين السففيوطي )ت
 لبران. –دار ال تب العلميو ايروت  ، هف(، تح: األالتاذ عحمد قبد الشا ئٜٔ

  لسان العفرب، لمحمفد افن م فرم افن قلفى، عافي الفضفل، جمفال الفدين اافن مرظفور األنصفاري
 هف. ٗٔٗٔ -ايروت -، دار تادر ٖهف(، طٔٔٚالرويفعى اإل ريأى )ت 
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 مٕٙٓٓ-هفٕٚٗٔ، قالم ال تب_٘اللغو العرايو معراها ومبراها، لتمام حسان قمر، ط 
 ه(، تفح: الفعيد ٚٚ٘ين األنبفاري )تألافي البر فات  مفال الفد ي عتول الرحو،  لم  األدلو

 م.ٜٚ٘ٔه_ٖٚٚٔاأل غاني، مهبعو الجامعو السوريو_دمشر_
 م.ٕٓٓٓ، دار العلم للمبليين_ ٕٗمباحث  ي قلوم الأرآن، لصبحي الصالح، ط 
  مففتن افجروميففو  الافففن آُجففرُّوم، لمحمفففد اففن محمفففد اففن داود الصفففرواجي، عاففي قبفففد اهلل )ت

 مٜٜٛٔ-هفٜٔٗٔهف(، دار الصميعي_ ٖٕٚ
  هفف(، ٕٙٗٔالمدارس الرحويو، ألحمد شووي قبد السبلم ضي  الشوير اشووي ضي  )ت

 دار المعارف.
 مهبعفو البففااي ٔمدرالفو ال و فو ومروجوفا  ففي اللغفو والرحفو، للفد تور موففدي المخاومفي، ط ،

 م.ٜٛ٘ٔلحلبي_مصر، 
 ففايا  مسفتويات التحليفل اللغفوي_ رؤيففو مروجيفو  في شففرح ثعلفب قلفى ديففوان زهيفر، للفد تور 

 م.ٕٓٔٓ، دار ال تب العلميو_ايروت_ٔتبحي اد السبلم تر ي، ط
  ، مصففاايح الفففدرر  فففي تراالففب آيفففات الأفففرآن ال ففريم والسفففور، لعفففادل اففن محمفففد عافففي العفففبل

 هفٕ٘ٗٔ - ٖٚالسرو  -، الجامعو اإلالبلميو االمديرو المرورة ٜٕط
 د عحمفد عافي الففرج، المعاجم اللغويو  ي ضفو  دراالفات قلفم اللغفو الحفديث، للفد تور محمف

 م.ٜٙٙٔدار الروضو_ايروت_
  معر و الأرا  ال بار قلى الهبأات واألقصار، لشمس الدين عاو قبد اهلل محمد ان عحمد ان

 م.ٜٜٚٔ -هف ٚٔٗٔ، دار ال تب العلميو_ٔهف(، طٛٗٚقثمان ان وَاْيماز الذهبي )ت 
 لرومفففي الحمففففوي )ت معجفففم البلفففدان، لشفففواب الفففدين عافففي قبفففد اهلل يفففاووت افففن قبفففد اهلل ا

 م. ٜٜ٘ٔ، دار تادر، ايروت_ٕهف(، طٕٙٙ
  المعجففم المخففتص االمحففدثين، لشففمس الففدين عاففو قبففد اهلل محمففد اففن عحمففد اففن قثمففان اففن

، م تبو الصدير، الها   ٔهف(، تح: د. محمد الحبيب الويلو، طٛٗٚوَاْيماز الذهبي )ت 
 م. ٜٛٛٔ -هف  ٛٓٗٔ
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  هفف(، تفح: ٜٖ٘يا  الأاويري الرازي، عافو الحسفين )ت مأاييس اللغو ألحمد ان  ارس ان ز ر
 م.ٜٜٚٔ -قبد السبلم محمد هارون، دار الف ر 

  المأتضب، لمحمد ان يايد ان قبد األ بفر الثمفالى األزدي، عافي العبفاس، المعفروف افالمبرد
 ايروت. –هف(، تح:محمد قبد الخالر قظيمو، قالم ال تب. ٕ٘ٛ)ت 

