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 الملخص : 

فاختص البحث , بٌة قد شاعت أبنٌة المصادر فً القرآن الكرٌم بكثرة , فأبنٌة القرآن أهم البنى التً ٌستقً منها علم العر

بدراسة هذه األبنٌة من المصادر , إذ تكون من مقدمة وخمسة أبنٌة وخاتمة بالنتابج , حٌث استند فٌها الباحث إلى المصادر 

القدٌمة والحدٌثة المتصلة بموضوع البحث . فالصرف علم جلٌل القدر , ألّنه مٌزان العربٌة , ونعرف به أصول كالم 

أبنٌة المصادر محاوالً الوصول إلى النتابج المرجوة من ذكر أبنٌة المصادر الثالثٌة وغٌر  العرب , لذلك شرعت فً دراسة

الثالثٌة , وقد اخترت منها منها نماذج عدة ذكرها المعٌنً فً كتابه للوقوف على أثر هذا العالم وجهده , وخلصت الدراسة 

وما موضع القرآن وأّنها تستحق الوقوف عندها وتتبعها  إلى أّن أبنٌة المصادر فً القرآن الكرٌم ظاهرة منتشرة فً معظم

 رافقها من اختالف فً المعانً عند تغٌر حركاتها وأوزانها , والبحث كفٌل باإلجابة ببٌان ما ذكر آنفاً  . 

The structure of the sources in the Holy Qur,an has been widely spread . Linguists considered 

the difference in the meaning of each of the sources of the same verb as a reason for the 

multiplicity of the structures of the sources . The researcher relied on the ancient and 

modern approved sources related to the topic of research, including : Sibawayh,s book and 

the custom the refinement of the language the crown of the bride and the meanings of the 

Qur,an for the fur and Al-Akhfash , Al-Nahhas , Tafsir Al-Tabari, Al-Tibayan in the 

Interpretation of the Qur,an and others . The researcher dealte with five buildings : the first 

(active or active) and for example (wilayah) It was a source in buth buildings , so it is open to 

the fa, meaning victory and broken fa, meaning the sultan , The second (verb) and its likeness 

(about) is an adverb t transforms , and the third (verb and active) and its example (its course 

and anchor) , And the fourth (active and passive) and its example (Fawaq wa   Bara,) , As for 

the fifth (verb) and its example (room)                                                                                 .                
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 المقدمة : 

ال رٌب أّن اللغة من أعظم نعم هللا تعالى التً أنعم بها على البشر جمٌعاً , وهً وسٌلة البٌان , وأداة الفكر 

ال ٌأتٌه الباطل بٌن ٌدٌه وال من خلفه , وإّنً  يخٌر العلوم العلم بكتاب هللا العزٌز الذوآلة االتصال , وإّن 

وقواطع البٌان فً  قد عزمت أّن ٌكون موضوع بحثً )أبنٌة المصادر عند المعٌنً فً كتابه لوامع البرهان

البنى التً ٌستقى منها علم  ة القرآن أهم( , واخترت أبنٌة القرآن الكرٌم مادة للبحث , ألّن بنٌمعانً القرآن

ألّننا نجد بعض قبابل  بنٌة واختالفها اختالف اللهجات  العربٌة , وأوثقها وأفصحها . إّن من أسباب تعدد األ

واختالف المعنى لذلك عّد علماء اللغة اختالف معنى  العرب قد تستعمل مصدراً ال تستعمله قبٌلة أخرى ,

اعتمد الباحث فً هذا البحث على  ,باً فً تعدد أبنٌة المصادر كل مصدر من مصادر الفعل الواحد سب

لبحث على مقدمة التً بٌن ٌدي القارئ , وقسمت ا المتصلة بموضوع الدراسة ,مصادر القدٌمة والحدٌثة ال

  الملخص . وقبل كل ذلك  , ة بالمصادر والمراجعوقابم , وهوامش للبحث , وخاتمة , خمسة أبنٌة وعلى

   -: اومنه المصادر عند المعٌنً فً كتابه لوامع البرهان منعّدة  أبنٌة وردت

 -أو ِفَعالة : َفَعالة-ٔ

ٌر ُعْقًبا فً قوله تعالى : )) هذا البناء ورد ٌر ثَ َوابًا َوَخي ْ  (  . ٔ) (( ُىَناِلَك اْلَوََليَُة لِلَِّو اْلَْقِّ ُىَو َخي ْ

فً  السماعٌة وجاء من الفعل الثالثً المتعدي, وهذا الوزن من األوزان )َفَعالة(  ٌن :فجاءت هذه اللفظة )َوالٌة( على وزن

ْفِعُل( - )َفِعلَ باب  ٌَ  ًَ ْولًِ( -)َولِ ْفِعُل( ألنه دّل على مهنة   وزن قٌاسًال)ِفَعالة(, وهذا , و ٌَ ٌَ وأصل  , (ٕ) فً باب )َفِعَل 

ولفظة )والٌة( تحمل معنٌٌن فً قراءتها , األول بفتح الواو تعنً النصرة , واآلخر  , (ٖ))ولً( هو القرب والدنو الفعل 

 .   (ٗ)اإلمارة       بكسرالواو تعنً

ًَّ من بكسر الواو أعجب إلٌه من فتحها , إذ قال : )) وكسر الواو فً الوالٌة أعجب إلأّن )والٌة(  هـ(5ٕٓ) الفراء ذكر

عنى الُنصرة , وكان الكسابً ٌفتحها وٌذهب بها إلى النصرة , وال أراه ذلك إذا كانت فً م كثر منفتحها   ألنها إنما تفتح أ

 .  (٘)ما جمًٌعا (( علم التفسٌر . وٌختارون فً ولٌِته ِوالٌة الكسر , وقد سمعناهما بالفتح والكسر فً معناه

ِفَعالة( بمعنى واحد , والَوالٌة والِوالٌة هما بمعنى النصرة , ٌقال وإلى أّن البناءٌن )فَعالة ,  هـ(ٕٗٗ) وذهب ابن السكٌت

ًَّ َوالٌة جمٌعاً   .   (ٙ)هم عل

, قال : )) فقرأ بعض أهل المدٌنة والبصرة  كسر الواو فً )والٌة( على فتحها عند قراءتها هـ(ٖٓٔ) رّجح الطبريو

ًُّ الذٌن آمنوا(  والكوفة )هنالك الَوالٌُة( بفتح الواو من الوالٌة , ٌعنون ... بذلك هنالك المواالة هلل , كقول هللا : )هللاُ ول

اء الكوفة )هنالك الِوالٌُة( بكسر الواو : من الملك والسلطان ... وأولى ٌذهبون بها إلى الَوالٌة فً الدٌن . وقرأ ذلك عامة قرّ 

 . ( 5)عقب ذلك خبره عن ُملكه وسلطانه ... (( القراءتٌن فً ذلك بالصواب , قراءة من قرأ بكسر الواو , وذلك أن هللا 

المصادر التً تدل على حرفة أو صناعة فهً على وزن )ِفَعالَة( كالِخبازة , والقِصارة , والِخٌاطة , واإلِمارة , والِسعاٌة ف

 وهذا مما ٌدلل على أّن الوالٌة بكسر الواو هً من الملك والسلطان أي الحرفة .  , (8)

                                                          -ٕ- 



فالمكسور مصدر الوالً والمفتوح مصدر الولً , قال :  , وقٌل : مصدران , نأّن فً الوالٌة لغتٌ هـ(ٓٙٗ) وذكر الطوسً

والَداللة . وقال قوم : هما مصدران فالمكسور )) وأما )الوالٌة( بفتح الواو , وكسرها فلغتان مثل الِوكالة والَوكالة والِداللة 

 .  (9)مصدر الوالً من اإلمارة والسلطان , والمفتوح مصدر الولً ضد العدو , تقول : هذا ولً بٌن الوالٌة (( 

)) قرأ حمزة   مع الطوسً بقوله لكنه أضاف معنى آخر عند فتح واو )والٌة( هو الربوبٌة , قال :  هـ(ٙٔ٘) واتفق البغوي

الكسابً )الوالٌة( بكسر الواو ٌعنً السلطان وقرأ اآلخرون بفتح الواو من : المواالة والنصر كقوله تعالى : )هللا ولً و

 .  (ٓٔ)الذٌن آمنوا( ... وقٌل بالفتح : الربوبٌة وبالكسر : اإلمارة (( 

وبالكسر ٌعنً : السلطان , وقٌل : بالفتح  : )) )هنالك الَوالٌُة هلل( بالفتح من المواالة والنصرة ,  هـ(5ٖ٘) قال المعٌنً

