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 ملخص البحث :
يصلح   ؛لذا فهو هذه اللغة يميز القرآن الكريم كتاب شامل جمع بين دفتيه جميع أسرار لغتنا العربية من قواعد وبيان وجمالية  وكّل ما    

الصرفية لهذه  الدراسة وإبراز مريم, القرآنية في سورة موضوع الفاصلة لكل فرع من فروع الدراسة اللغوية .وتكمن أهمية البحث في إبراز
:إنَّ المتأمل في سورة مريم  الفواصل, عالوة على إبراز أثر القرآن في الدرس الصرفّي متمثاًل بفواصل آياته . وقد خرج البحث بالنتائج اآلتية

من  مادة السورة؛ وكون سورة مريم والقصص هو  ,والرد على المشركين ودعواهم, واإللمام بقضية البعث يجدها تدور في محور التوحيد وإقراره,
؛لذا نجد البعد الموسيقّي في فواصلها ويبدو ذلك واضحًا في تماثل أغلب فواصلها بالياء واأللف المدية الدالة على السهولة   المكّية السور
دد  على وفق السياق .إنَّ ع  ذلك تتنوع الفاصلة فيها عدا ,وفيما الفاصلة على حرف الدال أو الزاي والعنف نجد ,وحين تقتضي الشدة واليسر

جاءت جميعها بصيغة الفعل المضارع لتدّل على   أفعال وقد منها أربعاً  ( لفظًا, 63,وقد كانت ألفاظ الفواصل) آية (98آيات سورة مريم)
ألنَّ السياق جاء في الفصل في قضية وإصدار حكم , ولهجة   الواو؛ انتهت بحرف النون المسبوق بحرف المد  وقد  حصول الفعل, استمرار

وتسعًا وخمسين توزعت بين االسم الجامد وكانت خمسًا  وعشرين فاصلة ,االسم المشتق وكانت  نبرة قوية تنتهي بالنون والواو, الحكم تستوجب
تسعًا وخمسين فاصلة , والجمع وكانت خمس فواصل فقط .   برزت في فواصل السورة التي كان البحث قائم عليها وهي سورة مريم ظواهر 

يقضي(على  -,هواسم للمفعول مشتق من فعل ثالثي هو)قضى مقضّيا :اإلعالل بالقلب)قلب الواوياًء( في مثل: اهرصرفية عّدة من هذه الظو 
)مقضوي(اجتمعت فيه واو)مفعول( والياءالذي في أصل الكلمة في كلمة واحدة وكانت األولى فيهما ساكنة  فأدى ذلك إلى   وزن مفعول أصله

المقلوبة في ياءالكلمة,ثم ُكسرت الضاد لمناسبة الياء, عالوة على االشتراك بين صيغ الصرف وإنابة بعض قلب الواو ياًء, وُأدغمت الياء 
 صيغ عن بعض في المعنى وهذا ما يحدده السياق . 

Research Summary;  

    The Holy Quran is a comprehensive book that combines all the secrets of our Arabic language from the 

rules, statement, aesthetics and all that distinguishes this language; therefore it is suitable for every branch 

of language study.The importance of the research lies in highlighting the subject of the Quranic comma in 

Surat Maryam, highlighting the morphological study of these commas, as well as highlighting the impact 

of the Qur'an in the morphological lesson represented by the commas of its verses. The research came up 

with the following results;     The contemplator of Surat Maryam finds it revolve in the axis of unification 

and endorsement, and knowledge of the cause of the Baath, and respond to the polytheists and their claim, 

and stories of the matter of the Sura; and the fact that the Sura Maryam of Suralmkip; And left, and when it 

requires severity and violence we find a comma on the letter D or G, and otherwise vary the comma in 

accordance with the context.   The number of verses of Surat Maryam (98) verses, and the wordsc of 

commas (63) were words, four of which are verbs, and all of them came in the present tense verb to 

indicate the continuation of the verb, and it was terminated with the letter N preceded by the letter  

Madalawa; because the context came in the chapter in the case and the issuance of the sentence, and the 

tone of the sentence requires A strong tone ending in N and W, and fifty-nin distributed between the rigid 

name was twenty-five commas, derivative name was fifty-nine commas, and the combination was only five 

commas.   There are several morphological phenomena in the Suras that were based on the research, which 

is based on the Surat Maryam: the reasoning of the heart (the heart of the Wafaa) in such: In it F (effect) 

and yaa, which at the origin of the word in one word and the first was static led to the heart of the W, and 

inverted ya inverted in the word J, and then broke the counter to the occasion of Y, in addition to the 

participation between the exchange formulas and the vicarious formulas of some formulas in some sense 

Determined by context.       

 املقدمة:
قوة  الحمدهلل الذي فّضل اللغةالعربّيةعلى غيرهامن اللغات بحكمه البليغة,ولم يفّضل العرب على غيرهم من العجم بمجردعروبتهم,جعل لهامن ال

والنفوذ ماحفظ لهامكانتها وفّضلهاعلى سائراللغات وزّينهابكتابه العزيز وأحاديث رسوله الشريف,ومّيزها بالصلة المباشرة بدينه 
راثه,حضارته وثقافته والصالة والسالم على َمْن ظهر شرف العرب,وصفت سريرتهم برسالته وتمَّ تأليف قلوبهم بعدله,نبينامحّمد وعلى  الحنيف,ت

ز به هذه  آله وجميع أصحابه.  القرآن الكريم كتاب شامل جمع بين دفتيه أسراراللغة العربّية من قواعدها وبيانها ومعانيها وجمالياتها مّماتتميّ 
وهو مستودع األسرار اآللهّية,واإلشارات الّربـّانّية,فمامن حرف وال لفظ إال لوجوده معنًى , للغة ؛ يصلح لكّل نوع من الدراسات اللغوّية. ا
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ولتكراره مغزًى , ويقف خلفه جملة من الدالالت , هذا البحث دراسة لفواصل سورة مريم على المنهج الّصرفّي وفيها تّمت دراسة المباحث 
 لّصرفّية التي وردت في فواصل سورة مريم . ا

:القرآن الكريم عقدفريدارتبطت ألفاظه وكلماته في اآليةالواحدة,وارتبطت آياته مع بعضهاالبعض ضمن الّسورةالواحدة,وفي القرآن  أهميةالبحث
بعضه إلى بعض,وتظهرجانبًاهاّمًامن تشّدالقرآن بعضه بعضًاوهذه الفواصل القرآنّيةهي أحدالّروابط الهاّمةالتي كلـّه حّتى كان كالبنيان يشدّ 

 الجوانب اإلعجازّيةلهذه المعجزةالخالدة.وبرزت األهميةالمرجوةمن هذاالبحث فيمايأتي:
 ـ إبراز موضوع الفاصلة القرآنّية في سورة مريم , وإبراز الّدراسة الّصرفّية لهذه الفواصل . 1
 اد وإّنـه معجز بكلمته وجمله وفواصله .  ـ خدمة كتاب هللا إذ إّنـه كتاب هداية وإرش2
 ـ الّرغبة في إبراز أثر القرآن في الّدرس الّصرفّي متمثّـاًل بفواصل آياته . 3

 أسباب اختيار موضوع البحث:
 ـ أّنـه يتعلق بأشرف كتاب وأجّلـه وهو القرآن الكريم .  2ـ ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى .   1
 مريم.  سليط الضوءعلى أحدجوانب دراسةعلم الصرف متمّثاًلفي إبرازّصيغ الصرف في فواصل سورةـ بذل جهدمتواضع في ت3

 أهداف البحث وغاياته :
 ـ إبراز العالقة بين الفاصلة القرآنّية ومعاني آياتها في سورة مريم 1
 ـ بيان وجه من وجوه الّدرس الّلغوّي متمثـّاًل في بيان الّظواهرالّصرفّية التي برزت في فواصل سورة مريم . 2
 ـ الوقوف على ما ُذكرمن آراء للعلماء في الكتب القديمة والحديثة في موضوع الفاصلة القرآنّية وعالقتها بموضوع اآلية . 3
 ابقين في بيان وجه من وجوه الّدرس اللغوّي . ـ المساهمةفي استكمال جهودالعلماءالسّ 4
 ـ إبرازالقصص وهوالعنصر الغالب في سورة مريم الّذي استغرق معظم آيات الّسورة . 5
 ـ إبراز أهداف ومقاصد سورة مريم من خالل الموضوعات المختلفة التي وردت في الّسورة  .  6
 م كتاب هللا . ـ اإلسهام في رفد المكتبة العربّية بدراسة جديدة تخد7

 منهج البحث :
 ـ الّرجوع إلى المصادر األصلّية قديمها وحديثها وعزو المنقول إليها . 1
  ـ تثبيت آيات سورة مريم,والوقوف على فواصل كّل آية من آياتها,وتدّبر كّل فاصلة لكشف معانيها وّصيغها الّصرفّية  باإلفادة من مصادر2

 ومراجع التّـفسيرّية .
ـ التأكد من صحةاألحاديث الّنبوّية واآلثار التي تخدم البحث وتخريجهاتخريجًا 4ـ توثيق اآليات بعزوها إلى سورها مع ذكر رقم اآلية . 3

 علميـًّا على وفق األصول .  
 ـ إيضاح معاني المفردات الغريبة وذلك عن طريق الّرجوع إلى معاجم اللغة .  5
لموضوع,بالبدء بإثبات اآليةبخط واضح ومضبوطةبالّشكل بين قوسين ومرّقـّمة,ثم بيان معناها اإلجمالي ـ إتخاذ أسلوٍب موّحٍدفي عرض ا6

عض والّتعّرض للفاصلةالقرآنّيةمن حيث الّصيغةالّصرفّيةالتي وردت عليها,ثم بيان عالقة الفاصلة القرآنّية مع موضوع اآلية,وقد يرد ذكر ب
 من المراجع والمصادر ّالتـفسيرّية .   القراءات القرآنية إْن وجدت مفيدًا  

 ـ الدقةواألمانةفي عرض تفسيرالعلماءللفواصل القرآنّيةفي سورةمريم . 7
 ـ ترتيب المصادروالمراجع في مجموعات على وفق األحرف الهجائّية .8
 ـ إعداد فهرس لمصادرومراجع البحث على وفق الحروف الهجائّية . 9

 خطة البحث:
 : نهج البحث, خطة البحث ,م ة البحث , أسباب اختيار الموضوع, أهداف البحث وغاياتهأهميالمقدمة:وتشمل:

 ـ التعريف بسورة مريم . 1التمهيد:ويشمل الكالم على: 
 القرآنيةـ أهمية علم الصرف في الدراسات 3ـالفاصلة في القرآن الكريم وعالقتها في السياق الذي ترد به ـ مناسبة الفاصلة آليات سورة مريم 2

 ـ التام والناقص  2ـ المجرد والمزيد 1المبحث األول:األفعال التي وردت في فواصل سورةمريم وهي على قسمين : 
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 ـ الجامد وملحقاته والمشتق وملحقاته  :  1المبحث الثاني:األسماء التي وردة في فواصل سورة مريم: 
 ب ـاسم الحدث:ويشمل:المصدرواسم المصدر    ـالجامد:ويشمل:أـ االسم المعين .   1أـ الجامد وملحقاته:

 ـ ملحقات الجامدويشمل:اسم الجنس : 2
 ـالمشتق:ويشمل:أـاسم الفاعل ب ـاسم المفعول ج ـ الصفة المشبه د ـ صيغ المبالغة1ب ـالمشتق وملحقاته:

 ـ ملحقات المشتق:النسب 2
 ـ الجمع:  2

 الخاتمة وثبت المصادر . 
 الَتمِهيد

 ـ التعريف بسورة مريم :1:ويشمل الكالم على:
:ِقيل في سبب تسميةسورةمريم أنَّهاُسّميت بهذااالسم؛ألنَّ هللا سبحانه وتعالى َبَسَط فيهاقصُةسيدتنامريم عليهاالسالم وابنها,فجاء تسميةالسورة-

 وهوطفٌل في المهد,وماجرى من أحداٍث غريبٍة   هذااالسم تخليدًالتلك المعجزِةالباهرِةفي خلِق إنساٍن بالأٍب,ُثمَّ إنطاق هللا لعيسى عليه السالمِ 
 .(1)رافَقْت ميالد السيد المسيح

:ُتعّدسورةمريم الرابعةواألربعين في ترتيب الّنزول,فقد نزلت بعدسورة فاطروقبل سورة طه,وأمَّاترتيبها في المصحف فهي ـزوهلاوترتيبهان
ورةالتاسعةعشرة,نزلت بعد الهجرة األولى إلى  الحبشةوقبل اإلسراء,وهذايعني أنَّهانزلت بين العام السابع والحادي عشرللبعثة,وهي  السُّ

جدة,قوله تعالى ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ  سورةمكّيةعلى  رأي جمهورالعلماءإال آيتين منها,آيةالسَّ

   ,فقد ذهب مقاتل إلى أنَّها مدنّية,وآية (2) چۀڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ   ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 . (4),ذكرالسيوطّي أنَّها مدنّية(3) چگ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گک ک  گ  گچ
موسى  هللا سبحانه وتعالى  السورةالتي قبلهاوهي سورةالكهف قصصًا عجبًا كقصة أهل الكهف, وقصة ضّمنَ :قبلها ــ وجه مناسبتهاملا

السالم مع الخضر, وقصةذي القرنين, وهذه السورة تضمَّنت قصصًاعجبًا من والدة يحيى سالم من هللا عليه من شيٍخ فاٍن  عليه
في هذاالشيء المستغرب ناسب ذكرسورة مريم السورتان  ِِ كون له أٌب,فلّما اجتمعتوعجوٍزعاقٍر,ووالدة عيسى سالم من هللا عليه من غيرأْن ي

 . (5)بعدسورةالكهف 
 سورة مريم فيهارحمة وتبشير تبدأبعبدمن عباده وهوزكريا,فالرحمة في قول هللا سبحانه وتعالى:ــ تناسب فاحتة مريم مع خامتتها

وتنتهي بالناس بعموم , (7) چژ ژ ڑ ڑ ک  ک   ک  ک   ڈڈڎ  ڎ  چ ,والتبشيرفي قول هللا سبحانه وتعالى(6)چ

  ,والتبشير في قوله (8)  چپ  پ   پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻچ  المتقين,فالرحمة في قوله تعالى

,َرِحم هللا تعالى اسمه عبدًا من عباده في األول وبشره وَرِحَم  (9) چڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ  ٿ   ٿ چ
 . (10)عباده المتقين في اآلخر وبشرهم , فاهلل سبحانه وتعالى في سورة مريم  قد بدأ بالفرد وانتهى بالجماعة

حينماذكر تبشير القرآن بلسان رسوله األمين محّمد عليه  مناسبة سورة مريم لسورةطه أنَّ هللا تبارك وتعالى اسمه :بعدها ملا ــ وجه مناسبتها
وقدأكدذلك في أول سورةطه ( 11) چٿ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿچ وعلى آله صالة وتسليمًا,علل ذلك في آخرسورةمريم بقوله

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤڤڦٹ  ٹ  ٹ  چ ,وقدُختمت سورةمريم أيضًا بقوله(12) چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچبقوله 

من تأّخرقريش عن اإلسالم  عليه وعلى آله صالةوتسليماً ,وقدرأى نبينامحّمد(14) )چٿ ٺ ٿ ٿچ  (13) چڦ ڄ ڄ
قّدم قوله  ولردهاماأوجب إشفاقه وخوفه عليهم والشك أنَّه عليه وعلى آله صالةوتسليمًايحزنه تأخرإيمانهم ولذلك قيل له:التحزن عليهم,وأيضًالّمات

ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  (15) )چوئ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئچ  في سورةمريم
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الكل سوف يأتي هللا سبحانه وتعالى فمافيهماومن فيهماهلل سبحانه وتعالى ومايلحظ على سورالقرآن أنَّهاوحدةواحدةكّل سورةتسّلم (16) چڳ
 .(17)لمابعدها

الّسورةيجدهاتدورحول محورالتوحيدوإقراره,والردعلى المشركين ودعواهم,وإن كان تعّددفي  المتأمل في سياق ومقاصدها: ــ موضوعات السورة 
الّسورةاألسلوب الذي عرض هللا به هذاالهدف من قصةزكرياويحيى إلى قصةمريم ومولدعيسى سالٌم من هللا عليه,ُثّم أطراف من قصةإبراهيم 

ذلك أنَّ سياق ّسورةمريم يدّل على محورالتوحيدونفي الولدوالشريك وقدألّم   سالٌم من هللا عليه مع أبيه,وهكذاقال سّيدقطب في بيان
الذي عالجته سورةمريم وهذاشأن السورالمكّية في الغالب   بقضيةمهمةأالوهي قضيةالبعث القائمةعلى قضيةالتوحيدهذاهوالموضوع األساس

حوالي ثلثي الّسورة وكانت غايته إثبات أنَّ هللا تعالى اسمه  والقصص هومادةالّسورة.فقدبدأت بزكرياوقصته..... وقداستغرق هذاالقصص 
واحدالشريك له والولدله,عالوةعلى إثبات فكرةالبعث بعدالموت,وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين,ومن َثمَّ بعض 

الفاصلة في   .  (18)شيع فيها ويتمشى مع موضوعاتهامشاهدالقيامة,وبعض الجدل مع المنكرين للبعث ...... وللّسورة كلهاجوخاص يظلها وي
وتطلق (19)اآليةفي اللغة:بمعنى العالمة,ومنه آيةالقرآن؛ألّنهاجماعةحروف معنى اآلية في اللغة واالصطالح :القرآن الكريم وعالقتها بالّسياق:

ې   ېې  ې  ى   ٴۇۋ  ۋ  ۅۅۉ ۉ چ  منها العالمة,كقوله تعالى(20)اآليةفي القرآن على معاٍن متعّددة

أي عالمةملكه,والمعجزة:كقوله (21) چۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ  ىئ ىئ       ۆئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
الِعبرة:كقوله ,و (22) چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ   ڀٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پپپ  پ  ڀچ  تعالى
واألمرالعجيب:كقوله ,(23) )چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ژ ڎ  ڈ   ڈچ  تعالى
أّمااآليةفي (25) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ قوله تعالى,والّدليل:ك(24) چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ںچتعالى

هللا الُمندرجةفي سورةمن .أوهي الجملةمن كالم (26):طائفةمن القرآن ذات َمبدأوُمنتهى ُمندرجةفي سورةتسّمى آخرهافاصلةفهياالصطالح 
      .(  27)القرآن

هناك من (28)ر:جمع سورة,وهي كّل منزلةمن البناءوَ يدل على علووارتفاع,والسُّ  سور: في اللغة: ةورَ :السُّ ـ تعريف الّسورةيف اللغةواالصطالح 
بةعن همزةفهي من نقلِ همزة,وأكثرالعلماءعلى أّن واو)سورة(أصلية,فإْن كانت)الواو(مُ العلماءمن يرى أّن)الواو(في كلمةالّسورةمنقلبةعن 

بذلك؛ألّنهاقطعةمن القرآن,وأماإْن كانت)الواو(أصليةفأماأْن تكون مأخوذةمن  الّسورة الّسؤر:وهومابقي من الّشراب,وعلى هذاسّميت
القرآن الكريم,وأمامن سورالمدينةالمحيط بها,وعلى هذاسّميت الّسورةكذلك سورالبناءوهوالمنزلة,عليه فالّسورةهي منزلةمن منازل 

أّمافي االصطالح:فالّسورة:هي طائفةمن القرآن لهابدايةونهاية,واسم خاص بهايمّيزهامن غيرهاوذلك بتوقيف من الّنبّي عليه  .(29)إلحاطتهابآياتها
لقدكان إجماع علماءاإلسالم في عددسورالقرآن . ( 31)ية ذات الَمطلع والَمقطع. أوهي الجملة من اآليات القرآن(30) وعلى آله صالةوتسليم 

 ( 32)الكريم على أنَّهامئةوأربع عشرة سورة,تبدأبسورةالفاتحةوتنتهي بسورةالّنـاس
 الفاصلة وأهميتها وطرق معرفتها  ـ تعريف

سيدة)الفصل الحاجزبين الّشيئين,فصل بينهمايفِصل فصاًلفانفصل,والَفْصل  الفاصلةفي الّلغة:قال ابن واالصطالح: في اّللغة ـ تعريف الفاصلة1
لُت الوشاَح:ِإذاَكاَن نظُمه ُمَفصاًلِبَأن (33)الجسد,والفاصلةالخرزةالتي ُتفِصل بين الخرزتين في الّنظام(والَمْفِصل كّل ُملتَقى عظمين من وُيقال)َفصَّ

 . (34)و َجوهرًة َتفصل َبين اْثَنَتْيِن من لوٍن َواِحد(َيجعل َبين كل لؤلؤتين َمْرجانًةَأوَشْذرًةأَ 
,والمالحظ من خالل تعريفاتهم أّن الفاصلةتدورحول معنيين (36)والمحدثين(35)الفاصلةفي االصطالح:عّرفهاعددغيرقليل من العلماءالقدماء

ثاني:أّن الفاصلةالقرآنّيةتكون على رؤوس اآلي,كماهورأي اثنين:األول:أّن الفاصلةالقرآنّيةتكون على نهايةالجملة,كمافي تعريف الرمانّي,وال
 .  (37)فضل عباس.وتسّمى فواصل ألّنه ينفصل عندهاالكالم,وذلك أّن آخراآليةفصل بينهاوبين مابعدها 

ع استعماالتها,وبانحدارها :للفاصلةفي كتاب هللا العزيزمّيزة عظيمة فهي ُتسِهم إسهامًامهّمًافي جالءاإلعجازالقرآنّي وذلك بتنوّ ـ أهميةالفاصلة2
ت عنها على أسماع من يستمع إليهاانحدارًا وكأّن الذي سبقها لم يكن إال ُمَمِهدًا لها,بحيث لو ُحذِفت ألدى ذلك إلى اختالل معنى اآليةولوسك

 القارئ الستطاع الّسامع أْن يختمه بها انسياقًا مع الّطـبع الّرفيع والّذوق الّسليم .  
 : لمعرفة الفاصلة القرآنية طريقان :  لفاصلة القرآنيةـ طرق معرفة ا3
 : هو الُمثبت سنده عن نبّي هللا عليه وعلى آله صالة وتسليم بتحديد رؤوس اآلي في الّسور .   ـ توقيفيّ 1
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ال )حم( يعني حديث عبدهللا بن مسعود)َرِضَي هللا عنه(قال)أقرأني رسول هللا صّلـى عليه وسلـّم سورة من الّثالثين من -:أدليله 
,ففيه أّن إحصاء اآليات لكّل سورة كان معهودًازمان الّنـبّي (38) األحقاف,قال:وكانت الّسورة إذا كانت أكثر من ثالثين آية سميت الّثالثين(

 (40),والُملك َأّنهاثالثون آية (39)عليه وعلى آله صالة وتسليم كماجاء في سورة الفاتحة أّنها سبع آيات
أم سلمة)َرِضَي هللا عنها(لّماُسِئلت عن قراءةرسول)صّلى هللا عليه وآله وسلـّم(قالت)كان يقّطع قراءته آيةآية,وقرأت))ِبْسمِ هللِا ماُرِوي عن -ب

,ومن  (52) چڳ  ڳ  ڳڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ   .قال تعالى(42)(چڄ ڤڤڤڦ ڦڦڦ  ڄچ الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم((
ه خصائص اللغة العربّية أنَّهالغة اشتقاقّية تتوالدألفاظها بعضهامن بعض,وتربط فيها أواصرقوّية تجعلهاكالجسم الحّي الذي تترابط أجزاؤ 

على . ويعّدعلم الصرف أحدفروع اللغة العربّية,وهومن العلوم اللغوّية المهمة جدًا؛ألنَّه يقوم (53)وتتوالدخالياه في حركةمستمرة ناشطة
وهوعلى هذامساٍولعلم النحو,فعلم النحويهتّم بأواخرالكلمات,بيد أنَّ علم الصرف يهتّم بما قبل اآلخر,فهو  رصدالتغّيرالذي يمّس بنية الكلمة,

  .(54)ويبحث في مايحصل  على الكلمات من تغييركالقلب واإلعالل والحذف الكلم,ومايلحق بهامن سوابق ودواخل وأواخر, يبحث جواهر
الصرف أوالتصريف في اللغة:إنَّ لمادة)ص ر ف(معاٍن كثيرة التخرج عن معنى التحول من حاٍل إلى حال,وتمّيزالشيء من الشيء كتحّول   

 ,كقوله تعالى(55)الكلمات وتمييزهامن بعضها,ومنه التصريف في الرياح والتصريف في المياه والتصريف في اآليات

الصرف أوالتصريف في االصطالح:الصرف أوالتصريف  . (56) چچ چ ڃ ڃ ڃ ڄڄڄڄڃچ
وأحوال هذه األبنيةالتي ليست  على العلم الذي يبحث في كيفيةصياغةاألبنيةفي اللغةالعربية,مدلوالن لمسًمى واحد,يطلقان 

 .                                                 (57)األسماءالمتمكنةإعرابًاوالبناًءكالصحةواإلعالل واألصالةوالزيادة,ويقتصرهذاالعلم على نوعين من الكالم:األفعال المتصرفة,و 
والغاية من هذا العلم التحرز من الخطأ في اللسان,والتمكُّن من الفصاحة والبالغة , ويساعد على معرفة األصلي من حروف الكلمات    

من الزوائد الداخلة   والزوائد,فهو العلم الذي يحتاج أبناء العربية جميعًا,فهو ميزان هذه اللغة, فعن طريقه ُتعَرف أصول الكالم العربيّ 
 . (58)الُيوَصل إلى معرفة االشتقاق إال بهعليه,و 

 املبحث األول:األفعال اليت وردت يف فواصل سورة مريم :
,فمن قّسم علماءالعربّيةالكلم ثالثة أقسام:اسم وفعل وحرف,ويكاديكون شبه إجماع بين العلماءعلى أنَّ هذاالتقسيم جامع وحاّدللكالم العربيّ  

غيرأنَّ ِمَن المحدثين َمْن نادى بتقسيم وسيبويه وَمْن تبعهم إلى عصرناهذاالنكادنرى مخالفًالهذاالتقسيم,بدايةالدراسات النحوّيةمع الخليل 
معنى آخرغيرماارتضاه األقدمون للكلم,من هؤالء:تّمام حّسان:إذيرى أنَّ تقسيم األقدمين للكلم كان على أحداعتبارين إّماأْن يكون باعتبارال

ى أنَّ ذلك من الخطأبل يجب أْن نعتبرفي التقسيم المعنى والمبنى فيقول)ومن هنايتضح أن األقسام السبعةالتي أويكون باعتبارالمبنى,وهوير 
 -الضمير  -الفعل  -الصفة -ارتضيناهاللكلم موضحين بهامواطن الضعف في التقسيم الذي ارتضاه النحاةمن قبل هي كمايأتي:االسم

مّيةفي بعض أشكالها يةالفعل من ناحيةدخوله عنصرًامقومًا في تكوين الجملةالعربّيةفعليةكانت أم اسوتأتي أهم .(59)األداة(  -الظرف  -الخالفة  
تعريف الفعل:اختلفت أقوال العلماءفي تعريفهم الفعل,إالأنَّ أّول تعريف للفعل هوتعريف سيبويه,حين بّين في كتابه في باب التركيبّية .