  م تبو األنجلو المصريو. ،حسانمراهج البحث  ي اللغو، لتمام 
  _م.ٜٚ٘ٔمن وضايا اللغو والرحو، لعلي الرجدي نات ، الأاهرة 
  هفف(، دار ٚٔٗٔالموجا  ي وواقد اللغو العرايفو، لسفعيد افن محمفد افن عحمفد األ غفاني )ت

 م.ٖٕٓٓ -هف ٕٗٗٔلبران_  –ايروت  -الف ر 
  دار المعارف.٘ٔهف(، طٜٖٛٔالرحو الوا ي لعباس حسن )ت  ، 
  الرشففر  ففي الأففرا ات العشففر لشففمس الففدين عاففو الخيففر ااففن الجففاري، محمففد اففن محمففد اففن

هف(، المهبعو التجاريفو ال بفرى  ٖٓٛٔهف(، تح: قلي محمد الضباع )ت  ٖٖٛيوال  )ت 
 ]تصوير دار ال تاب العلميو[.

  هديففو العففار ين  ففي عالففما  المفف لفين وآثففار المصففرفين  ففي  شفف  الهرففون، إلالففماقيل ااشففا
 م.ٕٜٛٔه_ٕٓٗٔه(، دار الف ر_ ٖٖٓٔالبغدادي )ت

  همف  الووامف   في شفرح جمف  الجوامف ، لعبفد الفرحمن افن عافي ا فر، جفبلل الفدين السففيوطي
 مصر. –هف(، تح: قبد الحميد هرداوي، الم تبو التو يأيو ٜٔٔ)ت 

  هفففف(، ٗٙٚالفففوا ي االو يفففات، لصفففبلح الفففدين  ليفففل افففن عيبففف  افففن قبفففد اهلل الصففففدي )ت
 م.ٕٓٓٓ -هفٕٓٗٔايروت_ –األرناؤوط وتر ي مصهفى،  دار إحيا  التراث  تح:عحمد

 

 الرالا ل واألطاريح الجامعيو
  عثر البيان الأرآني  ي ا تيار الأفرا ات المتفواترة  في  تفب توجيفه الأفرا ات، حسفن قلفي طفه

 م.ٕٕٔٓه_ٖٖٗٔمحيميد الجبوري، إطروحو د توراه،  ليو الترايو_جامعو ت ريت، 
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 ه( قلى متن الشاطبيو، قلي جاالم محمد ٕٖٚالرحويو  ي شرح الجعبري )ت اال تيارات
 م.ٕٕٔٓه_ٖٖٗٔحسين، رالالو ماجستير،  ليو الترايو_ جامعو ت ريت، 

  عالرار الحذف  ي الور المفصل دراالو ابلغيو،  دوى محمد مولود الفلمان الرعيمفي، رالفالو
 م.ٕٛٓٓه_ ٜٕٗٔماجستبر،  ليو الترايو_ جامعو ت ريت،

 يففل الصففر ي  ففي  تففاب الففيبويه، إدريففس حمففد هففادي الموالففوي، رالففالو ماجسففتير،  ليففو التعل
 م.ٕٚٓٓه_ٕٛٗٔالترايو_جامعو ااال، 

  التعليففل اللغففوي والرحففوي  ففي الأففرن الراافف  الوجففري، ميففثم موففدي تففالح الحمففامي، رالففالو
 ماجستير،  ليو افداب_جامعو ال و و.

 

 البحوث
  اففين الرظريففو والتهبيففر لروففاد  لففيح حسففن، مجلففو آداب المسترصففريو، العففدد  الرحويففوالعلففو

 م.ٜٙٛٔ،ٗٔ
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ABSTRACT 

The contemt of this search is rounded about two: 

The first: is idemtified about the vowel and brought upand 

developes and the typo of vowels and his uses up into the reads and 

friendly choosen in alquraan reads and the second: is rounded about 

the vowels that Aljaabary choosen it on his fundation his Alquraan 

chooses. and it,s choosen vowels morphology fit , and stuided the 

type of morphology chooses about Aljaabary and it,s six vowels: 

First: funds its listen which is listininy from Arabic listen 

goodly or famous or mastly , and measurmants and combine amd 

knews it comhin the reades. Second: context Algaabary depened on 

his morphology chooses about to type report and position. Third: 

Occasion that prononmceutim occasion and meaning occasion. 