ًّ , أي : الربوبٌة , وبالكسر اإلما ؤون عّما سواه , وبالكسر  ٌتولّون هللا فً مثل تلك الحالةرة . وبالفتح مصدر للول وٌتبرَّ

      .   (ٔٔ)مصدر للوالً , أي : هللا ٌلً جزاءهم (( 

 ٌكشف نص المعٌنً عن اآلتً :

الربوبٌة , وهو مصدر للولً , فهو  رة وٌزاد فً داللتها معنىن المواالة والنصعلى )َفعالة( م مصدر )الَوالٌة( بالفتح-ٔ

ًَ )َفِعَل( , وقٌل : إّن هذا الوزن )َفعالة( سماعً فً كل األفعال سوى )َفُعَل(   . ( ٕٔ)من َولِ

أّن المصدر الذي , وهو مصدر للوالً , وة السلطان واألمارعلى )ِفعالة( ال تخرج عن داللة  مصدر )الِوالٌة( بالكسر -ٕ

ّن هذا الوزن سماعً سوى ما دّل على مهنة أو صنعة : بأ قٌلوٌدل على حرفة أو صناعة قٌاس مصدره )ِفعالة( بالكسر , 

ا  ًٌ   .   (ٖٔ)فٌها   فٌكون قٌاس

 . الفتح على الكسر  داللةومن خالل تقدٌم المعٌنً للوالٌة بالفتح على الكسر ٌبدو أّنه ٌرّجح 

: )) لفظ الوالٌة  , قالٌرى أّن قراءة الكسر بابها اللحن , أّنه  هـ(ٗ٘ٔ) عن أبً عمرو بن العالء هـ(ٙٓٙ) ونقَل الرازي

ففً قراءة حمزة والكسابً بكسر الواو وفً قراءة الباقٌن بالفتح وحكى عن أبً عمرو بن العالء أنه قال : كسر الواو لحن 

 .  (ٗٔ)كشاف( : الوالٌة بالفتح النصرة والتولً وبالكسر السلطان والملك (( قال صاحب )ال

ُحكً عن أبً عمرو واألصمعً أن كسر الواو هنا الوالٌة( ... قال : )) ) , هـ(5ٗ٘) وبمثل هذا نقل أبوحٌان األندلسً

 .   (٘ٔ) ألن فعالة إنما تجا فٌما كان صنعة أو معنى متقلًدا ولٌس هنالك تولً أمور ((   لحن

أّن الوالٌة بالفتح أو الكسر بمعنى واحد وقٌل الفتح والٌة النسب والكسر السلطان وتكون فعالة  هـ(5ٕٓٔ) اآللوسً وذكر

ء فً اللغة الوالٌة مصدًرا بالفتح والكسر وهما لغتان : )) وجا بالكسر فً األسماء لها معنى وفً المصادر معنى آخر , قال

بٌنهما فرق فالفتح والٌة مولى النسب ونحوه والكسر والٌة فٌه بمعنى واحد وهو القرب الحسً والمعنوي كما قٌل , وقٌل : 

ا ٌحٌط بشا السلطان ونسب ذلك إلى أبً عبٌدة ... ذهب المحققون من أهل اللغة من أّن فعالة بالكسر فً األسماء لم

والعمامة وفً المصادر ٌكون فً الصناعات وما ٌزاول باألعمال كالكتابة والخٌاطة والزراعة وٌجعل فٌه كاللفافة 

  .  (ٙٔ)والحراثة (( 

واالة فً حالة فتح الواو . وٌبدو للباحث فً ضوء ما تقدم أّن )الوالٌة( تأتً على معنٌٌن : األول : بمعنى النصرة والم

ر الولً : بمعنى اإلمارة والسلطان فً حالة كسر الواو , وهما فً كلتا الحالتٌن مصدران , فبفتح الواو مصد واآلخر

 بمعنى النصرة وبالكسر بمعنى  وٌبدو أّن المعٌنً اختلف عّمن سبقه بأّن الَوالٌة بالفتح عنده وبكسرها مصدر الوالً
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 السلطان , والذٌن سبقوه رأٌهم العكس . 

 ِفَعل :  -ٕ

َها ِحَوًَل عند المعٌنً فً قوله تعالى : ))  جاء هذا البناء ُغوَن َعن ْ  (  . 5ٔ)((  َخاِلِديَن ِفيَها ََل يَ ب ْ

وٌطرد فٌما كان اسماً  نحو َعُظم ِعَظماً , َصُغر ِصَغراً ,  المصدر على وزن )ِفَعل( , مكسور الفاء مفتوح العٌن ورد هذا

ْفعُ  سماعً وقد ُسمع فً باب )َفَعلَ  وهذا البناء , (8ٔ)تاماً على وزن ِفْعلَة نحو حٌلة وحٌل  ْفِعُل( ُل(ٌَ ٌَ وهذه .  (9ٔ) و )َفَعَل 

, إذ قال : )) زنة )ِفَعل( و )َفَعل( شا واحد , ولٌس بٌنهما إالّ كسرة )َفَعل( الصٌغة  )ِفَعل( ٌراها سٌبوٌه شا واحد مع 

  .   (ٕٓ)األول ... وقد ٌجا المصدر على ِفَعٍل , وذلك قولك : الصغر والكبر , والقدم والعظم , والضخم (( 

, قال : )) )ال ٌبغون عنها ِحَوال( ٌقول : ال ٌرٌدون عنها تحّوال وهو مصدر  ري إلى أّن )ِحَوالً( مصدر )حّول(ذهب الطبو

  .  (ٕٔ)تحّولت , أخرج إلى أصله , كما ٌقال : صغر ٌصغر صغرا , وعاج ٌعوج    عوجا (( 

ٌُرٌُدون عنها َتَحوُّ  هـ(ٖٔٔ) وٌرى الزّجاج الً , ٌقال : قد حال أّن )ِحَوالً( مصدر حال , والِحَوال الحٌلَة , قال : )) أي ال 

 فً مكانه ِحَوالً , كما قالوا فً المصادر َصُغَر ِصَغراً , وعُظَم ِعَظماً , وعادنً حبها ِعَوداً . وقد قٌل أٌضاً : إّن الِحَوالَ 

 .   (ٕٕ)الحٌلَُة , فٌكون على هذا المعنى , وال ٌحتالون منزالً غٌرها (( 

ٌَل(توجٌهٌن فً فعل )حِ  هـ(8ٖٖ) ونقل النحاس )) روى ابن  , قال : َوالً( هما : أّنه مصدر لـ)متحول( , أو أّنه مصدر لـ)َح

  .  (ٖٕ)نجٌح عن مجاهد قال متحوالً وقال غٌره هو من الحٌلة أي ال ٌحتالون فً غٌرها (( 

: )) الحول التحول أي ال ٌبغون متحوالً . وقد ٌكون معناه التحول من حال  ذلك بأّن معناه التحول , قال الطوسً وٌرى

 .  ( ٕٗ)(( كبراً  إلى حال , وٌقال حال عن مكانه حوالً مثل صغر صغراً أو كبر

      ال ٌحتالون ُنُزالً قال المعٌنً : )) )ِحَوالً( تحّوالً , مصدر َحاَل ِحَوالً مثل : َصُغَر ِصَغراً , وَعُظَم ِعَظماً . وقٌل : حٌلًة , 

 .   (ٕ٘)غٌرها (( 

 ٌكشف نّص المعٌنً عن مصدر )حال( فً احتمالٌن هما  : 

  ِفَعل( .  –ن , مّثل بـ)َفُعَل على وزن )ِفَعل( مكسور الفاء مفتوح العٌ (َحاَل ٌحول)( مصدر )ِحَوالً أنّ 

وقٌل معناه  التحّول واالنتقال من مكان إلى آخر ,ل على وزن )ِفْعلَة( , ومعنى )الحول( هو مصدر حال ٌحٌ)ِحٌلة( و

 )الحٌلة( أي الغدر والمكر . 