وأماالفعل فأمثلةُأخذْت من لفظ أحداث األسماء،وُبنيْت لمامضى،ولمايكون ولم يقع،وماهوكائن ل)سّماه)باب علم الَكِلُم من العربية(,فقا
 وَيذَهُب وَيضِرُب يَنقطع.فأمابناءمامضى فَذَهَب وَسِمِع وِمُكث وُحِمَد.وأمابناء مالم يقع فإّنه قولك آِمرًا:اذَهب واقُتْل واضِرْب،ومخبرًا:َيْقُتلُ لم

(  م اإلضافة،ونحوهاوُيْقَتُلوُيضَرُب.وكذلك بناءمالم َينقطع وهوكائن إذاأخبرَت...وأماماجاءلمعّنى وليس باسم والفعٍل فنحو:ُثمَّ،وَسْوف،وواوالقسم وال
يبة الفعل.فنحن .وضع سيبويه في ماتقّدم من بيان أقسام الكلم في العربّيةحدودللفعل من حيث بناءه وزمنه,وهماعنصران أساسيان في ترك (60)

رين علمناأنَّ  نتعرف إلى الفعل من خالل نظرنالبنيته إذ إنَّهاتدّل على حدث,ُثمَّ ننظرإلى داللته على واحدمن أزمنةالفعل الثالثة,فإْن استوفى األم
نفسه وقداقترن زمنه بأحد هذه الصيغةمّمايصطلح عليه بالفعل,وقدعّرف ابن الحاجب الفعل في كتابه الكافيةبقوله هوالذي يدل على معنى في 

,ومن اللغويين  (62),ونقل أبوحيان في شرح التسهيل تعريف ابن مالك للفعل)والفعل كلمةتسندأبدًا,قابلةلعالقةفرعيةالمسندإليه((61)األزمنةالثالثة
الفعل:قّسم علماء العربّيةالفعل  أقسام .  (63)المحدثين نجد عريف عّباس حسن بأنَّه)كلمةتدّل أمرين معًا؛هما:معنى)أي:حدث( وزمن يقترن به(

ثلةالمأخوذةمن باعتمادمقاييس عّدةفي التقسيم منهاالمقاييس الصرفّيةومنهاالداللّية.وأّول تقسيم للفعل كان تقسيم سيبويه فبعدأْن عّرفه بأنَّه األم
قّررفي شرح التسهيل أنَّ تقسيم الفعل إلى ماٍض  ,أبوحّيان ي(64)أحداث األسماءقال)وُبنيْت لمامضى،ولمايكون ولم يقع،وماهوكائن لم يَنقطع.(

 .   (65)ومضارع وأمرَتمَّ بالنظرإلى الصيغ الإلى الزمان
 وينقسم الفعل بالنظر إلى :  



   

         

 فواصل سورة مريم دراسة صرفية تطبيقية                         

  

  

 ـ زمانه ؛ثالثة أقسام: ماٍض ومضارع وأمر . 
 ـ عدد حروفه األصلية ؛ على قسمين : ثالثي ورباعي .

 : مجرد ومزيد . ـ زيادة أحرف على أصله وعدمها ؛ على قسمين 
 ـ تمامه ونقصه ؛ على قسمين : تام وناقص . 

 ـ التعدي واللزوم ؛ على ثالثة أقسام : الزم , ومتعٍد , والزم ومتعٍد في آن واحد . 
 ـ صحة أحرفه وعلتها؛ على قسمين :صحيح ومعتل .  
 ـ ذكر الفاعل وعدمه ؛ على قسمين :معلوم ومجهول 

 عرب ومبنيـ اإلعراب والبناء؛ على قسمين: م
  :وهي  والحرف االسم من الفعل تميز التي وهيـ عالمات الفعل : 

 ـ عالمات الماضي هي : 1
 ْبَت .أ ـ قبول الفعل الماضي تاء اإلناث الساكنة في آخره ,نحو:َذَهَبْت . ب ـ قبوله تاء الضمير المتحركة,نحو: َذَهْبُت , َذَهْبِت , َذهَ 

 د ـ قبوله )قد( , نحو: قد جئنا لنتعلَم .  ج ـ قبوله نون النسوة نحو: َذَهْبَن .                             
 ـ عالمات المضارع هي : 2

 أ ـ قبوله أداة النصب والجزم نحو:لن َأْذَهَب, م َأْشَرْب .             ب ـ قبوله السين وسوف,نحو:سَأْرحُل,سوَف َأْرَحُل . 
 وله ياء المخاطبة , نحو: أنِت َتْكُتبيَن .                     د ـ قبوله نون التوكيد , نحو: أَلجَتِهَدنَّ .ج ـ قب

  المطر .  هـ ـ قبوله حروف المضارعة : أ ـ ن ـ ي ـ ت , نحو: َأْذَهُب , َنْذَهُب , َيْذَهُب , َتْذَهُب .  و ـ قبوله )قد( , نحو: قد َيْهُطلُ 
 .(66):ِاْذَهِبيهي:أ ـداللته على الطلب,نحو:ِاْبَتِعْد .  ب ـ قبوله نون التوكيد,نحو:ِادرَسنَّ . ج ـ قبوله ياءالمخاطبة,نحو ـ عالمات األمر3

وأبنية  ـ أزمنة الفعل : إنَّ من األشياء البديهية التي الشك فيها داللة الفعل على الزمان وأْن يدّل على أقسامه ودقائقه وذلك من خالل صيغ 
. فسيبويه (68)فّي أو صيغتهفهذا ُيالحظ في تعريف الّنحاة القدماء للفعل فإنَّه الينفصل عن محتواه الزَّمنّي , وشكله الصر (67)وتراكيب معروفة

 يربط زمن الفعل بصيغته في قوله: إنَّ الفعل هوأمثلة مأخوذة من لفظ أحداث األسماء وَمبنية للذي مضى , وللذي يكون ولم يحدث,وللذي هو 
, فهو يقصد  كائن ومستمربالحدوث . والظاهر أْن كون زمان الفعل هو مدلول الصيغة ال المادة , أمر واضح من عبارة سيبويه هذه

ل على  بـ)األمثلة(و بـ )بناء ما مضى( و)بناء ما لم يقع( تلك األبنية والصيغ المأخوذة من أحداث األسماء , أي المصادر , فالمأخوذ منه اليد
أو يقع   غير الحدث)الّذهاب( مثال, أّما المأخوذ وهو صيغة )يذهب ويذهب واذهب( فهي الّدالة على أنَّ ذلك الّذهاب وقع فيما مضى ,

, ويقول إبراهيم السامرائّي مبرزًا أهمية التركيب في صياغة أزمنة األفعال وتحديد داللتها  (69)مستقباًل , أو أنَّه مطلوب الوقوع فيمايأتي
ى تقرير ل علالّزمنّية)الفعل العربّي ال يفصح عن الّزمان بصيغه, وإّنما يتحصل الّزمان من بناء الجملة فقد تشتمل على زيادات تعين الفع

على أّننا يجب أْن نشيرإشارة عامة إلى أنَّ الفعل ثالثة:ماٍض وحال ومستقبل.وإنَّنا نستطيع أْن نقّررأنَّ صيغة)َفَعل(وأْن  الّزمان في حدود واضحة
فعل تترددبين الحال  دّلت دالالت عّدة في اإلعراب عن الّزمان,فهي في أغلب األحوال تدّل على حدث أنجزوَتّم في زمن ماٍض وأنَّ صيغة ي

 . (70)واالستقبال وإْن ذهب في االستعمال مذاهب أخرى وذلك بفضل األدوات والزيادات التي أشرنا إليها(
 اجملرد واملزيد:ـ 

يريدباألصل:هوالفاء والعين  ,ويقول ابن جّني إّنما (71):هوماكانت جميع الحروف فيه أصليةاليسقط أي حرف من حروف الكلمةبغيرعّلةالمجرد
والالم والزائدفيه:مالم يكن فاًءوالعينًاوالالمًا,نحو:َضَرَب,فالضادمن َضَرَب هوفاءالفعل والراءهوعينه والباءهو المه,فصارمثال  

 على الضادوالراء والباء من فكّل الذي يزيد لثالث فإذاثبت ذلك,َضَرَب:)َفَعَل(,فالفاءهواألصل األّول,والعين هواألصل الثاني والالم هواألصال
,والمجردفي الفعل على وفق اتفاق الصرفيين يكون إّماثالثيًاأورباعيًاخالفًالالسم الذي يكون إّماثالثيًا (72)أّول الكلمةأووسطهاأوآخرهايسّمى زائداً 
ثالثي,أوأصل رباعي, أوأصل خماسي، واألفعال   األسماءالتي الزيادة فيهاتكون على ثالثةأصول:أمَّاأصل أورباعيًا أوخماسيًاويقول ابن جني إنَّ 

 .  (73)التي الزيادة فيها التكون إال على أصلين اثنين: أمَّا أصل ثالثي,أوأصل رباعي.فاليكون فعل على خمسة أحرف الزيادة فيه
 وهو على قسمين:
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: لقداختلف علماءالصرف في تقسيم األبنيةالتي يأتي عليهاماكان من األفعال ثالثي مجرد,فمنهم َمْن  أ ـ أبنية األفعال الثالثية المجردة
عّدها  عّدهاثالثةمكتفين بالتغيرالذي يطرأعلى حركةعين الفعل الماضي,ومنهم َمْن عّدهاأربعة بإخراج بنائين لم يتم االتفاق عليهما,ومنهم من 

َفَعَل ـ َيْفَعُل , َفَعَل  في حال كونه مضارعًاوكمايأتي :  نظرهم إلى عين الفعل في حال كونه ماضيًا ومايقابلهاستة وهوالغالب لديهم  انطالقًامن 
 ـ َيْفِعُل , َفَعَل ـ َيْفَعُل , َفِعَل ـ َيْفَعُل , َفُعَل ـ َيْفُعُل , َفِعَل ـ َيْفِعُل  

د ما كانت أحرفه األصلية أربعة, وله بناء واحد على وفق اتفاق جميع اللغويين  : الفعل الرباعي المجر  ب ـ أبنية األفعال الرباعية المجردة 
 والصرفيين وهو)َفْعَلَل ـ ُيَفْعِلُل( , ويرد هذا البناء على نوعين:  

 ـ مضّعف: وهو الذي تكون فيه الفاء والالم األولى من نوع, والعين والالم الثانيةمن نوع آخرنحو:وسوس,حصحص . 1  
 ّعف:هو الذي تكون فيه الفاء والالم األولى من نوع,والعين والالم الثانيةمن نوع آخرنحو:دحرج, زخرف .  ـ غير مض2  

ل,وكان هدفهم  المزيد:أدرك اللغويون أنَّ الفعل المجّرداليستطيع أْن يفي بجميع المعاني اللغوية الُمرادالتعبيرعنها؛لذلك لجاؤاإلى زيادةحروف الفع
,وقد ُجمعت (74)خرى لم يصلها المجّرد,ذلك أنَّ الزيادةالتكون عبثًاإذإنَّ كّل زيادةفي المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنىأْن يصلوا إلى معاٍن أ

 على أحرفه األصلية حرف   يدَ حروف الزيادة بعبارات وجمل مختلفة منها)سألتمونيها(,والفعل المزيد هو ما زِ 
  , وبالزيادة يصل إلى ستة أحرف ممثاًل باألبنية اآلتية: أوحرفان أوثالثة أحرف,ويكون ثالثيًا أورباعياً 

 :(75)ـ مزيد الثالثّي: أ ـ مزيد الثالثّي بحرف واحد: وله ثالثة أبنية1
ل . 2ـ مازيدت الهمزة في أّوله وبناؤه : َأْفَعل ـ َيْفِعل .   1 ل ـ ُيَفعِّ  ـ ماُضّعف فيه العين وبناؤه : َفعَّ
 ئه وبناؤه : فاَعل ـ ُيفاِعل . ـ مازيدت فيه األلف بعد فا3
ـ مازيدت الهمزةفي أوله  2ـ مازيدت الهمزة والنون في أوله وبناؤه:اْنَفَعل ـ َيْنَفِعل .          1: (76)ب ـ مزيد الثالثّي بحرفين : وله خمسة أبنية 

 والتاءبعدفائه وبناؤه:اْفَتَعل ـ َيْفَتِعل .
ل .4بعدفائه وبناؤه:َتَفاَعل ـ َيَتفاَعل . ـ مازيدت التاءفي أوله واأللف 3 ل ـ َيَتَفعَّ  ـ مازيدت التاءفي أوله مع تضعيف العين وبناؤه:تَفعَّ
 ـ مازيدت الهمزةفي أوله مع تضعيف الالم وبناؤه:افعلَّ ـ َيْفَعلُّ .5

 : (77)ج ـ مزيدالثالثّي بثالثة أحرف : ويأتي على  أبنية أربعة
 ين وتاءوبناؤه:استفَعل ـيسَتفِعل .ـ ما زيدفي أوله همزةوس1
 ـ ما زيدفي أوله همزةمع تضعيف العين وزيادةواوبين العينين وبناؤه: ِافَعوَعل ـ َيْفَعوِعل .  2
ذ3 ذ ـ َيْجَلوِّ ل  وهومرتجل نحو:ِاْجَلوَّ ل ـ َيْفَعوِّ  . (78)ـ مازيد في أوله همزة وواومضّعفة بعدعينه وبناؤه:ِاْفَعوَّ
, واليستعمل ـ ما زيد في 4 ـ َيْقَطارُّ أوله همزة وألف بعد عينه مع تضعيف المه وبناؤه:ِإْفَعاّل ـ َيْفَفاّل . ويأتي مرتجاًل نحو:ِإْقَطارَّ

 إالبالزيادةأوُيستغنى به عنَ)َفَعل(وذلك إذا دّل على لون نحو:ِإزَراّق ,ِإحماّر .
 واحد:  : أ ـ مزيد الرباعّي بحرف : وله بناء (79)ـ مزيد الرباعيّ 2

 َتَدْحَرج . مازيد في أوله التاء  وبناؤه: َتَفْعَلل ـ َيَتَفْعَلل,سواء أكان مضّعفًامثل:َزْلَزل ـ َيَتْزلَزل,أو غيرُمَضّعف مثل:َدَحَرَج ـ يَ    
 ب ـ المزيد بحرفين : ويكون على بناءين :

 , نحو:ِاْحَرْنَجم ـ َيْحَرْنِجم . ـ ما زيد في أوله همزة  ونون بعد عينه وبناؤه:ِاْفَعْنَلل ـ َيْفَعِلل1
 ـ ما زيد في أوله همزة مع تضعيف المه الثانية وبناؤه:ِاْفَعْللَّ ـ َيْفَعِلّل , نحو:ِاْشَمأزَّ ـ َيْشَمِئّز .2

 (80 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ما ورد في فواصل سورة مريم من المجّرد :ورد فعل واحد فقط وهو)ُيْرَجُعون(في قوله تعالى     
بنفسه  اس , للداللة على الرّد والتكرار . َرَجَع َيْرِجُع ُرُجوعًا.للداللة على العودة , َرَجَع الرجلُ نقَ َرَجَع:الراء والجيم والعين أصل كبير مّطرد مُ  .

الرُّجوع:العود إلى ماكان عليه في المكان أوالصفة أوالحال,ُيقال:َرَجَع ُرُجوعًا,وَرَجَعه غيره َرْجعًا وُهذيل تقول أرجعه غيره. والرُّْجعى:الرُّجوع, و 
َوِإَلْينا  وقد فّسر الرازّي)ُيْرَجُعون(في سورة مريم بقوله).(81)إلى مكانه وإلى حالة فقره أوغناه, ورجع إلى صحته أومرضه أوغيره من الصفات

 . (82)(ٌر بليغ للعصاةَوَقَضاِئَنا أِلَنَُّه َتَعاَلى ُمَنزٌَّه َعِن اْلَمَكاِن َحتَّى َيُكوَن الرُُّجوُع ِإَلْيِه َوَهَذا َتْخِويٌف َعِظيٌم َوَزجْ ُيْرَجُعوَن َأْي ِإَلى َمَحلِّ ُحْكِمَنا 
 أّما ما ورد من المزيد في فواصل سورة مريم فلفظان جاءا على النحو اآلتي :        
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ورد على هذا الوزن في فواصل سورة مريم لفظ واحد فقط   (:يدت الهمزة في أّوله وبناؤه : َأْفَعل ـ َيْفِعلما ز ـ مزيد الثالثّي بحرف واحد)1
:أولهماهمزة وأصل يؤمنون)يؤأمنون(بهمزتين  ( 83 چٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  وهو)يؤمنون(في قوله تعالى

ُحِذَفِت األولى؛ألنَّ همزة )َأْفَعل( ُتْحَذف بعد حرف المضارعة من الفعل الذي أوله همزة , وكذا اسم الفاعل منه  )َأْفَعل(,وثانيهما فاء)يؤمنون( 
, وهذا   واسم المفعول نحو: أكرم ويكرم وأنت ُمكِرٌم , وُمْكَرٌم , والسبب في حذف الهمزة الجتماع ثالث همزات في المتكلم وهذا ثقيل في اللفظ

ومعنى)وهم اليؤمنون(استمرارلعدم إيمانهم إلى حلول قضاءاألمريوم  (84)هذه األفعال ومشتقاتها اسم الفاعل واسم المفعول الحذف ُمّطرد في
الحسرة,فاختيارصيغة الفعل المضارع)يؤمنون(بدل اسم الفاعل)مؤمنون(لمايدّل عليه الفعل المضارع من االستمرارفي حصول  

في طوله وتمكنه,فهؤالء المشركون في غفلة عّماهللا فاعل بهم يوم يأتونه خارجين إليه من قبورهم من  الفعل,استحضارًالذلك االستمرارالعجيب
ه  تخليده إياهم في جهّنم وتوريثه مساكنهم من الجّنة لغيرهم,فهم اليصدقون بالقيامةوالبعث,وهللا قدجازاهم على سيء أعمالهم,بماأخبر أنَّ 

 . (85)ُمجازيهم به
ورد على هذا الوزن في فواصل سورة مريم لفظ واحد  وبناؤه: اْفَتَعل ـ َيْفَتِعل(: ما زيد في أوله الهمزة والتاء بعد فائهالثالثّي بحرفين)ـ مزيد 2

امترى:افتعل إّمامن المرية وهي التردد في  (86) چڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ      ڭۓ  ۓ  ڭ ے چ فقط وهو)َيمترون( في قوله تعالى
قوله  األمر,وهوأخّص من الّشك أومن المراء وهوالُمجادلة والمالحاة,فالّشك الذي وقع للكّفار نهى هللا عنه الذين أسلمواعلى لسان نبيهم في 

,وهذاالقول الذي أوضح هللا  (87) چہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  تعالى
ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  چ  ه حقيقةاألمرفي شأن عيسى سالٌم من هللا عليه,فقدقالت اليهود ساحٌر كّذاب,وقالت النَّصارى ابن هللا وثالث ثالثة,ففي جملةفي

شائبة  إبطال لقول الّنصارى وتقريرلعبودية عيسى وتنزيه هلل سبحانه وتعالى عّمااليليق بجالل اإللوهية من اتخاذالولد ومن (88)چ ۋ  ۅ  ۅ
 . (89)الّشرك,وبطالن قول اليهود بما ُعدد لعيسى من صفات الخير

األفعال الناقصة:هي أفعال ال تتم الفائدة بها وبمرفوعها مثلما تتم الفائدة بغيرها وبمرفوعها, بل تحتاج مع مرفوعها إلى  ـ التام والناقص : 
وبمرفوعه,مثّل:سافرأخوك.وتدخل األفعال الناقصة على الجملة االسمّية لُتقّيد منصوب,هذا نقصهاعن األفعال التاّمةالتي تتم الفائدة بها 

إسنادهابوقت مخصوص أوحالةمخصوصة,فهي وسط بين األفعال التاّمة واألدوات)أحرف المعاني(,وهي قسمان )كان(  
  -زال  -ليس  -صار  -بات  -أمسى -ظّل  -أضحى  -أصبح  -,وكان وأخواتها ثالثة عشر فعاًل هي:كان(90)وأخواتها,و)كاد(وأخواتها

 دام .   -انفك  -فتيء  -برح 
 ـ لنحاة ثالثة أقسام للفعل)كان( : وقد ذكر ا  
   (91) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  ـ كان الناقصة,وهي التي تكون بحاجة إلى مرفوع ومنصوب,نحوقوله تعالى1
ې  ى             ى  ائ    چ نحو:قوله تعالى حصل وظهرأّى:ُوِجدفتكتفى بفاعلهاـ كان التاّمة,وهي التي تكون ُمكتفية بمرفوعها,وتكثر في معنى 2 

  (92) چ ائ  ەئ     ەئ
ورد الفعل )كان(    (93)ـ كان الزائدة,والتتطلب مرفوعًاأومنصوبًا,وإنماَتِردفي ّسياق جملةالتعجب لتوكيدمضمون الكالم نحو:ماكان أحسن زيداً 3 

 (95) چائ        ەئ      ې      ې  ې  ى  ى  ائ   ېۉ  ۉۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  في قوله تعالى (94)في فواصل سورة مريم , وقد ورد هذا الفعل تاّماً 
زة عن أْن  .فقوله تعالى)كن فيكون( تنبيهًا أنَّه اليمتنع على هللا سبحانه وتعالى شيء ُيريد إيجاده,لقد كانت هذه اآلية حجة على تنزيه رّب الع 

ولكّنه قال له)كْن فيكون(؛ألنَّه كذلك يبتدع  ,ق عيسى سالٌم من هللا عليه ابتداًء,وأنشأه من غيرأبٍ لْ يكون له ولد,فقدابتدأ هللا جّل في عاله خَ 
األشياء ويخترعها , فالذي شأنه إذا قضى أمرًا من األمور أْن يوجده بأسرع وقت,فكيف ُيَتَوهم أْن يكون له ولد وهو من أمارات النقص   

فيكون(,جميعهاجاءت يؤمنون,يمترون,.والمالحظ أنَّ الفواصل الفعليةالتي وردت في سورة مريم وهي أربعة)ُيرَجعون,ال (96) واالحتياج
)يمترون , فيكون(كانت في النون المسبوق بحرف المد الواو . الدال على استمرار حصول الفعل , وقد انتهت الفاصلة بحرف بصيغةالمضارع 

ل في قضيته ومسألة نبوته , نهاية قصةعيسى ابن مريم سالٌم من هللا عليه بالتعقيب لتقريرحقية مريم سالٌم من هللا عليها وابنها , والفص
المسألة التي شكك فيها الجاحدون وأنكروها , وبناًء على اختالف الّسياق واألسلوب المستخدم في اآليات اختلف نظام الفواصل فطالت  

ًا منها,ولهجة الحكم  الفاصلة وُخِتَمْت بحرف النون المسبوق بمد طويل , وكأّنما هو في هذه اآليات ُيصدر ُحكمًا بعد نهاية القصة ُمستَمد
تقتضي أسلوبًا موسيقّيًا غير أسلوب االستعراض وتقتضي إيقاعًا قويًارصينًا بدل إيقاع القصةالرَّضي الُمسترسل؛ فجاءت الفاصلة  
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المحتومة للكّفار ,   )اليؤمنون , ُيرَجعون( كانت في النهاية.  (97)بنبرةقويةتنتهي بالواووالنون لنفي ماقاله المشركون في نبوةعيسى عليه الّسالم
في   فهؤالء المشركون الذين اليؤمنون باهلل سبحانه وتعالى وينكرون البعث ويوم القيامة , هم في غفلة عّما هللا فاعل بهم من تخليده إياهم

هلل سبحانه وتعالى , وفي هذا  جهّنم وتوريثه مساكنهم من الجّنة لغيرهم , فاهلل سبحانه وتعالى في هذه اآليات ُيصدر حكمًا بأنَّ القضاء والحكم  
 ؛  لذلك جاءت الفاصلة بنبرة قوية تنتهي بالواو والنون لتؤكد المصير الذي سُيالقيه كل كافر وعاٍص .    (98)تخويف عظيم وزجر بليغ للُعصاة

 :األمساء اليت وردت يف فواصل سورة مريماملبحث الثاني : 
 دأب اللغوّيون العرب القدماء على تقسيم الكلم على  ثالثة أقسام رئيسة : اسم وفعل وحرف , يقول ابن مالك:   في االسم :  

 (99)كالمنا لفظ مفيد كاستقم           واسم وفعل ثّم حرف الكلم
:االسم (100)هذاالمنطلق كان الكلم عنده سبعةغيرأنَّ تّمام حّسان عدل عن هذاالّتقسيم,ورأى بعدم شموليته لكّل مايحتويه الكلم,ومن 

والّصفةوالفعل والّضميروالخالفة)يقصدبها:اسم الفعل وصيغتي الّتعجب وفعلي المدح والّذم(,والّظرف واألداة.  وتكمن أهميةاالسم في  
جملةالعربّية,فعن طريقه يتّم إزالةالغموض عن  الوظيفةالّداللّيةوالّنحوّيةوالّصرفّيةالتي يؤدّيهافي اللغةالعربّيةإذيعّدحجرالّزاويةفي نظام ال

بقيةالعناصر األخرى للجملة,وعن طريق حركته اإلعرابّيةيتحّددمعناه ومعنى مابعده,وعن طريق معناه الّصرفّي يتّم تحديدمايليه من 
. وقد صّنف تّمام حّسان  (101)اب(عبارات,وعّرفه أحمدالحمالوّي)ماوضع ليدّل على معنى مستقّل بالفهم ليس الّزمن جزءًامنه مثل:رجل,كت

 :(102)االسم على خمسة أقسام هي
 :وهو الذي يسّمي طائفة من المسميات الواقعة في نطاق التجربة كاألعالم واألجسام واألعراف المختلفة .  ـ االسم المعين1
ذات طابع واحد في داللتها,إّماعلى حدث :ُيطلق على كل اسم يدّل على مصدرأواسم مصدرأواسم مرة أواسم هيأة,وهي جميعاً ـ اسم الحدث2

 معين أوعددهذاالحدث أونوعه, فهذه األسماءاألربعة تدّل على المصدرية وتدخل تحت عنوان اسم المعنى .
 : ويندرج ضمنه اسم الجنس الجمعي نحو:عرب وترك ونبق وبجع, واسم الجمع نحو:إبل ونساء.اسم الجنسـ 3
,وهي اسماالزمان والمكان واسم اآللة,وليس من هذه األسماءالمصدر  بالميم الزائدة لمشتقةالمبدوءةمن األسماءذات الصيغ ا ـ مجموعة4

 الميمي على الرغم من ابتدائه بالميم الزائدة؛ألنه إن اقترب من هذه الثالثةصيغة فإنه يتفق مع المصدرمن جهة داللته على الحدث  . 
األسماء التي التدل على شيء معين؛ إذ تدل في الغالب على جهات وأوقات وموازين ومكاييل , وُيقصد به طائفة من ـ االسم المْبَهم5

ومقاييس وأعداد ونحوها ,وعندما ُيراد تعيين مقصودها تكون بحاجة إلى وصف أو إضافة أو تمييز ,فمعناهامعجمي الوظيفي , ولكن مسماها 
سم الصفات فلم يضمنهاضمن هذه األنواع بل أفردلها بابًاخاصًا,وهي خمس:صفة أّمابالنسبة للمشتقات والتي يطلق عليها اغير معّين .

