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 التهميد

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذي شرفنا بنعمة اإلسالم, و هداان إىل اإلميان, و جعل الناس شعواب  
و قبائل ليتعارفوا, و جعل التفاضل بينهم ابلتقوى, وجعل اختالف األلسنة و األلوان آية 

األمني الذي بعثه هللا من بني العرب من آيته, و الصالة و السالم على رسوله صادق 
 للناس أمجعني, وبعد.

قد انتهيت دراسيت يف شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية, قدمت إىل رئيس  
" األبنية و معاين الفعل الثالثي شعبة تدريس اللغة العربية هذه رساليت حتت املوضوع 

 املزيد يف سورة اجملادلة".

عونه قد كتبت الباحثة هذه الرسالة حتت إشراف املشرفني فبإذن هللا تعاىل و ب 
الفاضلني األستاذ ألفني سريغار املاجستري و األستاذ الدكتورندوس أبو بكر أدانن سريغار 

 املاجستري فلهما أقول جزاكما هللا خريا كثريا.

مث أقول شكرا جزيال إلنسانني حممودة قليب ومها أيب سواتن ابراين لوبيس و أمي 
ر حيايت لوبيس احملبوب الذين قد ربتين برتبية حسنة, عس هللا أن يعطي هلما فرحة يف نو 

الدنيا ة اآلخرة و عس هللا أن يدخلهما إىل اجلنة, آمني. و عسى هللا أن جيزيهما خريا  
 كثريا و يرزقهما رزفا واسعا و حالال طيبا ز عمرا مباركا, آمني.

و أقول شكرا جزيال إىل أخوايت ليال ساري لوبيس و رزقي أدلينا لوبيس و نور 
جنة لوبيس و نور احلمد لوبيس اليت تعطي الشجعا يف كتابة هذا البحث. و كذالك إىل 
عميد كلية علم الرتبية و التعليم و املواظفني فيها و خاصة يف شعبة تعليم اللغة العربية 
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ظول دراسيت فيها, وخصوصا أقول شكرا جزيال إىل األستاذ الذين قد ربوين و ساعدين 
الذين قد يعطيا إيل العلم  ساه خالد انسوتيون املاجستري و األستاذ ذو احلدي املاجستري

 النافع و السجع أيضا و مها يف الدنيا التعليم.

مث أشكر إىل أصحايب أرتينا ساري لوبيس و فويف تكما ساري الليت معي من 
العلوم موار ميس حىت اآلن, مث أشكر إىل مجيع أصدقائي و خصوصا إىل  املعهد دار

أصدقائي يف شعبة اللغة العربية فصل ج, و أشكر أيضا إىل مجيع زمالئي الذين مل أذكر 
 هنا فعسى هللا أن يسهل أمورهم.

ال شك أن يف كتابة هذه الرسالة اجلامعية األخطاء و النقصان و عيوب كثرية 
اء أن يقدموا انتقادات سليمة واقرتاحات مفيدة إلمتام هذه الرسالة اجلامعية  فأرجو من القر 

 كي تنفع للكاتبة و للقراء فيما بعد.

و أخريا أستعفيكم من األخطاء و جزاكم هللا خريا كثريا على اهتمامكم و لعل 
 هللا أن يبارك فيكم. و احلمد هلل رب العاملني. 

 3102مايىو  01ميدان, 

 الكاتبة

 
 ربيعة األدوية
23032123 
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سورة " ملعرفة األبنية الفعل الثالثي املزيد يف أما أهداف  هذا البحث و هو 
  ملعرفة معاين الفعل الثالثي املزيد يف سورة " اجملادلة ".و  اجملادلة "

تستخدم الباحثة هذا البحث ببحث الكيفي, و حلل الباحثة األبنية و ماين 
الفعل الثالثي املزيد يف سورة اجملادلة بطريقة حتليل املضمون. و هي ملعرفة أبنية األفعال و 

 اجملادلة. معانيها تسهيال لفهم سورة
 و لذا البحث نتيجتني, و هي: 

أن األبنية األفعال الثالثية املزيدة اليت تستنتج الباحثة يف هذا البحث هي   .0
املشاركة بني اإلثنني و املطاوعة و التعدية و طلب الفعل. و يف هذه السورة وجدت 

 ت.الباحثة أربعة أبنية فقط, ألن يف هذه السورة كثرية من الكلمات املتسواي
َِٰدلُك َاليت تستنتج الباحثة يف هذا البحث هي  و أما معاين األفعال الثالثثية .3 َتُج 

َو , مبعىن تراجعك َٰهََُو, مبعىن خيالفونَُُي آدُّون  ى ۡحص 
 
 , و غري ذالك.مبعىن مجعه أ

وجدت الباحثة يف سورة اجملادلة مخسة و أربعني كلمة من األفعال الثالثية املزيدة. 
. لطلب الفعل 0للتعدية, و  33للمطاوعة, و  3و للمشاركة بني اإلثنني,  03منها: 

 3كلمات و ابب   7كلمات و ابب التفعيل   03وفعل املزيد حبرف وهو: ابب االفعال 
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  3كلمات و ابب التفعل 3رفني وهو: ابب االفتعال  املفاعلة كلمات, وفعل املزيد حب
كلمات, وفعل املزيد بثالثة أحرف وهو: ابب االستفعال  3كلمات و ابب التفاعل  

 كلمة.  
 

وجدت الباحثة أن كل آايت سورة اجملادلة هلا األفعال الثالثيه املزيدة إال آيتني, ومها اآلية 
 .30و اآلية  03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املشريف األول                  
 
 

  الدكتورندوس احلاج أبو بكر عدانن سريغار املاجستري
  018103180122120110التوظيف: رقم 
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ABSTRAK 
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Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

NIM   : 32-14-30-32 

Pembimbing I  : Drs. H. Abu Bakar Adnan Srg, MA 

Pembimbing II : Alfin Siregar, M.Pd 

Judul Skirpsi : Al Abniyatu Wa Ma’aniyul fi’li Tsulasiyil Mazidi Fi 

Surati Al-Mujadalati. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bina-bina Fi’il Tsulasi Mazid di 

dalam surah Al- Mujadalah, juga untuk mengetahui makna- makna Fi’il Tsulasi 

Mazid yang terkandung di dalam surah Al- Mujadalah   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti hanya meneliti Bina 

dan Makna Fi’il Tsulasi Mazid dalam Surah Al- Mujadalah dengan memakai 

metode analisis konten. Yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami bina 

dan makna kata kerja dalam surat Al- Mujadalah yang dapat mempermudah 

pemahaman terhadap kandungan surat secara keseluruhan. 

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Bina Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surat Al-Mujadalah yang ditemukan 

peneliti yaitu Al – Musyarakah Baina Al- Isnaini, Al- Muthawa’ah, At- Ta’diyah, 

Thalabu Al- Fi’li. Dan di surat Al- Mujadalah ini peneliti hanya menemukan 

empat bina saja, karena di surat ini banyak mengandung kata yang sama.  

2. Dan adapun makna Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surat Al-Mujadalah yang 

ditemukan peneliti yaitu Tujadilu dengan makna Turaji’u, Yuhadduna dengan 

makna Yuhkalifuna, Ahshahu dengan makna Jam’ahu, dan lain sebagainya.   

Peneliti menemukan ada 45 kata Fi’il Tsulasi Mazid di dalam surah Al- 

Mujadalah diantaranya, 12 kata dengan bina Al-Musyarakah Baina Al- Isnaini, 8 

kata untuk Al-Muthawa’ah, 24 kata untuk At-Ta’diyah, dan 1 kata untuk Thalabu 

Al-Fi’li. Dan Fi’il Tsulasi Mazid dengan satu huruf yaitu bab If’al 18 kata, bab 

Taf’il 7 kata, dan bab Al- Mufa’alah 8 kata. Sedangkan Fi’il Mazid dengan dua 

huruf yaitu bab Ifti’al 4 kata, bab Tafa’ul 5 kata, dan bab Tafaul 2 kata. Dan Fi’il 

Mazid dengan 3 huruf yaitu bab Istif’al 1 kata. 
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Peneliti juga menemukan Fi’il Tsulasi Mazid di semua surat Al- 

Mujadalah kecuali di dua ayat, yaitu ayat 18 dan ayat 21. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

يف العامل اليوم حوايل ثالثة آالف لغة منطوقة, منها أكثر من مائة لغة يتكلم بكل 

 منها ملييون أو أكثر من الناس.

يبحث فيها هذا العلم, ليست هي اللغة العربية, أو اإلجنلزية, أو فا اللغة اليت 

 0األملانية, و إمنا هي اللغة يف ذاهتا و من أجل ذاهتا.

توجد تسع عشرة لغة يتكلم بكل منها ما يربو على ومن بني هذه اللغات املائة 

عربية, و مخسني ملييون نسمة, كالصينية, و اإلجنلزية, و اإلسبانية, و الفرنسية, و ال

الروسية, و األملانية, و الياابنية, و اإليطالية, و الربتغالية. و تعترب هذه اجملموعة أهم 

 3اللغات الرئيسة املستخدمة يف العامل.

% من سكان العامل 33و العربية بوصفها إحدى هذه اللغات, يتحدث هبا 

يون نسمة, كما العريب يف قاريت: أفرقيا, و آسيا, و يقدر عددهم بنحو مائيت ملي

لغاهتم أو هلجاهتم يستخدمها حوايل مائيت مليون مسلم من غري العرب, إىل جانب 

 األصلية.
                                                                                 

1 Sahkholid Nasution, Pengantar Ilmu Linguistik, Medan: IAIN Press. 2010, h. 7. 
 .033, ص 0333, الرايض, الطبعة الثانية, مؤسسة أعمال املوسوعة  للنشر و التوزيعاملوسوعة العربية العاملية,   2
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و يتعامل ابللغة العربية يف قارة إفريقيا وحدها نصف عدد سكاهنا تقريبا, و 

تشكل مع اإلجنلزية و الفرنسية اللغات الرمسية الثالث املعتمدة يف منظمة الوحدة 

تغدو مطمحا لكل املسلمني الذين  –لنزول القرآن الكرمي هبا  –اإلفريقية, كما أهنا 

   2بلغ عددهم حنو مليار مسلم يف شىت أحناء العامل.يبغون تعلمها و التعامل هبا, و ي

اللغة " 3."وسيلة التعامل ونقل الفكر بني املؤثر واملتلقي  اللغة العربية هي اللغة"

فال شك أن املسلمني ال يرتوكنها اليت استعلت يف كل عبادة املسلمني هي اللغة العربية 

مهم يف حياهتم فالذي أن نقوله " إن الفهم ابات ولو كانت يف يوم واحد فلذا اللغة العربية 

  3اللغة العربية مهم جدا".

و أها ـب ينلناطقامن ا كانواء أسو منيملسلب اقلو يفلعربية منزلة خاصة اللغة 

للغة بأن ا ذههل −وجلعز  −هللا تشريف ج منزلة هي نتاـلاها وتلك ـب قنيلناطا يرمن غ

عليه و سلم  هللاىل ص  − دمحما سل بهأر لذياوية مالسالكتب م ابه خاتكتاجعلها لغة  

 ببقائه.وجعلها باقية  ,لكريماوحفظها بحفظه لكتابه   كافة ,  سللنا -

قل أ على يومياات مر هبا مخس ها ينطقـبرومغارض ألاق رمشايف  مسلمـفال

مسائل ـلاع إىل لرجواو أسة رالداو ع أما ينه منهم بالسديف  صالته ومن يتفقه ر يفتقدي

                                                                                 
 .03م, ص  3113, الطبعة األوىل, أم اللغات دراسة يف خصائص اللغة العربية و النهوض هباسعيد أمحد بيومي,   2
 .01, )دار غريب(, ص: علم اللغة العربيةحممود فهمي حجازي,   3
 .03م( ص: 3111, )األردن: دار الفالح,  أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على اخلويل ,   3
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 لشريفااحلديث ه وعلومه وسريوتفالكريم ان آلقرالعربية وسيلته لتلقي الدينية تكن ا

 حه وعلومه . وشرو

لعربية كل من قال : اللغة ت اقهم فقد وحداعرأومني ملسلت اختلفت لغاافإن 

مسلمون منذ بعثة ـلع اشر ا وهلذهللا ,اسول ر دمحما نأشهد أهللا واال إله إن ال أشهد أ

احلاضر  حتى وقتنارض ألء اجاأر يفإلسالم ر انتشااو -هللا عليه وسلم  ىللرسول صا

ألعظم من اد السوان إ,حتى صحابه أهم وـسولرهم وـينهم وكتابدلعربية لغة اتعلم  يف

لعربية التأصيل لعلوم اجة در ىلإقد وصل  ألماهم ـلعربية لساناتكن  مل لذينا ينمسلمـلا

 بالعربيةء هؤال هتمامان ألالفت للنظر ا,و اهب مختلفةـلالعلوم ا  يف لتأليفعلى ا ةعالو

مكتبة ـلاء اثرإاحلفاظ على  لكذسهم أألصلية ,بل اهم ـلغات علىاحلفاظ  يمنعهم من مل

 2.هاـية برالدا على متام لعربيةاهل أيكن  م خمتلفة ملعلواملرتمجات يف وت مؤلفاـلعربية بالا

هي اللغة اليت نزل هبا قرآن الكرمي وهي بذالك اللغة اليت حيتجها   اللغة العربية"

لم األوامر والنواهي واألحكام كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املس

  7رعية".ال

كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي يف   عربية احتيارها هللا كلغة للكتاباللغة ال

 سورة يوسف األية الثاين:

                                                                                 
 .032م( ص: 3100, ) سيلجوك, اجلامعة إهليات, مشكالت تعليم العربية لغري الناطقني هبا و طروق حلهاق اخلايل, كرمي فارو    2
 .232م( ص: 3111, )مؤسسة الرسالة, تسري  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي,  7
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َإََِ لَُّكۡمَت ۡعقِلُون  اَلَّع  بِي ّٗ ر  َُٰهَقُۡرَٰءنًاَع  ۡلن  نز 
 
آَأ  ٢َنَّ

مها مهمان جدا ألمة اإلسالم, ألن اللغة العربية و تعلم اللغة العربية و تعليمها 

ة اإلسالمية إذا كنا هي اللغة القرآن و األحاديث النبوية ومها املبادئ التوجيهية لنا كألم

تصال لدينا وال اللغة العربية اليت هي لغة اجيب علينا أن نتعلم أ س الدين كافةنريد أن ندر 

والكتشاف القوانني الواردة يف هذه القواعد و املبادئ البد من فهم الصرفية أو النحوية. 

فهم شخص ليكون قادرا على التواصل بسكل صحيح مع االخر و تعلم اللغة العربية يف 

 والبيئة على حد شفهيا حتريراي.

العربية لإلندونيسيني هي اللغة الثانية بعد اللغة اإلندونيسية ألن معظم  اللغة

سكان إندونسيا متدينون بدين اإلسالم. اعتقد املسلمون أن اللغة العربية ليست اللغة 

سلمني. و أن اللغة العربية كوسائل لتعلم دين األجنبية و لكن لغة الدين و لغة الوحدة امل

 اإلسالم.

 لغة و مهارهتا العربية كمطالعة وربية العمالية اليت تفيد فهم علم التعلم اللغة الع

نشاء وذلك النحو و الصرف حىت يقدر الطالب على مهارة اللغوية. و تنقسم مهارة ا

 اللغوية على أربعة و هي مهارة اإلستماع و مهارة القرأة و مهارة الكتابة و مهارة الكالم.