: )) الحول التحول , ٌقال : حال من مكانه حوالً كقوله عاد فً حبها عوداً ٌعنً ال أّنه بمعنى التحول , قال  الرازي وٌرى

 .  (ٕٙ)مزٌد على سعادات الجنة وخٌراتها حتى ٌرٌد أشٌاء غٌرها ... (( 

: )) ومعنى )حوالً( أي محوالً إلى غٌرها . قال ابن  إلى أّنه مصدر كالِعَوج والِصَغر , قال أبوحٌان األندلسًوٌذهب 

 .   (5ٕ)عٌسى : هو مصدر كالعوج والصغر ... (( 
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                                                                ٌره وغ: )) هو كما قال ابن عٌسى احتمالٌن فً )ِحَول( وهما أما مصدر أو اسم جمع مفرده حوالة , قال اآللوسً وذكر 

ن شا أعز مصدر كالعوج والصغر والعود فً قوله : عادنً حبها عودا ... أي ال ٌطلبون عنها تحوال إذ ال ٌتصور أن ٌكو

عندهم وأرفع منها حتى تنازعهم إلٌه أنفسهم ... وقال ابن عطٌه : كأنه اسم جمع وكأن واحده حوالة وال ٌخفى بعده , وقال 

                                                                 (  . 8ٕ)الزجاج عن قوم : هو بمعنى الحٌلة فً التنقل وهو ضعٌف متكلف ... (( 

جاء على وزن )فَِعل( وهو ووٌبدو للباحث فً ضوء ما تقدم أّن )ِحَوالً( مصدر من حال ٌحول من الفعل الثالثً المجرد 

شًء آخر , وهذا ما إلى  أو من شًءنتقال من مكان إلى آخر ا المصدر ٌدّل على التحول وهو االمصدر سماعً , وهذ

 ن العلماء .  ٌراه المعٌنً وٌبدو أّنه لم ٌختلف عّمن سبقه م

 :  وُمْفَعل َمْفَعل -ٖ

 (  . 9ٕ)((  َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اللَِّو ََمْرَاَىا َوُمْرَساَىا ِإنَّ َرِّبِّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ قوله تعالى : ))  عند المعٌنً فً انالبناء نورد هذا

ان , األول منهما ٌأتً من مٌمٌان أو اسما زمان أو مكوجاءت هاتان اللفظتان على وزن )َمْفَعل( و )ُمْفَعل( وهما مصدران 

ْفِعُل( ,  ٌَ فهو من الفعل الثالثً المزٌد على وزن مضارعه  وأما اآلخرالفعل الثالثً المجرد , وهو قٌاسً من باب )َفَعَل 

ٌُْفِعُل( نحو : أخرج  ضمومة وفتح ما قبل اآلخر وٌكون منوإبدال حرف المضارعة مٌماً م مخرجاً , وأصبح  –باب )أْفَعَل 

. وٌختلف المصدر المٌمً عن المصدر الصرٌح أّن األول ٌحمل معه عنصر الذات بخالف الثانً فهو    (ٖٓ)مصبحاً  –

  .   (ٖٔ)حدث مجرد من كل شا , والمصدر المٌمً فً غالب تعابٌره ٌحمل معنى ال ٌحمله المصدر األصلً 

إلى أّنهما تلفظان )َمجرٌاها وُمرساها( وهما من أجرٌت وأرسٌت وإذا كانت )َمجراها( كانت من  هـ(ٕ٘ٔ) ألخفشا و ذكر

بسم هللا َمجرٌاها وُمرساها( إذا جعلت من )أَْجَرٌُت( و )أَْرَسٌُت( وقال بعضهم )) )وقال اركبوا فٌها   جرٌت , قال : 

ألنه أراد أن ٌجعل ذلك صفة هلل عز وجل    وقال بعضهم )ُمْجِرٌها وُمْرِسٌها()َمْجراها وَمرساها( إذا جعلت من )َجَرٌُت( 

 ))(ٖٕ)   . 

الطبري إلى أّن قراءة الضم اشتقت من الفعل المزٌد بالهمزة )أجرى( , و )أرسى( , وأّن قراءة الفتح فً )مجراها(  و ذهب

, قال : )) قرأته عامة قراء أهل ٌجري( , وقراءة الضم فً )مرساها( من الفعل المزٌد  –من الفعل الثالثً المجرد )جري 

المدٌنة والبصرة وبعض الكوفٌٌن : )بسم هللا ُمْجَراها وُمْرَساها( بضم المٌم فً الحرفٌن كلٌهما , وإذا قرئ كذلك كان من 

مجراها( , وضمها من )مرساها( , فجعلوا )مجراها( )أجرى( و )أرسى( ... وقرأ عامة قراء الكوفٌٌن : بفتح المٌم من )

ٌُْرسً إرساء(من )جري ٌجري مصدًرا   .    (ٖٖ) (( َمْجَرى( , و )مرساها( من )أرَسى 

 وٌمكننا القول إّن قراءة الضم ٌغلب على اشتقاقها أّنها من الفعل المزٌد بحرف واحد )الهمزة(  . 

ها وضمها فً مرساها , وفتحها فٌهما وفتح المٌم فً مجرا , بضم المٌم فٌهما , باألوجه الثالثة الّزّجاج قراءتها بَ استصوو

, قال : )) وقد قربت على وجوه , قربت َمْجراها بفتح المٌم , وُمرساها بضم المٌم . وقربت ُمجراها وُمرساها بضم 

ٌُها المٌمٌن جمًٌعا . وٌجوز َمجراها وَمرساها , وكٌل صواب حسن . فأم ا من قرأ َمجراها بفتح المٌم , فالمعنى َجْر

وُمْرَساها المعنى وباهلل ٌقع إرساؤها , أي إقرارها . ومن قرأ ُمجراها وُمرساها . فمعنى ذلك باهلل إجراؤها وباهلل إرساؤها 

ا وَمجرًى , وَرَست ٌقال : أجرٌته ُمْجرى وإْجراًء فً معنى واحد . ومن قال َمجراها وَمرساها , فهو على َجرت َجْرًٌ 

 .   (ٖٗ)رَسى مستقرها (( . والمُ رُسًوا وَمْرسًى 
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                                                               : )) قرأ حمزة  , قال , وهما مصدرانأّنها تقرأ )َمجرٌها( بالٌاء بدل األلف وضم المٌم فً )ُمرساها( البغوي وذكر

والكسابً وحفص : )َمْجرٌها( بفتح المٌم أي : جرٌها )وُمْرساها( بضمها , وقرأ محمد بن محٌصن َمْجرٌها وَمرساها بفتح 

جراها وُمرساها( بضم المٌمٌن من جرت ورست , أي )بسم هللا( جرٌها ورسوها , وهما مصدران . وقرأ اآلخرون : )مُ 

 .   (ٖ٘)رساؤها )وهما أًٌضا مصدران( (( المٌمٌن من أجرٌت وأرسٌت , أي : بسم هللا إجراؤها وإ

َبح . ولم ٌجز قال المعٌنً : )) )ُمجراها وُمرساها( إجراؤها وإرساؤها بمعنى المصدر , أو بمعنى الوقت كالُمْمَسى والُمصْ 

 (  . ٖٙ)ألّن السفٌنة تجري وال ترسوا إالّ إذا أرساها المالّح ((  –راها وإن قرئ َمجْ  –َمْرَساها بالفتح 

                                                          ٌكشف نّص المعٌنً عن احتمالٌن فً )مجراها( واحتمال واحد فً )مرساها( :  

 )مجراها( تقرأ مرة بضم المٌم )ُمجراها( ومرة بفتح المٌم )َمجراها( . -ٔ

, وعلل ذلك بأّن السفٌنة تجري وال ترسوا إالّ إذا أرساها ساها( ولم ٌجز فٌها فتح المٌم )مرساها( تقرأ بضم المٌم )ُمر -ٕ

 المالّح . 

 وٌحتمل فً معناهما احتمالٌن أًٌضا : 

 أجرى وأرسى .  عنى المصدر , أي إنهما منم-ٔ

  عنى الوقت كالُممَسى والُمْصَبح أي وقت اإلجراء واإلرساء . م -ٕ

فً حالة الفتح )َمْفَعل( من الفعل الثالثً المجرد )جرى , رسى( . وفً حالة الضم )ُمْفَعل( وٌكون وزن المصدر المٌمً 

   من الثالثً المزٌد )أجرى , أرسى( . 