الفاعل,وصفة المفعول والصفة المشبهة وصفة المبالغة وصفة التفضيل,وقدعلل سبب إخراجهامن ضمن قائمة أنواع االسم كونهاالتدل على  
فواصل سورة مريم وعلى النحو اآلتي :أـ الجامد والملحق به :  . لذا سندرس االسم كما ورد في (103)المسّمى بل تدّل على موصوف بالحدث

 ـ الجامد ويشمل: 1
 : وقد ورد ت األلفاظ اآلتية في فواصل سورة مريم :   أـ االسم المعين

َوِرْئًياَعَلى (104) چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ :وردهذااللفظ مرةواحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىـ رئّيا 1
ْحِن  ،َأْي:َأْحَسُن َمْنَظًراَوَهْيَئًة،َوُهَو)ِفْعٌل(الذي يأتي ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل ِمْن:َرَأى،اْلَبَصِريَِّة,الرئي اسم المرئي وال(105)ِقَراَءِةاْلُجْمُهوِرَمْهُموًزا ظاهرللعين َكالطِّ

ْقِي,فالِرئّي:المنظر,َواْلُمَراُدِبِه هومارأته اْلَعْيُن ِمْن حال  ،َفاْحَتَمَل َأْن  (106)َحَسَنِةَوكسوةظاهرة،َوَعَلى ِقَراَءِةَقاُلوَن َواْبِن َذْكَواَن ِبَتْشِديِدَ اِءه بالَهْمزٍ َوالسِّ
َلْت َهْمَزُتُه ِبِإْبَداِلَهاَياًءُثمَّ ُأْدِغَمْت َياؤه الُمبدلة َواِءَواْلَمْنَظِرُسهِّ اْلَعَطِش؛أِلَنَّ الكلمة، ِفي َياءَيُكوَن َمْهُموَزاأَلْصِل ِمَن الرِّ َواْحَتَمَل َأْن َيُكوَن الرِّيِّ ِضدِّ

من النعمةكأنَّ النعيم بّين فيهم،َوُرِوَي َعِن اْبِن  الرَّيَّاَن ِمَن اْلَماِءَلُه ِمَن اْلُحْسِن َوالنََّضاَرِةَماُيْسَتَحبُّ ويستحسن,َوَعَلى َهَذا َفاْلَمْعَنى:أنَّ منظرهم مرتوٍ 
:اْلَهْيَئُةَ اْلُحْسُن, فَمْن قرأزّيافمعناه:أنَّ زّيهم حسٌن, يعني هيئتهم(107)أَ َعبَّاٍس َأنَُّه َقرَ   (108)ِبالزَّاِي َمَكاَن الرَّاِء,َوالزِّيُّ

 چڦ      ڦ  ڄ  ڄ      ڤ  ڦ  ڦ    ڤ      ڤ ڤ     ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  چ : هذا اللفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالى ـ ِركزا   2

والمرادبالِركز . (110)الركز:اسم لصوت اإلنسان تسمعه من بعيد,وقد خصه بعضهم بالصوت الخفي الذي ال ُيفهم أوالحس, ووزنه ِفْعل. (109)
األمم هذه ُسنة هللا جّل وعال في المكذبين من  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  چ  في قوله تعالى

 . (111)نهم ُمخبرالسابقة,فقد أبادهم هللا جميعًا , فماتوا وُنِسي ذكرهم , فلم يبَق منهم عين وال أثر, فانقرضوا وأفناهم هللا بالكلية , فال ُيخبر ع
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الكريم في  اختلف قّراء القرآن (112) چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   چ وقد ورد في فواصل سورة مرة واحدة في قوله تعالى :ـ زكريا 3
ان في قراءة  قراءة)زكرّيا(فقرأته عامة الُقّراء في المدينة بالمد,وقرأته عامة الُقّراء في الكوفة بالقصر,وهما لغتان معروفتان,وقراءتان مستفيضت

بهه العرب بالمنسوب المسلمين, وفيه قراءة ثالثة التجوز القراءة بها؛لخالفهامصاحف المسلمين وهو)زكرّي(بحذف مدة)زكريا(وياءه الساكنة,تش
وزكريا:اسم علم أعجمّي تصرفت فيه العرب,وُذكرأنَّ اسم  . (113)من األسماء,وذكراألخفش لغة رابعة )ُزَكر(,وزكريامقصورزكرياءوهمزته للتأنيث

فتح,ُثّم ياء مخففة, وزكر زكريا في اللغة العبرية مركب من)زكر , يا(وُينطق زخريا بإبدال الكاف خاء,وتحريك الزاي بالكسر,مع تحريك الخاءبال
, وعلى هذا يكون معنى زكريا ذكر هللا أو ذاكرًا هللا,هذا   (114)في العبرية ترادف ذكر في العربية,ويا هي اختصاريهوذا وهواسم)هللا(في العبرية

فيالحظ الجناس بين چچپ    ٻ   ٻ  ٻ  پچ  يذكرهللا يذكره هللا كمافي قوله تعالىالقرآن العبد الذاكر هللا فَمْن هو معنى زكريافي 
 .   (115)ذكروزكرياوالمعنى:ذكرت رحمُةرّبك عبَده ذاكرًا هللا

السرّي: هواسم   (116) چۇئۆئ ۆئۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ :وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ سرّيا 4
يسري(المه ياء وقد ُأدغمت ياء فعيل مع   -فيه,وهو على وزن فعيل من)سرى جامد للجدول الصغير وقد ُسّمي بهذا االسم؛ لسريان الماء 

:فتوسطا عرض  (118),ومنه قول لبيدفي معلقته(117)المه والجمع ِسريان,كرغيف وِرغفان,وإطالق الّسرّي على الجدول مشهور في كالم العرب
 السرّي وصدعا       مسجورة متجاور ُقالمها

عليهاالسالم كانت في حالة حزن منشؤه االنقطاع عن الناس,وأنَّهافي حالةوالدة,وليس هناك َمْن يساعدها ويسندها ويحضر لها  السّيدة مريم 
 )چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ, وقال (119) چېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ  لوازم هذه المسألة من الطعام والشراب,فقال تعالى

وتعالى الطعام والشراب الذي هو ِقوام المادة وبه يتّم استبقاء الحياة , أعطاها بعد ذلك السكينة  ,وبعد أْن وّفر لها الحق سبحانه (120)
  . (122()121)چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  والطمأنينة فقال سبحانه

 چڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ اللفظ أربع مرات في فواصل سورة مريم في قوله تعالى ـ شيئا:وردهذا 5

وهو في أصل وضعه  ل:األجسام أوحكمًامثل: األقوال ,الشيء: اسم جامد على وزن َفْعل , وهو في اللغة عبارة عن كّل ماوجد حّسًا مث.(123)
تكّررلفظ شيء في فواصل سورة مريم أربع   . (124)ئًا , لكنَّه ُجِعل اسما عامًا لكّل موجود ولكل معدوممصدر قياسّي من الفعل َشاَء َيشاُء شي

فاهلل جّل وعال  ,چڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ مرات,فقددّل على اإليجادمن العدم في قوله تعالى
,وفي نفس (125)العاقرمع عتيك ووهن عظامك واشتعال شيب رأسك كماخلقك من العدم ولم تكن شيئًاموجوداً قادرأْن َيخلق لك يحيى من زوجك 

المعنى جاء خطاب َمْن أنكرالبعث بعدالفناءواإلحياء بعد الممات ,فاهلل تعالى اسمه قد خلقه من قبل مماته فأنشأه بشرًا متكاماًل من 
ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  چ  ,ويتجسدهذافي قوله تعالى(126)اليعجزعن إحياءه بعدمماته وإيجاده بعد فنائهغيرشيء,فعليه أْن يعتبر أنَّ َمْن أنشأه 

هللا إبراهيم سالٌم من هللا عليه والده بحسن أدب  وذلك باستعماله أسلوب االستفهام في  وقدخاطب نبيّ ,  (127) چڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  
  وذلك في قوله تعالى(128)دعوته ترك عبادة األصنام  التي ال تسمع ثناءه عليها والُتبصرخضوعه وخشوعه بين يديهاوالتدفع عنه ضّرأي شيء

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    چ  ,وفي قوله تعالى(129) چڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇچ 

 . (131),أي الينقصون شيئًا من جزاء أعمالهم بل هللا تعالى اسمه سيضاعفهالهم(130) چۋ  ۅ  
الصبّي :  للفظ  (132) چپ  پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :وردهذا اللفظ مرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ  صبّيا6

ء من الصبّي معاٍن عديدة في معاجم اللغة العربّية , وزنه)فعيل( من الفعل)صبا ـ يصبو( , والدليل على أنَّ الم الكلمة واو وليس ياء ما جا
تي قبلها ولم يعتدوا  الواو ياًء للكسرة ال ن ؛ ألنَّه من صبوت صبوًا,قلبواجمع , فقد جمعوه على )ِصبية , وِصبيان( , واألصل ِصبوة وِصبوا

ل أحسن,وُيقال في جمع  بالساكن حاجزًا حصينًا لضعفه بالسكون,وقد يجوز أنَّهم آثروا الياء ؛ لخفتها وأنَّهم لم يراعوا قرب الكسرة,واألوَّ
ءوالواوفي  ااجتمعت اليااألصل في صبّي)صبيو(فلمّ .(133)الصبّي:ِصبوة وصبية والواوهو القياس,وإْن كانت الياء أكثر استعماالً 

رالمعاني كلمةواحدة,وكانت األولى منهاساكنةأّدى ذلك إلى قلب الواوياء, ُثّم ُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالفعل,فأصبحت)صبّي(,إنَّ من بين أشه
عث عيسى ويحيى وأّولهاللصبّي أنَّه اسم يدّل على صغرالسن وهوالمرادفي اآليتين اللتين وردتافي سورةمريم,إذإنَّ هللا سبحانه وتعالى ب

 والسالم وهماصبّيان.   عليهماوعلى نبيناأفضل الصالة
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العشّي:مفرد,وقيل جمع مفرده عشّية,أصله عشيو؛ألن فعله)عشا ـ يعشو(فلّمااجتمعت .(134):وردهذااللفظ مرتين في فواصل سورةمريم ـ عشّيا7
ذلك إلى قلب الواوياء,ُثّم ُأدغمت مع ياء)فعيل(فقيل عشّي,والعشّي:اسم  كلمة واألولى كانت ساكنةأّدى الياءوالواومتطرفتين في ال

,وقدجمع هللا تعالى اسمه بين (135)آلخرالنهار,وُيقال من صالة الَمغرب إلى عتمةالليل,وُيقال هومن وقت زوال الشمس إلى وقت الصبح
استغراق الزمن,ففي األولى:أي:نّزهوارّبكم طرفي النهار,أّمافي الثانيةفالمراد:لهم رزقهم   البكرةوالعشّي في فاصلتي سورةمريم كنايةعن

 .(136) غيرمحصوروالمقّدرفي كّل ساعة
 . (137) چۅ ۉ  ۉېېې ېىىائ ائچتعاىل :ورد هذا اللفظ مرتين في فواصل سورة مريم في قوله تعالىـ فردا   8

الفعل الثالثّي َفَرَد َيْفُرُد من باب َفَعُل َيْفُعُل, وهو ما كان وحده,والذي اليختلط به غيره,وهو الذي النظير له الَفْرد: اسم جامدعلى وزن َفْعل من 
الَفْرد(في فواصل  . والُمرادبـ) (138), ُيقال شيء َفْرٌد , وَفَرٌد , َوَفُرٌد , وَفُروٌد , وَفاِرٌد , وأفرْدُتُه: جعلته واحدًا , والجمع: أفراد , والَفْرد : الَوْتر

 في السموات واألرض يوم من المال والولدوالعشيرة,فكلّْ سورةمريم الذي تكّررمرتين هوالواحدالمنفردالذي الناصر له والأتباع وأنصارله منقطعاً 
 . (139)وجلّ القيامةيأتي ُمْنفردًا الشيء معه منقطعًا إلى هللا سبحانه وتعالى غاية االنقطاع ومحتاجًا إلى إعانته ورحمته عزّ 

 ہ  ہ  ھ  ھ             ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ        ہ      ۀ  ۀ    ہچ  هذا اللفظ مرة واحدة في سورة مريم في قوله تعالىورد:ـ ندّيا9

وأعوانهم,ُيقال:َنَدْوُت القوَم أندوهم إذاجمعتهم في الَمْجِلِس,  .النَّدي والنادي,لغتان وتعني الَمْجِلس الجامع لوجوه القوم ( 140) )چڭ  ڭ  
.والنَِّدّي:فعيل,األصل)َنِدْيو(؛ألنَّ المه واو,وقداجتمعت فيه الواو والياء في كلمة واحدة واألولى   (141)والُيسّمى ناديًا من غير أهله,وجمعه أندية

.غير أنَّ الرأي  (142)الياءالمقلوبة في ياء)فعيل( . وقد يكون من الندى الذي هو الكرممنها ساكنة,فأّدى ذلك إلى قلب الواو ياء,ُثّم ُأدغمت 
ن آمنوا:أي األّول أكثرمالئمة لمعنى اآلية القرآنّية,فالمفسرون لهذه اآلية القرآنية يقولون:إذا ُتتلى عليهم آيات بينات, قال الذين كفروا للذي

اًل وأفضل مسكنًا,وأحسن مجلسًا,وأجمع عددًا وغاشية في المجلس,نحن أم أنتم ؟ فالذي افتخروا به  الفريقين منا ومنكم أوسع عيشًا,وأنعم با
 .  (143)القدر له عند هللا وليس بمنٍج لهم , فكم أهلك هللا من األمم لّما كفروا وهم أشّد من هؤالء وأكثر أموااًل وأجمل منظراً 

 الذي مايميزاللغة العربيةمن غيرهامن اللغات هووجوداالشتقاق,فهي لغة اشتقاقية,وهذه ويشمل المصدر واسم المصدر:إنَّ  ب ـ  اسم الحدث:
شواهد على صحة أحكامها اللغة تمتازبخصائص جعلتهالغة قياسّية في كثيرمن أحكامهاالصرفّية,مع وجودأهمية للسماع الُمبِرهن بال

عاالسالمة ـ بعض جموع التكسير ـمصادراألفعال غيرالثالثية ـ بعض مصادر  ومن المسائل القياسيةفي الصرف:اإلعالل واإلبدال ـجموقواعدها.
ل  الفعل الثالثي . المصدرلغة:المصدرفي اللغةمشتق من الصدور,ومنه ُيقال أيضًاَصَدَرَيْصُدُرَمْصُدٌر,وَمْصَدٌر,فالمصدرموضع الصدور,قا

له،َحتَّ ) صاحب اللسان م ُكلِّ َشْيٍء وَأوَّ ْدر:أَعلى مقدَّ ى ِإنهم َلَيُقوُلوَن:َصْدرالنََّهاِرَواللَّْيِل,وَصْدراْلَقَناِة:أَعالها.وَصْدراأَلمر: َأّوله.وَصْدر ُكلِّ  الصَّ
المصدر في االصطالح:عّرف ابن جني المصدربقوله:هواالسم الذي يدّل على حدث مجهول الزمان,ويكون المصدروالفعل   (144)َشْيٍء: َأّوله(

ويقول ابن يعيش إنَّ (146)صدر بذاته اليدّل على الزمان ؛ وإّنما الزمان من مالزماته , وبهذا يقول العكبريّ ,فالم(145)األصلي بلفظ واحد
وهناك أنواع أخرى للمصدر ـكماذكروه ـ وهي اسم  . (147)المصادرالتدّل على الزمان في ألفاظها ؛ وإّنما يكون الزمان من مالزماتها وضرورياتها

رالميمّي ذكرهاسيبويه بقوله)هذا باب ما تجيء فيه الِفْعلة تريدبهاضربًامن الفعل(مثال ذلك:حسن الطِّعمة,وقتلته للمّرةواسم للهيأةوالمصد
لسة  ِقْتلةسوء,وبئست الميتة,وإّنماالمرادهوالّضرب الّذي أصابه من القتل,والّضرب الّذي هوعليه من الّطعم,ومثل ذلك أيضًا:الرِّكية,والجِ 

ربة لةواليرادبهاضربًامن الفعل,والِقعدة,وقدتجيءالِفع ربة,وقدقالواالدَّ عرة,والدِّ دة,والشِّ ثم قال إذاأردت صياغةالمرةالواحدةمن الِفعل جئت (148)نحو:الشِّ
ي  به أبداًعلى َفْعلة على األصل؛ألّن األصل َفْعل.فإذاقلت الجلوس والّذهاب ونحوذلك فقدألحقت زيادةعلى الفعل ليست من األصل ولم تكن ف

كلزوم اإلفعال واالستفعال ونحوهماألفعالهما.فكان ماجاء على َفَعل أصله عندهم   لَ عَ الفعل.وليس هذاالّضرب من المصادرالزمًابزيادته لباب فَ 
يضًا:أتيته الَفْعل في المصدر,فإذاجاءوابالمّرة جاءوابهاعلى َفْعلةوكذاالحال عندماجاءوابتمرة على َتَمر.وكذلك قعدت َقْعدة وأتيت أتية.وقالواأ

ة قليل إتيـانة,ولقيته لقـايةواحــدة,فجـاءوابه على مصدره المستعمل في كالمهم كماقالوا:أعطواإعطاءة واستدرج استدراجة.وماجاءمنه نحو:إتيان
أوهومادّل  (150)ضرب,َمقتل.أّماالمصدرالميمّي فقدُعّرف أّنه:كّل مصدرمبدوء بميم زائدةالتدّل على المفاعلةنحو:مَ (149)واإلّطـرادقياسًاعلى َفْعلة

اسم المصدر:عّرفه ابن مالك:ماوافق مصدرغيرالثالثي في المعنى,ومصدرالثالثي  (151)على الحدث وبدء بميم زائدة على غير بناء الُمفاعلة
على الحدث,ولم يساوه في  أكثرالمتأخرين على تعريف ابن مالك,فقدعّرفوه:ماساوى المصدرفي الداللة وقدسار(152)في الوزن كُغْسل وُقْبلةوَعْون 

 .  (153)اشتماله على جميع أحرف فعله,بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظًاوتقديرًامن غيرعوض,نحو:توّضأوضوًء, وتكّلم كالماً 
 ـ مصادر الثالثي: 1سندرس المصدر واسم المصدر في فواصل سورة مريم وعلى النحو اآلتي : 
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 جاءت فواصل سورة مريم من الفعل الثالثي على األوزان اآلتية:  
َيْفُعُل,َفَعَل  والزم من باب َفَعل:قياس مجيءالمصدرعلى)َفْعل(قياسًامطرداًعلى رأي سيبويه وغيره من النحاةيكون من كّل فعل ثالثي متعدٍ أ ـ َفْعل

رّدًا,َضَرَب َضْربًا,ويع ,ومّماجاء من فواصل  (154)دهاالقدامى أصاًلللصيغ األخرى,وزعم بعضهم أنَّه الينقاس وهوغيرسديدَيْفِعُل,َفَعَل َيْفَعُل,مثل:ردَّ
 سورة مريم على هذاالوزن األلفاظ اآلتية : 

أّزًا:مصدرأّزيؤّزمن (155) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ  وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ أزّا :1
 تؤّزإنسانًا,أي أْن  باب)َنَصَرَيْنُصُر(وأّزيِئُزمن باب)َضَرَب َيْضِرُب(,ووزنه)َفْعل(فاؤه مفتوحةوعينه ساكنة.واألّز:امتالءالبيت من الّناس,واألّز:أنْ 

.لقدشّبه هللا سبحانه  (156)وأّزت القدرإذااشتدَّ غليانها الشديدة . تحمله على أمربرفق واحتيال حّتى يفعله كأنَّه ُيزّين له.أززته فائتّز,واألّز:الحركة
َياِطيَن َعَلى الكافرين َتْسِخيُرُهْم وتعالى اضطراب اعتقادهم وتناُقض أقوالهم واختالق أكاذيبهم بغليان القدروأكد ذلك بالمصدر .  َوِإْرَساُل الشَّ

َمَواِعِظ اْلَوْحِي.وفي قوله)على الكافرين(عدول عن   َباِئِلَها؛َوَذِلَك ِلُكْفِرِهْم َوِإْعَراِضِهْم َعِن اْسِتَماعِ َلَهاَوَعَدُم اْنِتَفاِعِهْم باإلرشادالّنبوي المنقذِمْن حَ 
َيا َعَلى النَّاِس جميعهم َوَلِكنَّ َّللاََّ   ِطيَن ُمْرَسَلةٌ اإِلْضَماِرإلى اإِلْظهاِر؛وذلك لإلشارِةإلى ماُأريدمن معنى.َوَجَعَل َتُؤزُُّهْم َحااًلُمَقيًَّداِلإْلِْرَساِل؛أِلَنَّ الشَّ

يَماِن َوَصاَلِح اْلَعَملِ  َياِطيَن َعَلى وفق ُقوَِّة اإْلِ ڱ  ڱ ڱڱ  ں  چ ،وهذامانراه في قوله تعالى(157)تعالى اسمه َيْحَفُظ اْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َكْيِد الشَّ

 (158 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
العبد:خالف (159) چوئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئچمرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالى:وردهذااللفظ ـ عبدا  2

وقدذ كراآللوسّي في الُمراد بـ )العبد( بقوله,أي إالوهومملوٌك له تعالى يأوي . (160)الُحّر,وجمعه عبيد,وأعُبد وِعباد وُعبدان , وِعبدان , وعبّدان
منقادًالقضائه وقدره سبحانه وتعالى, فاإلتيان يكون معنويًا,وِقيل:هوحسّي,والُمراد:إالآتي محل ُحكم هللا تبارك إليه جّل وعال بأْن يكون عبدًا له 

 .( 161)وتعالى وهوأرض المحشرُمنَقادًااليدعي لنفسه شيئًامّماُنِسَب إليه
العّد:هو إحصاء الشيء,فتقول: (162) چگ  گ  گ  گ    کک  ک  کچ  وردهذااللفظ مرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالى ـ عّدا :3 

ُه عّدًا فأنا عاّد,والشيء معدود,وعّد الشيء: حسبه وأحصاه , وقد يكون من اإلعداد الذي هو تهيئة الشيء.وعّدًا:مص در  عدْدت الشيَء أعدُّ
لعّد الذي جاء في فاصلتي سورة مريم دّل على اإلحصاء , فالمعنى ا. (163)سماعّي على وزن)َفْعل(للفعل الثالثّي َعدَّ َيُعدٌّمن باب َنَصَر َيْنُصرُ 

دوا إثمًا   في الفاصلة األولى : أي :ال تعجل عليهم يا محّمد بأْن يهلكوا أو يبيدوا لتستريح من شرورهم أنت والمسلمون,إّنما نؤخر إهالكهم ليزدا
  (164)ولم نترك تعجيل هالكهم لخيٍر أردناه بهم , بل نؤخرهم إلى يوٍم موعود ونحن نعدُّ أعمالهم ونحصي حتى أنفاسهم لنجازيهم عليها جميعًا ,

م بكّل  أّما الفاصلة الثانية فمعناها : أنَّ كّل من في السموات واألرض تحت إمرته سبحانه وتعالى وتدبيره وقهره وقدرته , فهو محيط بهم  عال
 . (165)أمورهم وتفاصيلها ال يفوته شيء من أحوالهم

العهد:َعِهْدت إليه أْعَهُد,وعاهْدت  (166) چڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ  ٺچ :وردهذااللفظ مرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالىهدا  ـ ع4
الرجل معاهدة,العهد:الوصية والتقّدم إلى صاحبك بشيء,والعهد:الموثق واليمين يحلف بها الرجل وجمعه ُعهود,والعهد:االحتفاظ بالشيء , 

.والمراد بالعهد في فاصلتي سورة مريم الوعد والموثق مع اختالف سياق الفاصلة األولى عن   (167)المنزل المعهود به الشيءوالعهد: 
وتعالى وعدًا بأنَّه سيفعل له ذلك , أّما في الثانية فالمعنى:أي: وعدًامنه له بالعمل  لى المعنى:أم أعطاه هللا سبحانه الثانية,ففي األو 

 . (168)الصالح
  چۓ  ۓ  ڭ    ےہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ ى :ورد هذا اللفظ مرة واحدة في فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ غّيا  5

الغّي:مصدرلفعل ثالثي هو)غوى(على وزن)َفْعل(أصله)غوي(بواوساكنة,اجتمعت فيه الواوالساكنةوالياءفي كلمةواحدةوُسبقت األولى   (169)
  (170)لرُّشدبالسكون,فأّدى ذلك إلى قلب الواوإلى ياءُثّم ُأدغمت الياءالمقلوبةمع ياءالكلمة,والغّي:الخيبةوالضالل واالنهماك في الجهل,وهوخالف ا

في فاصلةسورة مريم:أي هالكًاوضالاًلفي جهنم,وقيل إنَّ الغّي اسم واٍدفي جهنم أبعدهاقعرًاوأشّدهاحرًابه بئر ُيسمى البهيم  والمرادبالغيّ   
 .(171)كّلماخبت جهنم فتح هللا تعالى تلك البئر لُتَسعَّر بها جهنم

مّدًا:مصدرسماعي  (172) چٿٿٹٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿچ:وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالى ـ مّدا  6
,ووزنه)َفْعل(.المّد:جرشيء في ُطول,واتصال شيءبشيء في استطالةتقول:َمدْدت الشيءأمّده مّدًا,ومّدبصره إلى َيُمدُّ   للفعل الثالثي مدَّ

ه َمّدًا,  , (173)وكّل شيءمّده غيره فهوبألف,ُيقال:َمّد البحروامتد الحبلالشيء:َطِمع به,وأَمّدله في األجل:أنساه فيه,ومّده في الغي والضالل َيُمدُّ
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نطّول له من العذاب مايستأهله ونعذبه  قال الزمخشري في المرادبـ)المّد(في فاصلةسورةمريم)وقال بعضهم المّد في الشر واإلمداد في الخير .
ن المدد.يقال:مده وأمده بمعنى،وتدل عليه قراءة علّى بن أبى المستهزءون.أونزيده من العذاب ونضاعف له م بالنوع الذي يعذب به الكفار

 .   (174)(طالب:ونمد له بالضم.وأكد ذلك بالمصدر،وذلك من فرط غضب هللا،نعوذبه من التعّرض لمانستوجب به غضبه
 .(175) چۅۅ   ۋ ۆۆ  ۈۈ ٴۇ   ۋچ:ورد هذا اللفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىـ هّدا  7

الهّد:هدم له   هّدًا:مصدرسماعي للفعل الثالثي)هّد(من باب َنَصَرَيْنُصُرأومن باب َضَرَب َيْضِرُب فيكون الزمًا,ووزنه)َفْعل(بفتح فسكون,
)َأْي  المرادبـ)الهّد(:وفسرالرازّي .  (176)وقع,وسقوط شيء ثقيل,والهّد: الَهَرم,وهو أقصى الِكبر,وهدته المصيبة : أي أوهنت ركنه

َماَيُكوُن َتَسا َواْلَمْعَنى َأنََّهاَتَتَساَقُط َأَشدَّ اَأْوَمْهُدوَدٌةَأْوَمْفُعوٌل َلُه َأْي أِلَنََّهاُتَهدُّ َهدًّ ِ  ُتَهدُّ ُقُط اْلَبْعِض َعَلى الَبْعِض،َفِإْن ِقيَل ِمْن َأْيَن ُيْؤَثُراْلَقْوُل ِبِإْثَباِت اْلَوَلِدهللَّ
ى َيُقوُل َأْفَعُل هذابالسموات َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل  ي انفطارالسموات َواْنِشَقاِق اأْلَْرِض َوُخُروِراْلِجَباِل؟ ُقْلَناِفيِه ُوُجوٌه:َأَحُدَها:َأنَّ َّللاََّ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَ تعالى ف

ڳڱڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ ک    گچ  اَلِحْلِمي َوَأنِّي اَلأَْعَجُل ِباْلُعُقوَبِة َكَماَقاَل:ِعْنَدُوُجوِدَهِذِه اْلَكِلَمِةَغَضًباِمنِّي َعَلى َمْن َتَفوََّه ِبَهاَلوْ 

يِن  َوَتْصِويًراأِلََثِرَها اِمْن َفَظاَعِتَها َوَتْهِويلً  ِ ِلْلَكِلَمة . َوَثاِنيَها:َأْن َيُكوَن اْسِتْعَظاًما(177) )چڻ    ڻ  ۀ  ۀ ڻڱ  ڱ   ں ں  ڻ   َوَهْدِمَهاِفي الدِّ
َأْن َتْفَعَل َذِلَك َلْوَكاَنْت َتْعِقُل ِمْن ِغَلِظ َهَذااْلَقْوِل َوَهَذاَتْأِويُل أبي مسلم.ورابعها:أن  .َوَثاِلُثَها:أن السموات واألرض َواْلِجَباَل َتَكادُ  أِلَْرَكاِنِه َوَقَواِعِدهِ 