, ومنه تصديق الرايح, أي: لغة التغيري, و يقال له التصريف, وهو الصرف

حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة, ملعان مقصودة  مبعىن العملي: اصطالحا تغيريها. و
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ال حتصل إال هبا, كأمسي الفاعل, و املفعول, و اسم التفضيل, و التثنية و اجلمع, إىل غري 

ة الكلمة, اليت ليست إبعراب و اباملعىن العلمي: علم أبصول يعرف هبا أجوال أبنيذلك. 

 3و ال بناء.

اليت ليست إبعراب حوال أبنية الكلمة, أيعرف به علم هو  الصرف: تعريف علم 

 3و ال بناء.

و الصرف من أهم العلوم العربية. ألن عليه املعول يف ضبط صيغ الكلم, و معرفة 

الشاذة و معرفة ما يعرتي تصغريها و النسبة إليها و العلم ابجلموع القياسية السماعية و 

الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال, و غري ذلك من األصول اليت جيب على كل 

أديب و عامل أن يعرفها, خشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها كثري من املتأدبني, الذين ال 

 حظ هلم من هذا العلم اجلليل النافع.

لصرف و له أمهية كبرية كمبدئ الدراسة املشتملة يف قواعد اللغة العربية هي ا

توجيهي لتحديد صيغة أو منوذج اجلملة. والعالقة بني هذا العلم و العلم األخر ال يتجزأ 

كما قال أي الصرف و النحو مثلهما مثل األم واألب ومها أمران مرتبطان و متكامالن  

 01العلماء: " الصرف ام العلوم و النحو أبواهبا".

                                                                                 
  .33. مصر: دار الكيان. ص. شذا العرف يف فن الصرف. 0203أمحد بن دمحم بن أمحد املالوي.   3
 .7. ردمك: فهرسة مكتبة امللك فهد. ص. قواعد اللغة العربية )النحو و الصرف امليسر(ه. 0332عماد عايل مجعة.   3

10
 http://diyalatifatus.blogspot.com, 27-03-2018. 

http://diyalatifatus.blogspot.com/
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مجلة الواحدة أو التصريف و اإلسم و الفعل هي قواعد  و أما فكرة التغيريات يف

الصرفية كواحد من أمهية العلوم يف فهم اللغة العربية و املعرفة موقف اللفظ و معرفة معىن 

اجلملة يف الكتب و املعرفة شكل الكلمات يف اجلملة و هيكل العربية من حيث أنواع 

 التغيريات.

زيد على حروفه األصلية حرف واحد أو  الفعل الثالثي املزيد هو الفعل الذي

حرفان أو ثالثة أحرف من حروف الزايدة. فا الثالثي املزيد حبرف واحد يكون ثالثة 

يكون من مخسة أبواب وفيه معان   أبواب وهلا معان كثرية. و أما الثالثي املزيد حبرفني

 رية أيضا.كثرية. و الثالثي املزيد بثالثة أحرف فيه أربعة أبواب و هلا معان كث

رفة بنائها يف علم الصرف. والبناء هو  الفعل الثالثي املزيد البد مبعملعرفة معاين

 فيها. وزن الكلمة على حسب اجلذر الثالثة يكون بزايدة مازيد

كان يف القرآن الكرمي وجدت سورة " اجملادلة " و تكون الباحثة أن تبحث  و

ية فيها. و كثري من الطالب ال يفهمون ثالعن أبناء أو أوزان و ذالك معاين األفعال الث

علم الصرف و خاصة يف معرفة معاين الفعل الثالثي املزيد من اللغة العربية لعدم فهمهم 

مة و لذلك تريد الباحثة حتليلها من انحية الصرفية و هتكون هذه الدراسة م و بنائه. و

 اجملادلة ".ملعرفة معاين الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد يف سورة " 
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كثرية. و يف حتليل بناء   وائدرأها كل أمة اإلسالمية وهلا فسورة " اجملادلة " يق

الثالثي و معانيها يف هذه السورة تكون أوزان الكلمة مهمة جد. ورأت الباحثة أن أوزان 

الفعل يف سورة " اجملادلة " منها: الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد أو حبرفني أو بثالثة 

ف. ولذلك تكون معرفة الفعل الثالثي املزيد مهمة و خاصة يف ترمجة سورة " اجملادلة أحر 

 " و فهمها.

املزيد يف سورة األبنية و معاين الفعل الثالثي ولذلك تبحث الباحثة عن " 

 ." اجملادلة

 أسئلة البحث .ب 

لذلك قد عرفنا أن يف سورة " اجملادلة " أفعال كثرية, وتكون من أوزان متعددة. و 

 حتدد الباحثة يف هذه الدراسة ليكون هذا البحث أحسن على ما يلي:

 لة "؟يف سورة " اجملاد توجد عل الثالثي املزيداألبنية الف أي .0

 ؟يف سورة " اجملادلة " توجد معاين الفعل الثالثي املزيد ما .3

 أهداف البحث .ج 

 األهداف ذات الصلة هلذا البحث فيما يلي:أما 

 الفعل الثالثي املزيد يف سورة " اجملادلة ".ملعرفة األبنية  .0

 ملعرفة معاين الفعل الثالثي املزيد يف سورة " اجملادلة ". .3
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 فوائد البحث .ه 

و أما فوائد هذا البحث املتعلق " ابألبنية و معاين الفغل الثالثي املزيد يف سورة 

 اجملادلة ", فهي كما يلي:

معرفة الباحثة عن علم الصرف و خاصة عن العلمية: تكون هذه الدراسة تطور و تزيد 

 الفعل الثالثي املزيد يف سورة اجملادلة.

يكون هذا البحث تعليقا واقرتاحا يف التعلم و تعليم علم الصرف و خاصة عن  النظرية:

 األبنية و معاين الفعل الثالثي املزيد يف سورة اجملادلة.

تكون هذه الدراسة أسهل املعلم ليبلغ  و فوائد العملية خصوصا للمعلم اللغة العربية هي:

تعليم علم الصرف و خاصة عن األبنية و  يف الدرس إىل الطالب خصوصا

 معاين الفعل الثالثي املزيد يف سورة اجملادلة.
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 الباب الثاين

 البحث النظري

 ومباحثه  الفعل .0

 مفهوم الفعل .0

الثالثة اليت هي هو كلمة دلت على معىن بنفسها مقرتن أبحد األزمنة الفعل و 

  00املاض و احلال و االستقبال.

 أصول األفعال .3

 الفعل اجملرد

تدور مباحث األفعال يف كتب التصريف حول أصلني فقط من أصول األفعال 

 03مها: األصل الثالثي , و األصل الرابعي, و كل منهما ينقسم إىل جمرد و مزيد.

 الفعل املزيد

حروفه أصلية, ال تسقط يف أحد الفعل املزيد: هو كل فعل كانت مجيع 

  02التصاريف إال لعلة تصريفه.

 و الفعل املزيد, ما أضيف إىل أصوله حرف أو حرفان أو ثالثة.

                                                                                 
  .3. سورااباي: دار النشر املصرية. ص. شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالينابن هشام الكيالين.   11
 . 02. كلية اللبنان جامعة عني مشس : دار الثقافة للنشر و التوزيع. ص. أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية. 0333جناة عبد العظيم الكويف.   03
 .7. د.م. ص. األقفال المية األفعالفتح . 3113عالل نورمي.   02
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 أنواعه .2

 من حيث الزمان .0

 03ينقسم الفعل إىل ماض و مضارع, و أمر.

  املاض (أ 

فاملاضىي: ما دل على حدوث شيئ قبل زمان التكلم, حنو: قام, و قعد, 

عالمته أن يقبل اتء الفاعل, حنو: قرأت. و اتء التأنيث الساكنة, و أكل و شرب. و 

  حنو: قرأْت هند.

 املضارع (ب 

ما دل على حدوث شيئ يف زمان التكلم أو بعده, حنو: يقرأ و املضارع: 

و يكتب فهو صاحل للحال و االستقبال. و يعينه للحال: الم االبتداء, و أن, و ال, و 

 بال السني, و سوف, و لن, و أْن, و إن.ما, النفيتان. و يعينه لالستق

. وال بد أن 2ملمۡ يمِلۡد ومملمۡ يُولمۡد  و عالمته: أن يصح وقوعه بعد ملم, حنو: 

يكون مبدوءا حبرف من حروف )أنيت( و تسمى أحرف املضارعة. فاهلمزة: للمتكلم 

لياء للغائب وحدة, حنو: أان أقرأ. و النون: له مع غريه أو ملعظم نفسه, حنو: نقرأ. و ا

املذكر و مجع الغائبة, حنو: دمحم يقرأ, و النسوة حنو: يقرْأن. و التاء, للمخاطب مطلقا, و 

                                                                                 
 .37 -32. مصر: دار الكيان. ص. شذا العرف يف فن الصرف. 0203أمحد بن دمحم بن أمحد املالوي.   03
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مفرد الغائبة و مثناها, حنو: أنت تقرأ اي دمحم, و أنتما تقرآن, و أنتم تقرأون, و أنِت اي 

    هند تقرئني, و فاطمة تقرأ, و اهلندان تقرآن.   

 األمر (ج 

به حصول شيئ بعد زمن التكلم, حنو: اجتهْد. و و األمر: ما يطلب 

 عالمته أن يقبل نون التوكيد, و ايء املخاطبة, مع داللته على الطلب.

 من حيث عدد احلروف األصلية .3

الفعل حبسب األصل إما ثالثي األحرف, وهو: ما كانت أحرفه األصلية ثالثة. 

  03و ال عربة ابلزائد, مثل: حُسن و أحسن, و هدى و استهدى.

و أما رابعيها: وهو ما كانت أحرفه األصلية أربعة و ال عربة ابلزائد, مثل: دخرجم 

 و تدخرجم, قشعر و اقشعّر.

 وكل منهما إما جمرد و إما مزيد فيه.   

 اجملرد   (أ 

 و ية. أي )ال زائد فيها(, مثل: ذهبما كان أحرف ماضيه كلها أصل

 دخرج.

 املزيد فيه (ب 

 على األصل, مثل: أذهبم و تدخرج. ما كان بعض أخرفه ماضيه زائدا
                                                                                 

  .. اجلزء األول33 - 33. بريوت: منشورة املكتبة العصرية. صجامع الدروس العربية. موسوعة يف ثالثة أجزاء. 0332مصطفى الغالييين.   03
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وحروف الزايدة عسرة جبمعها قولك: )سألتمونيها(. وال يزاد من غريها إال  

.  كان الزائد من جنس أحرف الكلمة كعظَّمم و امحرَّ

 و املزيد فية قسمان أيضا:

مزيد فيه على الثالثي, وهو: ما زيد على أحرف ماضيه الثالثة حرف 

.واحد. مثل: أكرمم, أو  , أو ثالثة أحرف, مثل: استغفرم  حرفان, مثل: انطلقم

و مزيد فيه على الرابعي. وهو: ما زيد على أحرف ماضيه األربعة األصلية 

, أو حرفان, حنو: اخرمجنمم.  حرف واحد حنو: تزملزلم

 من حيث عدد احلروف الزائدة .2

 ما زيد حبرف وهو على ثالثة أبواب: .أ 

 الباب األول: ابب االفعال

يف نقل الثالثي اجملرد اليه أن تزيد يف أوله مهزة مفتوحة و تقول يف مثل  و قاعدته

فعل )أفعلم( بزايدة اهلمزة يف أوله كما تقول يف حنو كمرم )أكرمم( بزايدة اهلمزة يف أوله وهو 

فعل ماض على وزن أفعل, يكرُم مضارعه على وزن يفعل )اْكراما( مصدره على وزن 

فعال, لكون مصدره على وزن االفعال وكذلك يف كل ابب افعاال و يسمى هذا ابب اال

  02من املزيد.

                                                                                 
 .3. سورااباي: دار النشراملصرية. ص. شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالينهشام الكيالين. ابن   02
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اكرما" و عالمته أن يكون  –يكرم  –افعاال" موزونه " أكرمم  –يفعل  –" أفعل 

ماضيه على أربعة أحرف بزايدة اهلمزة. و بناؤه للتعدية غالبا و قد يكون الزما. مثال 

     07حنو: أصبح الرجل.املتعدي حنو: أكرم زيد عمرا,و مثال الالزم 

 03ينقل الثالثي إىل وزن " أمفْـعملم"  بزايدة اهلمزة القطع يف أوله:

 للتعدية, حنو: أْكرمُت زيدا. (0

سافر. (3
ُ
 للدخول يف الشيء, حنو: أْمسى امل

 لقصد املكان, حنو: أحجز زيد, و أعرق عمرو, أي قصد احلجاز و العرق. (2

أْْثرم الطملُح أي وجد فيه الثمر, و لوجود ما اشتق نته الفعل يف الفاعل, حنو:  (3

 أورق الشجر, أي وجد فيه ورق.

 للمبالغة, حنو: أْشغملُت عمرا, أي ابلغته يف شغله. (3

 لوجدان الشيء, حنو: أعظْمُته, أي وجْدتُه عمظيما. (2

 للصريورة, حنو: أمقفمر الوملمُد, أي صار قفر. (7

, أي عرَّضُه للبيع. (3  للتعريض, حنو: أابع الثوبم

 أشفى املريُض, أي زال شفاؤه.للسلب,  (3

 للحينونة, أْحصمد الزرُع, أي حان حساده. (01

                                                                                 
  .31-03. سنقافورة جدة اندونسيا: احلرمني.ص.ختليص االساس منت البنا و االساسعلي بن عثمان.   07
 .07-02: سومرب علم جااي. ص. األمثلة التصريفية. ميداندمحم معصوم بن علي.   03
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 الباب الثاين: ابب التفعيل

و قاعدته يف النقل إليه أن تكرر عني فعله و تدغم, و تقول يف مثل "فـمعملم" 

بتخفيف العني "فعَّلم" بتكرار العني مع االدغام كما تقول "فرمحم" حنو: "فـمرَّحم" بتكرار الراء 

ع االدغام. فعل ماض على وزن " فعَّلم", يـُفمرُِّح مضارعه على وزن يـُفمعُِّل. و "تـمْفرحًيا" م

 03مصدره على وزن "تـمْفعيال" و يسمى هذا ابب التفعيل.

تفرحيا" و عالنته أن يكون  –يفمرُِّح  –تفعيال" موزونه "فرَّحم  –يفعِّل  –فعَّل 

ن جنس عني فعله بني الفاء أيضا و بزايدة حرف واحد م   ماضيه على أربعة أحرف

العني. و بناؤه للتكثري غالبا وهو قد يكون يف الفعل, حنو: طموَّفم زيد الكعبت و قد 

 31يكون يف الفاعل, حنو: موت االبل, وقد يكون يف املفعول, حنو: غلق زيد األبواب.

 30و ينقل الثالثي اجملرد إىل وزن "فـمعَّلم" بزايدة التضعيف:

 حنو: فرَّح زيد عمرا, فإن جمرده الزم.للتعدية,  (0

 للداللة على التكثري, حنو: قطَّع زين احلبلم, أي جعله قطعا كثرية. (3

 للنسبة املفعول إىل أصل الفعل, حنو: كفَّر زيد عمرا, أي نسبه إىل الكفر. (2

 للسلب أصل الفعل من املفعول, حنو: قشَّر زيد الرمان, أي نزع قشره. (3

 االسم, حنو: خيَّم القوم, أي ضربوا اخليام.للتخاذ الفعل من  (3

                                                                                 
 .3. سورااباي: دار النشراملصرية. ص. شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالينابن هشام الكيالين.   03
 .31-03. سنقافورة جدة اندونسيا: احلرمني.ص.ختليص االساس منت البنا و االساسعلي بن عثمان. 31

   .02-03: سومرب علم جااي. ص. األمثلة التصريفية. ميداندمحم معصوم بن علي.   30
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 الباب الثالث: ابب املفاعلة

وقاعدته يف النقل أن تزيد ألفا بني فاء فعله و عني فعله, و تقول يف مثل "فـمعملم 

قاتملم" بزايدة األلف  –فاعملم" بزايدة األلف بني الفاء والعني كما تقول يف حنو "قـمتملم  -

عملم", يقاتل مضارعه على وزن "يفاعل". و"مقاتلًة" مصدره وهو فعل ماض على وزن "فا

على وزن "مفاعلًة" مصدره على وزن "مفاعلًة" و "ِقتاالً" مصدر آخر على وزن "ِفعاال" 

   33ويسمى  هذا ابب املفاعلة.