: )) )ُمجراها وُمرساها( : إجراؤها وإرساؤها , بمعنى المصدر , أو بمعنى مع المعٌنً بقوله  هـ(ٖ٘٘) النٌسابوري واتفق

ُجز )َمْرسٌها( بالفتح وإن قُرئ )َمْجرٌها(   ألن السفٌنة تجري وال ترسوا إال إذا أرساها  ٌَ الوقت كالُمْمِسً والُمْصبح , ولم 

 .   (5ٖ)المالّح (( 

المٌم منهما ٌكونان مصدرٌن أو اسمً زمان أو مكان وأّنهما من الفعل الثالثً المجرد , قال  أّنهما عند فتح اآللوسًوجّوز 

)) )مجراها ومرساها( نصب على الظرفٌة أي وقت إجرابها وإرسابها على أنهما اسما زمان أو مصدران مٌمٌان       : 

, أو زمانٌن , أو مكانٌن على أنهما من جرى ... وقرأ مجراها ومرساها بفتح المٌم مصدرٌن بمعنى اإلجراء واإلرساء 

 (8ٖ)ورسا الثالثٌٌن ... (( 

ما مصدران مٌمٌان ً األول وضمها فً الثانً , وهما إأّن الغالب فً قراءة )مجراها ومرساها( بفتح المٌم ف وٌبدو للباحث

 وإرسابها  .زمان أي وقت إجرابها جرى وأرسى( , أو اسما أعلى وزن )َمْفَعل وُمْفَعل( من )

 :  َفَعال , فَُعال -ٗ

جاءت )َفَعال( صٌغة سماعٌة فً كل األبواب , أما )فَُعال( فهً أًٌضا سماعٌة لكن لٌس دابًما فهً ترد قٌاسٌة فٌما دّل على 

أّن وٌرى الفراء .  (ٓٗ) وهو ما بٌن الحلبتٌن , فَُواُق الناقة وَفواقُها بمعنى واحد ك الصٌغتان . وتشتر (9ٖ)داء أو صوت 

  .   (ٔٗ)صٌغة )فَُعال( تأتً مصدراً واسماً 
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 فً مصداقٌن هما :  د المعٌنًوقد وردت هاتان الصٌغتان عن

 (  . ٕٗ)((  ََلَا ِمْن فَ َواقٍ َوَما يَ ْنظُُر َىُؤََلِء ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما  قال تعالى : ))-أ

 . )فَُعال( َفَعال( وعلى وزن ) )فواق( بقراءتٌن هذه اللفظة وقد قُربت

,  الفتح ورّجحأما الضم فمعناها ما بٌن الحلبتٌن   معناها الراحةوضمها , فالفتح  بفتح الفاء فّرق الفراء فً معنى )فواق(

ة أّمها ثم فاقة فً الّرضاع إذا ارتضعت الَبْهمَ . وأصله من اإل)) وقوله : )ما لها من فواٍق ...( من راحٍة وال إفاقة    قال : 

تركتها حتى ُتنزل شٌباً من اللبن , فتلك اإلفاقة والفُواق بغٌر همٍز . وجاء عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال : )العٌادة 

                                                                    اق ناقة( وقرأها قدر فُوَ 

ضّم حمزة وٌحٌى واألعمش َفَواق( بالفتح وهً لغة جٌدة عالٌة , والحسن وأهل المدٌنة وعاصم بن أبً النجود )

 (.ٖٗ)(( والكسابً

ورّجح الطبري أّن القراءتٌن بالفتح والضم ما هما إالّ لغتان , إذ قال : )) فقرأته عامة قّراء المدٌنة والبصرة وبعض أهل 

أهل العربٌة فً معناها إذا قربت )فَُواٍق( بضم الفاء . واختلف َفَواٍق( بفتح الفاء . وقرأته عامة أهل الكوفة : الكوفة )من 

إذا فتحت الفاء : ما لها من راحة , وإذا ضمت جعلها فُواق ناقة بعض البصرٌٌن منهم : معناها ,  بفتح الفاء وضمها , فقال

بعض الكوفٌٌن منهم ٌقول : معنى الفتح                                                           ما بٌن الحلبتٌن . وكان 

وف وال واف ... والضم فٌها واحد , وإنما هما لغتان مثل السَّ والصواب من القول فً ذلك أنهما لغتان , وذلك أنا لم نجد سُّ

قراءته ٌفّرقون بٌن معنى الضم فٌه والفتح , ولو كان مختلف المعنى باختالف الفتح اً من المتقدمٌن على اختالفهم فً أحد

 .   (ٗٗ)فٌه والضم , لقد كانوا فرقوا بٌن ذلك فً المعنى (( 

حها , أي ما لها من )رجوع( وعنده واحد فً الفتح والضم , قال : )) وفُواق بضم الفاء وفت ى )فواق(وٌرى الّزّجاج أّن معن

واق ما بٌن حلبتً الناقة , وهو مشتق من الرجوع أٌضاً ألنه ٌعوُد اللّبُن إلى الضرع بٌن الحلبتٌن , وأفاق من ُرجوع , والفُ 

 .   (٘ٗ)مرضه من هذا , أي رجع إلى الصحة . فالفواق هو من هذا أٌضاً (( 

والضم لغة تمٌم , قال : )) قرأ  لكّنه ذكر أّن الفتح لغة قرٌش نه فّرق ما بٌن المعنٌٌنأي أ ولم ٌختلف البغوي عن الفراء

... وفرق حمزة والكسابً : )فواق( بضم الفاء , وقرأ اآلخرون بفتحها وهما لغتان , فالفتح لغة قرٌش , والضم لغة تمٌم 

بعضهم بٌن الفتح والضم , فقال الفراء , وأبو عبٌدة : الفتح بمعنى الراحة واإلفاقة , كالجواب من اإلجابة , ذهبا بها إلى 

إفاقة المرٌض من علته , والفواق بالضم ما بٌن الحلبتٌن , وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى ٌجتمع اللبن , فما بٌن 

 .  (ٙٗ)الحلبتٌن فواق , أي إن العذاب ال ٌمهلهم بذلك القدر (( 

الفَُواق بالضم ما بٌن الحلبتٌن مقدار  قال المعٌنً  : )) )ما لها من َفواٍق( بالفتح والضم , مثل َغمار الناس وُغمارهم . بلو

ما ٌفوُق اللبُن فٌه إلى الضرع وٌجتمع , والَفواق مصدر كاإلفاقة مثل اإلجابة والجواب . فاألول : مقدار وقت الراحة , 

ة ((  ٌَ  .    (5ٗ)والثانً : بمعنى اإلفاقة عن الغش

 : ٌكشف نص المعٌنً عن اآلتً  

وٌبدو أّنه لم ٌستحسن هذا الرأي إذ أضرب عنه  لغتان فً )فواق( أي بفتح الفاء أو ضمهاذكر المعٌنً فً بادئ األمر -ٔ

 .  حدة لها معنى تختلف به عن األخرىب)بل( والصحٌح عنده أّن كل وا
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 .  (8ٗ)هلة واالنتظار كما وصفها الطبرسً وهً المن )مقدار وقت الراحة( )فُواق( بالضم , هو مقدار ما بٌن الحلبتٌ -ٕ

ٌَة , كما ٌفٌق المرٌض .  -ٖ  )َفواق( بالفتح , هو اإلفاقة من الغش

 وفً كال المعنٌٌن فإن )فواق( مصدر على وزن )َفعال( أو )فُعال( . 

الرازي أّن )فواق( بالفتح مصدر وبالضم اسم زمان , قال : )) فالزمان الحاصل بٌن الحلبتٌن لعود اللبن إلى الضرع  وٌرى

اإلفاقة , واإلفاقة  من ٌسمى فواقاً بالفتح والضم , كقولك قصاص الشعر وقصاصه , قال الواحدي : والَفواق والفُواق اسمان

, إال أّن الفواق بالفتح ٌجوز أن ٌقام مقام المصدر , والفواق بالضم اسم لذلك معناها الرجوع والسكون كإفاقة المرٌض 

 .    (9ٗ)الضرع (( د فٌه اللبن إلى الزمان الذي ٌعو

وٌبدو للباحث أّن )فواق( على وزن )فعال( تكون مصدراً بمعنى الراحة إذا كانت الفاء مفتوحة )َفواق( , أما إذا ضمت  

                                                                     بمعنى الوقت الذي بٌن الحلبتٌن   . زمان  الفاء )فُواق( فتكون اسم

                                                                       (  . ٓ٘)((  َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِىيُم ِِلَبِيِو َوقَ ْوِمِو إِنَِِّن بَ رَاٌء ِمَّا تَ ْعُبُدونَ  ل تعالى : ))قا –ب 

 وترد هذه اللفظة على وزن )َفَعال( و )فَُعال(  . 