 .(178)لِّ اْلُعُيوِب َفَلمَّاَتَكلََّم َبُنوآَدَم ِبَهَذااْلَقْوِل َظَهَرِت اْلُعُيوُب ِفيَها(السموات َواأْلَْرَض َواْلِجَباَل َكاَنْت َسِليَمًةِمْن كُ 
  (179)َيْفَعلُ :تردمن جميع أبواب الفعل الثالثي الالزم والمتعدي يتفاوت في االنتشار؛إذيرى النُّحاةأنَّهاتقل في َفَعَل َيْفَعُل,وتكثر في َقِعل  ب ـ ِفْعل

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ چ  فقط وهو)ِعّزًا(الذي ورد في قوله تعالىلم يردفي فواصل سورةمريم على هذاالوزن إالمصدرًاواحداً   

ه:قهره  ِذلة  َقِوَي بعد إذا بكسرهما . ِعّزًا:مصدرسماعّي للفعل الثالثي عزَّالرجُل َيِعزُِّعّزًاوِعّزة (180) چچ   وصارعزيزًا,وَعزَّه َيُعّزه َعّزًا,كمّده يمدُّ
نال أحد منه  ير،إذاليمكن أْن يَ فّسرالشعراوي المرادبـ)العّز(بقوله العز:هوالَغَلبة واالمتناع من الغ. (181)وغلبه في الُمعازَّة , أي : الُمحاجَّة

ڇ    چچچ  شيئًا,فهم يقولون:فالن عزيز,أي اليمكن أْن يغلبه أحد.ولفظة)كال(تنفي أْن يكون لهؤالءالكّفارِعّزفي عبادةمادون هللا،بل

چ  دون هللا ، وأكثرمن ذلكهذه اآللهة التي يعبدونهامن دون هللا ستكفر بعبادتهم، وتتنكر لهم وترفض أْن تكون آلهة من إنَّ  (182) چڇ  

أي: في حين اتخاذهؤالء الكفار آلهةيعبدونها من دون هللا وطلبوا العزة في عبادتهافإنَّهاستنقلب عليهم، وتكون ِضّدًا  ( 183) چڇ   ڇ  ڍ  
 .(184)لهم وَخْصماً 

إذاماقورن بـ)َفْعل(,)ِفْعل(ولم يردمن فواصل سورةمريم على  :يردمن جميع أبواب الفعل الثالثي الالزم والمتعدي,وهوقليل الشيوع ج ـ ُفْعل
بالحركات .الوّد:(185) چٻ ٻپ پ  پ پٻ ٱ  ٻ چ  هذاالوزن إالفاصلةواحدةوهي وّدًافي قوله تعالى

ويحتمل أْن يكون المفتوح  ,(186)والكسرالمثلثةللواوبالضم والفتح والكسر,واألرجح فيهاالضم وبهاقرأ السبعة,وُقريء في غيرالسبعة بالفتح
:المَ ه ودِّ الرَّجل أودَّ  ْدتُ دَ مصدرًاوالمضموم والمكسوراسمين.وَ  والمرادبـ)الوّد(في فاصلةسورةمريم,أي: إنَّ الذين  . (187)دةوَ ًا,إذاأحبْبُته.الُودُّ والَودُّ والِودُّ

وعملوابه فأحلواالحالل وحرموا الحرام،فسيجعل لهم هللا   آمنوا باهلل سبحانه وتعالى وصّدقوا برسله وأنبيائه وبما جاءوهم به من عنده 
 .(188)مودةومحبةفى قلوب عباده المؤمنين تقوم على اإليمان وتقودإلى شدة التعلُّق

 ىئ  ی چ  لم يردفي فواصل سورة مريم إال لفظًا واحدًا يدّل على المصدر الميمّي وهو)مرّدًا(الذي ورد في قوله تعالىـ المصدر الميمّي:2

(,ووزنه َمْفَعل,وَرّده عن  (189) چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب     جئی  ی  ی .المرّد:مصدرميمّي من الفعل الثالثي)َرّد يُردُّ
ه َرّدًاوَمَرّدًا,وَمْرُدودًا,أي صرفه ورجعه أي والطاعات التي بها تنشرح الصدور،  .والمراد بـ)الَمرّد(كماجاء في تفسيرالمراغي) (190)وجهه يُردُّ

خيرعندربك منفعةوعاقبةممامنع به أولئك الكفرةمن النعم الفانيةالتي يفخرون بهامن  -وتستنير القلوب،وتصل إلى القرب من هللا، ونيل رضوان
إن الطاعات التي -سعادة األبدية،وعاقبةأولئك الحسرةالدائمةوالعذاب المقيم.وخالصةهذا مال وولدوجاه ومنافع تحصل منها،فإن عاقبةاألولين ال

 .( 191)(يبقى ثوابهاألهلهاخير عندربهم جزاء وخيرعاقبةمن مقامات هؤالءالمشركين باهلل وأنديتهم التي بهايفخرون على أهل اإليمان فى الدنيا
 ثة ألفاظ وهي على النحو اآلتي: وهو )ِفْعل( الذي ورد عليه ثال  :ورد في فواصل سورة مريم وزن واحدـ اسم المصدر3

اإِلد:العجب واألمرالفظيع العظيم  (192) چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ  : ورد هذا اللفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىأـ إّدا  
ة لبعض العرب, وقيل: والداهية,ُيقال:أدَّ األمر يؤدُّ إّدًا إذا َعُظَم,وقد ُقريَء إّدًا بالكسروالفتح,غير أنَّه هناك لغة ثالثة وهي: آدمثل مآد وهي لغ
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 كبيرًا من األمر ومنكرًا عظيماً  ورة مريم : لقد جئتم شيئاً والمراد بـ )اإلّد( في فاصلة س .( 193)األد بالفتح يكون مصدرًا وبالكسريكون اسماً 
 . (194)وفظيعًا حين دعوتم للرحمن ولدًا, وهو رّد لمقالتهم الباطلة وتهويل ألمرها

الضّدفي كالم  (195) چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    چچچ  :وردهذااللفظ مرة واحد في فواصل سورة مريم في قوله تعالىب ـ ِضّدا  
العرب:خالف الشيء والمتضادان:مااليجوزاجتماعهمافي شيء واحدفي وقت واحد,وهوعند أهل اللغة :اسم مصدروهوخالف الشيء,فالشيء 

. وقال أهل التفسير في ماأريد بالضدفي فاصلة سورة  (196)المخالف للشيء في الماهية ضّدله,ُيقال:الليل ضد النهار, أي:خالفه وعكسه
ه األصنام عونًاعلى الكفارالعونًا لهم , فالُكّفار يعبدون األصنام لتكون لهم شفعاء تقّربهم إلى هللا ُزلَفى,فكانت عليهم يوم  مريم:أي أْن تكون هذ

 . (197)الحساب خالفًا لطلبهم,وعليهم ضّدًا في مقابلة لهم عّزًا , والمراد ضّد العّزوهو الّذل والهوان
الِورد: اسم للجماعة الِعطاش   (198) چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  چ  اصل سورة مريم في قوله تعالى:وردهذااللفظ مرةواحدةفي فو ج ـ ِوردا    

ا تقول: قوم  الواردين للماء؛ ألن َمن يرد الماء ال يرده إال للعطش وحقيقة الورود السير إلى الماء َفُسّمي الِعطاش ِوردَا لطلبهم ورود الماء كم
 (199)نصيب من قراءة القرآن؛ألنَّه يجزئه أجزاءَصْوم أي: ِصيام,وقوم َزْورأي:زّوار, فهو اسم على لفظ المصدر,والِورد خالف الَصَدر,والِورد:ال

شبه بقطيع من الماشية ُيساق إلى  وسوق المجرمين إلى جهنم ِوردًا في اآلية هو دفعهم إليها, وسوقهم نحوها , كما ُتساق األنعام , فهم أ
هم بصفة بارزة فيهم , وهذه الصفةوهي اإلجرام هي المذبح , واليدري ماذا ُيراد به ُهناك,وفي التعبيرالقرآني عن المشركين بالمجرمين , هووصف

كما في قوله   (200)الزمة من لوازم الشرك . فالمشرك مجرم آثم , فهوالء إنما َيِردون ِعَطاشًا ليرتووا , ولكن ال يجدون ُهناك إال حميمًا وغّساقاً 
 .  (201) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  چ  تعالى

أو (202)هوماكان موضوعاللحقيقة ُملغًى فيه اعتبارالفردية :: اسم الجنس : وقد شمل على : أ ـ اسم الجنس الجمعيـ ملحقات الجامد2
،وله مفردمشارك له في اللفظ والمعنى،ولكن يمتازالمفردبزيادة تاءالتانيث اذان كل اسم جنس (203)هوماتضمن معنى الجمع داالعلى الجنس

سدروسدرة ونبق ونبقةإالأحرفا جاءت بالعكس وهي من النوادرفي اللغة نحو:الكمأة جمع كمء  بالتاءوجمعه بدونهانحو:جمعي فان واحده 
،وذلك ألنهاالتدل على آحاد،إذاللفظ لم يوضع لآلحادبل  (205)أو بزيادة ياءالنسب نحو:روم وروميّ (204)والفقعةجمع فقع)ضرب من الكمأة(

، (206)فانه اليدّل عليهالتغييرحروف مفرده –على اآلحاد  –اء كان واحداأومثنى أوجمعًا،ولوسلمناالداللة عليهاوضع لمافيه الماهيةالمعينة سو 
ولم  . (207)والفراء على خالف ذلك ألنه رآى ان)كل ماله واحدمن تركيبه سواءأكان اسم جمع كباقروركب،أواسم جنس كتمر وروم فهو جمع(

ېېې  ۅ ۅ   ۉ  ۉچ واحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالى إالمرة وهو)ُجْندا(الذي لم يرد حداً وا ً مريم إاللفظا يردفي فواصل سورة

الُجْند:الُجْند بالضم:العسكرواألعوان  (208) چائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ ۈئېئېئ ېئىئىې ى
للعسكرُجْندعلى اعتبارالغلظة من الُجْند,أي:األرض واألنصاروالجمع أجناد,والُجْند:اسم جمع جنسّي واحده ُجْندّي,مثل روم ورومّي , وُيَقال 

أي قل أيُّهاالرسول لهؤالءالمّدعين أنهم  وفسرالمراغي الجندفي فاصلةسورةمريم بقوله)( 209) الغليظةالتي فيهاالحجارة,ووزن ُجْند ُفْعل بضم فسكون 
حسن الحال فى اآلخرة،فقدجرت سنة هللا بأن من   على الحق،وأنكم على الباطل:إن ماافتخرتم به من زخرف الدنياوزينتهااليدل على

كانوامنهمكين فى الضاللة،مرخين ألنفسهم األعّنة،فى سلوك المعاصي واآلثام،يبسط لهم نعيم الدنيا،ويطيب عيشهم فيها،ويمتعهم بأنواع 
حصل يوم بدر،وإمامجىء الساعةوهم  اللذات،واليزال يمهلهم استدراجالهم إلى أن يشاهدواماوعدوابه رأى العين،إماعذابافى الدنيا كما

بهامكذبون،وعن االستعدادلها مفّرطون،وإذ ذاك يعلمون من هوشرمن الفريقين مكانا،وأن األمرعلى عكس ما كانوايقّدرون،وسيرون أنهم  
  (211)((210) چےےۓۓڭڭ  چ شرمكاناوأضعف جنداوأقل ناصرامن المؤمنين،وهذاردعلى قولهم

هواالسم الذي وِضَع لمجموع اآلحاد،الذي يدل عليهامثلمايدل المفردعلى مجموع األجزاءالمسّماة،سواء أكان لذلك االسم مفرد ب ـ اسم الجمع:
،فهوالذي قدتضّمن معنى الجمع،ولكنه المفرد له من  (212)من لفظه نحو:َرْكب وَصْحب أم لم يكن له مفردمن لفظه نحو:َقْوم وَرْهط

. وكّل اسم يتضمن في داللته معنى الجمع مع (214)ي  وزن من أوزان الجموع،أوكان هو ومفرده بلفظ واحد،أولم يكن على أ(213)لفظه
فهوليس بجمع،وإّنماهواسم للجمع نحو:َرْكب وَصْحب   -إذااحتاج إلى اإلخبار،أوالنعت-جوازمساواة هذاالجمع والمفردفي اإلخبار،والّنعت 

احبُ وهذاَرْكٌب مسافمسافرٌ  إذتقول:الرَّكبُ   . (215)قادمٌ  وهذاصاحبٌ   قادمٌ  ٌر،مثلماتقول:الصَّ
 ورد في فواصل سورة مريم لفظين دال على اسم الجمع وهما:   
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.الوفد:اسم جمع من الفعل  (216) چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  وردهذااللفظ مرةواحدة في فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ وفدا :1
.والمرادبـ )الوفد(في فاصلة سورة  ( 217)َيِفد َوْفدًا ووُفودًا,وِوفادة,وإفادة على البدل,وقيل:جمع وافد كصحب جمع صاحبالثالثي َوَفَد إليه وعليه 

ِة ِبِحْلَيِة اْلَجنَِّة َخْطُمَها َيِجيُئوَن ُرْكَباًنا َعَلى النُّوِق َأنَُّهمْ  مريم,هم الركبان الُمكرمون,وقدأشارإلى ذلك اإلمام علي)سالٌم من هللا عليه(بقوله:) اْلُمَحالَّ
إلى رّبهم الذي غمرهم بالرحمة وخصهم بالرضوان   ُيجمعون  ى المتقون وهم أهل الجنة, لقد شّبه هللا سبحانه وتعال(218)(ِمْن َياُقوٍت َوَزَبْرَجدٍ 

 . (219)ه الهيئة والكرامةوالمراد من هذا التشبي والكرامة بالوافدين على الملوك منتظرين الكرامة عندهم,
الولد:اسم للجمع يستعمل  (220) چے  ے  ۓ  ۓ  چ  : وردهذااللفظ ثالث مرات في فواصل سورة مريم في قوله تعالى ـ ولدا  2

  للداللةعلى المفردوالجمع سواءأكان مذكرًاأم مؤنثًاوَولدالرجل وُولدفي معنى واحدكـ)َعرب وُعرب وَعجم وُعجم(,وقيس يجعلون الولدبالضمّ 
ردت فيها لفظ)الولد( في فواصل سورة  في كل المواضع التي و (221)جمعًاوالولدبالفتح واحدًا,وقديكون الُولدجمع الَولدكـ)ُأسدوَأسد(والِولدلغةفي الولد

 تعالى مريم تدّل على دعوى اتخاذ هللا سبحانه وتعالى للولد,أوأنَّهميجعلون هلل تعالى اسمه ولدًا,أي:مولولدًا, وهذا ما اليصلح واليليق باهلل
أْن ُيجانَس شيئًا أو ُيجانسه شيء,فمحال بحّقه   وكّل متخذولدًا يتخذه من جنسه, وهللا تعالى اسمه ُمنّزه عن اسمه؛ألنَّ الولديقتضي المجانسة,

 (222)أْن يتخذولدًاأوأْن ُيْجَعل له ولداً 
ْيِء:هوأْن تبنيه ِمَن :االشتقاق في اللغة:هوأخذالشيءمن شيء,وعّرفه ابن منظوربقولهـ المشتق 1ـ المشتق وملحقاته : ب  واْشِتقاُق الشَّ

خذه َيِميًناَوِشَمااًل.وإذاأردنااشتقاق حرف من حرف أخذناه منه.َوُيَقاُل:َشقََّقت كالَمي ِإَذاَأخرجته َأْحَسَن  الُمرَتَجل.واِشِتقاُق في اْلَكاَلِم:أْن تأ
االشتقاق في االصطالح:ُعّرف االشتقاق بعدةتعريفات منها:أنَّه)أخذلفظ من لفظ آخرمتفق معه في المعنيين والحروف  . (223)َمْخَرج

فالغرض من (225).وهوعبارةعن نزع لفظ من لفظ آخربشرط وجودالمناسبةبينهمافي الَمْعنى والتركيب,والمغايرة في الصيغة(224)األصلية(
أنواع . (226)أّما الغاية منه فاالحتراز من الخلل في ألفاظ العرببها االنتساب على وجه الصواب .  االشتقاق هو تحصيل ملكة يعرف

ثالثة )صغير،   (على228)على نوعين )صغير وكبير( وعّده العينيّ ( 227)ًا وحديثًا في أنواعه ، فقد عّده ابن جنياالشتقاق :اختلف العلماء قديم
 هي: (229)كبير، أكبر( وذهب العلماء المحدثون إلى أنواع أربعة

المشتّق ومااشُتّق منه في الحروف  الخالف في تعريفه بين العلماءالقدماءوالمحدثين، ويعنى به أْن يكون تناسب بين االشتقاق الّصغير: -1
وفي ترتيبها نحو ضرب من الّضرب،وفي المعنى واللفظ وبتقليب مايمكن أْن تتصرف إليه الكلمة ليرجع منهاإلى صيغةتعّدهي أصل الّصيغ  

ي تعريف االشتقاق واختلف  .وقدقّدم هذاالنَّوع من االشتقاق لكثرة االستعمال وهوالمقصوددائمًاف(230)داللةباالّطرادأوبالحروف في الغالب
 . (233)أواألصغر (232)أوالّصرفيّ  (231)المحدثون في تسميته،فأطلق عليه العامّ 

وَسّماه ابن (234):وهو أْن يوجد تناسب بين الُمشتّق والُمشتّق منه في اللفظ دون الّترتيب نحو:َجَبَذ من الجذبـ االشتقاق الكبير 2
 . (235)سوى شيخه أبي علي الفارسّي فقدكان يستعين به ويخلد إليهجني)األكبر(،وذكرأّنه لم ُيسّمه أحد

:وهوأْن يوجد تناسب بين الُمشتّق والُمشتّق منه في مخارج الحروف فقط نحو:َنَعَق من الّنهق.للمناسبة بين الكلمتين في  االشتقاق األكبر -3
لتقاليبه الّستةَمْعنًى واحدًا،تجتمع  أصاًل واحدًا من األصول الّثالثّية،فتضع له و . فاالشتقاق األكبرهو أْخذك (236)حرف الحلق وقلب الهاءعيناً 

نعةوالتَّأويل إليه،كفعل االشت بلطف الصَّ قاقّيين ذلك عليه الّتراكيب الّستةومايتصرف من كلِّ واحٍدمنها،وإْن تباعدبالمعنى شيءمن ذلك عنه وُردَّ
 .(238)  أمين إبدااًل اشتقاقياً .وقدسّماه عبدهللا(237)في الّتركيب الواحد

:وأضاف عبد هللا أمين نوعًا رابعًا وهو)االشتقاق الُكبَّار(وهناك من يسميه النَّحت وهوأْن تأخذ كلمة من كلمتين أوأكثر مع  االشتقاق الٌكّبار -4
ه بين كلمتين فأكثر بإْن يتّم إسقاط حرف وجودمناسبة بين ما ُأِخذ وما ُأِخَذ منه من حيث اللفظ والمعنى معًا بأْن تؤّلف كلمة َمنحوت

واحدأوأكثرمن كالالكلمتين وتضّم مابقي من أحرف كّل كلمة إلى األخرى وتؤّلف منهاجميعًا كلمة واحدة فيهابعض من أحرف الكلمتين 
جزاء الكلمات في حين أنَّ  ال يعّد )النحت( من االشتقاق ألنَّه عملية اختزال أي إطراح بعض أ. (239)أوأكثر،وما تدالن عليه من معنى

يه قسم  االشتقاق يحفظ جذور الكلمة على وفق ترتيبها في الكالم وال يترك حرفًا من تلك الجذور .إنَّ االشتقاق األصغرهوالنَّوع الّذي يقوم عل
عل واسم الفاعل والّصفة المشّبهه كبيرمن متن اللغة لذااكتسب أهميةفي الّدرس اللغوّي والّدرس الّصرفّي خاّصة إذتدخل فيه مباحث المصدروالف

صاريف وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم الّتفضيل واسم الّزمان واسم المكان ، وذلك للّرابطة الّداللّية الموجودة بينهما ودرس من خالل التّ 
لحدث الّذي يوجد في أصفى صورة في  بمعنى ا رك فيه المشتّقات جميعًا وصلتهاالّتي تربطها صلة من وجهة نظر المعنى الوظيفّي الّذي تشت

 .ولذلك سنقوم بدراسة مسائل المشتقات الّتي جاءت في فواصل سورة مريم وعلى النَّحو اآلتي :(240)المصدر
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وُيَصاغ . (241)والحدوث هو وصف ُيشتّق من كّل فعل مبني للمعلوم ليّدل على َمْن  قام بالفعل أووقع منه،وفيه معنى الّتجدد أـ اسم الفاعل:
مًا اسم الفاعل من الفعل على النحو اآلتي: إْن كان فعله ثالثيًا فُيشتق على وزن فاعل وإْن كان غيرثالثي فُيشتق بإبدال ياء المضارعة مي

لى الفعل  والبّد فيه أْن يكون مشتّقًا جاريًا ع (242)مضمومة مع كسر ماقبل اآلخر، وقد عّرفه كثير من النُّحاة من سيبويه حّتى الُمحدثين
 ورد في فواصل سورة مريم لفظين من اسم الفاعل الُمصاغ من الفعل غير الثالثي هما:وصاحبه. (243)المضارع دااًل على الحدث والحدوث

.ُمبين:اسم  (244) يت ىت مت خت حت جتيب ىب مب خب حب جبچتعاىل:وردهذااللفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىُمبين1
لى  فاعل من فعل غيرثالثي هو)أبان(,ووزنه)ُمْفِعل(أصله)ُمَؤِبْين(,ُحذفت همزته حماًلعلى حذفهافي الُمضارع المتكلم وطردًا للباب ُحكم ع

.  (245)همزةأفعل بالحذف,فصار)ُمْبَين(حرف العلةمتحّرك مسبوق بساكن صحيح,ُنقلت حركة حرف العلةإلى الساكن الصحيح,فصار)ُمِبين(
.وقال الرازي في تفسيره لفاصلة سورة  (246)وأبان الشيء يبين إبانة فهو ُمبين بمعنى اتضح,وأبنته: أوضحته , وبان وأبان واستبان بمعنى واحد

ُل: َلِكِن الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن َوِفي اآْلِخَرِة َيْعِرُفوَن اْلحَ مريم ) .َوالثَّاِني: لِكِن الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم ِفي َضالٍل ُمِبيٍن َوُهْم َفِفيِه َقْواَلِن: اأْلَوَّ قَّ
 . (247)(ِفي اآْلِخَرِة ِفي َضاَلٍل َعِن اْلَجنَِّة ِبِخاَلِف اْلُمْؤِمِنينَ 

المستقيم:اسم فاعل   (248) چۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ وئۇئ ۇئ   ۆئچ وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالى:ـ ُمستقيم 2
  الذي قبله وهوالقاف,ُثمَّ ُقِلبمن الفعل غيرالثالثي)استقام(,أصله)ُمْسَتْقِوم(ُنِقل حرف العلةالواوإلى الساكن الصحيح 

لصراط  ابن عاشورفي المرادبـ)ا فّسر وقد (249)الواوياًء؛لسكونهاوانكسارماقبلها.واستقام األمر:اعتدل,وقّومت الشيءعّدلته,فهوقويم ومستقيم
َراِط اْلُمْسَتِقيِم َعَلى التَّْشِبيِه اْلَبِليِغ،المستقيم(بقوله) ،ُشبَِّه ِبالصِّ َراِط اْلُمْسَتِقيِم اْعِتَقاُداْلَحقِّ َشبََّه ااِلْعِتَقاَداْلَحقَّ ِفي َكْوِنِه َمْوُصواًلِإَلى اْلُهَدى  َواْلُمَراُدِبالصِّ

َراِط اْلُمْسَتِقيِم ِفي ِإيَصاِلهِ   ِفي اْلَمَخاِوُف َواْلَمَتاِلُف َكَقْوِله ِإَلى اْلَمَكاِن اْلَمْقُصوِدِباْطِمْئَناِن َباٍل،َوُعِلَم َأنَّ َغْيَرَهَذاَكُبَنيَّاِتالطَِّريِقَمْن َسَلَكَهاَ ْلَقت ِبِه  ِبالصِّ

  (251)((250)چ  ڎ ڌ ڌ ڇڇڍ   ڍڇچچ چچڇچ 
، (252): هو وصف  ُيشُتّق من الفعل المضارع المتعدي إذاكان مبنيًاللمجهول للداللة على من وقع عليه تأثيرفعل الفاعل اسم مفعول ب ـ

فُيصاغ بإبدال ياء  عول( , وإْن كان فعله غير ثالثي وتكون صياغته من الفعل على النحواآلتي:إْن كان فعله ثالثيًا فُيصاغ على ِزَنِة )مف
. ورد في فواصل سورة مريم أربع ألفاظ تدّل على اسم مفعول وقد صيغت من الفعل  (253)مة مع فتح ما قبل اآلخرمضارعه ميمًا مضمو 

 الثالثي وعلى النحو اآلتي:  
 چەئ       ائ       ائ         ەئ      ىۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىچ : ورد هذ االلفظ مّرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالى مأتّياـ  1

َمأِتّي:هواسم للمفعول وقدِصيغ من فعل ثالثي معتل الالم هو)أتى ـ يأتي(,واألصل)مأتوي(اجتمعت فيه واو)مفعول(وياءالفعل في  (254)
َبْت ضّمةالتاءكسرة لتجانس الياء كلمةواألولى منهماساكن,فأّدى ذلك إلى قلب الواوإلى ياء,ُثّم ُأدغمت الياءالمقلوبةفي ياءالكلمة,ُثمَّ ُقلِ 

,  (257)أي: ساترًا؛ألن ما أتيته فقد أتاك (256) چڭ   ڭ  چ وهناك َمْن يرى أنَّه مفعول بمعنى فاعل,أي:آتيًا,شّبهوه  ( 255)فأصبحت)مأِتّي(
نها .أوهو من قولك:أتى إليه إحسانًا , أي ولم يرتضه الزمخشرّي إذ قال)قيل في مأتيا مفعول بمعنى فاعل والوجه أْن الوعد هو الجنة وهم يأتو 

هودارالبقاء)الجّنة(,وهي ُتؤتى والتأتي,بمعنى چائ    ائ ەئ ەئ چ  وخالصةالقول أنَّ الوعدفي قوله تعالى(258): كان وعده مفعواًل منجزًا(
 مأتيةوليست آتية,أي:يأتيها أولياؤه وأهل طاعته.  