Fourth: the meaning of the word built and it is the morphology 

meaning that gives the words built. Fifth: don,t deletion and mane,s 

not give up about there is in the sentence. Sixth: extenuating mean,s 

extenuat in movement which choos the light reaely at the move 

from the heavy read move. 

_____________________ 
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(
90

 .352( اللغة العربٌة معناها ومبناها: 

(
91

ن الشاطبٌة:   .3/1575( شرح الجعبري على مت

(
92

ن الشاطبٌة:   .3/1608( شرح الجعبري على مت

(
93

 .1/224( ٌنظر: الصحاح للجوهري: 

(
94

س:   .5/423( ٌنظر: مقاٌٌس اللغة البن فار

(
95

 .3/371( اإلتقان فً علوم القرآن: 

(
96

محمد:  بن  ب آٌات القرآن الكرٌم والسور ألبً العالء عادل   .18( مصابٌح الدرر فً تناس

(
97

م القرآن: 1/36( البرهان فً علوم القرآن:   .3/371. واإلتقان فً علو

(
98

 .1/36( البرهان فً علوم القرآن: 

(
99

 .10/110( مفاتٌح الغٌب: 

(
100

ح الدرر فً تناسب آٌات القرآن الكرٌم والسور:   .58( ٌنظر: مصابٌ

(
101

 .69( ٌنظر: إشارات اإلعجاز فً مظان اإلٌجاز: 

(
102

لوم القرآن لمنَّاع بن خلٌل القطان:   .98( ٌنظر: مباحث فً ع

(
103

 .1/36( البرهان فً علوم القرآن: 

(
104

 .78القرآن: ( مباحث فً علوم 

(
105

لوم القرآن:    1/22( ٌنظر: البرهان فً ع

(
106

ً أسباب النزول:   .3( ٌنظر: لباب النقول ف

(
107

زي العانً:   .26( بٌان المعانً للمال حوٌش السٌد محمود آل غا

(
108

ن الشاطبٌة:   .5/2192( شرح الجعبري على مت

(
109

 .298. والحجة فً القراءات السبع البن خالوٌه: 1/64اللغة لألزهري:  ( ٌنظر: تهذٌب

(
110

اإلصبع:   .204( ٌنظر: بدٌع القرآن ألبً 

(
111

ن الشاطبٌة:   .5/2357( شرح الجعبري على مت

(
112

 .204( ٌنظر: بدٌع القرآن: 

(
113

ن الشاطبٌة:   .3/1320( شرح الجعبري على مت

(
114

ن الشاطبٌة:   .5/2493( شرح الجعبري على مت

(
115

 .163( اللغة العربٌة معناها ومبناها: 

(
116

 .15( سورة الجن: 

(
117

 .9( سورة الحجرات: 

(
118

 .311_310( الصاحبً فً فقه اللغة: 

(
119

ن الشاطبٌة:   .3/1419( شرح الجعبري على مت

(
120

ن الشاطبٌة:   .3/1608( شرح الجعبري على مت

(
121

 .3/102( البرهان فً علوم القرآن: 

(
122

ة: 150وجوه البٌان:  ( ٌنظر: البرهان فً ر المفصل دراسة بالغٌ ذف فً سو ن النعٌمً.10. وأسرار الح لود سلما دوى محمد مو رسالة ماجستٌر( ف ( . 

(
123

 .3/104( البرهان فً علوم القرآن: 

(
124

ً لعباس حسن:   .2/179( ٌنظر: النحو الواف

(
125

ن الشاطبٌة:   .4/2094( شرح الجعبري على مت

(
126

 .5/2381ىالشاطبٌة: ( شرح الجعبري على متن 

(
127

 .4/124. وشرح المفصل: 1/184. والمقتضب: 4/167( ٌنظر: الكتاب: 

(
128

 .81( ٌنظر: إحٌاء النحو: 
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