 بالٌاء َفعال( وفً حال قراءتها )برئ( –ألّنها مصدر )َبراء    )َبراء( بالفتح تأتً للواحد واالثنٌن والجمع مذكر أو مؤنث

وهو أٌضاً ال ٌثنى وال ٌجمع )برٌبان( وللجمع )برٌبون( , وقد تأتً )َبراء( مصدر وضع موضع النعت  ثنٌنلإللكانت ُتقرأ 

وال ٌؤنث , ومعناها برئ مما تعبدون , وتقول نحن البراء منك والخالء منك , وال ٌقال نحن البراءان منك وال البراءون 

 .    (ٔ٘)لكن المعنى إّنا ذوو البراء ومنك ونحن ذوو البراء منك 

أّن )براء( مصدر وهمزته منقلبة عن ٌاء , قال : )) بعض لغات أهل الحجاز ٌقول أنا منه  إلى هـ(8٘ٗ) وذهب ابن سٌده

فمن قال هذا القول قال فً االثنٌن والجمٌع نحن منكم َبراٌء ألنه مصدر قال هللا تعالى : )إّننً َبراٌء مما تعبدون( . َبراٌء 

ت الُعود (( والُبراء على لفظه : ال ٌْ  .   (ٕ٘)نُّحاتة همزته منقلبة عن ٌاء ألنه ٌقال َبَر

.  براي( –ٌبري  –ٌُلحظ على نّص ابن سٌده أّن )ُبراء( أصلها )براي( معتلة الالم بالٌاء ثم قلبت الٌاء همزة )برى 

 .    (ٖ٘)لتطرف الٌاء بعد ألف زابدة قلبت همزة , مثل : بناء أصلها بناي 

ٌُجمع , وُبَراُء جمُع برئ (( )) )َبَراٌء( مصدر , ال ٌُ  قال المعٌنً :  .   (ٗ٘)ثنَّى وال 

 أّن لفظة )براء( تأتً بقراءتٌن هما :  ٌكشف نص المعٌنً

 ظ واحد للمفرد والمثنى والجمع , وقد جاءفٌُلحظ أّن )َبراء( مصدر وفعله )َبِرَئ( مهموز الالم , وهذا المصدر ٌأتً بل-ٔ

ْفَعُل( نحو : غري  –سماعٌاً فً باب )َفِعَل  مصدراً    .   (٘٘)غراء  –ٌَ

أصلٌة , وهو جمع ومفرده )بريء( , ولو أراد به اسم جمع لم ٌجعل له مفرداً ألّن اسم الجمع )) ٌقع  همزتهوأّن )ُبراء(  -ٕ

على الجمٌع ولم ٌكسر علٌه واحده ولكنه بمنزلة قوم ونفر وذود , إالّ أّن لفظه من لفظ واحده وذلك قولك : رْكٌب وسْفٌر . 

 .   ( ٙ٘)فالركب لم ٌكسر علٌه راكب (( 
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, فً قراءة من قرأ : )إّنا ُبراُء منكم( ألّن )) هذا نظٌر ما حكاه أبو علً الفارسً    وٌبدو للباحث أّنه أراد به جمع تكسٌر

ر هو جمُع َبريٍء وهو فً الوصف مثُل َفرٌر فً االسم حٌن كُ قال:      .  (5٘) ((على فُرارسِّ

)) وقرأ  : أّن )براء( جمع للواحد على وزن فعال أوهو مصدر ٌوصف به المفرد والجمع , قال أبو حٌان األندلسً وذكر

... كظرٌف وظراف , وأبو جعفر : بضم الباء , كتؤام وظؤار , وهم اسم جمع الواحد برئ  راء( جمع برئالجمهور )بُ 

وتوأم وظبر ... قال أبو حاتم : زعموا أّن عٌسى الهمدانً رووا عنه براء على فعال , كالذي فً قوله تعالى : )إننً برئ 

الضم  وقال الزمخشري : وبراء على إبدال ما تعبدون( فً الزخرف , وهو مصدر على فعال ٌوصف به المفرد والجمع .م

 (8٘)من الكسر , كرخال ورباب (( 

وذكر اآللوسً قراءتٌن فً )براء( بالفتح مصدر كالطالق , وبالضم اسم مفرد , قال : )) وبراء مصدر كالطالق نعت به 

اء وهو اسم مفرد كطوال وكرام مبالغة ولذلك ٌستوي فٌه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث ... عن نافع )براء( بضم الب

 .    (9٘) كطوٌل وكرٌم وقراءة العامة لغة العالٌة وهذه لغة نجد ((بضم الكاف , وقرأ األعمش )بري( وهو وصف 

أّن )براء( إذا كانت بفتح الباء )مصدر( وٌأتً بلفظ واحد للمذكر والمؤنث وللمفرد والمثنى والجمع , أما إذا  وٌبدو للباحث

                                                                    بضم الباء فهً )جمع( برئ . 

 :  (ْعلَةفَ  مصدر المرة ) -٘

. أما إذا جاء مفتوح الفاء  (ٓٙ)وزن )فُْعلَة( فهو مصدر سماعً من الفعل الثالثً المجرد جاء هذا البناء مضموم الفاء على 

ٌُصاغ من الفعل الثالثً المجرد  , وهو من األوزان القٌاسٌة على حدوث الفعل مرة واحدة الذي ٌدلّ  , فهو مصدر المرة و

 فاسم المرة منه ٌبنى على )َفْعلَة( مصدره مختوماً بالتاء                                                       إذا لم ٌكن 

 .   (ٔٙ) ة, وعندما ٌكون مختوماً بالتاء ٌستعمل للمرة بال تغٌٌر , نحو : خطا خطو نحو : قعد َقْعَدة , وضرب َضْرَبة ,

: )) إذا أردت المرة الواحدة من الفعل جبت به أبداً على فعلٍة على األصل , ألن األصل فعل . فإذا  هـ( 8ٓٔ) قال سٌبوٌه

وبناء المرة ٌأتً على  ,( ٕٙ)الفعل (( ٌست من األصل ولم تكن فً قلت الجلوس والذهاب ونحو ذلك فقد ألحقت زٌادًة ل

 .  ( ٖٙ)الفاء       وزن )َفْعلَة( بفتح 

لمصدر : )) ٌدل على المرة من الثالثً العارّي من تاٍء ِبَفْعلة بفتح الفاء سواء كان مصدره على َفْعل وٌتضح أّن هذا ا

كَضْرَبة , أو ال كّخْرَجة من خروج , ألن المصدر المطلق بمنزلة اسم الجنس , فكما فرق بٌنه وبٌن واحده بالتاء , كذلك 

 .    (ٗٙ)المصدر (( 

ا َفَصَل طَاُلوُت بِاْْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اللََّو ُمْبَتِليُكْم بِنَ َهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فَ َلْيَس ِمِنِّ  : ))ى عٌنً فً قوله تعالوقد وردت هذه الصٌغة عند الم فَ َلمَّ
 (  . ٘ٙ)((  ...َوَمْن ََلْ يَْطَعْمُو فَِإنَُّو ِمِنِّ ِإَلَّ َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُو ِإَلَّ قَِليًًل 

, قال : )) )إال من اغترف ُغرفًة بٌده( و )َغْرَفًة( . والُغرفة : المغروف , ساوى الفراء بٌن )الُغرفة( و )الَغرفة( بالمعنى 

ة . والُخْطوة  والَغرفة : الَفعلة . وكذلك الُحْسوة والَحْسوة والُخْطوة والَخْطوة واألُكلة واألَكلة . واألُكلة المأكول واألَكلة المرَّ

ة ((   .   (ٙٙ)ما بٌَن القدمٌن فً المشً , والَخْطوة : المرَّ

, إذ قال : )) )إال من اغترف غرفة بٌده( فقرأه  أّن )الَغْرَفة( تفٌد المرة الواحدة , مرجحاً قراءة الضم إلىوذهب الطبري 

 عامة قراء أهل المدٌنة والبصرة : )غرفة( , بنصب )الغٌن( من )الغرفة( بمعنى الغرفة الواحدة , من قولك )اغترف 
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بعٌنه من )االغتراف( . وقرأه آخرون بالضم , بمعنى الماء الذي ٌصٌر فً كف  غرفة( , و)الغرفة( , و)الغرفة( هً الفعل

المغترف . ف)الغرفة( االسم , و)الغرفة( المصدر . وأعجب القراءتٌن فً ذلك إلً , ضم )الغٌن( فً )الغرفة( , بمعنى : 

وذلك أّن مصدر )اغترف( , الختالف )غرفة( إذا فتحت غٌنها , وما هً له مصدر .  –إال من اغترف كفاً من ماء 

: )غرفت( . فلما كانت )غرفة( مخالفة مصدر )اغترف( كانت )الغرفة( التً بمعنى )اغترافة( , وإنما )غرفة( مصدر 

 . ( 5ٙ)االسم على ما قد وصفنا , أشبه منها ب)الغرفة( التً هً بمعنى الفعل (( 

, قال : )) )إال من اغترف غرفة( ُغرفة وَغرفة قرئ بهما تفٌد المرة الواحدة  –غرفة  –)َفْعلَة(  أنّ  على الّزّجاج ونصَّ 

   .   (8ٙ) جمًٌعا فمن قال َغرفة كان معناه َغرفة واحدة بالٌد , ومن قال ُغرفة كان معناه مقدار ملء الٌد ((

الكف من الماء وهذا اسم وكذلك ذهب البغوي إلى أّن )غرفة( بالفتح االغتراف وهو مصدر , وبالضم الذي ٌحصل فً 

(ٙ9)   . 