  (259) چڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :وردهذااللفظ مرةواحدةفي سورةمريم في قوله تعالىـ َمرضّيا 2
 الَمرِضّي : اسم للمفعول ِصيغ من فعل ثالثي هو)َرِضَي ـ يرَضى( أصله )مرضوو( وقد اخُتلف في تصريفه :    
ذهبا إلى أْن أصله )مرضوو( أُعلَّ بقلب واوه ياًء ؛ ألنَّها وقعت متطرفة بعد واو ساكنة , والواوالساكنة هنا  (261), وسيبويه(260)ـ فالخليل1

لواو وليت حركة , والواو ال تكون طرفًا وقبلها متحّرك في اسم معرب , فيصير )َمْرِضوي( اجتمعت الواووالياءفي  ليست بحاجز حصين وكأن ا
 .  (262)ياءالكلمة,فتصبحت )َمْرِضّي( كلمةواحدةوسبقت األولى بالسكون,فأدى ذلك إلى أْن ُتْقلب الواو إلى ياء,وُتدَغم الياء المقلوبة في 

فذهبا إلى أْن الفعل من )رضيت( , ولّما كان الفعل من )رضيت( انتقل من الواو إلى الياء فصار )مرضّيا(  (264), والفّراء(263)ـ أمَّا الكسائيّ 2
وا : َعَتا  , ورّد ابن عصفور هذا الرأي ونعته بالبطالن وقدعلل بقوله أنَّهم قد فعلوا الشيء ذاته  في غير االسم الُمصاغ منه المفعول , فقد قال

 . (265), والمصدر فيه ال يكون  من المبني على فعل المفعول ِعتّياً 
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, قيل إنَّ بعض قبائل العرب تقول في المثنى من رًضى رضيان  (266)ـ وهناك رأي ثالث حكاه الكسائّي والفّراءونقله الزجاج في معانيه3
جازأْن يقول َمْرضو وَمْرضّي . هذا الضرب من اإلعالل   ورضوان,فَمْن قال:رضيان لم يكن من قوله إالَمرِضّي, وَمْن قال:رضوان في التثنية

ة  جائزفي)َمْرِضّي(وليس واجبًا,إذ قالت العرب:َمْرضو, وَمْرضو جائزفي اللغة,غير جائز في القرآن؛ألنَّه مخالف للمصحف,غيرأنَّ ابن عبل
  لى,ويجوزتركه,وإلى هذاأشارسيبويه في قوله الوجه في هذاالنح ومّماتقّدم من آراءيتضح أنَّ القلب فيه أو  .(267)قرأ:َمْرضوًا مصححًا على األصل 

 . (268)واألخرى عربية كثيرة والواو
  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓہ  ھ                ھ  ھ  ھ    ے  ےچ  ورد هذا اللفظ مرتين في فواصل سورة مريم في قوله تعالىـ َمْقِضّيا : 3

يقضي(على وزن مفعول,أصله)مقضوي(اجتمعت الواووالياءفي   -للمفعول من فعل ثالثي هو)قَضىالمقضي:اسم . (269) چۇ  ۆ  ۆ  
اقترن اسم  ت ضاد)مقضي( للمناسبة.واحدةوُسبقت األولى بالسكون,فأدى ذلك إلى قلب الواوياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبةفي ياءالكلمة,ُثّم ُكِسرَ  كلمة

السمه من الماضي,أي  ي يدل على تحقيق ثبوت معنى خبره افي سورةمريم بالفعل النافص)كان(الذالمفعول)مقضّيًا(في الفاصلتين اللتين وردت
هي ُمَقّدرةفي ثبت له في علم هللا أنَّه ُيفعل,فخلق الغالم من مريم عليها السالم أمرًا قدقضاه هللا سبحانه وتعالى,أي مسألةمنتهيةالتقبل مناقشة,ف

من وقوعها,وحينماتحّدث الحق سبحانه وتعالى عن ورودالنارقرن الفعل)كان( واسم  األزل مسطورةفي اللوح المحفوظ البدّ 
 . (270)المفعول)مقضيًا(بقوله)حتمًا(,والحتم:هوالشيءالذي يقع المحالة,أي حكم الرجعةفيه,فحكم هللا سبحانه وتعالى اليعدله أحد,فهوحكم قاطع

ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  قوله تعالىوردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في ـ منسّيا:4

الَمْنِسّي:هواسم مفعول من الفعل الثالثي)َنِسَي ـ َيْنَسى(على مفعول,وقدحصل فيه إعالل بالقلب,أصله )َمْنسوي(,اجتمعت (271) چوئ  
ى ذلك إلى قلب الواو ياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبةفي ياءالكلمة ,وُكِسرت سين)منسي( لكي تناسب ياء الواووالياء وُسبقت األولى بالسكون,فأدّ 

الرغم من   الكلمة . ووصف)نسّيًا(بـ)منسيًا(في سورةمريم؛وذلك للمبالغة في نسيان ذكرها؛ألنَّ النَّسي:الشيءالتافه الذي ُينسى في ذاته, لكن على
ٍروقدنسيه أهله  تفاهته فربمايجدَمْن يتذكره وي عرفه,فأكّدت الّنسي بقوله)َمْنسّيا(,أي اليذكره أحد,والُيفكِّر فيه أحد, أي: ليتني كنت شيئًاغيرُمتذكَّ

 . (272)وتركوه فاليلتفتون إلى مايحّل به,فهي تّمنت الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها 
،فإْن كان  (274)،وُتَصاغ من الفعل سواء أكان ثالثيًا أم غير ثالثي(273)بوت: اسم ُمشتّق من فعل الزم للّداللة على الثّ  الّصفة المشّبهة ج ـ 

فإْن كان الفعل من الباب الخامس)َفُعَل َيْفُعُل(. الفعل ثالثيًا فصياغته تكون في الغالب من أفعال الباب الرَّابع)َفِعَل َيْفَعُل(وأفعال
ب)َفُعَل َيْفُعُل(فالقياس  باب)َفِعَلَ ْفَعُل(فالقياس في َمِجيءالّصفةالمشّبهةمنه على وزنين هما:)أْفَعل َفْعاَلء(،)َفْعاَلن َفْعَلى(,وإْن كان الفعل من با

الفعل مشتركًابين البابين فالقياس في َمِجيء  في َمِجيءالّصفة المشّبهةمنه على أربعةأوزان هي:)َفَعل(،)ُفُعل()ُفَعال(،)َفَعال(, وإن كان
على وزن   الصفةالمشبهةمنه على األوزان اآلتية:)َفِعيل(,)َفِعل(,)ِفْعل(, )َفْعل(,)ُفْعل( , وهناك صفات مشَبهة ُسِمَعْت في غير هذين البابين

ل من الفعل غير الثالثي  وُيَفّرق بين كل منهم عن )فيعل( , أّما صوغها من غيرالّثالثّي  فيكون مثل صياغة  اسم الفاعل أو اسم المفعو 
 ومّما ورد من صيغ الصفة المشبهة في فواصل سورة مريم :  وجود قرينة لفظّية أو معنوّية . طريق 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وقدوردلفظ واحدعلى هذه الصيغةمن فواصل سورة مريم وهو)حّي(الذي تكّررأربع مرات في قوله تعالى  ـ َفْعل: 1

. اخُتلف في أصل )الحّي( وفي وزنه : أّما أصله ففيه قوالن: أحدهما:أنَّ أصله حْيّي بياءين من ِحيي يحيا  (275) چڦ  ڦ  ڦ    ڦ 
ة  .والثاني:أنَّ أصله حيوالمه واوُقلبت الواوالمتطرف (276)فهوحّي من الباب الرابع,ووزنه َفْعل ُأدغمت عينه في المه وإليه ذهب أبوالبقاء العكبريّ 

الحياة( الُمنَكِسرماقبلها ياًءوُأدغمت في الياء,وما دعاهم إلى هذا األصل كون العين والالم من نفس الجنس وهوقليل في كالمهم ؛ لذلك كتبوا )
ل ُمخّفف بالواو في رسم المصحف العزيز تنبيهًا على هذا األصل . وقداُختلف أيضًافي وزنه على قولين:أحدهما:أنَّه َفْعل,والثاني:أنَّه فيع

تكّرر لفظ)الحّي(في فواصل سورةمريم أربع مرات وكان لها في كل مرةداللةمعينةفحين كان الكالم  (277)كماقالوا:َمْيت وَهْين,واألصل:مّيت وهّين
ل سائر  على يحيى وعيسى )عليهماوعلى نبيناأفضل الصالةوالسالم(دلت على األمان من هللا سبحانه وتعالى من أن ينالهماالشيطان كماينا
وال ذلك  بني آدم يوم ولدا,وأمان عليهمامن عذاب القبريوم يموتا,وأمان عليهمايوم القيامة من أْن ينالهماالفزع  الذي ينال الناس بمعاينتهم أه

 الخصوص وهي قوله اليوم,وحينماُكّلف سيدناعيسى بالصالة والزكاةوأمره بهماأمرًامؤكدًامستمرًا,ودّل على أنَّ هذااألمرخاصًابـ)عيسى(وجودقرينة

, لداللته على استغراق مدة حياته , أي أنَّ ُيصلي ويتصّدق في أوقات التمكن من ذلك , أّماحينماأنكرالكافرللبعث (278) چ ڱ  ڱ  ڱچ 
 چٹٹ ڤڤڤڤڦڦ ڦڦچزعمًامنه أنَّه إذامات اليمكن أْن يحيابعدالموت,فقدرّدهللا سبحانه وتعالى عليه مقالته بقوله
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أوجدناه اإليجاداألّول ولم يُك شيئًا,بل كان عدمًا فأوجدناه,إنَّ إيجاد هللا جّل وعاللإلنسان في المرةاألولى لهودليٌل قاطٌع   أّنا ,أي:أاليذكر(279)
 . (280)على قدرةهللا جّل وعالعلى إيجاده مرةأخرى ببعثه بعد موته

  يأتي :ـ فِعيل:ومّما ورد من فواصل سورة مريم على هذه الصيغة ما  2
تقّي :صفة مشبهة من   ( 281) چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ :وقدوردهذااللفظ ثالث مّرات في فواصل سورةمريم في قوله تعالىَتقّياأ ـ 

ذا اإلبدال  فعل ثالثّي هو)َوَقى ـ َيِقي(على وزن)فعيل(,ُأدغمت ياء فعيل مع الم الكلمة,وفيه إبدال في فاء الكلمة وهوالواوتاًء,ولعل السبب في ه
جه من طرف اللسان وأصول  خرَ اءمَ ,وقد فّسر العكبرّي ذلك بقوله:إنَّ بين الواو والتاءُمقاربة؛ألنَّ صوت الت(282)ُقرب َمخرج الواومن التاء

, (283)الثنايا,ويكون فيه نفخ يكاديخرج من بين الثناياإلى باطن الشفة,أّماصوت التاءفيخرج من بين الشفتين,بحيث يكاديقترب من باطن الشفة
ِتَحْت ُقِلَبْت تاًء كما في التوراة , ماذكره العكبرّي يدخل في باب العلل الصوتية,أمَّا مايدخل في باب العلل الصرفية فهو أنَّ الواو إذا فُ 

والتقّي:هوالذي يتصف بالتقوى,وهي أْن يجتنب كّل مايخالف الدين,ويتقي مانهى هللا عنه فيجتنبه,ويتقي مخالفةأمرهللا فاليهمله,فهذه ( 284)التقوى 
بهاللرجل الذي تمّثل لهاوهوجبريل سالٌم من هللا  الصفات مجتمعة كانت في)يحيى(سالٌم من هللا عليه,أمَّا)مريم(سالٌم من هللا عليها في خطا

اوراثة عليه أرادت إْن كان منك أن تتقي هللا ويحصل ذلك باالستعاذةبه فإنِّي عائذةبه منك؛ألنها علمت أنَّ االستعاذةالتؤثرإالفي التقّي,أمَّ 
 .  (285)الجّنةفاهلل سبحانه وتعالى اليورث جّنته إالَمْن كان يّتصف بتلك الصفات

الجنّي:صفة مشبهة  (286) چىئ مئ یجئحئ یییچ :وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىب ـ جنّيا
من فعل ثالثّي هو)جنى يجني(من باب َضَرَب,ووزنه َفِعيل,وقد ُأدغمت ياء فعيل مع الم)جني(  , وجنّي :الثمرالُمجتَنى مادام 

  (287)نّي والَمجنّي واحدطريًا,وِقيل:هوماُطِلَب َوَصُلَح لالجتناء,وقداخُتِلف في داللة )َفِعيل( في الجنّي أهو للفاعل أو للمفعول , وقال الفّراء : الج
الَِّذي ُيْفَهُم ِمْن ِسَياِق اْلُقْرآِن: َأنَّ َّللاََّ َأْنَبَت َلَها َذِلَك الرَُّطَب َعَلى َسِبيِل  وقدذكرالشنقيطّي في تفسيره المراد بـ )الجنّي( في فاصلة سورة مريم بقوله)َ 

اَن َياِبًسا َأْو ِبيِل َخْرِق اْلَعاَدِة، َوَلْم َيُكِن الرَُّطُب َوالنَّْهُر َمْوُجوَدْيِن َقْبَل َذِلَك، َسَواٌء ُقْلَنا ِإنَّ اْلِجْذَع كَ َخْرِق اْلَعاَدِة، َوَأْجَرى َلَها َذِلَك النَّْهَر َعَلى سَ 
َياِق َعَلى َذِلَك َأنَّ َقْوَلُه َتَعاَلى: َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْيًنا، َيُدلُّ  َنْخَلًة َغْيَر ُمْثِمَرٍة، ِإالَّ َأنَّ َّللاََّ َأَنَبَت ِفيِه الثََّمَر َوَجَعَلُه ُرَطًبا َجِنيًّا، َوَوْجُه دَ  اَلَلِة السِّ

تََّهُموَها ِبِه، َفُوُجوُد َهِذِه اْلَخَواِرِق ِمْن َتْفِجيِر يُِّن َبَراَءَتَها ِممَّا اَعَلى َأنَّ َعْيَنَها ِإنََّما َتَقرُّ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت ِباأْلُُموِر اْلَخاِرَقِة ِلْلَعاَدِة;أِلَنََّها ِهَي الَِّتي ُتبَ 
 . (288)(َتْطَمِئنُّ ِإَلْيِه َنْفُسَها َوَتُزوُل ِبِه َعْنَها الرِّيَبُة، َوِبَذِلَك َيُكوُن ُقرََّة َعْيٍن َلَها -النَّْهِر، َوِإْنَباِت الرَُّطِب، َوَكاَلِم اْلَمْوُلوِد 

الخفّي: صفة مشبهة من فعل  (289) چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  للفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىورد هذا ا ج ـ خفّيا:
فاًء: سترته , وخفيته ثالثي هو)َخِفَي ـ َيْخَفى( من باب َفِرَح,ووزنه َفِعيل,ُأدغمت فيه الم َفِعيل مع الم الكلمة . وَخِفَي الشيء َيْخَفى ؛ وأخفيته خ

والنداء  . (290)أظهرته , فهو من األضداد , وبعضهم يجعل حرف الصلة فاصاًل , فيقول: َخِفَي عليه إذا اْسَتتر وَخِفَي له إذا ظهرأيضًا: 
هودعاء فى سّر، بال جهر والمعالنة. فقدكان ذلك فيما بينه وبين ربه. بعيدا عن أعين الناس  الخفي كما جاء في التفسير القرآني للقرآن

وقد يكون هذا الدعاء من خواطر النفس، وأمانّى الفؤاد. ومع ذلك فإن هللا تبارك اسمه، قد سمعه، وعلمه، وجعل هذاالدعاء قوال  وأسماعهم , 
 . (291)مصّورا فى كلمات، منطوقا باللسان

َرِضّي:صفة مشبهة  (292) چڍ  ڍ  ڌ   ڇچ چ  ڇ ڇ ڇچ :وردهذا اللفظ مرةواحدة في فواصل سورةمريم في قوله تعالىد ـ َرضّيا
ذلك  من فعل ثالثي هو) َرِضَي ـ يرَضى(على وزن)َفِعيل(,واألصل:َرِضيو,وقداجتمعت فيه الواووياء)فعيل(في كلمة واحدة واألولى ساكنة,فأّدى 

ي أنسب؛ألنَّ سياق والثان(293)إلى قلب الواو ياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالكلمة , فأصبحت َرِضّي. وفعيل هنابمعنى فاعل أومفعول
چ   ڍڍڌچاآليةالقرآنّية يتطّلب أْن يكون)فعيل(هناللداللةعلى)مفعول(, فزكرياسالٌم من هللا عليه حينماطلب من هللا سبحانه وتعالى الوليّ 

بمعصية,رضّيًافي   أي:مرضّيًاعندك,وعند خلقك في أخالقه وأفعاله ودينه,فوهب له يحيى سّيدًاوحصورًا,ونبّيًامن الصالحين لم يعِص ولم يهم,
 .  (294)أمته الُيّلقى بالتكذيب,وال يواجه بالرد

 (295) چ گ گگ ڳ  ڳ  ڳ ڳڱ ڱچ :وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىهـ ـ زكّيا
يزكو(,ووزنه َفِعيل,وأصله)زكيو(وفيه ُيالحظ أنَّ الياءوالواوقداجتمعتافي كلمةواحدة وكانت األولى منهما -الزَّكّي:صفةمشبهةمن فعل ثالثي)زكا

الزَّكّي:هوالطاهرمن الذنوب,الذي والغالم (296)فأّدى ذلك إلى قلب واوالفعل إلى ياء,ُثّم ُأدغِمت الياءالمقلوبةمع ياءفعيل فأصبحت زكيّ  ساكنة,
 ينموعلى التزكية,إذ ُيقال ِلَمْن الذنَب له زكّي,والزكّي هوَمْن بلغ في طاعةهللا سبحانه
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الٌم من  وتعالى َمبلغ الرضا,فإذابلغ المؤمن من الصالح في الدين إلى مايرضاه هللا تعالى ُسّمي زكّيًا,فالغالم الزكّي في سورةمريم هو)عيسى(س
 ..(297)ليه,وهبه هللا تعالى اسمه لمريم كرامة لها,وجعله للناس آية ورحمةهللا ع

 ژ  ڑ  ڑ  ک  کککڎڎڈ ڈ  ژچتعاىل:وردهذااللفظ مّرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالىو ـ َسمّيا

مّي في اللغةالعربّيةله مدلوالن:األّول:قولهم فالن َسِمّي فالن أي:ُمَسّمى .(298) باسمه,فهوهنااسم مشتق على وزن)فعيل(الدال على  السَّ
أي لم  ,چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   چ  معنى)مفعول(,فَمْن كان اسمهماواحدًافكالهماَسِمّي اآلخر,أي َمسّمى باسمه,وعلى هذاتفسيرقوله تعالى
مّي والمعنى ال مووالرفعة   ُمسامي,نجعل من قبله أحدًايتسّمى باسمه,هوأّول من كان اسمه يحيى والثاني:إطالق السَّ أي الُمَماثل في السُّ

رف,وهوهنا)فعيل(الذي يأتي للداللة على معنى)ُمفاعل(,وهو كثيرفي اللغةمجيء)فعيل( بمعنى)ُمفاعل( كالقعيد والجليس بمعنى  والشَّ
ِمّي بمعنى الُمسامي, أي: هوالمماثل في  مووالرفعة,الُمقاعدوالُمجالس,وكذا الحال في مجيء السَّ ٱ  چ  وعلى هذا القول معنى قوله تعالى السُّ

أنَّه تعالى ليس له نظيروالمماثل يساميه في العلو والعظمة  ,معناه:(299) چ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ
 . (300)والكمال

ميّ   الكلمةواو,أصله)سميو(وقداجتمعت فيه واوالفعل وياء)فعيل(في  :اسم مشتق على وزن)فعيل(من فعل ثالثي هو)سماـيسمو(,الم والسَّ
 وُسبَقْت األولى بسكون,َفأّدى ذلك إلى قلب الواوياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبةفي ياءفعيل,فصارت )َسِمّيا( .  كلمةواحدة
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭچ  ورد هذا اللفظ ثالث مرات في فواصل سورة مريم في قوله تعالى ز ـ سوّيا:

بمعنى السوّي:صفةمشبهةمن سوي يسوى من باب َفِرَح على وزن َفِعيل,ُأدغَمت فيه ياءَفِعيل مع الم الفعل,وهوفعيل الذي. (301) چۋ  
إنَّ للسياق أثرفي  .(302)الُمستوي,وقدجاء في كالم العرب أنَّ المستوي هوالذي قدتّم وبلغ الغاية في الشباب والخلق والعقلُمفَتِعل,فالسوّي معناه 

  چۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇۓ ڭڭ ڭ ڭچ بيان معنى)السوّي(في فواصل سورةمريم ففي قوله تعالى

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ ,المعنى:آيتك أْن ُتمَنع عن الكالم في هذه المدةوأنت سويٌّ صحيح من غيرعّلة والخرس,أّمافي قوله (303)

,المعنى:تمثل جبريل لسيدتنامريم وهي معتكفةفي غرفتهامحجوبةعن الخلق في هيئةرجل صورته  (304) چڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ژ ڇ   ڍ  ڍڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈچ  افي خطاب إبراهيم سالٌم من هللا عليه ألبيه في قوله تعالىحسنة,بنيته كاملة,خلقته مستوية,أمّ 

موصل إلى نيل السعادة,والذي إْن لزمته التضل فيه,وهودين هللا الذي الإعوجاج  أي:أرشدك إلى طريق مستقيم مستوٍ  (305) چژ  ڑ   ڑ  
 . (306)فيه

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ورد هذا اللفظ ثالث مرات في فواصل سورة مريم في قوله تعالى ح ـ شقّيا:

ح,ووزنه َفِعيل وأصله)شقيو(وقداجتمعت فيه ياءوواومتطرفة في  َيْشَقى من باب َفرِ  -الشقّي:صفة مشبهة من َشِقَي  (307) چڤ  ڤ   ڤ  
و الذي كلمة, وكان أولهماساكنًا,فأّدى ذلك إلى قلب الواوالمتطرفةإلى ياء,وُأدغمت الياء المقلوبة مع ياء فعيل,فأصبحت َشقّي , والّشقّي : ه

عادة سورةمريم ثالث مرات,فقدوضح هللا سبحانه وتعالى أنَّ زكرياسالٌم من هللا عليه  تكررلفظ)الشقّي(في فواصل .  (308)أصابته الشقوة ضد السَّ
,أي:كنت مستجاب الدعوة , لم أكن بدعائي لك ألتعب وأكون خائبًا من  (309) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ حين نادى رّبه نداًءخفيًا قال 

ں  ں  ڻ  چ  الصفات التي وضعهافي عيسى سالٌم من هللا عليه قال الخير ؛ ألنَّك قد عودتني اإلجابة . أّما حينما ذكرهللا تبارك وتعالى

,أي: ولم يجعلني عاصيًا لربي مستكبرًا عن عبادته وطاعته,ولكن ذللني لطاعته وجعلني متواضعًا . أّما نبي هللا (310) چڻ   ڻ  ڻ  
ۉ  ې  ې  ې  چ  ءإلى هللا سبحانه وتعالى بقولهإبراهيم حينما َيئس من أبيه وقومه اعتزلهم وما يدعون من دون هللا وتوجه بالدعا

,أي:عسى أْن الأشقى بدعائه وعبادته كماشقيتم أنتم بعبادةاألصنام,وفي تصديرالكالم (311) چې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
    (312)من أنَّ اإلجابة للدعاءبطريق التفضل من هللا تعالى اسمه البطريق الوجوب  بـ)عسى(إظهار للتواضع وحسن األدب والتنبيه على حقيقة

العظيم: صفة   (313) چېئىئىئىئیییجئحئ  مئىئچ:وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله طـ عظيم
ُوِصَف العبد بالعظمة فهو ذّم , فالعظيم هو الذي  َيْعُظُم على وزن َفِعيل , من صفات هللا سبحانه وتعالى , فإذا  -مشبهة من الفعل َعُظَم 

.ومعنى اآلية : الويل لهؤالء الكافرين من شهود ذلك اليوم   (314)جاوز قدره وجّل عن حدود المعقول حّتى ال يتصور اإلحاطة بكنهه وحقيقته
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  طقوا به من زور وبهتان , وجاء تعبيرالقرآن في قوله العظيم وهو يوم القيامة إذ سيلقون فيه العذاب الشديد من هللا سبحانه وتعالى بسبب ما ن
بالتنكير للتهويل من شأن هذا المشهد , إذ سيشهد المالئكة واألنبياءسالٌم من هللا عليهم  وألسنتهم وسائر جوارحهم  چجئ  حئ  مئ        ىئ  چ 

 . (315)بالكفر والفسوق , وعّبر عنهم باالسم الموصول)الذين( إيذانًا بكفرهم جميعاً 
العلّي:صفة   (316) چمئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  چ :وردهذااللفظ مرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالىي ـ علّيا

وُسبقت األولى بسكون,فأّدى ذلك   مشبهةمن الفعل الثالثي)عال يعلو(على وزن َفِعيل,أصله)عليو(بسكون الياء,اجتمعت الواووالياءفي كلمةواحدة
والثناءالجميل  كّنى هللا تعالى اسمه عن الذكرالحسن .(317)إلى قلب الواوالمتطرفة إلى ياءوُأدغمت ياء)فعيل(في الياءالمقلوبة فأصبحت عليّ 

, وعندما ذكرهللا سبحانه وتعالى إدريس  (318)يثنون عليهم ويمدحونهم باللسان,وأضافه إلى الصدق ووصفه بالعلوللداللةعلى أنَّهم أحقاء فيما
رفعةمعنوّية,والثاني:المرادبه في المكان إلى موضع ,وفيه قوالن:أحدهما:من رفعةالمنزلة, وهي (319) چڍ  ڍ  ڌ  چ  سالٌم من هللا عليه قال

ماء,وقيل إنَّه في الجنة  . (320)عاٍل وهواألولى,فقدقيل إنَّه ُرِفَع إلى السَّ
  (321) چڤ  ڤ  ڤڤ ڦ   ڦ ٹٿ ٹ   ٹ ٹچ  وردهذااللفظ مرةواحد ةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىك ـ فرّيا:

شّقه   الفرّي:صفة مشبهة من الفعل الثالثي)فرى يفري(,ووزنه فعيل وقدُأدغمت ياءفعيل مع الم الكلمة.بمعنى قطع الشيء,أو
.ُيحتمل أْن يكون المرادبـ)الفرّي(في فاصلةسورةمريم شيئًاعجيبًاخارجًاعن العادةأوأْن يكون مرادهم (322)شّقًافاسدًا,والفرّي:األمرالعظيم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ ُّ  (323)يعًاُمنكرًافيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذاهواألرجح لقوله تعالى بعدهاشيئًاعظيمًاشن

 .( 324) چچ  
الَقِصّي:صفةمشبهةعلى   (325) چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  ورد هذا اللفظ مرة واحدة في سورة مريم في قوله تعالى:ل ـ َقِصّيا

,فاألصل)َقِصْيو( اجتمعت الواوالمتطرفةوياءفعيل في (326)زنة)فعيل(من الفعل)قصاـ يقصو(أومن)َقِصَي ـ يقَصى(,فإْن كانت المه واواً 
مه ياًء فالإدغام  كلمةواحدةوقدُسبقت األولى بسكون,فأّدى ذلك إلى قلب الواوياًء,ثّم ُأدغَمْت الياءالمقلوبةفي ياء فعيل,أّماإذا كانت ال

ت بحملهاوَخِشيت أعين الناس وفضولهم َخَرَجْت إلى مكاٍن بعيٍدناٍءقاصيًاعن أعين   فيه.والَقِصّي معناه الُبعد,فمريم عليهاالسالم لّماأحسَّ
 .     (327)الناس

 چڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ھ   ھہ  ہ ہچ ورد هذا اللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىم ـ َمِلّيا:

ومعناه الوقت   عن الواومن)المالوة( ةٌ بَ نقلِ الَمِلّي:صفةمشبهةعلى زنة)فعيل(من الفعل)مالـ يملو(,قال أبوعلي الفارسّي أنَّ ألف)المال(هي مُ (328)
وقدُسِبَقِت األولى بسكون,فأّدى ذلك   الواوالمتطرفةوياء)فعيل(في كلمة واحدة,فيه إعالل بالقلب فاألصل)مليو(,وقداجتمعت فيه (329)من الدهر

الَمِليٌّ اسُتعِمل اْسماوظرفًا وأنَّه يتّم   إلى قلب الواوياًء,ُثّم ُأدغمت الياءالمقلوبة بياءفعيل,وُحّرَكت الالم بالكسرلمجانسةالياء .وقدذكرالفارسّي أنَّ 
وقدذكرالمفسرون في  . (330)و َماأورده ِسيَبَوْيٍه من َقْولهم سيرض َعَلْيِه َمِليٌّ من نهاِر ُيْجَرى َمْجَرى ِنْصَف نهارنقله بعدالّظْرف ِإَلى االسمية َنحْ 

معنى الَمِلّي في سورةمريم قولين:أحدهما:اهجرني حينًاطوياًل,أي:مدةمن الزمن فيهاطول,واألكثرون على هذاالقول وهونفس ماجاءت به كتب 
ھ  ے  ے  چ لثاني:اجتنبني سالمًاقبل أْن تصي بك عقوبتي,وإلى هذاالقول مال الطبرّي معّلاًلذلك بأنَّه جاءعقب قوله تعالى.وا(331)اللغة

عقوبتي,وهذامن  اذهب عني واهجرني قبل أْن تنالك ,وذلك وعيٌدمنه له َلِئْن لم ينتِه عن ذكرآلهته بالسوءأْن يرجمه بالقول السيئ,و چ ۓ
 .والمرّجح لدينا ماذكره الطبرّي من تفسير وهللا أعلم .   (332)به قولهم:فالن َمِلّي بكذاإذاكان مطيقًاله مضطلعاً 

.  (333) چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  کچ : ورد هذا اللفظ سبع مرات في فواصل سورة مريم في قوله تعالىن ـ نبّيا
 :(334)النبّي:صفةمشبهةعلى زنة)َفِعيل(الذي هوبمعنى اسم للفاعل أواسم للمفعول,وقداخُتلف في أصله على قولين

ت  ـ ذهب سيبويه إلى أنَّه من النبأ , وأصله النَّبيء,وتركت العرب همزه العلى طريق التخفيف بل على طريق اإلبدال,فقد ُأبدلت ياءوُأدغم1
؛لذاقّوم الرسول عليه وعلى  (335)قهالدى قوم من أهل الحجازقلياًلرديئًاوعليه ُخّرجت قراءة ناس من أهل المدينة )نبيء(فيهاياءفعيل,وصارأمرتحقي

؛لذاكان النبّي في (336)هللا ولكني نبي هللا( آله صلوات هللا وتسليمه قول بعض األعراب له)يانبيءهللا( بالهمزقائاًل)لست نبيء
 ى معنى)فاعل(؛ألنَّه ُمخِبروُمبّلغ,وقديكون دااًلعلى معنى )مفعول( أي: ُمنبأ من هللا بأوامره ونواهيه .هذاالمذهب)فعيل(الذي يدل عل 
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ون ـ قيل: أنَّه أصل آخرمشتق من)نبا ينبو(إذا ظهروارتفع,وكان ُيقال أنَّ النبّي هوالطريق,ذلك أنَّ النبّي هوطريق هللا لخلقه به يتوصل2
األولى بسكون, فأّدى ذلك إلى قلب الواوالمتطرفة ياًء  تِ قَ بِ داجتمعت ياءفعيل والواوالمتطرفة في كلمة واحدة وقدسُ لمعرفةخالقهم.واألصل)نبيو(وق

مذهب قريش وُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءفعيل كمّيت في ميوت  . والراجح هوالرأي الثاني؛ألنَّه أبلغ,والقراءةالمجتمع عليها بطرح الهمز؛ألنَّه 
  (337)وأهل الحجازوهولغةالنبيّ 

 (338) چٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  چ  واصل سورة مريم في قوله تعالى ورد هذا اللفظ مرة واحدة في ف  ن ـ نجّيا:
ينجو(على وزن)َفِعيل(,وأصله)نجيو(اجتمعت فيه ياءفعيل والواوالمتطرفة في كلمةواحدة واألولى   -النجّي:صفةمشبهةمن فعل ثالثي هو)نجا .