قيتاال.  –قتاال  –مقاتلة  –يقاتل  –فيعاال" موزونه " قاتل  –يفاعل  –" فاعل 

يه على أربعة أحرف بزايدة األلف بني الفاء و العني. وبناؤه و عالمته أن يكون ماض

للمشاركة بني اإلثنني غالبا و قد يكون للواحد. مثال املشاركة بني اإلثنني, حنو: قاتل زيد 

 32عمرا, و مثال الواحد, حنو: قاتلهم هللا تعاىل.

 33ينقل الثالثي اجملرد إىل وزن " فاعلم" بزايدة األلف بعد الفاء:

ركة بني اثنني ) و املشاركة أن يفعل أحدمها ما يفعله اآلخر حىت يكون كل للمشا (0

 منهما فاِعال و مفعوال(, حنو: ضاربم زيد عمرا.

3) ."  ملعىن "فعَّلم" اليت للتكثري, حنو: ضاعفم هللاُ, مبعىن "ضعَّفم

2) ."  ملعىن " أفعملم" اليت للتعدية. حنو: عافاكم هللاُ, مبعىن "اْعفاكم

                                                                                 
 .3. سورااباي: دار النشراملصرية. ص. شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالينابن هشام الكيالين.   33
 .33-33. سنقافورة جدة اندونسيا: احلرمني.ص. ختليص االساس شرح منت البنا و االساسعلي بن عثمان.   32
  .03-03. ميدان: سومرب علم جااي. ص. األمثلة التصريفيةدمحم معصوم بن علي.   33



  27 

, مبعىن سمفر, و ملعىن "  (3 فـمعمل" اجملرد, حنو: سافرم زيد, و قاتلُه هللاُ, و ابرك هللاُ فيكم

.  قمتلم, و بركم

 ما زيد حبرفني وهو على مخسة أبواب: .ب 

 الباب األول: ابب االنفعال

وقاعدته يف النقل إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة املكسورة و نوان ساكنة بعدها تقول 

اِْنقطمعم"  –عملم" بزايدة اهلمزة و النون يف أوله كما تقول يف حنو " قمطعم اِنـْفم  –يف مثل "فـمعملم 

بزايدة اهلمزة و النون وهو فعل ماض على وزن " انفعل" و ينقطُع مضارعه على وزن 

  33"ينفعُل", و "انقطاعا" مصدره على وزن "انفعاال" و يسمى هذا ابب االنفعال.

 الباب الثاين: ابب االفتعال

يف النقل إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة و أن تزيد بني فاء فعله و عني فعله وقاعدته 

 –اِفْـتـمعملم" بزايدة اهلمزة و التاء كما تقول يف حنو " مجممعم  –التاء تقول يف مثل " فـمعملم 

اْجتمعم" بزايدة اهلمزة و التاء وهو فعل ماض على وزن " افتعل" و "جيتمع" مضارعه على 

 32"اجتماعا" مصدره على وزن "افتعاال" و يسمى هذا ابب االفتعال. وزن "يفتعل", و
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 الباب الثالث: ابب االفعالل

و قاعدته يف النقل إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة و أن تكرر الم فعله و تدغم تقول 

و اِفْـعملَّ" بزايدة اهلمزة يف أوله و تكرير الالم مع االدغام كما تقول يف حن –يف مثل " فـمعملم 

" بزايدة اهلمزة و أحد الراين مع االدغام وهو فعل ماض على وزن " افعلَّ"  –" محممرم  ِامْحرَّ

" مضارعه على وزن " يفعلُّ", و " امحرارا" مصدره على وزن "افعالال" " و  و " حيمرُّ

  37يسمى هذا ابب االفعالل.

 الباب الرابع: ابب التفّعل

ه أن تزيد يف أوله التاء املفتوحة و أن تكرر عني و قاعدته يف نقل الثالثي اجملرد إلي

تـمفمّعلم" بزايدة التاء يف أوله و تكرير العني مع  –فعله و تدغم و تقول يف مثل " فـمعملم 

" بزايدة التاء و احدى السينني مع االدغام  –االدغام كما تقول يف حنو " كمسمرم  تكمّسرم

ّسُر" على وزن "يتفّعُل" و "تكسّررا" وهو فعل ماض على وزن "تفّعل" و مضارعه "يتك

 33مصدره على وزن "تفّعال" و يسمى هذا ابب التفّعل.

 الباب اخلامس: ابب التفاعل

وقاعدته يف النقل إليه أن تزيد يف أوله التاء و تزيد بني فائه و عني فعله ألفا تقول 

تفاعلم" بزايدة التاء و األلف بني فاء الفعل و عني الفعل كما تقول يف  –يف مثل " فـمعمل 
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تباعمدم" بزايدة التاء و األلف وهو فعل ماض على وزن "تفاعل" و  –حنو" بـمعمدم 

ى وزن "يتفعال" و " تباعدا" مصدره على وزن "تفاعال" و يسمى "يتباعد"مضارعه عل

 33هذا ابب التفاعل.

 ما زيد بثالثة أحرف .ج 

 الباب األول: ابب االستفعال

وقاعدته يف تقل الثالثي اجملرد إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة و السني و التاء هبذا 

و التاء, كما تقول يف حنو  استفعل" بزايدة اهلمزة و السني –الرتتيب تقول يف مثل "فعل 

استخرج" بزايدة اهلمزة و السني و التاء, وهو فعل ماض على وزن " استفعل"  –" خرج 

و " يستخرج" مضارعه على وزن "يستفعل", و " استخراجا" مصدره على وزن " 

 21استفعاال" و يسمى هذا ابب االستفعال.

 الباب الثاين: ابب االفعيالل

أن تزيد يف أوله اهلمزة و أن تزيد االلف بني عني فعله و  وقاعدته يف النقل إليه

افعاّل" بزايدة اهلمزة و  –الم فعله و أن تكرر الم فعله و تدغم, تقول يف مثل " فعل 

امحاّر" بزايدة اهلمزة و  –األلف و تكرير الالم مع االدغام كما تقول يف حنو " محر 

" مضارعه األلف و أحد الرائني مع االدغام, وهو فعل ما ض على وزن "افعاّل" و "حيمارُّ
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على وزن "يفعاّل", و "امحريارا" بقلب األلف الزائدة ايء النكسر ماقبلها, مصدره على 

 20وزن " افعيالال" و يسمى هذا ابب االفعيالل.

 الباب الثالث: ابب االفعيعال

أن تزيد و قاعدته يف النقل إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة و أن تكرر عني فعله و 

افعوعل" بزايدة اهلمزة و أحد العينني و الواو  –بني عيين فعله الواو تقول يف مثل " فعل 

اعشوشب" بزايدة اهلمزة و أحد الشينني و الواو  –بينهما كما تقول يف حنو " عشب 

بينهما تقول اعشوشبت األرض اذا كثر عشبها, وهو فعل ماض على وزن " افعوعل" و 

على وزن " تغعوعل" و "اعشيشااب" بقلب الواو الزائدة ايء "تعشوشب" مضارعه 

 23النكسر ما قبلها مصدره على وزن " افعيعاال" ويسمى هذا ابب االفعيعال.

 الباب الرابع: ابب االفعنالل

وقاعدته يف النقل إليه أن تزيد يف أوله اهلمزة و أن تزيد النون بني عني فعله و الم 

افعنلل" بزايدة اهلمزة و  –ال تدغم, تقول يف مثل " فعل فعله و أن تكرر الم فعله و 

اقعنسس" بزايدة اهلمزة  –النون و أحد الالمني من غري ادغام كما تقول يف حنو " قعس 

و أحد السينني من غري ادغام, تقول اقعنسس أي خلف و رجع على خالف 
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زن االحديداب وهو فعل ماض على وزن "افعنلل" و "يقعنسس" مضارعه على و 

    22"يفعنلل" و "اقعنساسا" مصدره على وزن " افعنالال" و يسمى هذا ابب االفعنالل.

 الباب السادس: ابب االفعوال

اجلواذا. و عالمته أن يكون  –جيلوذ  –افعواال موزونه اجلّوذ  –يفعول  –افعّول 

بناؤه ايضا ماضيه على ستة أحرف بزايدة اهلمزة يف أوله و الواوين بني العني و الالم. و 

ملبالغة الالزم ألنه يقال: جلذ االبل اذا سار سريا بسرعة, و يقال: اجلّوذ االبل اذا سار 

  23سريا بزايدة سرعة.

 ثالثي املزيد حبرفني .أ 

 ابب االنفعال (0

وذاك  –فهو منفعل  –انفعاال و منفعال  –ينفعل  –: انفعل  مثال

 23.منفعل –منفعل  –ال تنفعل  –نفعل ا –منفعل 

 االفتعالابب  (3

وذاك  –فهو مفتعل  –افتعاال و مفتعال  –يفتعل  –: افتعل  مثال

 22.مفتعل –مفتعل  –ال تفتعل  –فتعل ا –مفتعل 
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 ابب االفعالل (2

وذاك مفعل  –فعو مفعل  –افعالال و مفعاّل  –يفعل  –: افعّل  مثال

 27.مفعل –مفعل  –ال تفعل  –افعمّل  –

 ابب التفعل (3

وذاك  –فهو متفعل  –تفعال و متفعال  –يتفعل  –: تفّعل  مثال

 23.متفعل –متفعل  –ال تتفعل  –تفعل  –متفعل 

 ابب التفاعل (8

 –فهو متفاعل  –تفاعال و متفاعال  –يتفاعل  –: تفاعل  مثال

 23.متفاعل –متفاعل  –ال تتفاعل  –ل تفاع –وذاك متفاعل 

 ثالثي املزيد بثالثة أحرف .ب 

 ابب االستفعال (0

فهو مستفعل  –استفعاال و مستفعال  –يستفعل  –: استفعل  لمثا

 31.مستفعل –مستفعل  –ال تستفعل  –ل استفع –وذاك مستفعل  –
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 ابب االفعيالل (3

وذاك  –فهو مفعال  –افعيالال و مفعاال  –يفعال  –: افعاّل  مثال

  30.مفعال –مفعال  –ل ال تفع –افعال  –مفعال 

 ابب االفعيعال (2

 –فهو مفعوعل  –افعيعاال و مفعوعال  –يفعوعل  – : افعوعال مثال

 33مفعوعل. –مفعوعل  –ال تفعوعل  –افعوعل  –وذاك مفعوعل 

 ابب االفعنالل (3

 –فهو مفعنلل  –افعنالال و مفعنلال  –يفعنلل  –: افعنلل  مثال

 32.مفعنلل –مفعنلل  –ال تفعنلل  –ل افعنل –وذاك مفعنلل 

 ابب االفعنالء (8

وذاك  –فهو مفعنل  –افعنالء و مفعنلًى  –فعنلى ي –: افعنلى  مثال

 33.مفعنلى –مفعنلى  –ال تفعنل  –ِل افعن –مفعنلى 
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 ابب االفعوال (1

وذاك  –فهو مفعول  –افعواال و مفعوال  –يفعول  –: افعّول  مثال

 33.مفعول –مفعول  –ال تفعول  –فعول ا –مفعول 

 البناء .ب 

 مفهوم البناء .0

رابعيا أو ثالثيا , و اجملرد: ما حروفه أصل كلها. و اب و املراد ابألبنية: كونه 

 32التصاريف : إختالف أحواله من ضم عني مضارعه و كسرها و فتحها.

 أنواع البناء .3

 األبنية الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد: (أ 

 التعدية و الالزمة (0

 التكثري (3

 املشاركة بني االثنني (2

 األبنية الفعل الثالثي املزيد حبرفني: (ب 

 املطاوعة (0

 مبالغة الالزم (3
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 التكلف (2

 املشاركة بني االثنني (3

 األبنية الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف: (ج 

 التعدية و الالزمة (0

 37مبالغة الالزم (3

 األبنية الفعل الثالثي املزيد فيه .2

إن أبنية األفعال قليلة, ابالنسبة إىل أبنية األمساء. و قد مجعها النحاة و صنفوها, 

ثالثية, ورابعية. و لكل منهما جمرد و مزيد. و لكل من الثالثي اجملرد و فكانت قسمني: 

 33املزيد, و الرابعي اجملرد و املزيد, ماض و مضارع و أمر.

 جمرد و مزيد أن الفعل ينقسم إىل قسمني:

وهذا بعض عالقة من أبنية الفعل الثالثي املزيد فيه وهو من تعريف الزايدة و 

 33الزايدة و أقسام املزيد فيه:أقسام الزايدة و حروف 

 تعريف الزايدة

الزايدة: هي أن يضاف إىل حروف الكلمة األصلية ما ليس منها, مما يسقط يف 

 بعض التصاريف, لغري علة تصريفيه.
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 أقسام الزايدة

 تنقسم الزايدة )ابعتبار احلروف املزيدة ( إىل قسمني:

 قسم يكون بتكرير حرف من أصول الكلمة. (0

 ة حرف ليس من جنس حروف الكلمة.و قسم بزايد (3

 حروف الزايدة

و أما ابلنسبة للقسم الثاين فال تكون الزايدة فيه إال حبرف من أحرف الزايدة 

 العشرة. و هي اليت يرمزون إليها بلفظ: " سألتمونيها".

 أقسام املزيد فيه

 و املزيد فيه قسمان: وهو مزيد الثالثي و مزيد الرابعي.

 املعىن .ج 

 املعىنمفهوم  .0

املعىن هو فقد عرفه اخلزايل هو ما يفهمه الشخس من الكلمة أو العبارة أو 

اجلملة. أو ما تنقله الكلمة و الذي يعرب عن العالقة بني الدال )أي الكلمة( و املدلول 

 31عليه )أي الشيئ أو الشخس أو املفهوم خارج اللغة.
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 معاين األفعال الثالثي املزيدة .3

احلدث الذي يتضمنه و الزمان. و  خاص له, يدل علىللفعل اجملرد معىن 

ذا أدخل يف صيغته حرف زائد او أكثر, لغري اإلحلاق, أصبح له معىن جديد, هو إما إ

مركب من معناه األصلي وما اكتسبه من الصيغة اجلديدة, و إما بسيط ال عالقة له 

 30األفعال املزيدة, من معان:ابملعىن األصلي. وها حنن أوالء نعرض ملا تكون عليه أبنية 

 : له معان كثرية جدا, أشهرها: أفعل

: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج,  التعدية

 أوجل.

: وهي أن تريد من الشيئ أمرا يف فعله حقيقة أو جمازا. وهي عكس  املطاوعة

املتعدي الزما. حنو: أكب, التعدية, تفقد الفعل قدرته على نصب املفعول به, فتجعل 

 أفطر, أبشر.

اإلزالة: وهي أن يزيل الفاعل عن املفعول أصل الفعل. حنو: أعجم, أشكى, 

  .  أجارم

: وهي الداللة على أن الفاعل قد صار صاحب شيئ من لفظ الفعل. الصريورة

 حنو: أورق, أْثر, أفلس.
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ل. حنو: أكربت : وهي أن جيد الفاعل املفعول على صفة من لفظ الفعاإلصابة

 جهدك و أعظمتك.