 .   (5ٓ)والَغْرَفة المّرة الواحدة , وبالضم اسم ما اْغُتِرف (( قال المعٌنً : )) 

 ٌكشف نص المعٌنً عن قراءتٌن هما : 

لمرة واحدة وهذا ما ٌسمى بمصدر المرة على وزن )َفْعلَة( وهو من المصادر القٌاسٌة  الَغرفة بالفتح تعنً االغتراف-ٔ

                                                                       )َغَرَف( . الذي ٌشتق من الفعل الثالثً المجرد 

هو من المصادر السماعٌة على وزن )فُْعلَة( وٌشتق ( ومقدار الماء الذي ٌحصل فً الكفالُغرفة بالضم تعنً االسم ) -ٕ

 أٌضاً من الفعل الثالثً المجرد .

المصدر األصلً فٌه تاء )فعلة( الصٌغة فقدت داللتها على المرة الواحدة وٌستفاد من القرٌنة اللفظٌة فً داللتها على  -ٖ

, َضْرَبة واحدة  –َغْرَفة واحدة , َضَرَب  –واحدة َغَرَف ال                                                         المرة 

  ٌد بلفظ ٌدل)فَغْرَفة , وَضْرَبة( هو المصدر األصلً انتهى بالتاء , ٌف

 .  ( 5ٔ)إذا كان مختوماً بـ)التاء( فإّنه ٌستعمل للمرة بال تغٌٌر((  على المرة الواحدة , ))

 .   (5ٕ)لمرة واحدة , وبالضم اسم ما اْغُتِرَف ((  –بالفتح  –وقد اتفق النٌسابوري مع المعٌنً بقوله : )) والَغرفة 

: )) وقرأ الحرمٌان , وأبو  , قالأّن )غرفة( سواء كانت بالفتح أوالضم فهً بمعنى المصدر  االندلسً ونقل أبو حٌان

, وقٌل : هما بمعنى المغروف , وقٌل : الغرفة عمرو : غرفة بفتح الغٌن وقرأ الباقون بضمها , فقٌل : هما بمعنى المصدر 

بالفتح المرة , وبالضم ما تحمله الٌد , فإذا كان مصدراً فهو على غٌر الصدر , إذ لو جاء على الصدر لقال : اغترافة , 

فعول اغترف محذوفاً , أي : ماء , وإذا كان بمعنى المغروف كان مفعوالً , قال ابن عطٌه : وكان أبوعلً ٌرجح وٌكون م

ضم العٌن , ورجحه الطبري أٌضاً : أن غرفة بالفتح إنما هو مصدر على غٌر اغتراف . وهذا الترجٌح الذي ٌذكره 

قراءات كلها صحٌحة ومروٌة ثابتة عن رسول صلى هللا علٌه المفسرون والنحوٌون بٌن القراءتٌن ال ٌنبغً , ألن هذه ال

 .  ( 5ٖ)وسلم (( 

وٌبدو للباحث أّن )َفْعلَة( صٌغة فقدت داللتها حتى تجد القرٌنة المناسبة لتدل على المرة الواحدة , والقرٌنة على ذلك عندما 

 كن مصدره مختوماً بالتاء فاسم المرة منه على, واسم المرة ٌصاغ من الفعل الثالثً , فإذا لم ٌتكون موصوفة بـ)واحدة( 
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وزن )فعلة( , وإذا كان مختوماً بالتاء فهو اسم مرة , و )َغْرَفة( بالفتح تعنً َغْرَفة واحدة بالٌد , و)ُغْرَفة( بالضم تعنً  

 صدران ., وهما م مقدار ملء الٌد

 الخاتمة : 

عرض هذا البحث بعض أبنٌة المصادر فً لوامع البرهان وقواطع البٌان فً معانً القرآن , وقد توصل الباحث إلى ما 

 ٌأتً : 

ٌّن المعٌنً أّن مصد-ٔ )ِفَعالَة( داللة على      ة( فكان معناه بفتح الواو المواالة والنصرة وبكسرهاالَ عَ )والٌة( على وزن )فَ  رب

 السلطان   . 

 واتضح أّن مصدر )ِحَوالً( من حال ٌحول على وزن )ِفَعل( , ومعناه التحول واإلنتقال .  -ٕ

واحتمل المعٌنً لقراءة مصدر)مجراها( احتمالٌن إذ ُتقرأ مرة بضم المٌم ومرة بفتحها ولم ٌحتمل فً )مجراها( إالّ ضم  -ٖ

 صادر تأخذ وزن )َمْفَعل , وُمْفَعل( مصادر مٌمٌة . المٌم فقط , وهذه الم

ٌُقرأ مرة بضم الفاء وٌكون معناها مقدار ما بٌن الحلبتٌن , ومرة بفتح الفاء و -ٗ ٌّن عند المعٌنً أّن مصدر )فواق(  ٌكون تب

   معناها اإلفاقة من الغشٌة . وكال المصدرٌن على وزن )فعال(  . 

ٌن لمصدر المرة )غرفة( على وزن )َفْعلَة( , مرة بضم الغٌن ومرة أخرى بفتح الغٌن , ٌكشف نّص المعٌنً عن قراءت -٘

                                        فإذا كان بالضم كان بمعنى مقدار الماء الذي ٌحصل بالكف وإذا كان بالفتح كان بمعنى االغتراف لمرة واحدة  .                        

 الهوامش : 

 .  ٗٗ(الكهف : ٔ)

 .  ٖٕٗو  ٕٙٔ – ٕ٘ٔ, وأبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه :  85ٗ/ٕ( ٌنظر : ارتشاف الضرب : ٕ)

 .  ٕٔٗ/ٓٗ: تاج العروس )ولً( :  ( ٌنظرٖ)

 .   5ٕٗ/ٗ( ٌنظر : معانً القرآن )النحاس( : ٗ)

 .   ٕٕٗ, وٌنظر : الحجة فً القراءات السبع :  9ٔٗ - 8ٔٗ/ٔ( معانً القرآن )الفراء( : ٘)

 .   ٔٔٔ( ٌنظر : إصالح المنطق : ٙ)

 .   5ٕ٘, واآلٌة البقرة :  9ٕ – 8ٕ/8ٔ( تفسٌر الطبري : 5)

 . ٕٔ, ومعانً األبنٌة فً العربٌة :  8ٕٗ/ٗ, والمخصص :  ٓٗٔالتصرٌف :  ( ٌنظر : دقابق8)

 .  9ٗ/5( التبٌان فً تفسٌر القرآن : 9)

 .   5ٖٔ/٘( تفسٌر البغوي : ٓٔ)

   .   5ٔ٘/ٔ( لوامع البرهان : ٔٔ)
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 .   ٖٖٕ( ٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : ٕٔ)

                                                          .   ٖٕٗ: نفسه : ( ٌنظر ٖٔ)

  .   ٓٔٔ/ٕٔ( تفسٌر الرازي ٗٔ)

 .   ٕٗٔ/ٙ( تفسٌر البحر المحٌط : ٘ٔ)

 .   ٘ٓٗ/ٔ, وٌنظر : مجاز القرآن :  8ٖ/ٓٔ( روح المعانً : ٙٔ)

 .   8ٓٔالكهف : ( 5ٔ)