.  والمراد بـ )الّنجّي( في فاصلة سورة مريم  (339)الياءالمقلوبة في ياءفعيل فأصبح )نجّيا(منهماساكنة, فأّدى ذلك إلى قلب الواو ياًء وُأدغمت 
من هللا عليه وشّرفه بُمناجاته , فالُمناجي هوالُمخاطب لإلنسان  المناجي فعّبر بـ)َفِعيل( عن )ُمَفاِعل( , فاهلل تعالى اسمه رفع قدرموسى سالمٌ 

 .   (340)وهي كالم هللا -عّز وجّل   -لى قدقّربه في الَمنزلةحّتى َسِمَع ُمناجاة هللا والُمحّدث له , فاهلل سبحانه وتعا
:هو ما حّول من االسم الذي للفاعل إلى صيغ معينة الغاية منها للمبالغة والّتكثير، تجري َمجَرى اسم الفاعل في العمل  صيغ المبالغةد ـ 

في األعمال وإْن  (342)أسماء الفاعلين مّما فيه معنى المبالغة والكثرة تجري على الفعل( ،وصيغ المبالغة هي)ضرب من(341)واألحكام والّشروط
. واّدَعى ابن طلحة  (344). وللمبالغة صيغ خمسة قياسّية وهي: َفعَّال، َفُعول، ِمْفَعال، َفِعيل،َفِعل( 343) كانت التجري عليه في حركاته وسكناته

ناعة، وَفُعول ِلَمْن َكُثر منه الفعل وكان قويًا عليه ، وِمْفَعال ِلَمْن صار له كاآللة وَفِعيل  تفاوتها في المبالغة أيضًا،  َففعَّال ِلَمْن صار له كالصِّ
وللمبالغة صيغ أخرى  .(345)يدّل على معاناة األمروتكراره حّتى أصبح كأنَّه خلقة في صاحبه وصارله كالّطبيعة ، وَفِعل ِلَمْن صار له كالعادة

الة، ُفَعلة، َفاِعلةس الة، َفعَّ يل، ِمْفِعيل، ُفَعال، ُفعَّال، ُفعَّ ومن الصيغ التي دلت على المبالغة وقد وردت في فواصل سورة  .(346)ماعّية وهي: ِفعِّ
 مريم : 

 ـ ُفُعول:  ومّما ورد من فواصل سورة مريم على هذه الصيغة ما يأتي :  1
اخُتلف في وزن )َبغّيا( (347) چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ  مريم في قوله تعالىوردهذااللفظ مرتين في سورةأ ـ بغّيا: 

 على قولين :  
ونقل الزمخشري عن أبي الفتح أنَّهافعيل,فلوكانت ُفُعواًللقيل  َبُغو,كماُيقال:فالن  (348)ـ رأي األخفش:فقدذهب إلى أنَّهافعيل,كقولك:ملحفةجديد1

على)فعيل(فليس فيه اجتماع الواووالياء,وإّنمافيه إدغام ياءساكنةبياءمتحركة,ولم تلحقه التاء؛ألنَّ هذااللفظ خاص  .فإْن كان (349)بهو
 .(350)بالمؤنث؛لذلك لم يحتج إلى عالمةالتأنيث فصاركحائض,أوألنَّه للمبالغة,أوألنَّه من باب النسب كطالق

َفُعول,وأصلها َبُغْوي,وَفعول من األوزان التي يستوي فيها  أنَّها بواإلى :ذه(353)وابن عصفور(352)والمبرد(351)ـ رأي المازني2
  المذكروالمؤنث,اجتمعت فيه واوفعول مع ياءالفعل في كلمة وقدُسبقت األولى فيهمابسكون,فأّدى ذلك إلى قلب واوفعول إلى ياء ُثّم ُأدغمت 

والبغّي:هي المرأة التي تبغي الرجال,الِبغاء:هوالزنا,وقولها)بغّيا(مبالغة في ين إتباعًا .( , ُثمَّ ُكسرت الغالياءالمقلوبة في ياءالكلمة فأصبحت )َبُغيّ 
يناسبه  الَبغّي وهوالظلم,واختارت صيغةالمبالغةَبِغّي ولم تقل باغية؛ألنَّ باغيةتتعلق بحقوق ماحول الِعرض,أمَّااالعتداء على الِعرض ذاته ف

غّي,إّنما ُيقال رجل باٍغ , لكن نقل بعضهم عن المصباح أنَّه  ى النساء, فقّلماتقول العرب:رجل َ هذاالفعل,والَبغّي وصف يغلب علالمبالغة في 
(التي مّما تقّدم يتضح أنَّ )َبِغّي( صيغة مبالغة على وزن)َفُعول(؛ألنَّ األصل )َبغوي(, وليست)فعيل. (354)ُيقال : رجل َبِغّي كما ُيقال امرأة َبِغيّ 

 ألنَّها لو كانت )فعيل( التي هي بمعنى )فاعل( للحقتها عالمة التأنيث .  هي بمعنى)فاعل( ؛
الَعِصّي :هوصيغةمن  (355) چ ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ چ َعِصّيا : ورد هذا اللفظ مرتين في سورة مريم في قوله تعالىب ـ 

وأصله َعُصوي,اجتمعت فيه واو فعول مع  صيغ المبالغة,يجوزأْن ُيصاغ على وزنين,أّماأْن يكون على وزن َفُعول نحو:)صبور(بمعنى فاعل,
يل( , ُأدغمت ياء فعيل ياءالكلمة,واألولى منهماساكنة,فأّدى ذلك إلى قلب الواوياًء,وأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالكلمة,أوأْن يكون على وزن )فع

.وأحدمعاني العصّي:هوالعصيان والمعصية.ُيقال:َعِصّي,وهوعاٍص,والجمع ُعصاة,وعاصون,والعاصي:اسم الفصيل   (356) الساكنة بالم الكلمة
أي لم يكن   منصرفة إلى النفي الإلى المنفي, (358) چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ  فالمبالغة في قوله تعالى .(357)خاصة إذاعصى أمه في اتباعها

گ  گ ڳ         ڳ     چ  .أّما في قوله تعالى(359)عاصيًا بالمّرة,فقد روي أنَّ يحيى بن زكرياسالٌم من هللا عليه لم يواقع معصية صغيرة وال كبيرة
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الناقص)كان(للداللة على أّنه اليفارق عصيان رّبه وأنَّه  فقد ذكروصف َعِصّيًاوهومن صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة الفعل (360) چڳ    
    . (361)متمكن منه,فالشيطان ليس عاصّيًا فقط, وإّنما يعصي أوامررّبِه بلدٍد وعناد

 : ومّما ورد من فواصل سورة مريم على هذه الصيغة ما يأتي :  ـ َفِعيل 2
الحفّي :صيغة . (362) چۋ  ۋۅ ۅ  ٴۇۆ  ۈ ۈ ۆڭ  ۇ  ۇچ :وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىـ حفّياأ

الكلمة,وهوهنا)فعيل(الذي يكون بمعنى فاعل أومفعول,وهو المبالغ مبالغة من فعل ثالثي هو)َحِفَي َيْحفى(,ووزنه فعيل ُأدغمت ياء فعيل بالم 
سرور  في العلم,والحفّي:المستقصي في السؤال,وحفيت بفالن وتحّفيت,إذا ُعنيت به, وتحّفى به تحّفيًا واحتفى به,إذا بالغ في إكرامه وأظهر ال

ْلَطاِف، ُيَقاُل: َحِفَي ِبِه َوَتَحفَّى  قرطبي الحفّي بقوله) وفّسرال .  (363)والفرح , ُيقال :هو حفّي , أي: برٌّ مبالغ في الكرامة اْلَحِفيُّ اْلُمَباِلُغ ِفي اْلِبرِّ َواإْلِ
 ( .364)(ُيِجيُبِني ِإَذا َدَعْوُتهُ َعاِلًما َلِطيًفا أي: چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ   ِإَذا َبرَُّه. َوَقاَل اْلِكَساِئيُّ ُيَقاُل: َحِفَي ِبي ِحَفاَوًة َوِحْفَوًة. َوَقاَل اْلَفرَّاُء:

مج  جح      مح    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب         يبچ  :ورد هذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورة مريم بقوله تعالىب ـ نسّيا  

. الّنسّي:نسيت الشيءنسيانًاوأنسانيه كذاوتناسيت:طلبت الّنسيان وأظهرته,والنسي:الكثير النسيان,قديكون من صيغ  (365) چجخ  
اجتمعت المبالغةأوصفةمشبهةعلى وزن)فعيل(أو)َفُعول(,فإْن كان فعياًلفقدُأدغمت ياء فعيل بالم الكلمة,وإْن كان فعواًل,فأصل الكلمة )َنُسوي(,

كلمة في كلمةواحدةوقدُسبقت األولى بسكون,َ أّدى ذلك إلى قلب الواوياًء,ُثّم ُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالكلمةُثّم ُكٍسَرت فيه واوفعول وياءال
،بم.جاءفي تفسير)زادالمسير(في المرادبـ)النسّي() (366)السين للمناسبة .وفعيل فيه أكثر؛ألنَّه لو كان فعواًل َلِقيل فيه َنُسّو أيضاً  عنى النَِّسيُّ

الناسي.وفي معنى الكالم قوالن:أحدهما:ماكان تاركًالك منذأبطأالوحي عنك،قاله ابن عباس.وقال مقاتل:مانسيك عندانقطاع الوحي  
 (367)(عنك.والثاني:أنه عالم بماكان ويكون،الينسى شيئا،قاله الّزّجاج.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :وردهذااللفظ مرتين في فواصل سورةمريم في قوله تعالىج ـ ولّيا  

َيِلي(على زنة)َفِعيل(,ُأدغمت فيه ياءَفِعيل بالم الكلمةوالجمع أولياءعلى وزن   -الولّي:صيغةمبالغةمن فعل ثالثي هو)َوِلَي . (368) چ
هر,كّل َمْن َوِلَي  ُسمِّي ولّيًا؛ألنَّه يلي الوسمّي,أّي:يقُرب منه ويجيءبعده أْفِعالء,والولّي:المطربعد الوسميّ  ,والولّي:الصِّ

.اختلفت داللة)الولّي(في فواصل سورةمريم فهي حينماوردت في دعاءزكرياسالٌم  (369)أمرواحٍدفهووليه,والولّي:الصديق والنصيروالتابع والمحبّ 
ولّماوردت في حوارالنبي  (370)(ِلتْسَلم لهم حركة الحياة.يليني في َحْمل أمانةتبليغ منهجك إلى الناس  أي:ولدًاصالحاً ,دلت على) من هللا عليه

 . (371)(أي: قريبًا منه،وتابعًا له يصيبك من العذاب َما يصيبه،وُتعّذب كما ُيعّذب.إبراهيم سالٌم من هللا عليه مع أبيه,فقد دلت على)
لغة والنسبة,القرابة في اآلباء بخاصة,يقول ابن   معنى النسب لغًة واصطالحًا:أّما لغُة فهو:النَّسبـ الملحق بالمشتقات: النسب: 2

ًة؛َوِقيَل:النِّْسَبُة   َوُهَو واحُداأَلْنسابِ  منظور)النََّسُب: َنَسُب الَقراباِت، النِّْسبُة والنُّْسَبُة والنََّسُب: الَقرابُة؛ َوِقيَل:ُهَوِفي اآْلَباِء خاصَّ
ناعة( مصدُراالْنِتساِب؛والنُّْسَبُة:االسُم.... النََّسبُ  .وأّما اصطالحًا فهوباٌب من أبواب   (372) َيُكوُن باآلباِء، ويكوُن ِإلى اْلِباَلِد، َوَيُكوُن ِفي الصِّ

إليه وكسرت ماقبل الياءالمشددة,مثل:تميمّي   النسب تريد الذي االسم إلىمشددةً  الصرف,إنَّك إذانسبت رجاًلإلى أب أوبلدأوصناعةزدت ياءً 
.فالنسب إضافةلالسم الذي ُنِسَب إليه من حيث المعنى وإْن كان  (373)منسوبًاإلى تميم,وكوفّي منسوبًاإلى الكوفة,وهاشمّي منسوبًاإلى بني هاشم

حو:ُغالم زيٍد,وصاحب عمرو,وفي النسب إّنما تذكر ُمخالفًاإليه في اللفظ,وذلك أنَّك في اإلضافة تذكر االسمين وتضيف أحدهما إلى اآلخر,ن
,وإّنماُسمّي نسبًا؛ألّنك عّرفته بذلك مثلما ُتعّرف اإلنسان بآبائه (374)ى إضافيالمنسوب إليه وحده , ثم تزيد عليه زيادة تدّل على معنً 

سب في فواصل سورة  ومّما ورد من الن.(376)عة,فهوعلى ذلك جعل المنسوب من آل المنسوب إليه,أومن أهل تلك البلدةأو الصن(375)وأجداده
پ   پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  إنسّيا:  ورد هذا اللفظ مرة واحدة في فواصل مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىمريم ما يأتي:

.اإلنسّي:اسم منسوب لإلنس,واإلنس:اسم جمع لإلنسان,وياءالنسب  (377) چپ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 (379). والمراد بـ )اإلنسّي( في فاصلة سورة مريم , أي: لن أكلم أحدًا من الناس(378) هناإلفادةفردمن جنس اإلنسان,مثل:رومي وروم

 (380) چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ چ  شرقّيا:وردهذا اللفظ مرة واحدة في فواصل سورة مريم في قوله تعالىـ 2
الشرقّي:هو اسم منسوب إلى الشرق وهي الجهة المعروفة,والمكان الشرقّي في سورة مريم,وهوالمكان الذي يلي شرقّي بيت المقدس,فقدانتحت 
واعتزلت أهلهافي مكان ِقَبل مشرق الشمس,وإّنماُخصَّ المكان بالشرق؛ألنَّ النصارى كانوا ُيعّظُمون جهةالشرق التي تطلع 

   (381)هاقبلة لصلواتهم,وكانت جهة الشرق لديهم من كّل شيء أفضل من سواهامنهااألنوارويتخذون
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يءَ ـ الجمع :  2 ، وهو َضمُّ  (382)الجمع في اللغة:أْن تجمع شيئًا إلى شيء... والَجْمُع اسم لجماعة النَّاس. والَجْمُع مصدر قولك: َجَمْعُت الشَّ
يِء بتقريِب َبْعِضه من َبْعٍض،  . الجمع في االصطالح:هوَضمُّ اسم إلى أكثر منه بشرط أْن تتفق هذه (383)ُيَقاُل َجَمْعُته َفاْجَتَمعَ الشَّ

ب للّتسمية، فإذا اختلفت األسماء في اللفظ لم تجمع،إال أْن يغلب أحدهم على سائرها نحو األسماءلفظًاومعًنى،أوفي المعنى الذي ُيوجِ 
أوهومادلَّ على)آحاد  (385)ي يدّل على أكثر من اثنين أوُاثنتين بصورة تتغيرلصيغة واحدة لفظًا وتقديراً . أوهواالسم الذ(384)قولهم)األشاعثة(

سواء أكان هذاالّتغيير ظاهرًا أم مقّدرًا،فالّظاهر يكون بالحرف نحو: مسلمون ومسلمين ، أو بالحركة  (386)مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما(
فن فيشمل الواحد والجمع معًا.في نحو: ُأسد جمع أسد أو بهما م فينة أوالسُّ  عًا كِرَجال وُغَرف.أّما الّتغييرالمقّدركِهجان جمع َهجين وُفْلك أي السَّ

ما تعّذر والغرض من الجمع )اإليجاز واالختصار كما كان في الّتثنية كذلك ، إذ كان الّتعبير باسم واحد أخّف من اإلتيان بأسماء متعّددة وُربَّ 
وقد وجد اللغوّيون أنَّ الجموع في العربّية قسمان هما جمع تصحيح وجمع .  (387)آحاد ذلك الجمع وعطف أحدها على اآلخر( إحصاء جميع

 تكسير . 
 ويرد على نوعين :    (388). جمع تصحيح : وهو )ما سلم فيه واحده من الّتغيير(1

 في آخره وهذه الزيادةتختلف بين الرفع والنصب والجرفهي في الرفع جمع مذكرسالم:وهوكّل جمع يدّل على أكثرمن اثنين وذلك بزيادةتكون 
نحو : جاء الزَّيدون،ورأْيُت الّزيدين ومرْرُت بالّزيدين . واليجمع جمع مذكرسالم (389)واوونون مفتوحة,أّمافي النصب والجرفهي ياءونون مفتوحة

فيهاأْن تكون لمذّكرعاقل ،  الّتركيب . أّماالّصفة فُيشتَرط قاًل،خاليًا من الّتاء و إالماكان علمًا أو ّصفة . ويشترط في العلم أْن يكون مذّكرًا،عا
جمع مؤنث سالم . (390)َفْعَلى ، وال مّمايستوي فيه المذّكر والمؤّنث –َفْعاَلء وال على َفْعاَلن  –خاليًا من الّتاء وليست على وزن َأْفَعل 

كثر من اثنتين بسبب زيادة معينة في آخره، أغنت عن عطف الُمترادفات المتشابهة في :هوماسلم فيه بناء مفرده عندجمعه ودّل على أ
المعنى، والحروف، والحركات، بعضها على بعض، وتلك الّزيادة هي األلف والّتاء في آخره ولذا يفضل كثير من النُّحاة األقدمين 

الم ؛ ألنَّ مفرده قد يكون مذّكرًا كُسَرادق وُسَرادقات ، وأحيانا اليسلم )الجمع بألف وتاء مزيدتين( دون تسميته بجمع المؤّنث ا(391)تسميته لسَّ
ء مفرده في الجمع . بل يدخله شيء من الّتغيير كُسعدى ، ُسعديات ، فإن ألف الّتأنيث اّلِتي في مفرده صار ياء عند الجمع ، وِقَيل لميا

 . (392)َجدات تحّركت الجيم بعد أْن كانت ساكنة في المفردولمياوات ُقِلَبِت الهمزة واوًا في الجمع ومثل َسْجدة وسَ 
وله   .أو)هومايدّل على ثالثة فأكثر،(393). جمع تكسير:هوكّل اسم يدّل في بناءه على أكثرمن اثنين بصورةتغيرلصيغةواحدةلفظًاأوتقديرا2

  (395).أوهوكّل جمع قدتغّيرفيه نظم واحده وبناؤه(394)الجمع(مفردحقيقّي أوتقديرّي يشاركه في معناه وفي أصوله مع تغّيريطرأعلى صيغته عند 
مدعلى  إنَّ جمع الّتكسيرُيعّدمن أبواب الصرف المهمةإذتتجّلى فيه ظاهرةصرفيةوهي)الّتحويل الّداخلّي(لبنيةالكلمةالعربّية فهو ليس بجمع اعت  

وسع أنواع الجموع في العربّيةوأكبرهاوقدَحِضَي باهتمام اللغوّيين ووضعواله  الالحقة كجمع الّسالم وإّنمااالعتمادفيه يكون على تغّيرالحركات،وهوأ
أنواع جموع الّتكسير:لجمع الّتكسيرفي العربية .(396) القواعدالالزمة.لذافإنَّ كّل جمع تكسيريدّل على المرونةفي اللغةالعربّيةوخصوصيتها

 نوعان هما : 
 :أْفُعل،أْفَعال،أْفِعَلة، ِفْعَلة .  (398) ،وقد وضع الّصرفّيون له أربعةأبنية هي(397)لى العشرة: هو مادّل على ثالثة فما فوقها إجمع القّلة

سبعة منها صيغ (400). وقد وضع الّصرفّيون له ثالثة وعشرين بناءاً (399): هو ما دّل على مازاد على العشرة إلى ما ال نهاية له جمع الكثرة
  -ِفَعال   -ُفّعال   -ُفّعل   –َفْعَلى  –َفَعلة  –ِفَعلة   –ُفَعلة  –ِفَعل   –ُفَعل  –ُفُعل  –األوزان هي : ُفْعل  منتهى الجموع ، وستة عشر لغيرها وهذه

صيغ منتهى الجموع : ذكرنا في ما سلف أنَّ سبعة من جموع الكثرة ُتسّمى)صيغ منتهى أْفِعالء .  –ُفَعالء  –َفْعالن  –فعيل ـ ِفْعالن  –ُفُعول 
  –وهذه الّصيغ هي:َفواِعل ( 401)بها كّل جمع تكسير يأتي بعد ألف)مفاعل(,)َفَعالل وشبهها( حرفان أوثالثة أحرف ساكنةالوسطالجموع(ويراد 

ولم يرد في فواصل سورة مريم إال جمع التكسير الدال على الكثرة , وقد ور على  َفَعالل وشبهه . -َفَعاليّ  -الى ِفعَ  –ُفَعالى  –َفَعالى  –َفَعائل 
 وزان اآلتية: األ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   چ  ـ ُفْعل: وقدورد على هذاالوزن لفظ واحد فقط وهو)ُلّدا(الذي لم يتكّرر إال مرة واحدة في قوله تعالى1

واأللد:  اللُّد: جمع األلد , هو شديد الخصومة كُحْمر جمع َأْحَمر ,وُصّم جمع َأصّم , وهو على وزن ُفْعل ,  (402) چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
والمراد بـ . (403)هو الذي ال يقبل الحّق ويّدعي الباطل , الذي ُيبالغ في الخصومة وال يخضع للحجة واإلقناع , والقوم اللد: هم أهل قريش

القرآن لتنذرهم  )الّلد( في فاصلة سورة مريم قوم نبي هللا محّمدعليه وعلى آله صالة من هللا وتسليمًا من قريش,فقدأنزل هللا سبحانه وتعالى هذا
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ون على خصومتهم,وقدوعد   عذاب هللا , فهم كانوا أهل عناد وجدل بالباطل ال يقبلون الحّق ويبالغون في الخصومة ومهماحاولت معهم يصرُّ
 . (404)هللا تبارك اسمه رسوله الكريم بإهالك هؤالءالقوم المعاندين كماأهلك قبلهم كثيرًا من القرون 

 من فواصل سورة مريم على هذا الوزن ما يأتي :  ـ ُفُعول: ومّما ورد 2 
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  ُبكّيا:وردهذااللفظ مرةواحدةفي فواصل سورةمريم في قوله تعالىأ ـ 

الُبكّي : جمع (406)ُذكر لهذا اللفظ قراءة بكسر الباء وُأخرى بضّم الباء (405) چڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ
الس  تكسير للكثرة مفرده)باٍك(اسم فاعل من الفعل الثالثي )بكى ـ يبكي(,فُجمع وهو فاعل على ُفُعول سماعًا كماُيجمع القاعد ُقُعودًا,والج

كلمة ,وكان القياس أْن ُيجمع على)ُفَعلة(,فيكون )ُبكاة( كراٍم وُرماة,وقاٍض وُقضاة,وأصل الُبكّي:ُبكوي اجتمعت واوُفُعول وياءالفعل في ُجُلوساً 
جانس تُ واحدة وكان أولهماساكن,فأّدى ذلك إلى قلب واوُفُعول إلى ياء ُثّم ُأدغمت الياء المقلوبة في ياءالكلمة , وُحّركت الكاف بالكسر لكي 

)ُسجدًا(جمع ساجدو)ُبكّيا(قدُعطف عليه,ولذلك  فهوجمع وليس    الياء فأصبحت )ُبكّيا( . وقدخّطأالزجاج من قال أنَّ ُبكّيًاهنامصدرًامعّلاًلذلك بأنَّ
 لخوف .  .المراد بالُبكّي في فاصلة سورة مريم هو الُبكاء الناشيء عن انفعال النفس انفعااًل مختلطًا من التعظيم وا(407)بمصدر

.وُذكر  (408) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چچ  ب ـ ِجِثّيا:وردهذااللفظ مرتين في سورةمريم في قوله تعالى
والِجِثّي : جمع تكسير مفرده جاٍث , اسم فاعل من )جثا ـ يجثو أو يجثي( مثل  (409)في)ِجِثّي( قراءتان , إحداهما بكسر الجيم واألخرى بضّمها

. إْن كانت المه ياًء فهو على   (411), ولم يذكر الزّجاج غير كونه جمعاً  (410)يكون مصدراً  وأجاز الراغب أنْ  وُقُعود , وبارك وُبُروك ,قاعد 
في   بقت األولى بالسكون,فأّدى ذلك إلى قلب الواوياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبةوزن )ُفُعول( , األصل )جثوي(اجتمعت واو)ُفُعول( وياءالكلمة وسُ 

, فعند جمعه على   ياءالكلمة, فأصبحتبعدذلك)ُجُثّي(ُثمَّ ُكِسَرْت ثاء)ُجُثّي(لتناسب الياء,ُثمَّ ُكِسَرت الجيم للمجاورة . أّما إْن كانت المه واواً 
صبح )ُجُثوي(اجتمعت )ُفُعول( يصبح )ُجُثوو( ؛ وألن الواو متطرفة مضموم ما قبلها ُقلبت إلى ياء , كما ُتجمع على ُفُعول )عصا ِعصي( , فأ 