 : وهو أن يبلغ الفاعل مكاان. حنو: أجند, أعمن, أهتم.بلوغال

: وهي الزايدة يف معىن الفعل و توكيده. و تصح املبالغة إذا كان اجملرد املبالغة

 واملزيد ملعىن واحد, إال أن اسقيته فيه مبالغة و توكيد. 

إذا مل يكن الفعل املزيد فعل جمرد, يشاركه اإلعناء عن اجملرد: و يكون هذا املعىن 

 يف املعناه األصلي. حنو: أفلح, أقسم, أجلم.

 : وله معان كثرية, أشهرها: فّعل

 : حنو: فرّح, جّذر, وّصل.التعدية 

: واملراد به تكثري وقوع الفعل, وكأنه حدث مرارا. قولك: صّفقت, التكثري

 قّطعت, كّسرت.

املفعول إىل ما هو من لفظ الفعل, أو أن يصفه النسبة: وهي أن ينصب الفاعل 

 به. حنو: كّذب, كّفر, فّسق.

 : حنو: قّشرت التفاح, قّديت العني.اإلزالة

.التوّجه  : واملراد به التوجه حنو ما هو من لفظ الفعل. حنو: شّرق اجليش و غّربم
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 اختصار حكاية املركب: حنو: سّبح, أي قال: سبحان هللا, و هّلل أي إلله إال

 هللا.

 : حنو: مشّر عن ساعده, قّطب جبينه, مّجع الكتب.املبالغة 

 اإلغناء عن اجملرد: حنو: سّلم, كّلم, حّدث.

 : وله معان كثرية, أشهرها: فاعل

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف املشاركة

 زيد عمرا.العمل, واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل 

 : حنو: راقب, جاذر, فاجأ.املبالغة

 اإلغناء عن اجملرد: حنو: عاقب, حاول, عاىف.

 : وله معان كثرية, أشهرمها: تفّعل

: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به املطاوعة

واحد. فإن كان متعداي إىل مفعول واحد أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, 

 تصدّع.
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االنتساب: وهو أن ينتسب الفاعل إىل ما هو من لفظ الفعل. حنو: تعّرب أي 

 انتسب إىل العرب.

: وهو أن يعاين الفاعل صفة حييها, فيحصا له إصل فعلها. حنو:  التكلف

 تشّجع, حتّلم, تصرّب.

 : وهو أن يرتك الفاعل أصل الفعل. حنو: أتمّث, حترّج, هتّجد.التجنب

يطلب الفاعل ما هو أصل الفعل. حنو: تكرّب العامل أي طلب : وهو أن الطلب

 الكرب.

 : حنو: حتّنف, تشّيع, تنّصر.و املبالغة الصريورة

 اإلغناء عن اجملرد: حنو: تكّلم, تصّدى, أتّبط.

 : وله معان كثرية, أشهرمها: تفاعل

 : حنو: تسابق, تقاتل, تصارع. املشاركة

ه أصل الفعل, وهو غري متصف به يف : وهو أن خييل الفاعل لغري  اإليهام

 احلقيقة. حنو: جتاهل, تغافل, تكاسل.

 : حنو: تباعد, توىل, تطاول. املطاوعة
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 : حنو: تقارب من اخلري أي قرب منه. املبالغة

 اإلغناء عن اجملرد: متارى, تثاءب.

 : وله من املعاين انفعل

 حنو: انقطع, انفتح, انسحب. :و املبالغة املطاوعة

 عن اجملرد: انكدر, انفّك. اإلغناء

 : وله معان كثرية, أشهرمها: افتعل

 : حنو: اخرتق, انتقل, اعتّزىو املشاركة املطاوعة

: وهو أن يتخذ الفاعل ما هو من لفظ الفعل. حنو: التحى الشاب أي  االختاذ

 اختذ حلية.

 : حنو: اكتسب, اخرتق, التقط. املبالغة

 لتمس, استلم.اإلغناء عن اجملرد: حنو: ارجتل , ا

 : وله معان كثرية, أشهرمها: استفعل

: وهو طلب الفاعل أصل الفعل, حقيقة أو جمازا. حنو: استشرت أيب  الطلب

 أي طلبت منه املشورة.
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: وهو انتقال الفاعل من حال إىل حال من لفط الفعل. حنو: استحجر  التحول

 الطني, استأسد الذئب. 

 استقبح.: حنو: استعظم, استسمن,  اإلصابة

 : حنو: استحكم, استقام, استبان. املبالغة و املطاوعة

 اإلغناء عن اجملرد: حنو: استطاع, استبد, استقّل.

 : ومعناه املبالغة: حنو: امحّر وجهه, فهو يف معىن: محر وجهه, إال أنه أبلغ.   افعلّ 

 : ومعناه املبالغة: حنو: امحاّر وجهه, فهو أبلغ من امحّر. افعالّ 

 : ومعناه املبالغة: حنو: احشوشن, احدودب, اعشوشب.افعوعل

 : و يكون للمطاوعة:" فعلل" حنو: اخرجنم, افرنقع,  افعنلل

 أو إلغناء اجملرد: حنو: اسحنفر, اسلنطح 

 : و يكون للمطاوعة: " فعلل" أيضا, حنو: اطمأنّ  افعللّ 

 أو إلغناء اجملرد: حنو: اقشعّر, اكفهّر.

و إذا إسقطنا من هذه املعاين كلها اإلغناء عن اجملرد بقيت لدينا معان ذات أمهية 

 ابلغة العربية. فهس تدل على اإلجياز البكبري الذي تتميز به هذه اللغة. 
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 حملة من سورة اجملادلة .د 

 قوله عز وجل:

عم ٱَّللَُّ قـمۡولم ٱلَّيِت جُتمَِٰدُلكم يف زمۡوِجهما ومتمۡشتمِكٓي إِ  ىلم ٱَّللَِّ ومٱَّللَُّ يمۡسممُع حتمماُورمُكمماۚٓٓ ِإنَّ قمۡد مسِم

 بمِصرٌي 
يُعُۢ   0ٱَّللَّم مسِم

نزلت يف امرأة يقال هلا: خولة بنت ثعلبة, وزوجها أوس بن الصامت األنصاري, 

قال هلا إن مل أفعل كذا و كذا قبل أن خترجي من البيت فأنت علي كظهر أمي. فأتت 

 تشكو, فقالت: إن أوس بن الصامت تزوجين شابة غانية, مث قال خولة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يل كذا و كذا وقد ندم, فهل من عذر؟ فقال رسو ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليه: ما عندي يف أمرك 

     33شيئ, و أنزل هللا اآلايت فيها.

 سباب النزولا

روي أن هذه اآلايت األربع نزلت يف خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس بن 

الصامت. و من حديث ذلك: )) أن أوسا كان شيخا كبريا قد ساء خلقه, فدخل على 

خولة يوما فراجعته بشيئ فغضب, فقال هلا: أنت علي كظهر أمي )وكان الرجل يف 

هار يف اإلسالم, فندم لساعته, اجلاهلية إذا قال ذالك إلمرأته حرمت عليه( وكان أول ظ

فدعاها )طلب مالمستها( فأبت, وقالت: و الذي نفسي بيده التصال إيل و قد قلت 

ما قلت حىت حيكم هللا و رسوله, فأتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: اي رسول هللا إن أوسا 
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جعلين عليه  تزوجين و أان شابة مرغوب يف, فلما خالعين و نثرت بطين )كثر ولدي( 

كأمه إىل غري أحد, فإن كانت جتديل رخصة تنعشين هبا و إايه فحدثين هبا, فقال عليه 

الصالة و السالم: و هللا ما أمرت يف شأنك بشيء حىت اآلن, و يف رواية ما اراك إال قد 

شدة حرمت, قالت: ماذكر طالقا, وجادلت ملسو هيلع هللا ىلص مرارا مث قالت: اللهم إين أشكو إليك 

و حديت, وما يستق علي من فراقه, ويف رواية أهنا قالت: أشكو إىل هللا فاقيت وشدة  

حايل, و إن ضممتهم إليه ضاعوا, و إن ضممتهم إيل جاعوا, وجعلت ترفع رأسها إىل 

السماء و تقول: اللهم إين أشكو إليك, أللهم فأنزل على لسان نبيك, وما برحت حىت 

: اي خولة أبشري, و قالت خريا فقرأ عليها )قد مسع هللا( نزل القرآن فيها, فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 اآلايت((.  

روي البخاري يف اترخيه أهنا استوقفت عمر يوما فوقف, فأغلظت له القول, 

فقال رجل اي أمري املؤمنني ما رأيت كاليوم, فقال هنع هللا يضر, وما مينعين أن أستمع إليها وهي 

 هلا, فأنزل فيها ما أنزل )قد مسع هللا( اآلايت.اليت استمع هللا 

و الشارع اعترب الظهار ميينا و أوجب فيها الكفارة عند إرادة املالمسة أبحد أمور 

 ثالثة على الرتتيب اآليت:

 حترير رقبة )عتق عبد أو جارية(. (0

 صيام شهرين متواليني إن مل جيد ما يعتقه. (3
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كرب أو مرض اليرجى زواله, لكل إطعام ستني مسكينا إن مل يستطع الصوم ل (2

 مسكني نصف صاع من بر )رطل وثلث( أو صاع من متر أو شعري.

 الدراسة السابقة .ه 

إن الباحثة جتد حبثا علميا الذي يتعلق هبذا املوضوع حول اجلامعة اإلسالمية 

وجدت حبثا علميا متساواي يكتبه كاتب يف اجلامعة و احلكومية سومطرة الشمالية 

 احلكومية موالن مالك إبراهيم مالنج بعنوان:اإلسالمية 

نيج سري موليا اسيه " معاين الفعل الثالثي املزيد يف سورة السجدة  .0

 ( القسم اللغة العربية و أداهبا.3101)دراسة حتليلية صرفية(" )

كان الباحثة ملعىن فعل الثالثي املزيد كلهم سورة السجدة, تكتب كل اية 

 ة توجد فعل الثالثي املزيد حىت األخر.السجدة مث تشرح أين اجلمل

( 3113شفري " فائدة التعلم الوزن الصرف لتفهم القرآن الكرمي" ) .3

 اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية, القسم اللغة العربية.اجلامعة الرتبية 

كان الباحثة لألوزان الصرفية تنقسم إىل نوعني كربين مها التصريف األصول هو 

ما يبحث عن اشتقاق الكلمة من املاض إىل اسم اآللة. التصريف الفرع هي التصريف 

 الكلمة من أصليها.   
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

صادر تعرض الباحثة يف هذا الباب طريقة البحث, و يتكون من نوع البحث و م

 البياانت و طريقة مجع البياانت و حتليلها.

 نوع البحث .أ 

الطريقة املستخدمة يف كتابة هذا البحث اجلامعّي هي الطريقة الوصفية و هي 

أحد  الطرائق يف البحث اجلامعي الذي يعتمد عن أحوال طائفة الناس أو املوضوع الذي 

 32يوجد يف الواقع.

البياانت من املصدر الرئيسّي هي الطريقة و أما الطريقة املستخدمة إلنتاج 

الكيفية, و هي طريقة البحث اليت تقوم هبا الباحثة ابإلحصائي أو هي الدراسة أو 

 33البحث على ترمجة ما أو قصة أو سلوك أو األمور اإلجتماعية.

قال )دافيد والليامس( أن البحث الكيفي هو مجع البياانت يف جمال العلمي 

العلمية الذي يقوم به الباحث على اخللفية العلمية. و من هذا التعريف ابلطريقة البحثية 
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نعرف أن البحث الكيفي يكون على اخللفية العلمية و يقوم به الباحث من الرجال 

 العلمي.

وقال )دينزمي و جلينجلون( أن البحث الكيفي هو البحث الذي يكون على 

. و يف الغالب يكون ابالطريقة اخللفية العلمية بقصد تفسري الواقعات و الظواهر

 اإلستفهامية و الوثيقة. 

 البحث الكيفي يستعمل يف البحوث ألسباب عديدة, منها:

 أن يكون أسهل من غريه عند كثرة البياانت. .0

 قدمت هذه الطريقة العالقة الوثيقة بني الباحث و املعلن عليه. .3

 33.حساس الطريقة و يوجد وفق النفس و ألثر معا و يقابله قيام .2

 مصادر البياانت .ب 

 إن مصادر البياانت يف البحث العلمي نوعان:

 املصدر الرئيسي وهو من القرآن الكرمي. .0

 منها:  املصادر الفرعية وهي كتب الصرف و التفسري. .3

, علم اللغة العربية, أم اللغات دراسة يف خصائص اللغة العربية و النهوض هبا

, العربية لغري الناطقني هبا و طروق حلها مشكالت تعليم, أساليب تدريس اللغة العربية
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قواعد اللغة , شذا العرف يف فن الصرف, تسري  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان

أبنية , شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالين, العربية )النحو و الصرف امليسر(

ختليص , وس العربيةجامع الدر , فتح األقفال المية األفعال, األفعال دراسة لغوية قرآنية

فتح األقفال و , منت البناء و األساس, األمثلة التصريفية, االساس منت البنا و االساس

معاين القرآن ,  فتح األقفال المية األفعال ,تصريف األمساء و األفعال, حل األشكال

 .اجلزء الثاين

 طريقة مجع البياانت .ج 

البياانت. تستخدم الباحثة جلمع طريقة مجع البياانت هي طريقة الكتابة جلمع 

البياانت يف هذا البحث هي طريقة الواثئق, وهي طريقة جلمع البياانت و املعلومات على 

طريقة الواثئق من البحوث العلمية املكتوبة ابلعربية يف شعبة اللغة العربية ابجلامعة 

راسة املكتبية, اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان, و لذلك تستخدم الباحثة د

أي أن أتخذ الباحثة البياانت املكتبية من البحوث و الواثئق و الكتب, أو مجع البياانت 

 32مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة.
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 و أما أسلوب مجع البياانت املستخدم يف هذا البحث هو:

 تقرأ الباحثة سولرة اجملادلة. .0

 الواردة يف سورة اجملادلة.جتمع الباحثت األفعال الثالثية املزيدة  .3

 تصنيف املزيدة أبنية و معاين األفعال الثالثية الواردة يف سورة اجملادلة .2

 طريقة حتليل البياانت .د 

أما طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث اجلامعي فتقوم الباحثة ابستخدام حتليل 

 املضمون.

 و أما خطواته فهي كما يلي:

الثالثية املزيدة. و الطريقة املستخدمة هي حتليل حتديد أبنية و معاين األفعال 

احملتوى. رأي )ويبري( أن حتليل احملتوى هو طريقة البحث بعلمية االستنتاج الصحيح من 

 37البياانت أو الواثئق.

 و أما طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث و هي كما يلي:

ة اجملادلة بتصنيفها على جتمع الباحثة األفعال الثالثيثة املزيدة الواردة يف سور  .0

 حسب أبواهبا.