  .  ٓٓٗ/ٕالمستقصى فً علم التصرٌف : , و ٕٖٔالتبٌان فً تصرٌف األسماء : ( ٌنظر : 8ٔ)

 .   ٖٕٓ( ٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : 9ٔ)

 .   ٖٓ/ٗو  ٕٕ/ٗ( كتاب سٌبوٌه : ٕٓ)

 .   ٖٗٔ/8ٔ( تفسٌر الطبري : ٕٔ)

   .  ٖٙٔ: مختار الصحاح )حول( :  , وٌنظر ٖ٘ٔ/ٖ( معانً القرآن وإعرابه : ٕٕ)

 .   ٙ٘ٔ – ٘٘ٔ/٘: تهذٌب اللغة )حال( :  , وٌنظر ٖٔٓ/ٗ( معانً القرآن )النحاس( : ٖٕ)

                                                                 .   5/99لتبٌان فً تفسٌر القرآن : ( إٗ)

 .   ٕٖ٘/ٔ( لوامع البرهان : ٕ٘)

 .   9ٗٔ/ٕٔ( تفسٌر الرازي : ٕٙ)

 .   9٘ٔ/ٙ( تفسٌر البحر المحٌط : 5ٕ)

 .   8ٙٙ/٘عطٌه ٌنظر المحرر الوجٌز : , ورأي ابن  ٔ٘/ٙٔ( روح المعانً : 8ٕ)

 .   ٔٗ( هود : 9ٕ)

 .   ٕٕٕ – ٕٕٔبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : ( ٌنظر : أٖٓ)

 .   ٕٖ – ٖٔ( ٌنظر : معانً األبنٌة فً العربٌة : ٖٔ)

 .   8ٕٖ/ٔ: معانً القرآن )األخفش( ( ٕٖ)

 .   85ٔ, وٌنظر : الحجة فً القراءات السبع :  8ٕٖ – 5ٕٖ/٘ٔ( تفسٌر الطبري : ٖٖ)

 .   ٕ٘/ٖ( معانً القرآن وإعرابه : ٖٗ)

 .  ٖٖٖ, وٌنظر : كتاب السبعة فً القراءات :  58ٔ/ٗ( تفسٌر البغوي : ٖ٘)

 .   58ٖ/ٔ( لوامع البرهان : ٖٙ)

      .   ٕٔٗ/ٔ( إٌجاز البٌان : 5ٖ)
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 .   5٘ – ٙ٘/ٕٔ( روح المعانً : 8ٖ)

                                                         .   ٖٕ, وٌنظر : معانً األبنٌة فً العربٌة :  ٖٕٗ – ٖٖٕ( ٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : 9ٖ)

 .   ٔٔٗ/ٗ, وٌنظر : والمخصص :  5ٓٔ( ٌنظر : إصالح المنطق : ٓٗ)

 .   ٕٙ/ٕانً القرآن )الفراء( : ( ٌنظر : معٔٗ)

 .  ٘ٔ( ص : ٕٗ)

 .   9ٙ/ٖ:  , والحدٌث ٌنظر : الكافً )فروع الكافً( ٓٓٗ/ٕ( معانً القرآن )الفراء( : ٖٗ)

 .   ٖٗٓ, والحجة فً القراءات السبع :  5ٗ٘ – ٙٗ٘/8, وٌنظر : التبٌان فً تفسٌر القرآن :  ٕٙٔ/ٕٔ( تفسٌر الطبري : ٗٗ)

 .   ٖٕٖ/ٗ( معانً القرآن وإعرابه : ٘ٗ)

 .   9ٔٔ - 9ٓٔ فً العربٌة الموحدة :, وٌنظر : لهجة تمٌم وأثرها  5/5ٗ( تفسٌر البغوي : ٙٗ)

 .   59ٓ/ٕ( لوامع البرهان : 5ٗ)

 .   ٖٕٙ/8( ٌنظر : مجمع البٌان : 8ٗ)

  .  ٙٙٔ/9ٔ, وقول الواحدي ٌنظر التفسٌر البسٌط :  ٓٙٔ/ٕٙ( تفسٌر الرازي : 9ٗ)

                                                              .   ٕٙ( الزخرف : ٓ٘)

 .   9ٓٗ/ٗ, ومعانً القرآن وإعرابه :  88٘/ٕٔ, وتفسٌر الطبري :  ٖٓ/ٖ: معانً القرآن )الفراء( : ( ٌنظر ٔ٘)

 .   5ٗٗ/ٗ( المخصص : ٕ٘)

 .   5ٙٔ( ٌنظر : المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة : ٖ٘)

 .   8ٗٔ/ٕن : ( لوامع البرهاٗ٘)

 .   ٖٖٕ( ٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : ٘٘)

 .   ٖٖ٘, وٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه :  ٕٗٙ/ٖ( كتاب سٌبوٌه : ٙ٘)

 .   ٕٕٖ, وٌنظر : أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه :  ٗ, وٌنظر : واآلٌة الممتحنة :  5ٕٔ/ٗ( المخصص : 5٘)

 .  9ٔ/ٙالزمخشري ٌنظر : الكشاف :  , ورأي ٖ٘ٙ/8, ورأي عٌسى الهمدانً ٌنظر : معجم القراءات :  ٕٕ٘/8: ( تفسٌر البحر المحٌط 8٘)

  .  5ٙ/ٕ٘( روح المعانً : 9٘)

 .    ٖٕٔبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : ( ٌنظر : أٓٙ)

 .   ٕٕٗ, وٌنظر : وأبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه :  9ٕ/ٔ( الشافٌة : ٔٙ)

 .   ٘ٗ/ٌٗبوٌه : ( كتاب سٕٙ)

      .   59ٔ/ٔ( ٌنظر : شرح الشافٌة )الرضً( : ٖٙ)

                                                                 -ٖٔ-                                                              



 .   8ٕ٘/ٖ( همع الهوامع : ٗٙ)

                                                          .   9ٕٗ( البقرة : ٘ٙ)

 .   99, وٌنظر : الحجة فً القراءات السبع :  9ٓٔ/ٕ( معانً القرآن )الفراء( : ٙٙ)

 .   ٗ٘ٔ/ٙ, وتفسٌر الرازي :  9ٕ٘/ٕ:  ً تفسٌر البٌان, وٌنظر : التبٌان ف  ٖٖٗ – ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري : 5ٙ)

 .   ٖٖٔ – ٖٖٓ/ٔوإعرابه :  ( معانً القرآن8ٙ)

 .   ٖٔٓ/ٔ( ٌنظر : تفسٌر البغوي : 9ٙ)

 .   ٕٕٔ/ٔ( لوامع البرهان : 5ٓ)

 .   ٕٕٗ( أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه : 5ٔ)

 .   ٖٙٔ/ٔ( إٌجاز البٌان : 5ٕ)

 .   5ٓٔ/ٕ, وٌنظر : روح المعانً  :  5ٕ٘ – 5ٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط : 5ٖ)

 المصادر والمراجع : 

 القرآن الكرٌم   .                                                       -

                                                                    م   .  9ٙ٘ٔ -هـ 8ٖ٘ٔ,  ٔأبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه , د. خدٌجة الحدٌثً , مكتبة النهضة , بغداد , ط -ٔ

 ٔأبو حٌان األندلسً , تح : د. رجب عثمان محمد , مكتبة الخانجً , القاهرة , ط ارتشاف الضرب من لسان العرب ,  -ٕ

 م  .  998ٔ -هـ 8ٔٗٔ, 

 .   ٗدار المعارف , القاهرة , ط  عبدالسالم محمد هارون , –ابن السكٌت , تح : أحمد محمد شاكر إصالح المنطق ,  -ٖ

إٌجاز البٌان عن معانً القرآن , محمود أبً الحسن النٌسابوري , تح : حنٌف بن حسن القاسمً , دار الغرب االسالمً  -ٗ

 م  .  99٘ٔ,  ٔ, بٌروت , ط 

التراث تاج العروس من جواهر القاموس , السٌد محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي , تح : د . ضاحً عبدالباقً ,  -٘

 م  .  ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ,  , الكوٌت ٔالعربً , ط

 .   ٙالتبٌان فً تصرٌف األسماء , أحمد حسن كحٌل , حقوق الطبع محفوظة للمؤلف , ط  -ٙ

شٌخ الطابفة أبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً , تح : أحمد حبٌب قصٌر العاملً , دار التبٌان فً تفسٌر القرآن ,  -5