مجانسة, ُثّم  واوُفُعول وياءالفعل في كلمة واحدة والسابق منهما ساكن ؛ لذا تقلب الواو ياًء وُتدغم  الياء في الياء , ُثّم ُيكسر ما قبل الياءلل
ورةأنَّ  .ولعل األول أقرب إلى تفسيراآلية(412)يكسرالجيم للمجاورة ه يحضرالمنكرين للبعث مع الشياطين فقدأخبرهللا سبحانه وتعالى في هذه السُّ

وافي  فيجثون حول جهنم,وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كاألسير,فهم لشدة ماهم فيه اليقدرون على القيام,والعادةعندالعرب:أنَّهم إذاكان
 .  (413)  شديد,جثواعلى ُركبهم,والِجِثّي:شر الجلوس,اليجلس الرجل جاثيًاإالعندالكرب موقف ضّنك وأمر

اخُتلف في تصريف الِصلّي   (414) چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  چ  :ورد هذا اللفظ مّرة واحدة في سورة مريم في قوله تعالى ـ ِصلّياج 
 على قولين : 

أنَّ مصدر)صليت تصلى(أصله)َصُلوي(على وزن)َفُعول(,اجتمعت واو)ُفُعول(والياءالمتطرفة في كلمة واحدة   (415)ـ ذكرأبوعبيدة في مجازه1
الصاد   وقدُسبقت األولى بسكون فأّدى ذلك إلى قلب الواو ياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالفعل,ُثّم ُكِسَرت الالم لتناسب الياء,وُكِسَرت

 للمجاورة . 
. ومعنى اآلية القرآنية يرّجح ما ذهب  (417)أنَّه جمع صاٍل, وهو هناجمع تكسير للكثرة وإعالله إعالل جثيًا جمع )جاٍث( (641)ـ نقل الراغب2

م األولى  إليه أبو عبيدة, فالحق سبحانه وتعالى يقول :إنَّنا نعرف َمْن هو أحّق بدخول النَّار أواًل , فالذين هم أشد على الرَّحمن ِعتّيًا ه
 اق بالنار واالصطالء بهاوهللا أعلم .  باالحتر 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  چ  : ورد هذا اللفظ مّرتين في سورة مريم في قوله تعالىد ـ ِعِتّيا

,وقدجاءبالواوفي قوله  (419)الِعِتّي:جمع تكسيرللكثرة على وزن)ُفُعول(مفرده)عاٍت(اسم فاعل من)عتا ـ يعتو(,أومصدر على وزن)ُفُعول( (418) چ
فَمْن جعله بواو كان مصدرًا   (421) )چچچڇڇڇڇڍڍ ڌ     ڌچ ,وجاءبالياءفي قوله تعالى(420) چٿٿٿچ تعالى

سماء محضًا,وَمْن جعله بياء قال: عاٍت وِعِتّي,فلّما جمعوا ُبِنَي جمعهم على واحدهم . وجاز أْن يأتي المصدر بياء أيضًا ؛ وذلك ألنَّ األ
القعود لم يبالوا أْن يستويا في القعود والمصادرتتفقان في المعنى ذاته,فهم قالوا في)قاعد(قوٌم ُقُعود,وقعدت قعودًا , فلّما استويا هاهنا في 

حيث كان قبلهاحرف مضموم ولم يكن  . اخُتلف في تصريف هذااللفظ,فسيبويه ذهب إلى أنَّه شبيه بتصريف أدٍل,إذقال)شبهوها (422)والِعِتيّ 
ين,اسُتثقل واوان بعدضّمتين,فُكِسَرت فاألصل)ُعُتوو(بواو .  (423)بينهماإالحرف ساكن بأدٍل,فالوجه في هذاالنحوالواو,واألخرى عربية كثيرة(

وُسبقت األولى بالسكون,فأّدى  واحدةٍ )ُعِتوي(,فاجتمعت الواووالياءالمقلوبةفي كلمةٍ  ,فُقِلَبت الواواألولى ياًء؛لسُكوِنَهاوانِكَسارماقبلها,فأصبحالتاءتخفيفا
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على هذاالقلب لدى ابن جّني أنَّ الفعل قدُقلب   وقدساعد ,(424)فأصبح)عِتّي( ذلك إلى قلب الواوياًء,وُأدغمت الياءالمقلوبة في ياءالكلمة, 
,ويجوزفي فاء)ُفُعول(جمعًاكان أم غيره,بعدقلب الواوياًء,أْن ُتتبعه (425)فيه,فلّماحصل قلب الواوياًء في الفعل فهذانفسه قدحصل فيماُبني عليه

ول إْن كانت جمعًا فحقها القلب , وإْن كانت مصدرًا فحقها التصحيح ؛ ألنَّ الجمع أثقل في  .ويتضح مّما تقّدم أْن ُفعُ  (426)العين,وأْن الُتتبعه
.وكأنَّ ابن عاشور قد جانب الصواب في توجيهه االختالف بين)عِتّي وعتو(إذ قال)وكأنَّهم ما كسروا التاء في ُعِتّي   (427)النطق من المفرد

وتعالى . فاهلل سبحانه  (428)عتو الذي هو الطغيان فال موجب لطلب تخفيف أحدهما دون اآلخر(بمعنى اليبس إال لدفع االلتباس بينه وبين ال
ِحَل يجمع بين المعنيين في سورة مريم فاآلية األولى تعني أنَّ زكرياعليه وعلى نبيناأفضل الصالة والسالم قد بلغ غاية الكبرفي السن,حتى نُ 

حها,أمَّااآلية الثانية فالمعنى:لننزعن من كل أمة,ومن كل فرقة من كان مبالغًا في الشر  عظمه وَيِبس ووصل إلى حالة السبيل إلى إصال
 والكفر والجبروت والطغيان,فكأنهم يوم الحساب ُيبدأ بالتعذيب َمْن كان أشدهم ُعتّيا ثم الذي يليه . 

 : اخلامتة
 لقد قاربنا أْن نضع القلم,ونغادر البحث الصرفي التطبيقي في فواصل سورة مريم , وكانت حصيلةالبحث النتائج اآلتية : 
ولد  ـ إنَّ المتأمل في سياق سورة مريم يجدها تدور في محور التوحيد وإقراره , والرد على المشركين ودعواهم , ويلم بقضية البعث , ونفي ال1

 هو مادة السورة . والشريك , والقصص
لك ـ يبدو البعد الموسيقّي هي السمةالتي تميزالسور المكية , والسيما السور ذات الطبيعة القصصية , فلونظرنا إلى فواصل سورة مريم نجد ذ2

لسورة بما يتناسب واضحًا في تماثل معظم فواصلها بالياء واأللف المدية الدالة على السهولة واليسر والسالسة التي تغمر أجزاء ومقاطع ا
لى  ومعانيها التي تدور حول فيض هللا تعالى ونعمه على عبده زكريا أْن رزقه بـ )يحيى( مع كبره وكون امرأته عاقر , ُثمَّ ذكر فضل هللا ع

كما في )هّزاًـ ِعّزًاـ أّزًا(حين  مريم وابنها المسيح سالٌم من هللا عليه , في حين نجد الفاصلة على حرف الدال كما في )إّداًـ هّداًـ ِضّدًا( أو الزاي
 تقتضي الشّدة والعنف ويكون الجو فيها من العناد واالستكبار , وفيما عدا ذلك تتنوع الفاصلة على وفق السياق .  

يكون( ( من غير ما تكّرر منها , وقد ورد ت أربع فواصل بصيغة الفعل وهي )يؤمنون ـ يمترون ـ يرجعون ـ 63ـ بلغت فواصل سورة مريم )3
وقد جاءت جميعها بصيغة الفعل المضارع الدال على استمرار حصول الفعل , وقد انتهت بحرف النون المسبوق بحرف المد الواو ؛ ألنَّ  
السياق جاء في الفصل في قضية وإصدار حكم , ولهجة الحكم تقتضي أسلوبًا موسيقيًا غير أسلوب االستعراض , وتقتضي إيقاعًا قويًا 

( فاصلة  59إيقاع القصة الرَّضّي المسترسل ؛ لذلك جاءت الفاصلة بنبرة قوية تنتهي بالواو والنون , أما ورد بصيغة االسم فهي )رصينًا بدل 
 ( فواصل . 5( فاصلة , والجمع )29( فاصلة,واالسم المشتق والملحق به )25توزعت بين االسم الجامد والملحق به)

, وقد بدت هذه الظاهرة واضحة في فواصل سورة مريم , إذ اشتركت  ر البارزة في صرفنا العربيّ ـ ظاهرة االشتراك بين الصيغ من الظواه4
فظة  صيغة )َفِعيل( بين صيغ المبالغةوالصفة المشبهة باسم الفاعل , وقد اشتركت صيغة )ُفُعول( بين صيغ المبالغة وجمع الكثرة , وووجود الل

 ى.تلك الصيغة من معنً ضمن سياق معين هو الذي يحّدد ما تدّل عليه 
ويكون األولى فيهماساكنًا  واحدةٍ ـ برزت ظاهرةاإلعالل بالقلب)قلب الواوياء(في فواصل سورةمريم وذلك عنداجتماع الواومع الياءفي كلمةٍ 5

-مرضيا-ل:مأتيافيؤدي ذلك إلى قلب الواوياًء وُتدغم الياءالمقلوبة في ياءالكلمةوهذاماحصل في الفواصل)اسم فاعل:مستقيم(,)اسم مفعو 
 عصّيا(,)الجمع:عصّياُبكّياجثّياِصِلّياِعتّيا( -نجّيا(,)صيغة المبالغة:بغّيا-ملّيا-قصّيا-علّيا-شقّيا-سمّيا-زكّيا-منسيا(,)صفة مشبهة:رضّيا-مقضيا

ى َمرضّيا , نبّيا ـ وقد تنوب بعض الصيغ عن بعض , فقد نابت صيغة َفِعيل عن فاِعل أو مفعول وهو ما ورد في فاصلتي )رضّيا بمعن5
بمعنى ُمنبأ( , ونابت صيغة َفِعيل عن ُمفتِعل في فاصلة )سوّيا بمعنى مستٍو(, ونابت صيغة ِفِعيل عن ًمفاِعل في فاصلة )سمّيا بمعنى 

فحسبي الجهد المبذول,   المسامي , نجّيا بمعنى الُمناجي( . وأخيرًا ال أدعي لعملي الكمال وإّنما الكمال هلل وحده , فإْن وفيت فهو المرام وإال
 . نسأل هللا تبارك اسمه الرحمة والمغفرة , نعم المولى ونعم النصير 
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 . 39ـ ينظر :ـ الفاصلة القرآنّية , د. عبد الفتاح الشين :ـ 45
 .  12ـ ينظر : الفاصلة القرآنية , د. محمد الحسناوي: 46
 .   16ـ  ينظر :ـ المصدر نفسه :  47
 .  17ـ  المصدر نفسه : 48
 . 72القرآنية وآياتها ,رسالة ماجستير, محمد بكر العف :ـ ينظر : المناسبة بين الفاصلة 49
 .  79ـ ينظر : المرشد في تدريس اللغة العربية : 50
 .  68ـ ينظر: مدخل إلى علم النحو وقواعد اللغة العربية :51
 .   9ـ الحجر/52
 .  7ـ التحليل الصرفي , ياسين الحافظ :53
 .  13ـ ينظر:علم الصرف الميسر : 54
 .  92-90/ 11, اللسان: 7/109ن:  ـ ينظر : العي55
 . 164ـ البقرة/56
 .   5, دروس التصريف :  8ـ دروس في علم الصرف :  57
 .   7, دروس التصريف :  1/2ـ ينظر: المقرب :58
 . 90ـ اللغة العربّية معناها ومبناها:59
 . 1/59, وينظر : شرح األشموني:  1/12ـ الكتاب:60
 . 4/5الكافية:ـ ينظر:شرح 61
 .  1/4ـ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل :62
 .  1/46ـ النحو الوافي:63
 . 1/12ـ الكتاب :64
 .  1/67ـ ينظر:التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:65
مانه وأبنيته,إبراهيم ـ ينظر:الفعل ز 203.67,المعجم المفصل في علم الصرف: 7/114ـ ينظر:موسوعةعلوم اللغةالعربّية,إميل يعقوب:66

 .  23السامرائي:
 . 46ـ ينظر:داللةالّزمن في العربّيةدراسةالّنسق الّزمنّي لألفعال: 68
 143ـ ينظر:البحث الّنحوّي عنداألصوليين,مصطفى جمال الدين : 69
 .  24ـ الفعل زمانه وأبنيته:70
 .  37ـ ينظر:شذا العرف في فن الصرف:71
 11ـ ينظر:شرح المنصف:72
 . 18ظر:المصدر نفسه : ـ ين73
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 1/84ـ ينظر:شرح شافية ابن الحاجب , الرضي االسترباذي:74
 . 289-4/279ـ ينظر: الكتاب:75
 .6/19ـ ينظر:همع الهوامع :  76
 .  289-4/287ـ ينظر : الكتاب 77
رعة في السير كما ورد في القاموس المحيط:78  . 332ـ المضاء والسُّ
 .   402ـ ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه:79
 40ـ مريم/80
 . 66-64/ 21,تاج العروس:479-478,الكليات:8/114,اللسان:1216/ 3ـينظر:الصحاح:81
 . 16/53, تفسير المراغّي:7/264, وينظر:البحر المحيط:21/541ـ تفسير الرازّي:82
 39ـ مريم/83
 .  1/36ول في إعراب القرآن:,الجد1/280ـ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:84
 .  16/109, التحرير والتنوير:91-90,المفردات في غريب القرآن: 18/202ـ ينظر: تفسير الطبرّي:85
 34ـ مريم/86
 60-59ـ آل عمران/87
 35ـ مريم/88
, أضواء البيان في  7/261,البحر المحيط:11/106,تفسير القرطبّي:3/16, تفسير الزمخشري:766ـ ينظر: المفردات في غريب القرآن:89

 .   3/61, إعراب القرآن وبيانه:418/ 3إيضاح القرآن بالقرآن:
 .   62ـ ينظر :الموجز في قواعد اللغة العربّية  : 90
 99ـ النساء/91
 208ـ البقرة/92
 .  178-177,في النحوالعربّي نقد وتوجيه : 279,289/ 1,شرح ابن عقيل:250, 247/ 1نظر:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:ـ ي93
 . 1/163,  إعراب القرآن وبيانه:1/315ـينظر:تفسيرالزمخشرّي: 94
 35ـ مريم/95
 .  8/410فسير اآللوسي:, ت16/103, التحرير والتنوير:21/538, تفسير الرازي: 18/196ـ تفسير الطبرّي :96
 .  80,المناسبةبين الفاصلةالقرآنيةوآياتها :109ـ ينظر:التصويرالفني:97
 .  53/ 16,تفسيرالمراغّي:7/264,وينظر:البحرالمحيط:21/541ـتفسيرالرازّي:98
 .  51ـ ألفية ابن مالك: 99

 . 90ـ اللغة العربّية معناها ومبناها:100
 .  25ـ شذا العرف في فن الصرف:101
 .   91ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ـ102
 .   94ـ ينظر: المصدر نفسه:103
 74ـ مريم/104
   3/458,أضواء البيان: 410/ 3,فتح القدير:7/291,البحرالمحيط:11/143,تفسيرالقرطبي: 4/39,المحررالوجيز:18/242ـينظر:الطبري:105
 ـ المصادر نفسها .106
 ـ المصادر نفسها .107
 نفسها .ـ المصادر 108
 98ـ مريم/109
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, المفردات في غريب 2/433, مقاييس اللغة: 880/ 3, الصحاح:10/56, تهذيب اللغة: 2/708, جمهرة اللغة:5/320ـ ينظر: العين:110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                 16/433, الجدول في إعراب القرآن:3/355, اللسان: 364القرآن:
 .   15/9305, تفسير الشعراوّي: 7/305, البحر المحيط:568/ 21, تفسير الرازي:3/317ـ ينظر:تفسير السمعاني:111
 .   2ـ مريم/112
  ,الصحاح 1/155,إعراب القرآن للنحاس: 56-1/55, تهذيب اللغة: 402/ 1,معاني القرآن وإعرابه:6/347ـ ينظر:تفسيرالطبري: 113

 .       167/ 3,الجدول في إعراب القرآن: 4/70: ,تفسير القرطبي1/255القرآن:,التبيان في إعراب 2/671:
 .    174ـ ينظر: أسماء هللا الحسنى,أحمد مختار عمر:114
 230-2/228ـ ينظر:من إعجاز القرآن,في أعجمي القرآن  رؤوف أبو سعدة: 115
 24ـمريم/116
 ,  349,الممتع الكبيرفي التصريف:409في غريب القرآن:  ,المفردات154/ 3,مقاييس اللغة:13/39ـ ينظر:تهذيب اللغة:117
 .   111ـ الديوان:  118
 24مريم/ـ 119
 25ـ مريم/120
 26ـ مريم/121
 .  9068-15/9066ـ ينظر: تفسير الشعراوّي :  122
 .   67, 60,  42, وينظر:  9ـ مريم /123
, القاموس 1/330,المصباح المنير:1/103, اللسان: 2/368اب:, اللباب في علل البناء واإلعر 471ـ ينظر:المفردات في غريب القرآن:124

 .  293-292/ 1, تاج العروس:44المحيط:
 , 8/389,تفسيراآللوسي:7/244,البحرالمحيط:11/84,تفسير القرطبي:21/514,تفسيرالرازي:18/151ـينظر:تفسيرالطبري:125
 .  3/473, أضواء البيان:16/73,تفسير المراغي:21/556,تفسيرالرازي:18/227ـينظر:تفسيرالطبري:126
   67ـ مريم/127
 .  415-8/414,تفسير اآللوسي:3/396,فتح القدير: 18/203ـينظر:تفسيرالطبري:128
 42ـ مريم/129
 60ـ مريم/130
 .  136/ 16, التحرير والتنوير:3/26,تفسيرالزمخشري:220-18/219ـينظر:تفسيرالطبري:131
 .  29, وينظر:12ـ مريم/ 132
 .                                                       38/408,تاج العروس,:2/282,الفائق:6/2398,الصحاح:1/350,الخصائص:168/ 7ـينظر:العين:133
   62, وينظر:11ـ مريم/134
 ,  46-45/ 39روس:,تاج الع2/412,المصباح المنير:2/286,المحكم والمحيط األعظم:6/2426,الصحاح:3/38ـينظر:تهذيب اللغة:135
 .   9041/ 15, تفسير الشعراوي: 16/138, التحريروالتنوير:8/429,تفسير اآللوسي:11/86,تفسيرالقرطبي:18/54ـينظر:تفسيرالطبري:136
 95, وينظر:  80ـ  مريم 137
,  629,المفردات في غريب القرآن:4/500اللغة:,مقاييس 2/518, الصحاح:243/ 2,المحيط في اللغة:24/ 8ـينظر:العين:138

 .  8/482,تاج العروس: 2/466,المصباح المنير:3/331اللسان: 
 ,التحرير  87, 16/85,تفسيرالمراغي: 457,  8/447,تفسيراآللوسي: 160, 11/148 ,تفسيرالقرطبي:2/171ـ ينظر:معاني القرآن للفّراء:139
 73ـ مريم/140
   15/314, اللسان :  5/411,مقاييس اللغة:18/238,تفسيرالطبري:8/76,العين: 2/10, مجازالقرآن:2/171اء:ـينظر:معاني القرآن للفرّ 141
 .  13/124 ,اللباب في علوم الكتاب:629/ 7ـينظر:الدرالمصون:142
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 .  11/142, تفسيرالقرطبّي: 21/560,تفسيرالرازي:28/ 4,المحرر الوجيز:3/36,تفسيرالزمخشري:18/239ـينظر:تفسيرالطبرّي:143
 .  446-445/ 4ـ اللسان:144
 . 48ـ ينظر:اللمع في العربية:145
 .  47ـ ينظر:مسائل خالفية في النحو:146
 .   1/23ـ ينظر:شرح المفصل:  147
 .  4/45ينظر:الكتاب :ـ  ـ148
 .  137ـ ينظر:شرح المية األفعال :ـ 149
 .   410ـ ينظر : شرح شذور الّذهب :ـ ـ 150
 .   145:لفخر الّدين قباوة,تصريف األسماءواألفعال 72ءللطنطاوّي:ــ ينظر:تصريف األسما151
 .                                                                                                  690-689/ 2ـ ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ:152
 .    1/176ـ ينظر: جامع الدروس العربية: 153
 .    3/123, شرح ابن عقيل:4/5ـ ينظر" الكتاب:154
 83ـ مريم/155
 .   5/307, اللسان: 14-1/13,مقاييس اللغة:864/ 3,الصحاح:192/ 13,تهذيب اللغة:  56/ 1,جمهرةاللغة:397/ 7ـينظر:العين:156
 ,  16/165ريروالتنوير:,التح11/150,تفسيرالقرطبّي:21/565,تفسيرالرازّي: 3/42,تفسيرالزمخشرّي:18/252ـتفسيرالطبرّي:157
 42ـ الحجر/ 158
   93ـ مريم/159
                                          4/205, المقاييس:2/502,الصحاح:48/ 2ـ ينظر:العين:160
   16/173,التحريروالتنوير: 8/457,تفسيراآللوسّي:11/159,تفسير القرطبّي:21/567,تفسيرالرازّي:18/211ـينظر:تفسيرالطبرّي:161
 94, وينظر:84ـ مريم/162
 , الجدول في إعراب 8/353,تاج العروس :2/395,المصباح المنير:282-281/ 3,اللسان:4/29,مقاييس اللغة:79/ 1ـينظر:العين:163
 ,  21/565, تفسيرالرازي:3/147,تفسيرزادالمسير:18/252, تفسيرالطبري:2/172للفراء: نظر:معاني القرآنـي164
 .   8/457,تفسير اآللوسي:21/567,تفسيرالرازي:3/148,تفسيرزادالمسير: 3/46,تفسيرالزمخشري:18/261ـينظر:تفسيرالطبري:165
 87, وينظر:78ـ مريم/166
 .   591, المفردات في غريب القرآن:4/167,مقاييس اللغة: 668/ 2غة:,جمهرةالل102/ 1ـينظر:العين:167
 .   3/507, أضواء البيان:146/ 3,تفسيرزادالمسير:275ينظر:غريب القرآن البن قتيبة:ـ168
 59ـ مريم/169
 .  37/ 3,الجدول في إعراب القرآن الكريم:2/457,المصباح المنير:15/140, اللسان:1/399,مقاييس اللغة: 3450/ 6ـالصحاح:170
 .    7/278, البحر المحيط:11/125,تفسير القرطبي:21/552,تفسيرالرازي:3/26,تفسيرالزمخشري:2/376ـينظر:معاني إعراب القرآن: 171
 79ـ مريم/172
 ,الجدول في إعراب  2/566,المصباح المنير:3/196,اللسان: 269/ 5,مقاييس اللغة:14/59,تهذيب اللغة:114/ 1ـجمهرةاللغة:173
, تفسير 16/162,التحريروالتنوير:8/447,تفسيراآللوسي:21/563,تفسير الرازي:18/248,وينظر:تفسيرالطبري:3/40رالزمخشري:ـتفسي174
 90ـ مريم/175
 , 9/336,تاج العروس:3/432,اللسان:834,المفردات في غريب القرآن:7/ 6,مقاييس اللغة:2/555ـينظر:الصحاح: 176
 41ـ فاطر/177
 ,  302-7/301,البحرالمحيط:158-11/157,القرطبي:45-3/44,الزمخشري: 18/259,وينظر:الطبري:567-21/566ـالرازي:178
 .   17ـ ينظر: ليس في كالم العرب البن خالويه:179
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 81ـ مريم/180
 , 375-374/ 5,اللسان:39-38/ 4,مقاييس اللغة:885/ 3, الصحاح:1/64,تهذيب اللغة:1/129ـينظر:جمهرةاللغة:181
 82ـ مريم/182
 ـ اآلية نفسها 183
 , 149-148/ 11,القرطبي:564-21/563,الرازي:3/146,تفسيرزادالمسير:31/ 4,المحررالوجيز:3/41ـينظر:تفسيرالزمخشري:184
 96ـ مريم/185
 .  7/305, البحر المحيط:7/653ـ ينظر : المحرر الوجيز: 186
 .   16/342,الجدول في إعراب القرآن:2/653ير: ,المصباح المن2/549,الصحاح:100-99/ 8ـينظر:العين:187
 , 568-21/567,تفسيرالرازي:149-3/148,تفسيرزادالمسير:34/ 4,المحررالوجيز:3/47ـينظر:تفسيرالزمخشري:188
 76ـ مريم/189
 .   8/88,تاج العروس:1/244,المصباح المنير:173-172/ 3ـينظر:اللسان:190
 , 7/293,البحرالمحيط:11/145,تفسيرالقرطبي:3/145,تفسيرزاد المسير:3/38,وينظر:تفسيرالزمخشري:16/79ـتفسيرالمراغي:191
 89ـ مريم/192
 .  7/380, التاج:71/ 3, اللسان: 69دات في غريب القرآن :,المفر 11/ 1,مقاييس اللغة:2/127ـ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:193
 .   8/454, تفسيراآللوسي:156/ 11, تفسيرالقرطبي:4/33, المحرر الوجيز: 3/44, تفسيرالزمخشري:18/257ـ ينظر: تفسيرالطبري:194
 82ـ مريم/195
,  503لمفردات في غريب القرآن:, ا3/360, مقاييس اللغة:2/500, الصحاح: 11/313, تهذيب اللغة:7/6ـ ينظر: العين:196

 8/310, التاج:3/263اللسان: 
   ,21/564,تفسير الرازي:3/41,تفسيرالزمخشري:18/251ـينظر:تفسيرالطبري:197
 86ـ مريم/198
   458-456/ 3, اللسان:6/105, مقاييس اللغة:549/ 2,الصحاح:117/ 14,تهذيب اللغة:  2/641,جمهرةاللغة:66/ 8ـينظر:العين:199
 ,التفسيرالقرآني: 8/450,تفسيراآللوسي:3/298, البحرالمحيط:153-11/152,تفسيرالقرطبي:21/565سيرالرازي:ـينظر:تف200
 25-24ـ النبأ/201
 .   3/704ـ ينظر : شرح األشمونّي :  202
 .   234ـ ينظر : أبنية الّصرف في كتاب سيبويه : 203
 .   104/ 1ـ المزهر : 204
 .   13ـ ينظر : جموع الّتصحيح والّتكسير في العربية : 205
،ارتشاف الّضرب:   2/548،شرح الجمل للّزجاجّي:3/704،شرح األشمونّي:5/71،شرح المفصل: 178/ 2ـينظر:الكافيةفي الّنحو:206

   110،الفيصل في ألوان الجموع :24  – 1/23،الّنحوالوافي: 1/192
 .  178/ 1ـ شرح الكافية : 207
 75ريم/ـ م208
 ,  7/333,المحكم والمحيط األعظم:200/ 1,مجمل اللغة:2/460,الصحاح: 2/101ـ ينظر:المحيط في اللغة:  209
 73ـ مريم/210
 ,  4/30,المحررالوجيز:38-3/37,تفسيرالزمخشري:343/ 3,وينظر:معاني القرآن وإعرابه:16/78ـتفسيرالمراغي:211
 .   3/704ـ شرح األشمونّي : 212
 ،.  1/219،ارتشاف الّضرب:4/109،حاشيةالّصبان: 4/884،شرح الكافية الّشافية:3/347،المقتضب:4/101ـينظر:الكتاب:213
 .   234  – 233ـ ينظر : أبنية الّصرف في كتاب سيبويه : 214
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 .  83ـ ينظر : جموع الّتصحيح والّتكسير في العربية : 215
 85ـ مريم/216
 , 3/464, اللسان: 882/ 2,التبيان في إعراب القرآن:877,المفردات في غريب القرآن:9/440ـ ينظر:المحكم والمحيط األعظم:217
 .  4/37,تفسيرالثعالبي:32/ 4,وينظر:المحررالوجيز:7/298ـالبحرالمحيط:218
 , 3/42,تفسيرالزمخشري:18/245ـينظر:تفسيرالطبري:219
   92, 91, وينظر:  88ـ مريم/220
   323-9/321,تاج العروس:  468-467/ 3,اللسان:554/ 2,الصحاح:2/359,محيط اللغة: 14/125:,تهذيب اللغة71/ 8ـينظر:العين:221
-11/151,تفسيرالقرطبي:3/148,تفسيرزادالمسير:30/ 4,المحرر الوجيز:3/39,تفسيرالزمخشري:18/247ـينظر:تفسيرالطبري:222
 .  554-2/553,تفسير اآللوسي: 5/260,تفسيرابن كثير:2/83,الدرالمصون:152
 .  184/ 10ينظر:اللسان:  ـ 223
 .   62ـ من أسرار اللغة: 224
 .   1,االشتقاق, عبدهللا أمين:49,التعريفات:2/334,شرح الشافية: 169,التبيان في علوم القرآن: 26ـينظر:االشتقاق,ابن دريد:التقديم:225
 .   272ـ ينظر:أبجد العلوم :226
 .   88/ 2ـ الخصائص : 227
 .   32ـ شرح الَمراح : 228
 .  174،دراسات في فقه اللغة :  180، 72،ينظر:فقه اللغة للدكتورعلي عبد الواحد وافي:  1ـ  االشتقاق)عبدهللا أمين(:229