 شرح أبنية و معاين األفعال الثالثية املزيدة الواردة يف سورة اجملادلة. .3
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 الباب الرابع

 حتليل البياانت

 األبنية الفعل الثالثي املزيد توجد يف سورة اجملادلة .0

بناء على ماسبق ذكره و شرحه, وجدت الباحثة أن األبنية األفعال الثالثية املزيدة 

 اليت توجد يف سورة اجملادلة كما يلي:  

ََق دَۡ ِمع  َُٱس  ََّللَّ َِٰدلُك ََلَِّتَٱق ۡول  ََتُج  ا وِۡجه  َز  ت ۡشت ِكَِِٓف ََو  َِٱإَِل  َُٱوَ َّللَّ َّللَّ

ُعَ َٓۚٓي ۡسم  ا ُكم  ََت  اُور  َ ٱإِنَّ ب ِصرٌيََّللَّ َُۢ ِميُع ١ََس 

َِٰدلُك َ بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب  جامدملم فعل مضارع و ماضيه َتُج 

مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثالثي املزيد حبرف ) ابب املفاعلة(. على وزن فامعلم 

بنائه للمشاركة بني اإلثنني ) و املشاركة أن يفعل أحدمها ما يفعله اآلخر حىت يكون كل 

 33منهما فاعال و مفعوال(.

ت ۡشت ِكَٓ بزايدة اهلمزة يف أوله و التاء بني الفاء و  اْشتمكمىفعل مضارع و ماضيه َو 

 –العني, وهو ابب الثاين من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب االفتعال(. على وزن اْشتـمرمى 

 33اشرتاًء. و بنائه للمطاوعة. –يشرتي 
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ِينَ ٱ َِٰهُرونَ ََّلَّ ََيُظ  َإَِّلَّ َُٰتُهۡم ه  مَّ
ُ
َأ َإِۡن َٰتِِهۡمۖۡ ه  مَّ

ُ
َأ َُهنَّ ا َمَّ آئِِهم َن ِس  ِن َم  ِمنُكم

َّٰٓـ ِيٱ ََلَّ ِن  اَم  رّٗ َُمنك  ن ُهۡمَِۚٓإَونَُّهۡمََل  ُقولُون  ۡ َل  ۡولَِٱو  ََۡلق  َِإَونَّ اۚٓ ُزورّٗ َ ٱو  ُفوٞرََّللَّ َغ  ُفوٌّ ل ع 

٢ََ
َِٰهُرونَ  د الفاء, وهو ابب بزايدة االلف بعَظامهمرم فعل مضارع و ماضيه َيُظ 

مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثالثي املزيد حبرف ) ابب املفاعلة(. على وزن فامعلم 

بنائه للمشاركة بني اإلثنني ) و املشاركة أن يفعل أحدمها ما يفعله اآلخر حىت يكون كل 

21َمنهما فاعال و مفعوال(.
ِينَ ٱوَ  َِٰهُرونَ ََّلَّ ِنََيُظ  َم  ب ةٖ َر ق  ت ۡحرِيُر َْف  َق الُوا ا َلِم  ُعوُدون  َي  َُثمَّ آئِِهۡم َن ِس  ِمن

نَ
 
ۡبِلَأ َۚٓق  ا آسَّ ت م  َبِهََِي  ُظون  َٰلُِكۡمَتُوع  َذ  َُٱوَ َۚۦٓ برِيََّٞللَّ َخ  لُون  اَت ۡعم  ٣ََبِم 

َِٰهُرونَ  بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب َظامهمرم مضارع و ماضيه  فعلَيُظ 

مفاعلًة. و  –يفاعل  –الثالث من الثالثي املزيد حبرف ) ابب املفاعلة(. على وزن فامعلم 

بنائه للمشاركة بني اإلثنني ) و املشاركة أن يفعل أحدمها ما يفعله اآلخر حىت يكون كل 

 20منهما فاعال و مفعوال(.
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َٓۚ ا آسَّ ت م  بزايدة التاء يف أوله و تضعيف العني, وهو  سَّىمضارع و ماضيه متمم  فعلَي 

تـملمقًِّيا.  –يـمتـملمقَّى  –ابب الرابع من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب التفّعل(. على وزن تـملمقَّى 

    23و بنائه للمطاوعة.

 

ََف م ن ن
 
َأ ۡبِل َق  َِمن ۡۡيِ َُمت ت ابِع  ۡيِن ۡهر  َش  َف ِصي اُم ِۡد ََي  َۖۡلَّۡم ا آسَّ ت م  َلَّۡمََي  م ن ف 

ََي ۡست ِطعَۡ َٰلِك  َذ  ٓۚ ا َِمۡسِكينّٗ َِست ِۡي  اُم َْف إِۡطع  ََِِِلُۡؤِمُنوا َِٱب ر ُسوِلََِّللَّ َو  َُحُدوُدََۚۦٓ تِۡلك  و 

ِهَٱ َِلٌمََّللَّ
 
اٌبَأ ذ  َع  َٰفِرِين  لِۡلك  ٤َو 

َٓۚ ا آسَّ ت م  بزايدة التاء يف أوله و تضعيف العني, وهو  سَّىمضارع و ماضيه متمم  فعلَي 

تـملمقًِّيا.  –يـمتـملمقَّى  –ابب الرابع من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب التفّعل(. على وزن تـملمقَّى 

  22و بنائه للمطاوعة.

بزايدة اهلمزة يف أوله و التاء بني الفاء و  اْستمطمعم مضارع و ماضيه  فعلَي ۡست ِطعَۡ

 –اين من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب االفتعال(. على وزن اْجتمممعم العني, وهو ابب الث

 23اجتماعما. و بنائه للمطاوعة. –جيتمع 
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َْ بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  آممنم مضارع و ماضيه  فعلَِِلُۡؤِمُنوا

امِْياانً. و بنائه  -يـُْؤِمنُ  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن آممنم 

 23للتعدية.
ِينَ ٱَإِنََّ َ ٱَُُي آدُّونَ ََّلَّ ََُّللَّ ر ُسول  ََۥو  اَُكبِت  م  ِينَ ٱُكبُِتواَْك  ۡبلِِهۡمَۚٓو ق دَََّۡلَّ َِمنَق 

َٓ ۡۡل ا نز 
 
ِهۡٞيََأ اٞبَمُّ ذ  َع  َٰفِرِين  لِۡلك  َو  َٰٖتٖۚ ِن  َب ي  َٰتِۢ ٥ََء اي 

 بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب الثالث  حمادَّ و ماضيه  فعل مضارعََُُي آدُّونَ 

مُماسًَّة. وبنائه للمشاركة  –مُياسُّ  –من الثالثي املزيد حبرف ) املفاعلة(. على وزن ماسَّ 

 22بني االثنني.

َٓ ۡۡل ا نز 
 
بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب األول َيـُْنزِلُ فعل ماض و مضارعه َأ

اِفعاالً. و بنائه  -يُفِعُل  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعلم 

 27للتعدية.

ََي ۡومَ  ُثُهُم ۡبع  َُٱي  ََّللَّ ا ِيعّٗ يُن ب ُِئُهمَج  ََف  ْٓۚ ِملُٓوا َع  ا َٰهَُبِم  ى ۡحص 
 
َُٱَأ َۚٓوَ َّللَّ ن ُسوهُ َُٱو  َّللَّ

ِهيٌدَ ءَٖش  ۡ ََش  ِ
َُك  َٰ ٦َََلَع  
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, وهو ابب الثاين من الثالثي بزايدة التضعيف نـّبَّأم مضارع و ماضيه  فعلَن ب ُِئُهميَُ

   23تـمْفِعيالً. و بنائه للتعدية. –يُفعُِّل  –املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن فعَّلم 

َٰهََُ ى ۡحص 
 
بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب َِصيحيُْ فعل ماض و مضارعه َأ

ِاْعطاًء. و  -يـُْعِطي –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن اْعطمى 

 23بنائه للتعدية.

ل مَۡ
 
ََأ نَّ

 
َأ َ ٱت ر  ََّللَّ َِِف ا َم  ۡعل ُم َٰتَِٱي  َٰو  م  ََلسَّ َِِف ا م  ۡرِضَ ٱو 

 
َمِنََۡۡل َي ُكوُن ا م 

َ َٰث ٍةَإَِّلَّ َث ل  ۡو ىَٰ َََّٓنَّ َّل  ادُِسُهۡمَو  َس  َُهو  ٍةَإَِّلَّ ۡس  ََخ  َّل  ابُِعُهۡمَو  َر  ََُٰهو  ۡدن 
 
ََٓأ َّل  َو  َٰلِك  ِمنَذ 

 َ ۡكث 
 
اَكَ َأ َم  ۡين 

 
ُهۡمَأ ع  َم  َُهو  َْۖۡإَِّلَّ ََنُوا ََيُن ب ُِئُهمُثمَّ ِملُواَْي ۡوم  اَع  ةَِٖۚٱبِم  َٰم  ََۡلقِي  َ ٱإِنَّ َّللَّ

لِيٌمَ ٍءَع  ۡ ََش  ِ
٧ََبُِكل 

ََٰ ۡدن 
 
وهو ابب األول من و مضارعه يُْدين بزايدة مهزة القطع يف أوله,  فعل ماضَأ

افعاالً. و بنائه  –يُفِعُل  –الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعملم 

    71للتعدية.
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 َ ۡكث 
 
وهو ابب األول بزايدة مهزة القطع يف أوله,  ُيكِثرُ و مضارعه  فعل ماضَأ

اكراماً. و بنائه  –ُيكرُِم  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن اكرمم 

 َ  70للتعدية.

, وهو ابب الثاين من الثالثي بزايدة التضعيف نـّبَّأم مضارع و ماضيه  فعلَن ب ُِئُهميَُ

   73تـمْفِعيالً. و بنائه للتعدية. –يُفعُِّل  –املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن فعَّلم 

ل مَۡ
 
ََأ َإَِل  ِينَ ٱت ر  َََّلَّ ِن َع  ْ ۡنُهََۡلَّۡجو ىََٰٱُنُهوا َع  ْ َُنُهوا ا َلِم  ُعوُدون  َي  ُثمَّ

ۡونَ  َٰج  ي ت ن  ََِو  ثۡمَِٱب َٰنَِٱوَ َۡۡلِ ََۡلُعۡدو  ۡعِصي ِت م  َل ۡمََلرَُّسوِلَ ٱو  ا َبِم  يَّۡوك  َح  آُءوك  َج  ِإَوذ ا

َُٱبِهََُُِي ي ِك َ نُفِسِهۡمَل وََّۡللَّ
 
َِِفَٓأ ي ُقولُون  َو  ُبن اََّل  ِ ذ  َُٱَُيع  نَُّمََّللَّ ه  ۡسُبُهۡمَج  ح  َٓۚ اَن ُقوُل بِم 

َ ف بِۡئس  َۡۖ ا ِصريَُٱي ۡصل ۡون ه  ٨ََلۡم 
ۡونَ  َٰج  ي ت ن  بزايدة التاء يف أوله و األلف بعد  تـمنماجمىفعل مضارع و ماضيه َو 

 –الفاء, وهو ابب اخلامس من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب التفاعل(. على وزن تمالمقمى 

قمى    72تمالمِقًيا. و بنائه للمشاركة بني اإلثنني فأكثر. –يـمتمالم

بزايدة التضعيف, وهو ابب الثاين من الثالثي  حمّيَّ فعل مضارع و ماضيه َُُي ي ِك َ

َ  73تـمزِْكياً. و بنائه للتعدية. –يـُزمكِّي  –املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن زمكَّى 
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ُبن ا ِ ذ  , وهو ابب الثاين من بزايدة التضعيف عمذَّبم مضارع و ماضيه  فعلَُيع 

تـمْفعِيالً. و بنائه  –يُفعُِّل  –الثالثي املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن فعَّلم 

َ  73للتعدية.

ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ُنٓوا ََء ام  ۡيُتمَۡإِذ ا َٰج  ََت ن  َْف َل  ۡوا َٰج  ََِت ت ن  ثۡمَِٱب َٰنَِٱوَ َۡۡلِ َۡلُعۡدو 

ۡعِصي ِتَ م  ََِلرَُّسولَِٱو  ۡواَْب َٰج  ت ن  َِٱو  ۖۡٱوَ َۡلِب  ىَٰ َْٱوَ َِلَّۡقو  َ ٱَتَُّقوا ِيَٓٱَّللَّ َََّلَّ ون  ُ ۡهََُِتَۡش  ٩ََإَِل 

ََْ ُنٓوا بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  يـُْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعلَء ام 

اِفعاالً. و  -يُفِعُل  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعلم 

 72بنائه للتعدية.

ۡيُتمَۡ َٰج  بزايدة التاء يف أوله و األلف بعد  تـمنماجمىفعل ماضى و مضارعه يـم َت ن 

 –ملزيد حبرفني ) ابب التفاعل(. على وزن تمالمقمى الفاء, وهو ابب اخلامس من الثالثي ا

قمى    77تمالمِقًيا. و بنائه للمشاركة بني اإلثنني فأكثر. –يـمتمالم

َْ ۡوا َٰج  بزايدة التاء يف أوله و األلف بعد الفاء,  تـمنماجمىفعل مضارع و ماضيه َت ت ن 

قمى  –وهو ابب اخلامس من الثالثي املزيد حبرفني ) ابب التفاعل(. على وزن تمالمقمى  يـمتمالم

  73تمالمِقًيا. و بنائه للمشاركة بني اإلثنني فأكثر. –
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َْٱوَ  بزايدة اهلمزة يف أوله و التاء بني الفاء و يـمتَِّقي فعل ماض و مضارعه َتَُّقوا

يـمتَِّقي  –العني, وهو ابب الثاين من الثالثي املزيد حبرفني )ابب االفتعال(. على وزن اتَـّقمى 

 73اّتِقاًء. و بنائه للمطاوعة. –

ا ََۡلَّۡجو ىََٰٱَإِنَّم  َٰنَِٱِمن  ۡيط  ََلشَّ ِينَ ٱَِل ۡحُزن  َْءَ ََّلَّ ُنوا آر ِهِمََۡام  َبِض  ل ۡيس  ۡيََو  اََ ًَش 

َبِإِۡذِنَ َِۚٓٱإَِّلَّ ََّللَّ َِٱو لَع   ََّللَّ ِ
١٠َََلُۡمۡؤِمنُونَ ٱف لۡي ت و َّكَّ

َْءَ  ُنوا بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  يـُْؤِمُن ماضى و مضاعه  فعلَام 

امْيااًن. و بنائه  -يـُْؤِمُن  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن آممنم 

 31للتعدية.

َِ بزايدة التاء يف أوله, و تضعيف العني. تـمومكَّلم فعل مضارع و ماضيه َف ۡلي ت و َّكَّ

 –يـمتـمفمعَُّل  –وهو ابب الرابع من الثالثي املزيد حبرفني )ابب التفعل(. على وزن تـمفمعَّلم 

 30تـمفمعُّالً. و بنائه للمطاوعة.
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ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّلَّ َل ُكۡم َقِيل  َإِذ ا ْ ُنٓوا َْء ام  ُحوا سَّ ََت ف  َٰلِِسَٱِِف َْٱف ََلۡم ج  ُحوا َۡفس 

َ ِح َُٱي ۡفس  ََّللَّ َقِيل  َْٱل ُكۡمَِۖۡإَوذ ا وا َْٱف ََنُُشُ وا ََنُُشُ َُٱي ۡرف ِع ِينَ ٱَّللَّ َََّْلَّ ُنوا ِمنُكۡمََء ام 

ِينَ ٱوَ  وتُواَََّْلَّ
ُ
َوَ َۡلعِۡلمَ ٱأ َٰٖتٖۚ ج  َُٱد ر  برِيََّٞللَّ َخ  لُون  اَت ۡعم  ١١ََبِم 

َْ ُحوا سَّ بزايدة التاء يف أوله, و تضعيف العني.  يـمتـمومكَّلُ فعل ماض و مضارعه َت ف 

 –يـمتـمفمعَُّل  –وهو ابب الرابع من الثالثي املزيد حبرفني )ابب التفعل(. على وزن تـمفمعَّلم 

33َتـمفمعُّالً. و بنائه للمطاوعة.