 لبنان  .  –إحٌاء التراث العربً , بٌروت 

الشٌخ  –أحمد عبدالموجود محمد بن ٌوسف الشهٌر بأبً حٌان األندلسً , تح : الشٌخ عادل تفسٌر البحر المحٌط ,  -8

 م  .  99ٖٔ -هـ ٖٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –علً محمد معوض , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 

                                                                  -ٔٗ- 



, فهرسة مكتبة الملك التفسٌر البسٌط , أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي , تح : د. علً بن عمر السحٌبانً  -9

                                                                   م  .  ٕٓٔٓ -هـ  ٖٓٗٔفهد , جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمٌة , 

سلٌمان  –عثمان جمعة ضمٌرٌة  –ي , أبو محمد الحسٌن بن مسعود البغوي , تح : محمد عبدهللا النمر تفسٌر البغو  -ٓٔ

                                                                     م   .  995ٔ -هـ 5ٔٗٔ,  ٗمسلم الحرش , دار طٌبة , موقع مجمع الملك فهد , ط 

                                                      م  .   ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ,  ٔبنان , ط ل –لدٌن الرازي , دار الكتب العلمٌة , بٌروت فخر اتفسٌر الرازي ,  -ٔٔ

أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري , تح : احمد محمد شاكر , مؤسسة الرسالة , موقع مجمع الملك تفسٌر الطبري ,  -ٕٔ

 م  .  ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔ,  ٔفهد ,    ط 

دار إحٌاء التراث العربً  ,  , األزهري , تح : محمد عوض مرعبأبو منصور محمد بن أحمد تهذٌب اللغة  ,  -ٖٔ

 م  .  ٕٔٓٓ,  ٔبٌروت ,   ط 

,  ٖلبنان , ط  –فً القراءات السبع , ابن خالوٌه , تح : عبدالعال سالم مكرم , دار الشروق , بٌروت  الحجة -ٗٔ

 م  .   959ٔ -هـ 99ٖٔ

 ٔدقابق التصرٌف , أبو القاسم بن محمد بن سعٌد المؤدب , تح : د. حاتم صالح الضامن , دار البشابر , دمشق , ط  -٘ٔ

 م .  ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ, 

أبو الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود اآللوسً البغدادي , تح عانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً , روح الم -ٙٔ

                                                                لبنان  .  –: السٌد محمود شكر اآللوسً , ادارة الطباعة المنٌرٌة , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت 

الشافٌة فً علم التصرٌف , جمال الدٌن أبً عمرو عثمان بن عمر الدوٌنً الّنحوي المعروف بابن الحاجب , تح :  -5ٔ

 م  .  99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ,  ٔحسن أحمد العثمان , المكتبة المكٌة , مكة المكرمة , ط 

محمد محً الدٌن  –محمد الزفراف  –شرح شافٌة ابن الحاجب , رضً الدٌن االستراباذي , تح : محمد نور الحسن  -8ٔ

  م  .  98ٕٔ -هـ ٕٓٗٔلبنان , حق الطبع محفوظ ,  –عبدالحمٌد , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 -هـ  8ٕٗٔ,  ٔنان , ط لب –الكافً )فروع الكافً( , الشٌخ محمد بن ٌعقوب الكلٌنً , منشورات الفجر , بٌروت  -9ٔ

 م . 5ٕٓٓ

 م .  95ٕٔ,  ٔءات , ابن مجاهد , تح : الدكتور شوقً ضٌف , دار المعارف , مصر , ط كتاب السبعة فً القرا -ٕٓ

دار  –أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر , تح : عبد السالم محمد هارون , مكتبة الخانجً بالقاهرة كتاب سٌبوٌه ,   -ٕٔ

   م  .  98ٕٔ -هـ ٕٓٗٔ,  ٕالرفاعً بالرٌاض , ط 

الشٌخ علً محمد  –الكشاف , جارهللا أبً القاسم محمود بن عمر الزمخشري , تح : الشٌخ عادل أحمد عبدالموجود  -ٕٕ

 م  .  998ٔ -هـ 8ٔٗٔ,  ٔمعوض , مكتبة العبٌكان , الرٌاض , ط 

 م .  958ٔ -هـ 98ٖٔبغداد , ’ لهجة تمٌم وأثرها فً العربٌة الموحدة , غالب فاضل المطلبً , دار الحرٌة  -ٖٕ

 

                                                                  -ٔ٘- 



لوامع البرهان وقواطع البٌان فً معانً القرآن , أبو الفضابل محمد بن الحسن المعٌنً , تح : د. سفر َحسنوف , دار  -ٕٗ

 م .  ٕٗٔٓ -هـ ٖ٘ٗٔ,  ٔلبنان , ط  –ابن حزم , بٌروت 

 –, أبو عبٌدة معمر بن المثنى التٌمً , تح : الدكتور محمد فؤاد سزكٌن , مكتبة الخانجً , القاهرة  مجاز القرآن  -ٕ٘

                                                               مصر  . 

لبنان  –, دار المرتضى , بٌروت  فً تفسٌر القرآن , أمٌن االسالم أبً علً الفضل بن الحسن الطبرسً مجمع البٌان -ٕٙ

                                                               م .   ٕٙٓٓ -هـ 5ٕٗٔ,  ٔ, ط 

فً تفسٌر الكتاب العزٌز , أبو محمد عبدالحق بن عطٌه األندلسً , تح : عبدهللا بن ابراهٌم المحرر الوجٌز  -5ٕ

                                                                م  .  5ٕٓٓ -هـ 8ٕٗٔلبنان , الدوحة ,  –ابراهٌم , دار الخٌر , بٌروت السٌد عبدالعال السٌد  –االنصاري 

, المطبعة األمٌرٌة ,  8, محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي , تح : محمود خاطر بك , ط مختار الصحاح  -8ٕ

 م .  9ٔ9ٔ -هـ 5ٖٖٔالقاهرة , 

أبو الحسن علً بن اسماعٌل النحوي المعروف بابن سٌده , تح : خلٌل ابراهٌم جفال , دار إحٌاء التراث , المخصص  -9ٕ

 م  .  99ٙٔ -هـ 5ٔٗٔلبنان ,  –العربً , بٌروت 

 -هـ ٕٗٗٔ,  ٔفً علم التصرٌف , الدكتور عبداللطٌف محمد الخطٌب , دار العروبة , الكوٌت , ط  المستقصى -ٖٓ

 م  .  ٖٕٓٓ

 م  .  5ٕٓٓ -هـ 8ٕٗٔ,  ٕمعانً األبنٌة فً العربٌة , الدكتور فاضل صالح السامرابً , دار عمار , ط  -ٖٔ

األوسط  , تح : د. هدى محمود قراعة , مكتبة أبو الحسن سعٌد بن مسعدة األخفش معانً القرآن )األخفش( ,  -ٕٖ

                                                            م .   99ٓٔ -هـ  ٔٔٗٔ,  ٔالخانجً , القاهرة , ط 

 -هـ  ٖٓٗٔ,  ٖنان , ط لب –أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء , عالم الكتب , بٌروت معانً القرآن )الفراء( ,  -ٖٖ

 م  .98ٖٔ

, إحٌاء التراث االسالمً ,  الشٌخ محمد علً الصابونًاالمام أبو جعفر النحاس , تح : معانً القرآن )النحاس( ,  -ٖٗ

 م  .  989ٔ -هـ ٓٔٗٔ,  ٔط  مكة المكرمة ,

معانً القرآن وإعرابه , أبو اسحاق ابراهٌم السري الزجاج , تح : دكتور عبدالجلٌل عبده شلبً , عالم الكتب ,  -ٖ٘

 م  .  988ٔ -هـ 8ٓٗٔ,  ٔلبنان , ط  –بٌروت 

 م  .   ٕٕٓٓ -هـ ٕٕٗٔ,  ٔ, الدكتور عبد اللطٌف الخطٌب , دار سعد الدٌن , دمشق , ط معجم القراءات  -ٖٙ

 م  .   98ٓٔ -هـ  ٓٓٗٔلصوتً للبنٌة العربٌة , د. عبد الصبور شاهٌن , مؤسسة الرسالة , بٌروت , المنهج ا -5ٖ

فً شرح جمع الجوامع , جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً , تح : أحمد شمس الدٌن , دار همع الهوامع  -8ٖ

 م  .  998ٔ -هـ 8ٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –الكتب العلمٌة , بٌروت 

 

                                                               -ٔٙ- 



 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 