، الوجيزفي  270،أبحاث ونصوص في فقه اللغة: 62،من أسراراللغة: 1/346،المزهر: 136/ 2،الخصائص:32ينظر:االشتقاق البن الّسراج:ـ230
   291،فصول في فقه العربية: 32ينظر:شرح الَمراح في الّتصريف: ـ312
   .172، فقه اللغة :  63ـ  من أسرار اللغة :  322
 .  172،فقه اللغة: 270،أبحاث ونصوص في فقه العربية:172،تصريف األسماء:1/347،المزهر:2/88ـالخصائص: 332
 .  10، عمدة الّصرف : 32ـ  شرح المراح : 342
 .   1/347، المزهر : 2/136: ـ  الخصائص 352
 .     32ـ ينظر : شرح المراح : 362
 .  53  – 5,المبدع في الّتصريف: 2/136،الخصائص: 27–26ـينظر:االشتقاق البن دريد:372
 .   2ـ  االشتقاق، عبد هللا أمين  : 382
 .   249، أبنية الّصرف في كتاب سيبويه: 171، في فقه اللغة وقضايا العربّية : 2ـ ينظر: االشتقاق، عبد هللا أمين : 392
 .   218،الُمهّذب في علم الّتصريف: 166ـينظر:اللغةالعربيةمعناهاومبناها:402
   75،الّتطبيق الّصرفّي: 83لى علم النَّحووالّصرف:،المدخل إ209،أبنية الّصرف في كتاب سيبويه:75ـينظر:شذاالعرف في فن الّصرف:412
 ، 1/638،اإليضاح في شرح الُمفّصل:119/ 2،شرح الُمفّصل:1/144،األصول: 1/45،معاني الفّراء:4/414ـينظر:الكتاب:422
 .   2/293ـ ينظر : حاشية الّصبان :  432

 38ـ مريم/244
 ـ  246,تسهيل 1/59,شرح المفصل:1/12,التبيان في إعراب القرآن:72/ 1,معاني القرآن وإعرابه: 3/283ـ ينظر:األصول في النحو:245
  ,تفسيرالمراغي:13/69, اللباب في علوم الكتاب:7/63,الدرالمصون:109/ 11,وينظر:القرطبي:21/541ـتفسيرالرازي:247
 36ـ مريم/248
 ,معجم 4/2115,شرح الكافية الشافية: 311-310,الممتع الكبيرفي التصريف:102,المفردات في غريب القرآن:  822ـينظر:التبصرة:249
 153ـ األنعام/250
   16/51,تفسير المراغي:11/108,تفسيرالقرطبي:21/539,تفسيرالرازي:1/146 ,وينظر:معاني القرآن وإعرابه: 16/105ـالتحريروالتنوير:251
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 ،أبنيةالّصرف في كتاب 76،شذا العرف: 129، شرح المراح:2/302،األشمونّي:92،شرح الحدود النَّحوّية:71/ 2ـينظر:شرح الّتصريح:252
 .   503/ 1،شرح شذور الّذهب:  274،شرح قطر الّندى: 130  – 2/129،شرح ابن عقيل:455 –2/454ينظر:الُممتع في الّتصريف:ـ 532

 61ـ مريم/254
اج:1/172ضب,المبّرد:ـينظر:المقت255    3/39,شرح الشافية للرضّي:2/549,الممتع الكبيرفي التصريف:3/336,معاني القرآن وإعرابه,الزَّجَّ
 45ـ اإلسراء/256
 .  13/94,اللباب في علوم الكتاب: 14/ 14اللسان: ,400/ 4, المخصص:2/170ـ ينظر: معاني القرآن,الفّراء:257
 . 4/342ني القرآن,النَّحَّاس: ,وينظر:معا3/27ـتفسيرالزمخشرّي:258
 55ـ مريم/259
 .  334/ 3ـ ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 260
 .    385-4/384ـ ينظر : الكتاب: 261
 .  456/ 2,مشكل إعراب القرآن: 2/257ـينظر:األصول في النحو:262
 .   3/14ـ ينظر : إعراب القرآن, النَّحَّاس: 263
 .   170-2/169 ـ ينظر : معاني القرآن للفّراء:264
 .   538ـ ينظر : الممتع : 265
 .  11/116, تفسير القرطبّي : 3/14, إعراب القرآن للنَّحَّاس: 334/ 3ـ ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 266
 .  483/ 13, اللباب في علوم الكتاب :  7/276, البحر المحيط :   334/ 3ـ ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 267
   3/171, شرح الشافية للرضّي: 602,أدب الكاتب ,ابن قتيبة: 541ـ ينظر:المفصل في صنعة اإلعراب: 268
   71, وينظر أيضا: اآلية  21ـ مريم/269
 . 9157/ 15,  9061-15/9060,تفسيرالشعراوي:10/20,التحريروالتنوير:21/524,تفسيرالرازي:18/165ــينظر:تفسيرالطبري:270
 23ـ مريم/271
 .  21/526, تفسيرالرازي: 3/11, تفسيرالزمخشري:13/56,تهذيب اللغة: 18/171,تفسيرالطبرّي:304/ 7نظر:العين:ـ ي272
رف: 277،الُمهّذب في علم التصريف:275،أبنيةالّصرف في كتاب سيبويه: 77ينظر:شذاالعرف:ـ 273    92،الَمدخل إلى علم النَّحو والصَّ
 . 280-277ب في علم التصريف: هذّ ,المُ 151 – 1/143:،شرح الّشافية35 – 4/16ينظر:الكتاب:ـ 742

 66,  33, 31, وينظر:15ـ مريم/275
 ,اللباب في علوم  539/ 2,الدرالمصون:111/ 15,اللسان: 184-183/ 5,تهذيب اللغة:626-625/ 2ـالتبيان في إعراب القرآن:276
 ,  4/314,اللباب في علوم الكتاب:2/540,الدرالمصون: 2/68,البحرالمحيط:14/211 ,اللسان: 9/269,تهذيب اللغة: 317/ 3ـينظر:العين:277
 31ـ مريم/278
 67ـ مريم/279
,أضواء  73/ 16,تفسيرالمراغي: 131, 11/105تفسيرالقرطبي: ,21/518,تفسيرالرازي:18/160,193ينظر:تفسيرالطبري:ـ 280

 .  100-16/99, التحرير والتنوير:3/473البيان:
 .                                           63, 18, وينظر أيضًا : اآليتان /13ـ مريم/281
,شرح  10/37,شرح المفصل: 141,الممتع الكبير في التصريف:848,849/ 2,التبصرة والتذكرة:1/148ـ ينظر:سر صناعة اإلعراب:282

 3/80الشافية للرضّي : 
 .   335,   2/334:   ـينظر:اللباب في علل البناء واإلعراب283
 ,شرح 266/ 2,آمالي ابن الشجرّي:145/ 1,سرصناعةاإلعراب:3/269,األصول في النحو: 1/91,المقتضب:4/239ـ ينظر:الكتاب:284
 , 172-171/ 1,الدرالمصون:404-403/ 15,اللسان: 21/521,تفسيرالرازّي:9/200ـ ينظر:التهذيب:285
 25ـ مريم/286
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 ,التبيان في إعراب 509/ 7,المحكم والمحيط األعظم:2305/ 6,الصحاح:2/166ـ ينظر:معاني القرآن للفّراء:287
 ,فتح  589/ 7,الدرالمصون:11/95,تفسيرالقرطبي: 3/127,وينظر:تفسيرزادالمسير:3/397ـأضواءالبيان:288
 3ـ مريم/289
 .  268/ 16,الجدول في إعراب القرآن:1/176,المصباح المنير: 202/ 2,مقاييس اللغة:6/2329ـ ينظر:الصحاح:290
   380-8/379,تفسيراآللوسي:21/507,تفسيرالرازي:3/117,تفسيرزادالمسير: 3/3,:تفسيرالزمخشري:8/722ـينظر:التفسيرالقرآني للقرآن:291
 6ـ مريم/292
 ,شرح الشافيةللرضّي: 2/394ـ ينظر:اللباب في علل البناءواإلعراب:293

 .  3/329, حاشيةالصبان: 2/709,شرح التصريح على التوضيح: 4/220,شرح ابن عقيل,:2/819
, أضواءالبيان:  13/14,اللباب في علوم الكتاب:82/ 11,القرطبي:3/120,زادالمسير:18/147ـينظر:الطبري:294

 .  8/382,تفسيراآللوسي:3/366
 19ـ مريم/295
                      ,معجم مفردات اإلعالل واإلبدال باب الزاي .             15/232ـ ينظر:الجدول في إعراب القرآن:296
 ,تفسير16/83,التحريروالتنوير:8/396,تفسيراآللوسي:523,23/347-21/522,تفسيرالرازي:18/164ـينظر:تفسيرالطبري:297

   15/9056الشعراوي:
 65, وينظر : أيضًا : اآلية/ 7ـ مريم/298
 65ـ مريم/299
, البحر   403/ 14, اللسان: 2/512,تقسيرالرازي: 3/5سيرالزمخشري:تف ,15/463,تفسيرالطبري:2/162ـ ينظر:معاني القرآن للفّراء :300

 .  274/ 16, الجدول في إعراب القرآن:7/284المحيط:
 43, 17وينظر: 10ـ مريم/301
 .   279/ 16  ,الجدول في إعراب القرآن:38/337,تاج العروس:14/415  ,اللسان:112/ 3,مقاييس اللغة:13/88ـ ينظر:تهذيب اللغة:302
 10مريم/ـ 303
 17ـ مريم/304
 43ـ مريم/305
  , 415, 15/394,تفسيراآللوسي:111, 11/91تفسيرالقرطبي: ,515/ 21,تفسيرالرازي:204, 18/152ـ ينظر:تفسيرالطبري:306

 116, 16/73التحريروالتنوير:
   48, 32, وينظر: 4ـ مريم/307
,معجم مفردات اإلعالل واإلبدال  12/356ي إعراب القرآن:,الجدول ف387/ 38,تاج العروس: 438/ 14,اللسان:6/515ـينظر:المحكم:308

 باب الشين .
 4ـ مريم/309
 32ـ مريم/310
 48ـ مريم/311
,تفسيرابن 11/103,تفسيرالقرطبي: 21/536,تفسيرالرازي:3/117,143,تفسيرزادالمسير: 18/192,208ـينظر:تفسيرالطبري:312
 16/100,التحريروالتنوير:8/419,تفسيرااللوسي: 5/269السعود   , تفسيرأبي13/80, اللباب في علوم الكتاب:5/29كثير:
 37ـ مريم/313
 .  417/ 2,المصباح المنير: 410- 409/ 12, اللسان:  355/ 4,مقاييس اللغة:1988 -5/1987ـ ينظر:الصحاح:314
,  8/411سي:, اآللو 13/67, اللباب في علوم الكتاب:11/108, القرطبي: 540/ 21, الرازي:3/17ـ ينظر:الزمخشري:315

 .     38  - 9/37, التفسير الوسيط:107 -  16/106,التحريروالتنوير:52  - 16/51تفسيرالمراغي:
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 57, وينظر: 50ـ مريم/316
,  3/25, الجدول في إعراب القرآن:4/324, اللباب في علوم الكتاب:2/545, الدر المصون: 1/205ـ ينظر: التبيان في إعراب القرآن:317

 ل واإلبدال باب العين . معجم مفردات اإلعال
,  21/548,تفسيرالرازي:19/ 4,المحررالوجيز:3/22,تفسيرالزمخشري:333/ 3 ,معاني القرآن وإعرابه: 18/208ـ ينظر:تفسيرالطبري:318

 .  16/125,التحريروالتنوير:8/440,تفسيراآللوسي:11/113تفسيرالقرطبي:
 57ـ مريم/319
,  8/460 , تفسيراآللوسي:21/550,تفسير الرازي:3/135,زادالمسير:4/21 ,المحررالوجيز:335-3/334ـ ينظر:معاني القرآن وإعرابه:320

 .   15/9128, تفسير الشعراوي:16/63تفسير المراغي:
 27ـ مريم/321
 .  16/292, الجدول في إعراب القرآن: 497ـ 4/496,مقاييس اللغة: 15/174,تهذيب اللغة:281/ 8ـ ينظر:العين:322
ـ   21/529,تفسيرالرازي:3/128,تفسيرزادالمسير:3/321,تفسيرالبغوي:3/327 ,معاني القرآن وإعرابه:2/166ـ ينظر:معاني القرآن للفراء:323
 .  7/257: ,البحرالمحيط11/99,تفسيرالقرطبي:530
 28ـ مريم/324
 22ـ مريم/325
 . 94/ 5, مقاييس اللغة : 166/ 18ـ ينظر :تفسيرالطبرّي:  326
  15/9062,تفسيرالشعراوّي : 21/526,تفسيرالرازي:2462/ 6,الصحاح :674-673,المفردات في غريب القرآن:2/3ـ ينظر:مجازالقرآن:327

 46ـ مريم/328.
 .   442/ 4ـ  ينظر : المخصص : 329
 .    393/ 2, المخصص :  1/228ـينظر:الكتاب : 330
-2/228,أساس البالغة: 777-776,المفردات في غريب القرآن:5/346,مقاييس اللغة: 274ـ ينظر:غريب القرآن,ابن قتيبة:331
 .   9/404,اللباب في علوم الكتاب: 21/546, تفسيرالرازي:3/134,زادالمسير:229
, اللباب في علوم  271-7/270,البحرالمحيط:21/546,تفسيرالرازّي: 21-3/20سيرالزمخشرّي:,تف18/207ـينظر:تفسيرالطبرّي:332

   13/78الكتاب:
 56, 54, 53, 51, 49,  41, وينظر: 30ـ مريم/333
,شرح  1/40,التبيان في إعراب القرآن: 1/145, معاني إعراب القرآن:1/161, المقتضب: 555, 3/460ـ ينظر: الكتاب: 334

 . 1/146, الجدول في إعراب القرآن:2/128,اللباب في علوم الكتاب : 401/ 1, الدرالمصون: 35/ 3:الشافية:للرضي
 . 220/ 1ـ ينظر : البحر المحيط:335
 . 3/120ـ النهاية في غريب الحديث: 336
,  163-1/162,اللسان: 1/853,مجمل اللغة: 349-348/ 15,تهذيب اللغة:113ـ 2/112ـ ينظر:الزاهرفي معاني كلمات الناس: 337

,حاشيةالصبان:  448 -1/444,التاج:2/128,اللباب في علوم الكتاب:1/399الدرالمصون: 
   113-16/112,التحريروالتنوير:421/ 8,اآللوسي:1/18

 52ـ مريم/338
 , معجم مفردات اإلعالل واإلبدال باب46/ 13,الجدول في إعراب القرآن:811/ 13,اللباب في علوم الكتاب:607/ 7ـينظر:الدرالمصون:339
 النون  
,  497/ 1,جمهرةاللغة:333/ 3ـ ينظر:معاني القرآن وإعرابه:340

  , 40/31,تاج العروس:7/275,البحرالمحيط:549ـ21/548,تفسيرالرازي:3/135,تفسيرزادالمسير:4/20المحررالوجيز:
 .                                     16/128التحريروالتنوير:
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، شرح شذور الّذهب:  6/70,المفصل في صنعة اإلعراب: 145/ 1،األصول في النحو:1/164ينظر:الكتاب:ـ في تعريف صيغ المبالغة 341
 . 331،الكامل في النَّحوواإلعراب والّصرف : 392

 .   145/ 1ينظر:األصول في النحو: ،70/ 6ـ شرح الُمفّصل: 342
 .   560/ 1ـ   ينظر : شرح الجمل للّزجاجّي : 343
 .   1/560، شرح الُجمل :  70/ 6ينظر : شرح الُمفّصل :  ـ  344
,اإلعجازالبياني للقرآن الكريم ومسائل ابن األزرق لعائشةعبد 1003, الكليات:2/75,همع الهوامع:24ينظر:الفروق اللغويةللعسكري:ـ 345

 117ـ 114,معاني األبنيةللدكتورفاضل السامرائي: 232الرحمن بنت الشاطيء:
 .   241/ 1: الُمنصف : ينظر ـ  346

 .  28, وينظر أيضًا : اآلية/20ـ مريم/347
 .   2/402ـ ينظر : معاني القرآن لألخفش : 348
 .  35/ 13,اللباب في علوم الكتاب :7/249,البحرالمحيط:3/10ـينظر:تفسيرالزمخشري:349
 .  584/ 6,الجدول في إعراب القرآن: 578/ 7,الدرالمصون:5/106ـينظر:المخصص: 350
 .  3/231ـ ينظر : األشباه والنظائر,السيوطّي : 351
 6/75,إعراب القرآن وبيانه :7/249,البحرالمحيط:2/869ـينظر:التبيان في إعراب القرآن:352
 .   549ـ ينظر : الممتع الكبير في التصريف : 353
, المصباح المنير:  7/249,البحرالمحيط:76/ 14, اللسان: 21/523الرازّي: ,تفسير3/12,تفسيرزاد المسير2/52ر:جمهرة اللغة:ـ ينظ354

 .  9058-15/9057,تفسيرالشعراوّي: 1/57
 44, وينظر أيضًا : اآلية/ 14ـ مريم/355
 .  28-27/ 13,اللباب في علوم الكتاب : 7/576,الدرالمصون: 7/246,البحرالمحيط:8/ 4ـينظر:المحررالوجيز:356
 .   39/58,تاج العروس:15/67,اللسان:335/ 4,مقاييس اللغة:198-197/ 2ـينظر:العين:357
 .  14ـ مريم/358
 77/ 16,التحرير والتنوير : 4/8ـ ينظر : المحرر الوجيز :  359
   44ـ مريم/360
 .   51/9100, تفسير الشعراوي:16/117,التحريروالتنوير: 8/293,تفسيراآللوسي:21/518ـينظر:تفسيرالرازي:361
 47ـ مريم/362
   450/ 37, تاج العروس: 2/84, مقاييس اللغة:6/2316,الصحاح:5/168,تهذيب اللغة:306-305/ 3ـ ينظر:العين:363
,تفسير الزمخشري:  333/ 3,معاني القرآن وإعرابه: 2/169لفراء:,وينظر:معاني القرآن ل11/113ـ تفسيرالقرطبي:364

,تفسير الشعراوي: 16/121, التحرير والتنوير:8/419,تفسيراآللوسي:9/412, اللباب في علوم الكتاب:21/547,تفسيرالرازي:3/21
15/9105-9106   . 

 64ـ مريم/365
, الجدول في  40/80,تاج العروس: 324/ 15, اللسان: 8/581األعظم:,المحكم والمحيط 5/422, مقاييس اللغة:304/ 7ـ ينظر:العين:366

 , معجم مفردات اإلعالل واإلبدال باب النون .  322/ 16إعراب القرآن:
, المحرر  30-3/29, تفسيرالزمخشري:16/ 3, إعراب القرآن للنحاس:18/225, وينظر:تفسيرالطبري:3/140ـ تفسيرزاد المسير:367

 . 13/100, اللباب في علوم الكتاب:21/555, الرازي:4/24الوجيز:
 45, وينظر: 5ـ مريم/368
,معجم مفردات اإلعالل واإلبدال باب  242-241/ 4,تاج العروس: 413-411/ 15,اللسان: 6/2529,الصحاح:356/ 8ـينظر:العين:369
 الواو  
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,تفسيرابن 11/79,تفسيرالقرطبي:21/58,تفسيرالرازي:3/226تفسيرالبغوي: , 18/147,وينظر:تفسيرالطبري:15/9030ـتفسيرالشعراوي:370
 .  283-8/282,تفسيراآللوسي:5/213كثير:
 .   416/ 8, تفسير اآللوسي:4/18الوجيز:,المحرر 3/20,تفسير الزمخشري:18/204,وينظر:تفسيرالطبري:15/9100ـتفسيرالشعراوي:371
 .  260/ 4, وينظر :تاج العروس :  1/755ـ اللسان :  372
 .  121,اللمع في العربية :178, شرح ملحة اإلعراب,أبو محمدبن قاسم الحريرّي : 50لة:ـ ينظر: التكملة لكتاب الص373
 .  2/143, اللباب في علل البناء واإلعراب :  5/141ـ ينظر : شرح المفصل :  374
 .   2/143ـ ينظر : اللباب في علل البناء واإلعراب : 375
 .   2/327ـ ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  376
 26ـ مريم/377
                                          16/290, الجدول في إعراب القرآن:13-12/ 6, اللسان:904/ 3 , الصحاح:13/60, تهذيب اللغة:7/308ـ ينظر: العين: 378
,  3/389,فتح القدير:248,التبيان في تفسيرغريب القرآن: 21/529,تفسيرالرازي:3/182ـ ينظر:التفسيرالوسيط للواحدي: 379

 .  16/94التحريروالتنوير:
 16ـ مريم/380
 ,  1/163معاني القرآن للفراء:, 3/ 2ـ ينظر: مجاز القرآن: 381
الجدول في إعراب , 11/90, تفسيرالقرطبي:21/520,تفسير الرازي: 3/133 ,تفسيرزادالمسير:4/9الوجيز: ,المحرر 18/162الطبري:تفسير 

   282/ 16القرآن:
 .  6/404,اللسان: 1189/ 3,الصحاح:1/368تهذيب اللغة:ـينظر:382
 . 5/204ـينظر:تاج العروس:383
 .  767  ,تسهيل الفوائد:2/186,شرح الشافية:400ـ ينظر:الُمقّرب:384
 .   121,ينظر:الجموع في العربّية:3/199ـ شرح األشمونّي :385
 .   1/177ـشرح الكافية:386
 .  2/ 5ـينظر:شرح المفّصل:387
   8,الفيصل في ألوان الجموع:292,أبنية الصرف في كتاب سيبويه:63/ 1,ينظر:شرح ابن عقيل:3/ 5مفصل:ـشرح ال388
 .  48التعريفات: ,71,الكافية في النحو:2/281ـ ينظر: الُمفّصل في صنعة اإلعراب:389
 . 7والتكسيرفي العربّية:,جموع التصحيح 180ـ2/179,شرح الكافية:1/4,همع الهوامع :403ـ ينظر:الُمقّرب:390
 .  22/ 1ـينظر:همع الهوامع:391
أبنية   ,48, التعريفات:301/ 4,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:72 ,الكافية في النحو:2/81ـينظر:الُمفّصل في صنعة اإلعراب:392

 105,صيغ الجموع في العربّية:21-20 ,جموع التصحيح والتكسير:292الصرف في كتاب سيبويه:
 . 14/ 1دراسات في قواعداللغةالعربّية: ,3/669,شرح األشموني:4/114ينظر:شرح ابن عقيل: ـ 393
 .129,عمدة الصرف: 9,وينظر:جواهر القاموس في الجموع والمصادر:114/ 4ـ شرح ابن عقيل:394
 . 1/68ـ ينظر:اللمع في العربية:395
, مابعدها, شرح 128-4/114,شرح ابن عقيل:85-2/ 2,شرح الُمفّصل:2/193,ومابعدها,المقتضب:4/47ـينظر:الكتاب:396

 ,مابعدها.123,صيغ الجموع في العربّية:2/669األشموني:
 . 292,أبنية الصرف في كتاب سيبويه:99,شذا العرف في فن الصرف: 3/670,شرح األشموني:3/254ـ ينظر:أوضح المسالك: 397
 . 3/670,شرح األشموني:2/300,شرح التصريح:4/224,شرح ابن عقيل:73ـ ينظر:الكافية في النحو:398
 .   99,شذا العرف:670/ 3ـ ينظر : شرح األشموني:399
   321/ 4،أوضح المسالك:  317 –2/300،شرح الّتصريح: 698  –3/670ومابعدها،شرح األشمونّي: 4/114ـ ينظر:شرح ابن عقيل: 400
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 .   286ـ ينظر : الفيصل في ألوان الجموع : 401
 97ـ مريم/402
 .  9/139,تاج العروس:3/291, اللسان: 5/203, مقاييس اللغة:114/ 1,جمهرة اللغة:8/9ـ ينظر: العين: 403
,  21/568, تفسيرالرازي:4/35:الوجيز,المحرر 3/48,تفسيرالزمخشري:347/ 3وإعرابه:,معاني القرآن 4/235ـ ينظر:تفسيرالطبري:404

 .   6/153, إعراب القرآن وبيانه:8/459, تفسيراآللوسي:7/305, البحر المحيط: 11/162تفسيرالقرطبي: 
 58ـ مريم/405
 .   7/277لبحرالمحيط: , ا  2/130,معاني القراءات,األزهرّي: 407ـ ينظر : السبعة في القراءات,ابن مجاهد: 406
 .   335/ 3ـ ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 407
 72, وينظر أيضا : اآلية/68ـ مريم/408
 7/287المحيط :  ,البحر26/ 4,المحررالوجيز:407ـ ينظر:السبعةفي القراءات:409
 .   187ـ ينظر : المفردات في غريب القرآن : 410
 .  338/ 3ـ ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 411
 .  13/171,شرح الشافية للرضّي : 551ـ ينظر:الممتع الكبيرفي التصريف:412
   475/ 3, أضواء البيان : 11/133, تفسيرالقرطبي: 3/33, تفسيرالزمخشري: 238/ 18ـ ينظر: تفسيرالطبري: 413
 70ـ مريم/414
,  3/476,أضواءالبيان :326-325/ 16القرآن: ,الجدول في إعراب4/27المحررالوجيز: ,18/229,الطبري:2/10ـ ينظر:مجاز القرآن:415

 .  148/ 16التحريروالتنوير: 
 .   13/115,اللباب في علوم الكتاب : 209/ 6, البحرالمحيط: 490ـ ينظر :المفردات في غريب القرآن :  416
 ـ ينظر ما ورد في جثّيا417
 .  69, وينظر أيضًا : اآلية/ 8ـ مريم/418
 550,الممتع الكبير في التصريف:11/ 2,التبيان في إعراب القرآن:6/2418,الصحاح:4/384ـ ينظر:الكتاب:419
 21ـ الفرقان/ 420
 69ـ مريم/421
 .   2/265ـينظر : معاني القرآن للفّراء: 422
  2/256, , وينظر: األصول في النحو : 4/384ـ الكتاب : 423
 .   2/823,شرح الشافية للرضّي :  6/2418,الصحاح :  18/ 13ـ ينظر:اللباب في علوم الكتاب : 424
 .   350ـ ينظر :الممتع الكبير في التصريف : 425
 .    173/ 3,شرح الشافية للرضّي:  2/256ـينظر:األصول في النحو:426
 .   534/ 8,تاج العروس: 15/28,اللسان:6/2418ـينظر:الصحاح: 427
 .   16/71ـ التحرير والتنوير : 428

 
.   