َْ ُنوا بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  يـُْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعلَء ام 

امْيااًن. و بنائه  -يـُْؤِمُن  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن آممنم 

 32للتعدية.

ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ُنٓوا ََء ام  ۡيُتمَُإِذ ا َٰج  َْفَ َلرَُّسول َٱَن  ُموا ِ د  َُٰكۡمََق  ى ۡو  ََّن  ۡي َي د  ب ۡۡي 

َ ُِدواَْف إِنَّ
ف إِنَلَّۡمََت  َٓۚ ُر ۡطه 

 
أ رۡيَٞلَُّكۡمَو  َخ  َٰلِك  ذ  َٓۚ ق ةّٗ د  َ ٱص  ُفورَٞرَِّحيٌمََّللَّ ١٢ََغ 

َْ ُنٓوا بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  يـُْؤِمُن ماضى و مضارعه  فعل ء ام 

امْيااًن. و بنائه  -يـُْؤِمُن  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن آممنم 

 33َللتعدية.
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ۡيُتمَُ َٰج  بزايدة األلف بعد الفاء, وهو ابب  يـُنماِجيفعل ماض و مضارعه ََن 

ُمالمقمًة. و  –ُيالمِقي  –الثالث من الثالثي املزيد حبرف )ابب املفاعلة(. على وزن المقمى 

   33.للمشاركة بني اإلثننيبنائه 
َْفَ  ُموا ِ د  , وهو ابب الثاين من بزايدة التضعيف يـُقمدِّمُ ماض و مضارعه  فعلَق 

تـمْفعِيالً. و بنائه  –يُفعُِّل  –الثالثي املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن فعَّلم 

ََ  32للتعدية.

ۡقُتمَۡ ۡشف 
 
أ ََء  ن

 
َْأ ُموا ِ د  لُواََُْتق  َت ۡفع  َل ۡم َف إِۡذ َٰٖتٖۚ ق  د  َص  َُٰكۡم ى ۡو  ََّن  ۡي َي د  ب ۡۡي 

َ ت اب  َُٱو  َف ََّللَّ ل ۡيُكۡم قِيمَُع 
 
َأ ْ ة َٱوا ل وَٰ ََْلصَّ ة َٱَو ء اتُوا وَٰ ك  َْوَ َلزَّ ِطيُعوا

 
َ ٱَأ ََُّللَّ ر ُسول  َۚۥَٓو 

َُٱوَ  ََّللَّ لُون  اَت ۡعم  بِم  َُۢ برُِي ١٣َخ 

ۡقُتمََۡ ۡشف 
 
أ وهو ابب بزايدة مهزة القطع يف أوله,  ُيْشِفقُ فعل ماض و مضارعه  ء 

افعاالً. و  –يُفِعُل  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعملم 

َ   37بنائه للتعدية.

                                                                                                                                                                                                                              
 نفس املرجع.  33
  .03-03ص.  , نفس املرجع  33
 .02-03ص.  , نفس املرجع م  32
 .07-02ص.  , نفس املرجع  37



  61 

َْ ُموا ِ د  , وهو ابب الثاين من بزايدة التضعيف قمدَّمم,مضارع و ماضيه  فعلَُتق 

تـمْفعِيالً. و بنائه  –يُفعُِّل  –الثالثي املزيد حبرف ) ابب التفعيل(. على وزن فعَّلم 

ََ  33للتعدية.

َْ وهو ابب األول بزايدة مهزة القطع يف أوله,  ْؤيت يُـ فعل ماض و مضارعه َو ء اتُوا

افعاالً. و بنائه  –يُفِعُل  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعملم 

َ   33للتعدية.

َْ ِطيُعوا
 
وهو ابب األول , بزايدة مهزة القطع يف أوله, أمطامعم فعل مضارع و ماضيه  أ

إجابمًة. و بنائه  –جُيْيُب  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن أجابم 

    31للتعدية.

َ َإَِل  َت ر  ل ۡم
 
ِينَ ٱأ َََّْلَّ لَّۡوا ََت و  َغ ِضب  َُٱق ۡوًما ََّللَّ َّل  َو  ِنُكۡم َم  َُهم ا َمَّ ل ۡيِهم ع 

َ َلَع   ي ۡحلُِفون  ِذِبَٱِمۡنُهۡمَو  ََۡلك  ۡعل ُمون  ١٤َو ُهۡمَي 

َْ لَّۡوا  بزايدة التاء يف أوله و تضعيف العني, وهو يـمتـمومىلَّ فعل ماض و مضارعه َت و 

تـموملِّياً. و  –يـمتـمومىلَّ  –ابب الثاين من الثالثي املزيد حبرفني )ابب التفّعل(. على وزن تـمومىلَّ 

 30بنائه للمطاوعة.
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دَََّ ع 
 
َُٱَأ ََّللَّ لُون  ۡعم  نُواَْي  اَك  آء َم  إِنَُّهۡمَس  ِديًداَۖۡ ابّٗاَش  ذ  ١٥ََل ُهۡمَع 

دََّ ع 
 
وهو ابب األول من بزايدة اهلمزة القطع يف أوله,  يُِعدُّ فعل ماض و مضارعه  أ

 33َاْمداداً. و بنائه للتعدية. –ميُِدُّ  –الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن اممدَّ 

َْٱ بِيِلَََّتَّ ُذٓوا نَس  واَْع  دُّ َف ص  َٰن ُهۡمَُجنَّةّٗ يۡم 
 
َِٱأ ِهۡٞيََّللَّ اٞبَمُّ ذ  ١٦َف ل ُهۡمَع 

َْٱ بزايدة اهلمزة يف أوله و التاء بني الفاء و  يـمتَِّخذُ فعل ماض و مضارعه َََّتَّ ُذٓوا

 –العني, وهو ابب الثاين من الثالثي املزيد حبرفني )ابب االفتعال(. على وزن افْـتـمعملم 

 32اْفِتعاالً. و بنائه للمطاوعة. –يـمْفتمِعُل 

ََُتۡغِنَ َلَّنَ ِن  َُٰدُهمَم  ۡول 
 
َٓأ َّل  َٰلُُهۡمَو  ۡمو 

 
ۡنُهۡمَأ َِٱع  ۡيََّللَّ َُٰبََ ًَش   ٰ ۡص

 
َأ َّٰٓكِك  ْول 

ُ
أ َٓۚ ا

ََۡلَّارَِ ٱ ون  َِِٰلُ اَخ  ١٧ََُهۡمَفِيه 

بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب األول  اْغىنم ماضى و مضاعه  فعلَُتۡغِنَ َ

اْدراًء. و بنائه  -يُْدرِي –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن اْدرمى 

 33َللتعدية.
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ُثُهُمََي ۡومَ َ ۡبع  َُٱي  ََُّللَّ َل  ي ۡحلُِفون  اَف  ِيعّٗ ََۥَج  ُبون  ي ۡحس  َل ُكۡمَو  ۡلُِفون  اَُي  م  ك 

َٖۚ ٍء ۡ ََش  َٰ نَُّهۡمَلَع  
 
َٓإِنَُّهۡمَُهُمََأ َّل 

 
َِٰذبُونَ ٱأ ١٨ََۡلك 

 ما يف هذه اآلية الفعل الثالثي املزيد ولكن الفعل اجملرد.

ل ۡيِهُمََۡست ۡحو ذَ ٱ َٰنَُٱع  ۡيط  َُٰهمََۡلشَّ ى نس 
 
ََف أ َِۚٓٱذِۡكر  َِحۡزُبََّللَّ َّٰٓكِك  ْول 

ُ
َِٰنَٖۚٱأ ۡيط  َلشَّ

َ َِحۡزب  َٓإِنَّ َّل 
 
َٰنَِٱأ ۡيط  ونَ ٱُهُمََلشَّ َِِٰسُ ١٩ََۡلخ 

مثل  بزايدة اهلمزة و السني و التاء يمْستمْحِوذُ فعل ماض و مضارعه َۡست ۡحو ذَ ٱ

وهو ابب األول من الثالثي املزيد بثالثة أحرف ) ابب االستفعال(. على  33.)استغفر(

   32َاْسِتْفعاالً. و بنائه لطلب الفعل. -يمْستـمْفِعلُ  –وزن استـمْفعملم 

َُٰهمَۡ ى نس 
 
بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  يـُْنِسيفعل ماض و مضارعه َف أ

اْدراًء. و بنائه  -يُْدرِي –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن اْدرمى 

 37للتعدية.
ِينَ ٱَإِنََّ َ ٱَُُي آدُّونَ ََّلَّ ََُّللَّ ر ُسول  َِِفََۥَٓو  َّٰٓكِك  ْول 

ُ
ذ ل ِۡيَ ٱأ

 
 ٢٠َۡۡل
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 بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب الثالث  حمادَّ و ماضيه  فعل مضارعَُُي آدُّونَ َ

مُماسًَّة. وبنائه  –مُياسُّ  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب املفاعلة(. على وزن ماسَّ 

 33للمشاركة بني االثنني.

ََ ت ب  َُٱك  ََّللَّ إِنَّ َٖۚ رُُسِلٓ ن اَ۠و 
 
َأ َّ ۡغلَِب 

َ ٱۡل   زِيٞزََّللَّ َع   ٢١َق وِيٌّ

 اآلية الفعل الثالثي املزيد ولكن الفعل اجملرد.ما يف هذه 

َ اَََّلَّ ُِدَق ۡومّٗ
ََِيُۡؤِمُنونَ َت  َِٱب ۡنََيُو آدُّونَ َٓأۡلِخرَِٱََۡل ۡومَِٱوَ َّللَّ آدََّم  َ ٱَح  ََُّللَّ ر ُسول  َۥو 

َِِفَ ت ب  َك  َّٰٓكِك  ْول 
ُ
َأ ت ُهۡمۚٓ ِشري  َع  ۡو

 
َأ َٰن ُهۡم َإِۡخو  ۡو

 
َأ ۡبن آء ُهۡم

 
َأ ۡو

 
َأ َء اب آء ُهۡم ْ نُٓوا َك  ل ۡو و 

َٰنَ ٱقُلُوبِِهُمَ يم  يََّوَ َۡۡلِ
 
ُهمأ ِۡنُهََۖۡد  ُيۡدِخلُُهمَۡبُِروٖحَم  اََو  ۡتِه  ۡرِيَِمنََت  َٰٖتََت  نَّ َٰرَُٱج  نۡه 

 
َۡۡل

َ ر ِِض  َٓۚ ا َفِيه  َِِٰلِين  َُٱخ  َِحۡزُبََّللَّ َّٰٓكِك  ْول 
ُ
َأ ۡنُهۚٓ ر ُضواَْع  ۡنُهۡمَو  َِۚٓٱع  ََّللَّ َِحۡزب  َإِنَّ ٓ َّل 

 
أ

َِٱ ٢٢َََلُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُمََّللَّ
بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب  آممنم مضارع و ماضيه  فعلَيُۡؤِمُنونَ 

امْيااًن. و بنائه  -يـُْؤِمُن  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن آممنم 

33َللتعدية.
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 بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب الثالث  دُّ افعل ماض و مضارعه حُيم َيُو آدُّونَ 

مُماسًَّة. وبنائه  –مُياسُّ  –من الثالثي املزيد حبرف ) ابب املفاعلة(. على وزن ماسَّ 

011َللمشاركة بني االثنني.
آدََّ من  بزايدة االلف بعد الفاء, وهو ابب الثالث  دُّ افعل ماض و مضارعه حُيم َح 

مُماسًَّة. وبنائه للمشاركة بني  –مُياسُّ  –الثالثي املزيد حبرف ) املفاعلة(. على وزن ماسَّ 

010َاالثنني.
يََّوَ 

 
ُهمأ وهو ابب الثاين من بزايدة التضعيف,  يـُؤميُِّد  فعل ماض و مضارعهَد 

ِْديْباً. و بنائه  -يـُؤمدُِّب  –التفعيل(. على وزن امدَّبم الثالثي املزيد حبرف ) ابب  اتم

 013للتعدية.

ُيۡدِخلُُهمََۡ بزايدة اهلمزة القطع يف أوله, وهو ابب َأدخملم فعل مضارع و ماضيه  و 

اِفعاالً. و  -يُفِعُل  –األول من الثالثي املزيد حبرف ) ابب االفعال(. على وزن افعلم 

 012بنائه للتعدية.
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 الفعل الثالثي املزيد توجد يف سورة اجملادلةمعاين  .3

معاين على ماسبق ذكره و شرحه, وجدت الباحثة أن األبنية األفعال الثالثية 

 املزيدة اليت توجد يف سورة اجملادلة كما يلي:

ََق دَۡ ِمع  َُٱس  ََّللَّ َِٰدلُك ََلَِّتَٱق ۡول  ََتُج  ا وِۡجه  َز  ت ۡشت ِكَِِٓف ََو  َِٱإَِل  َُٱوَ َّللَّ َّللَّ

ُعَ َٓۚٓي ۡسم  ا ُكم  ََت  اُور  َ ٱإِنَّ ب ِصرٌيََّللَّ َُۢ ِميُع ١ََس 

َِٰدلُك َ  013أي تراجعك الكالم يف أمره و فيما صدر منه يف شأهنا.َتُج 

وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل,  املشاركة:

 013واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.

ت ۡشت ِكَٓ أي تبّث إليه ما انطوت عليه نفسها عن غم و هّم و تضرع إليه أن ََو 

 012يزيل كرهبا.

وتكون مطاوعته جملرد املتعدي إىل مفعول واحد, لتفقده تعديه و جتعله الزما.  املطاوعة: 

 017.حنو: اخرتق, انتقل, اعتّزى

                                                                                 
, جزء الثامن و 3م, ص. 0332, )شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالدة: مصر(, تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي,   013

 عشرون. 
 .003م.  ص, 333, )بريوت: مكتبة املعارف(,  األمساء و األفعال تصريففحر الدين قباوة,     013
 .3أمحد مصطفى املراغي, تفسري املراغي, ص.   012
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ِينَ ٱ َِٰهُرونَ ََّلَّ ََيُظ  َإَِّلَّ َُٰتُهۡم ه  مَّ
ُ
َأ َإِۡن َٰتِِهۡمۖۡ ه  مَّ

ُ
َأ َُهنَّ ا َمَّ آئِِهم َن ِس  ِن َم  ِمنُكم

َّٰٓـ ِيٱ ََلَّ ِن  اَم  رّٗ َُمنك  ن ُهۡمَِۚٓإَونَُّهۡمََل  ُقولُون  ۡ َل  ۡولَِٱو  ََۡلق  َِإَونَّ اۚٓ ُزورّٗ َ ٱو  ُفوٞرََّللَّ َغ  ُفوٌّ ل ع 

٢ََ
َِٰهُرونَ   013أي حيرمون نسائهم بقول أنت علّي كظهر أمي. يُظ 

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

013َواقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.
ِينَ ٱوَ  َِٰهُرونَ ََّلَّ ِنََيُظ  َم  ب ةٖ َر ق  ت ۡحرِيُر َْف  َق الُوا ا َلِم  ُعوُدون  َي  َُثمَّ آئِِهۡم َن ِس  ِمن

نَ
 
ۡبِلَأ َۚٓق  ا آسَّ ت م  َبِهََِي  ُظون  َٰلُِكۡمَتُوع  َذ  َُٱوَ َۚۦٓ برِيََّٞللَّ َخ  لُون  اَت ۡعم  ٣ََبِم 

َِٰهُرونَ  أي أبن يقول هلا أنت علي كظهر أمي أو أخيت أو حنوها من َيُظ 

 001احملارم.

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

 000حنو: جادل زيد عمرا.واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. 

َٓۚ ا آسَّ ت م   003أي فالواجب عليه حترير رقبة مؤمنة قبل أن جيامعها.َي 

                                                                                 
  , الطبعة الثالثة. 332م, ص.  0337 , )مكتبة العلوم و احلكم: مدينة املنورة(,أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   013
 003. ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   013
 .332أيسر التفاسري الكالم العلي الكبري, أيب بكر جابر اجلزائر,   001
 .003. ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   000
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: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  املطاوعة

 002كان متعداي إىل مفعول واحد أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.

ََف م ن َف ِصي اُم ِۡد ََي  َلَّۡم ن
 
َأ ۡبِل َق  َِمن ۡۡيِ َُمت ت ابِع  ۡيِن ۡهر  َۖۡش  ا آسَّ ت م  َلَّۡمََي  م ن ف 

ََي ۡست ِطعَۡ َٰلِك  َذ  ٓۚ ا َِمۡسِكينّٗ َِست ِۡي  اُم َْف إِۡطع  ََِِِلُۡؤِمُنوا َِٱب ر ُسوِلََِّللَّ َو  َُحُدوُدََۚۦٓ تِۡلك  و 

ِهَٱ َِلٌمََّللَّ
 
اٌبَأ ذ  َع  َٰفِرِين  لِۡلك  ٤َو 

َٓۚ ا آسَّ ت م   003أي من قبل الوطء هلا. ي 

: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  املطاوعة

 003كان متعداي إىل مفعول واحد أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.

 002أي الصيام ملرض أو كرب سن.َي ۡست ِطعَۡ

وتكون مطاوعته جملرد املتعدي إىل مفعول واحد, لتفقده تعديه و جتعله الزما. املطاوعة: 

 007حنو: اخرتق, انتقل, اعتّزى

َْ   003أي ألن الطاعة إميان و املعصية كفران.ََِِلُۡؤِمُنوا

                                                                                                                                                                                                                              
 .332, ص. الكبري أيسر التفاسري الكالم العليأيب بكر جابر اجلزائر,   003
 .  002,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,  113
  .032, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   003
 .  002,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,  003
 .032. , صأيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,  002
  .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,  007
 .032, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   003
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 003أوجل.
ِينَ ٱَإِنََّ َ ٱَُُي آدُّونَ ََّلَّ ََُّللَّ ر ُسول  ََۥو  اَُكبِت  م  ِينَ ٱُكبُِتواَْك  ۡبلِِهۡمَۚٓو ق دَََّۡلَّ َِمنَق 

َٓ ۡۡل ا نز 
 
ِهۡٞيََأ اٞبَمُّ ذ  َع  َٰفِرِين  لِۡلك  َو  َٰٖتٖۚ ِن  َب ي  َٰتِۢ ٥ََء اي 

أي يعادون, و يشاقون, و عبارة الزجاج: احملادة: أن تكون يف حد ََُُي آدُّونَ 

 031خيالف حد صاحبك.

نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, : وهي املشاركة

 030واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.

َٓ ۡۡل ا نز 
 
  033أي و احلال أان قد أنزلنا آايت واضحات دالة على صدق الرسول.َأ

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 032وجل.أ

                                                                                 
 .003األفعال,  ص. تصريف األمساء فخرالدين قباوة ,   003
 . 337م, ص.  0333سورية(,  -, ) دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية: مصراعراب القرآن الكرمي و بيانهحميي الدين الدرويش,   031
 .  003,  ص.تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   030
 . 332,  ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,  033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   032
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ََي ۡومَ  ُثُهُم ۡبع  َُٱي  ََّللَّ ا ِيعّٗ يُن ب ُِئُهمَج  ََف  ْٓۚ ِملُٓوا َع  ا َٰهَُبِم  ى ۡحص 
 
َُٱَأ َۚٓوَ َّللَّ ن ُسوهُ َُٱو  َّللَّ

ِهيٌدَ ءَٖش  ۡ ََش  ِ
َُك  َٰ ٦ََلَع  

    033أي نبئهم مبا عملوا من الشر و الفساد.َن ب ُِئُهميَُ

 033التعدية: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.

َٰهََُ ى ۡحص 
 
  032عده و نسوه هم.أي مجعه و َأ

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 037أوجل.

ل مَۡ
 
ََأ نَّ

 
َأ َ ٱت ر  ََّللَّ َِِف ا َم  ۡعل ُم َٰتَِٱي  َٰو  م  ََلسَّ َِِف ا م  ۡرِضَ ٱو 

 
َمِنََۡۡل َي ُكوُن ا م 

َٓ َّل  ادُِسُهۡمَو  َس  َُهو  ٍةَإَِّلَّ ۡس  ََخ  َّل  ابُِعُهۡمَو  َر  َُهو  َٰث ٍةَإَِّلَّ َث ل  ۡو ىَٰ َََّٰنَّ ۡدن 
 
ََٓأ َّل  َو  َٰلِك  ِمنَذ 

 َ ۡكث 
 
اَكَ َأ َم  ۡين 

 
ُهۡمَأ ع  َم  َُهو  َْۖۡإَِّلَّ ََنُوا ََيُن ب ُِئُهمُثمَّ ِملُواَْي ۡوم  اَع  ةَِٖۚٱبِم  َٰم  ََۡلقِي  َ ٱإِنَّ َّللَّ

لِيٌمَ ٍءَع  ۡ ََش  ِ
٧ََبُِكل 

ََٰ ۡدن 
 
 033أي اقل من الثالثة ومها اإلثنان.َأ

                                                                                 
 .337, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريبر اجلزائر, أيب بكر جا  033
  .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 .037, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   032
 .  003,  ص.تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   037
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 033أوجل.

 َ ۡكث 
 
  021أي من األربعة إىل ماال هناية له من األعداد. أ

أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: 

 َ 020أوجل.

   023أي خيربهم و يعلمهم مبا عملو يوم القيامة ليجزيهم به.َن ب ُِئُهميَُ

 022التعدية: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.

ل مَۡ
 
ََأ َإَِل  ِينَ ٱت ر  َََّلَّ ِن َع  ْ ۡنُهََۡلَّۡجو ىََٰٱُنُهوا َع  ْ َُنُهوا ا َلِم  ُعوُدون  َي  ُثمَّ

ۡونَ  َٰج  ي ت ن  ََِو  ثۡمَِٱب َٰنَِٱوَ َۡۡلِ ََۡلُعۡدو  ۡعِصي ِت م  َل ۡمََلرَُّسوِلَ ٱو  ا َبِم  يَّۡوك  َح  آُءوك  َج  ِإَوذ ا

َُٱبِهََُُِي ي ِك َ نُفِسِهۡمَل وََّۡللَّ
 
َِِفَٓأ ي ُقولُون  َو  ُبن اََّل  ِ ذ  َُٱَُيع  نَُّمََّللَّ ه  ۡسُبُهۡمَج  ح  َٓۚ اَن ُقوُل بِم 

َ ف بِۡئس  َۡۖ ا ِصريَُٱي ۡصل ۡون ه  ٨ََلۡم 
ۡونَ  َٰج  ي ت ن   023ه, و عداوة الرسول و املؤمنني.أي مبا هو امث يف نفسَو 

                                                                                                                                                                                                                              
 .037, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 .333, ص. اعراب القرآن و بيانهحميي الدين الدرويش,   021
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   020
 .037, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   023
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   022
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حنو:  و هي أن يسرتك يف الفعل اثنان أو أكثر, ويقتسماه لفظا و معىن. :املشاركة

 023تسابق, تقاتل, تصارع.

أي حيوك بلفظ السام عليك, و هذا مل حييي هللا به رسوله بل حياه  ُُي ي ِك َ

   022بلفظ السالم عليك أيها النيب و رمحة هللا و بركاته.

 027لتعدية: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.ا 

ُبن ا ِ ذ     023أي هال يعذبنا هللا مبا نقول له, فلو كان نبيا لعاجلنا هللا ابالعقوبة.َُيع 

 023التعدية: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.

ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ُنٓوا ََء ام  ۡيُتمَۡإِذ ا َٰج  ََت ن  َْف َل  ۡوا َٰج  ََِت ت ن  ثۡمَِٱب َٰنَِٱوَ َۡۡلِ َۡلُعۡدو 

ۡعِصي ِتَ م  ََْلرَُّسولَِٱو  ۡوا َٰج  ت ن  ََِو  َِٱب ۖۡٱوَ َۡلِب  ىَٰ َْٱوَ َِلَّۡقو  َ ٱَتَُّقوا ِيَٓٱَّللَّ َََّلَّ ون  ُ ۡهََُِتَۡش  ٩ََإَِل 

ََْ ُنٓوا  031أي صدق هللا و رسوله.َء ام 

                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   023
 .  007,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   023
 . 333,  ص. اسري الكالم العلي الكبريأيسر التفأيب بكر جابر اجلزائر,  136

 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,  027 
 .333 , ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,  023 

 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   023
 .333, ص. الكالم العلي الكبريأيسر التفاسري أيب بكر جابر اجلزائر,   031
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 030أوجل.

ۡيُتمَۡ َٰج    033على مراى من املؤمنني.أي يتحدثون سرا َت ن 

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

 032واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.

َْ ۡوا َٰج  أي فال يناج بعضكم مبا هو امث و ال مبا هو عدوان و ظلم و ال مبا هو  ت ت ن 

 033معصية للرسول.

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

 033واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.

َْ ۡوا َٰج  ت ن  أي و تناجو إن أردمت ذلك ابلرب أي اخلري و التقوى و هي طاعة هللا  َو 

 032و رسوله.

املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, : وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املشاركة

 037واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.
                                                                                 

 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   030
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   032
 . 333,  ص. علي الكبريأيسر التفاسري الكالم الأيب بكر جابر اجلزائر,  144
  .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 . 333,  أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,  032
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َْٱوَ  أي مبا هو خري يف نفسه ال إمث فيه و بطاعة هللا و رسوله إذ مها َتَُّقوا

  033التقوى.

حنو: اخرتق, انتقل,  و تكون مطاوعته للمجرد املتعدي إىل مفعول واحد. :طاوعةامل

  033.اعتّزى

ا ََۡلَّۡجو ىََٰٱَإِنَّم  َٰنَِٱِمن  ۡيط  ََلشَّ ِينَ ٱَِل ۡحُزن  َْءَ ََّلَّ ُنوا ۡيََام  آر ِهِۡمَش  َبِض  ل ۡيس  اََ ًَو 

َبِإِۡذِنَ َِۚٓٱإَِّلَّ ََّللَّ َِٱو لَع   ََّللَّ ِ
١٠َََلُۡمۡؤِمنُونَ ٱف لۡي ت و َّكَّ

َْءَ  ُنوا   031أي صدقو هللا و رسوله.َام 

املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب 

 030أوجل.

َِ  033أي و على هللا ال على غريه جيب أن يتوكل املؤمنون. ف ۡلي ت و َّكَّ

: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  املطاوعة

 032كان متعداي إىل مفعول واحد أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.

                                                                                                                                                                                                                              
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   037
 .333, ص. بريأيسر التفاسري الكالم العلي الكأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص.تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 . 333,  ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,  151
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   030
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
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ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ُنٓوا َء ام  َل ُكۡم َقِيل  َْإِذ ا ُحوا سَّ ََت ف  َٰلِِسَٱِِف َْٱف ََلۡم ج  ُحوا َۡفس 

َ ِح َُٱي ۡفس  ََّللَّ َقِيل  َْٱل ُكۡمَِۖۡإَوذ ا وا َْٱف ََنُُشُ وا ََنُُشُ َُٱي ۡرف ِع ِينَ ٱَّللَّ َََّْلَّ ُنوا ِمنُكۡمََء ام 

ِينَ ٱوَ  وتُواَََّْلَّ
ُ
َوَ َۡلعِۡلمَ ٱأ َٰٖتٖۚ ج  َُٱد ر  برِيََّٞللَّ َخ  لُون  اَت ۡعم  ١١ََبِم 

َْ ُحوا سَّ  033أي توسعوا يف اجملالس اليت هي جمالس علم و ذكر.َت ف 

: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به املطاوعة

 033واحد. فإن كان متعداي إىل مفعول واحد أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, تصدّع.

َْ ُنوا  032هللا و رسوله.أي صدقوا َء ام 

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 037أوجل.

ا ه  يُّ
 
أ َّٰٓ ِينَ ٱَي  َََّْلَّ ُنٓوا ََء ام  ۡيُتمَُإِذ ا َٰج  َْفَ َلرَُّسول َٱَن  ُموا ِ د  َُٰكۡمََق  ى ۡو  ََّن  ۡي َي د  ب ۡۡي 

َ ُِدواَْف إِنَّ
ف إِنَلَّۡمََت  َٓۚ ُر ۡطه 

 
أ رۡيَٞلَُّكۡمَو  َخ  َٰلِك  ذ  َٓۚ ق ةّٗ د  َ ٱص  ُفورَٞرَِّحيٌمََّللَّ ١٢ََغ 

َْ ُنٓوا  033أي صدقو هللا و رسوله. ء ام 

                                                                                                                                                                                                                              
 .  002,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   032
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
   .002,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   032
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   037
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 033أوجل.

ۡيُتمَُ َٰج     021أردمت مناجاته. أيََن 

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

 020واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.
َْفَ  ُموا ِ د  ََ  023أي قبل املناجة تصدقوا بصدقة مث انجوه صلى هللا عليه و سلم.َق 

 022: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا

ۡقُتمَۡ ۡشف 
 
أ ََء  ن

 
َْأ ُموا ِ د  لُواََُْتق  َت ۡفع  َل ۡم َف إِۡذ َٰٖتٖۚ ق  د  َص  َُٰكۡم ى ۡو  ََّن  ۡي َي د  ب ۡۡي 

َ ت اب  َُٱو  َف ََّللَّ ل ۡيُكۡم قِيمَُع 
 
َأ ْ ة َٱوا ل وَٰ ََْلصَّ ة َٱَو ء اتُوا وَٰ ك  َْوَ َلزَّ ِطيُعوا

 
َ ٱَأ ََُّللَّ ر ُسول  َۚۥَٓو 

َُٱوَ  ََّللَّ لُون  اَت ۡعم  بِم  َُۢ برُِي ١٣َخ 

ۡقُتمََۡ ۡشف 
 
أ   023أي أخفتم الفقر. ء 

                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 . 333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   021
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   020
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   023
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   022
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   023
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التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 023أوجل.

َْ ُموا ِ د      022قدمتم بني يدي جنواكم صدقات.أي  ُتق 

 027: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا

َْ     023أي أخرجوا الزكاة.َو ء اتُوا

نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على 

  023أوجل.

َْ ِطيُعوا
 
َ     071أي و دوامو على اقام الصالة و إيتاء الزكاة و طاعة هللا و رسوله. أ

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 070أوجل.

                                                                                 
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالين قباوة, فحر الد  023
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   022
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   027
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   023
   .003,  ص. تصريف األمساء و األفعال, فحر الدين قباوة  023
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   071
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   070



  77 

َ َإَِل  َت ر  ل ۡم
 
ِينَ ٱأ َََّْلَّ لَّۡوا ََت و  َغ ِضب  َُٱق ۡوًما ََّللَّ َّل  َو  ِنُكۡم َم  َُهم ا َمَّ ل ۡيِهم ع 

َ َلَع   ي ۡحلُِفون  ِذِبَٱِمۡنُهۡمَو  ََۡلك  ۡعل ُمون  ١٤َو ُهۡمَي 

َْ لَّۡوا  073أي أمل تنظر إىل املنافقني الذين تولوا. ت و 

: وتكون مطاوعته "فّعل" فتفقد الفعل قدرته على نصب مفعوله به واحد. فإن  املطاوعة

 072أصبح الزما. حنو: تفّرق, تقّطع, تصدّع. كان متعداي إىل مفعول واحد

دَََّ ع 
 
َُٱَأ ََّللَّ لُون  ۡعم  نُواَْي  اَك  آء َم  إِنَُّهۡمَس  ِديًداَۖۡ ابّٗاَش  ذ  ١٥ََل ُهۡمَع 

دََّ ع 
 
 073َأي هّيأ هلم و أحضره و ذلك يوم القيامة. أ

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 073أوجل.

َْٱ بِيِلَََّتَّ ُذٓوا نَس  واَْع  دُّ َف ص  َٰن ُهۡمَُجنَّةّٗ يۡم 
 
َِٱأ ِهۡٞيََّللَّ اٞبَمُّ ذ  ١٦َف ل ُهۡمَع 

َْٱ أي سرتا على أنفسهم و أمواهلم فادعوا اإلميان كذاب و حلفوا أهنم َََّتَّ ُذٓوا

  072مؤمنون و ما هم مبؤمنني.

                                                                                 
  .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   073
 . 002,  ص. األمساء و األفعال تصريففحر الدين قباوة,   072
 .332, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   073
   .003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   073
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اخرتق, انتقل,  حنو:و تكون مطاوعته للمجرد املتعدي إىل مفعول واحد. : طاوعةامل

 077.اعتّزى

ََُتۡغِنَ َلَّنَ ِن  َُٰدُهمَم  ۡول 
 
َٓأ َّل  َٰلُُهۡمَو  ۡمو 

 
ۡنُهۡمَأ َِٱع  ۡيََّللَّ َُٰبََ ًَش   ٰ ۡص

 
َأ َّٰٓكِك  ْول 

ُ
أ َٓۚ ا

ََۡلَّارَِ ٱ ون  َِِٰلُ اَخ  ١٧ََُهۡمَفِيه 

أمواهلم اليت جيمعوهنا و يتمتعون هبا اليوم كما ال تغين  أي يوم القيامةَُتۡغِنَ َ

    073أوالدهم .عنهم 

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 073أوجل.

ُثُهُمََي ۡومَ َ ۡبع  َُٱي  ََُّللَّ َل  ي ۡحلُِفون  اَف  ِيعّٗ ََۥَج  ُبون  ي ۡحس  َل ُكۡمَو  ۡلُِفون  اَُي  م  ك 

َٓإِنَُّهۡمَُهُمَ َّل 
 
أ َٖۚ ٍء ۡ ََش  َٰ نَُّهۡمَلَع  

 
َِٰذبُونَ ٱأ ١٨ََۡلك 

 َهذه اآلية الفعل الثالثي املزيد ولكن الفعل اجملرد.ما يف 

ل ۡيِهُمََۡست ۡحو ذَ ٱ َٰنَُٱع  ۡيط  َُٰهمََۡلشَّ ى نس 
 
ََف أ َِۚٓٱذِۡكر  َِحۡزُبََّللَّ َّٰٓكِك  ْول 

ُ
َِٰنَٖۚٱأ ۡيط  َلشَّ

َ َِحۡزب  َٓإِنَّ َّل 
 
َٰنَِٱأ ۡيط  ونَ ٱُهُمََلشَّ َِِٰسُ ١٩ََۡلخ 

                                                                                                                                                                                                                              
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   072
 .  003,  ص. و األفعالتصريف األمساء فحر الدين قباوة,   077
 .337, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   073
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   073
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 031أي غلب عليهم.َۡست ۡحو ذَ ٱ

أصل الفعل, حقيقة أو جمازا. حنو: استشرت أيب أي طلبت : وهو طلب الفاعل الطلب

 030منه املشورة.

َُٰهمَۡ ى نس 
 
 033أي مل ميكنهم من ذكره مبا زين هلم من الشهوات.َف أ

التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, 

 032أوجل.

ِينَ ٱَإِنََّ َ ٱَُُي آدُّونَ ََّلَّ ََُّللَّ ر ُسول  َِِفََۥَٓو  َّٰٓكِك  ْول 
ُ
ذ ل ِۡيَ ٱأ

 
 ٢٠َۡۡل

 033أي خيالفون هللا و رسوله فيما أيمران به و ينهيان عنه.َُُي آدُّونَ َ

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

 033واقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.

ََ ت ب  َُٱك  ََّللَّ إِنَّ َٖۚ رُُسِلٓ ن اَ۠و 
 
َأ َّ ۡغلَِب 

َ ٱۡل   زِيٞزََّللَّ َع   ٢١َق وِيٌّ

 ما يف هذه اآلية الفعل الثالثي املزيد ولكن الفعل اجملرد.

                                                                                 
 , اجلزء الثالث.033م, ص 0332, )بريوت: علم الكتب(, معاين القرآنأيب زكري حيي بن زابد الفراء,   031
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   030
 .30تفسري املراغي, ص.   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   032
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,  033
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َ اَََّلَّ ُِدَق ۡومّٗ
ََِيُۡؤِمُنونَ َت  َِٱب ۡنََيُو آدُّونَ َٓأۡلِخرَِٱََۡل ۡومَِٱوَ َّللَّ آدََّم  َ ٱَح  ََُّللَّ ر ُسول  َۥو 

َِِفَ ت ب  َك  َّٰٓكِك  ْول 
ُ
َأ ت ُهۡمۚٓ ِشري  َع  ۡو

 
َأ َٰن ُهۡم َإِۡخو  ۡو

 
َأ ۡبن آء ُهۡم

 
َأ ۡو

 
َأ َء اب آء ُهۡم ْ نُٓوا َك  ل ۡو و 

َٰنَ ٱقُلُوبِِهُمَ يم  يََّوَ َۡۡلِ
 
ُهمأ ِۡنُهََۖۡد  ُيۡدِخلُُهمَۡبُِروٖحَم  اََو  ۡتِه  ۡرِيَِمنََت  َٰٖتََت  نَّ َٰرَُٱج  نۡه 

 
َۡۡل

َ ر ِِض  َٓۚ ا َفِيه  َِِٰلِين  َُٱخ  َِحۡزُبََّللَّ َّٰٓكِك  ْول 
ُ
َأ ۡنُهۚٓ ر ُضواَْع  ۡنُهۡمَو  َِۚٓٱع  ََّللَّ َِحۡزب  َإِنَّ ٓ َّل 

 
أ

َِٱ ٢٢َََلُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُمََّللَّ
  032أي يرمنون ابهلل إمياان صادقا ابهلل راب و إهلا و ابليوم اآلخر.َيُۡؤِمُنونَ 

 التعدية: وهي إكساب الفعل قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج,

 037أوجل.

 033أي يوادون ابحملبة و النصرة. َيُو آدُّونَ 

: وهي نسبة معىن احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل, املشاركة

033َواقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.
آدََّ  031أي من حاد هللا ورسوله مبخالفتهما و هنيهما.َح 

                                                                                 
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   032
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   037
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
 .333, ص. أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   031
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احلدث إىل الفاعل و املفعول, أي: اشرتاكهما يف العمل,  : وهي نسبة معىناملشاركة

030َواقتسامهما الفاعلية و املفعولية. حنو: جادل زيد عمرا.
يََّوَ 

 
ُهمأ  033أي بربهان و نور منه سبحانه و تعاىل.َد 

 032: حنو: فرّح, جّذر, وّصل.لتعديةا

ُيۡدِخلُُهمََۡ  033أي ما كثني فيه أبدا. و 

قدرة على نصب املفعول به. حنو: أذهب, أخرج, التعدية: وهي إكساب الفعل 

 033أوجل.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   030
  .333. 3, أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر جابر اجلزائر,   033
 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   032
   .33تفسري املراغي, ص.  033

 .  003,  ص. تصريف األمساء و األفعالفحر الدين قباوة,   033
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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ 

أن األبنية األفعال الثالثية املزيدة اليت تستنتج الباحثة يف هذا البحث هي  

املشاركة بني اإلثنني و املطاوعة و التعدية و طلب الفعل. و يف هذه السورة وجدت 

فقط, ألن يف هذه السورة كثرية من الكلمات املتسوايت. و أما معاين الباحثة أربعة أبنية 

َِٰدلُك َاليت تستنتج الباحثة يف هذا البحث هي  األفعال الثالثثية مبعىن تراجعك َتُج 

ت ۡشت ِكَٓالكالم يف أمره و فيما صدر منه يف شأهنا و  مبعىن تبّث إليه ما انطوت عليه ََو 

َِٰهُرونَ أن يزيل كرهبا و  نفسها عن غم و هّم و تضرع إليه مبعىن حيرمون نسائهم بقول  يُظ 

َۚٓأنت علّي كظهر أمي و  ا آسَّ ت م  مبعىن فالواجب عليه حترير رقبة مؤمنة قبل أن جيامعها و َي 

َْمبعىن الصيام ملرض أو كرب سن و ي ۡست ِطۡعَ مبعىن ألن الطاعة إميان و املعصية  َِِلُۡؤِمُنوا

َكفران و  َٓمبعىن خيالفون و َُُي آدُّون  ۡۡل ا نز 
 
مبعىن و احلال أان قد أنزلنا آايت واضحات  أ

َٰهََُمبعىن نبئهم مبا عملوا من الشر و الفساد وَن ب ُِئُهميَُدالة على صدق الرسول و  ى ۡحص 
 
 أ

ََٰمبعىن مجعه و عده و نسوه هم و  ۡدن 
 
َ مبعىن اقل من الثالثة ومها اإلثنان و َأ ۡكث 

 
مبعىن  أ

بعلمه و قدرته و إحاطته أينما كانو حتت األرض أو فوقها يف السماء أو إال هو معهم 
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ۡونَ دوهنا و  َٰج  ي ت ن  أي  ُُي ي ِك َمبعىن مبا هو امث يف نفسه, و عداوة الرسول و املؤمنني و َو 

ُبن احيوك بلفظ السام عليك و  ِ ذ  أي هال يعذبنا هللا مبا نقول له, فلو كان نبيا َُيع 

ُنٓواَْقوبة و لعاجلنا هللا ابالع ۡيُتۡمَمبعىن صدق هللا و رسوله و ء ام  َٰج  مبعىن يتحدثون سرا ت ن 

َْعلى مراى من املؤمنني و  مبعىن مبا هو خري يف نفسه ال إمث فيه و بطاعة هللا و و ٱتَُّقوا

َِرسوله إذ مها التقوى و  مبعىن و على هللا ال على غريه جيب أن يتوكل املؤمنون و  ف ۡلي ت و َّكَّ

َْت فَ  ُحوا َْفَ مبعىن توسعوا يف اجملالس اليت هي جمالس علم و ذكر و  َسَّ ُموا ِ د  مبعىن قبل َق 

ۡقُتمَۡاملناجة تصدقوا بصدقة و  ۡشف 
 
أ َْمبعىن أخفتم الفقر و  ء  مبعىن أخرجوا الزكاة و ء اتُوا

َْ ِطيُعوا
 
لََّ مبعىن و دوامو على اقام الصالة و إيتاء الزكاة و طاعة هللا و رسوله و  أ َْت و   ۡوا

دََّمبعىن أمل تنظر إىل املنافقني الذين تولوا و   ع 
 
مبعىن هّيأ هلم و أحضره و ذلك يوم  أ

ََأي سرتا على أنفسهم و أمواهلم فادعوا اإلميان كذاب وَٱَّتَّ ُذٓواَْالقيامة و  مبعىن يوم ُتۡغِن 

ٱۡست ۡحو ذَ دهم و القيامة أمواهلم اليت جيمعوهنا و يتمتعون هبا اليوم كما ال تغين عنهم أوال

َُٰهۡمَمبعىن غلب عليهم الشيطان و  ى نس 
 
مبعىن مل ميكنهم من ذكره مبا زين هلم من الشهوات أ

َو  ُهمَمبعىن يوادون ابحملبة و النصرة و يُو آدُّون  يَّد 
 
مبعىن بربهان و نور منه سبحانه و أ

 أي ما كثني فيه أبدا. يُۡدِخلُُهمَۡتعاىل و 
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وجدت الباحثة يف سورة اجملادلة مخسة و أربعني كلمة من األفعال الثالثية املزيدة. 

. لطلب الفعل 0للتعدية, و  33للمطاوعة, و  3و للمشاركة بني اإلثنني,  03منها: 

 3كلمات و ابب   7كلمات و ابب التفعيل   03وفعل املزيد حبرف وهو: ابب االفعال 

  3كلمات و ابب التفعل 3رفني وهو: ابب االفتعال  املفاعلة كلمات, وفعل املزيد حب

كلمات, وفعل املزيد بثالثة أحرف وهو: ابب االستفعال  3كلمات و ابب التفاعل  

 كلمة.  

وجدت الباحثة أن كل آايت سورة اجملادلة هلا األفعال الثالثيه املزيدة إال آيتني, 

 . 30و اآلية  03ومها اآلية 

 االقرتاحات .ب 

الباحثة من هذا البحث و شعرت كثريا من النقصان و ميكن بعد أن حبثت 

 األخطاء, فاحتاجت لالقرتاح حتسينا هلذا البحث.

 و صيت الباحثة كما يلي:

هذا البحث عن أبنية و معاين الفعل الثالثي املزيد يف قرآن الكرمي و خصوصا يف  .0

معاين الفعل الثالثي سورة اجملادلة. و لذلك وصيت الباحثة لتوصل البحث عن أبنية و 

 املزيد يف سورة أخرى.
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أن النظرية البحث يف هذا البحث مل تكن عميقة من قلة املصادر و األوقات,  .3

 ا.   نهعسى أن تكون الباحثة اآليت تبحث ما أوسع م
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 مراجع الرسالة

 املراجع العربية .أ 

, الطبعة و النهوض هبا أم اللغات دراسة يف خصائص اللغة العربيةسعيد,   ,أمحد بيومي

 .3113األوىل, 

ض, الطبعة , الرايمؤسسة أعمال املوسوعة  للنشر و التوزيعاملوسوعة العربية العاملية, 

 .0333الثانية, 

 , دار غريب:, د.س.علم اللغة العربيةحممود, , فهمي حجازي 

 .3111ألردن: دار الفالح,  ا, أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم , , على اخلويل 

: سيلجوك,مشكالت تعليم العربية لغري الناطقني هبا و طروق حلهاكرمي فاروق, , اخلايل 

 .3100اجلامعة إهليات, 

, تسري  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبد الرمحن, ,بن انصر بن عبد هللا السعدي 

 .3111مؤسسة الرسالة, 

, مصر: دار الكيان, فن الصرفشذا العرف يف  .,أمحد بن دمحم,بن أمحد املالوي 

0203. 

. ردمك: فهرسة مكتبة قواعد اللغة العربية )النحو و الصرف امليسر(, عماد,عايل مجعة 

 .0332 امللك فهد,
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سورااباي: دار النشر  ,شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالين , ابن هشام,الكيالين 

 .د.ساملصرية. 

كلية اللبنان , أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية , 0333, جناة,عبد العظيم الكويف 

 .0333جامعة عني مشس : دار الثقافة للنشر و التوزيع. 

 .3113د.م.  ,فتح األقفال المية األفعال , عالل, نورمي 

, بريوت: منشورة جامع الدروس العربية. موسوعة يف ثالثة أجزاء ,مصطفى,الغالييين 

 .0332 املكتبة العصرية,

سورااباي: دار  ,شرح ابن احلسن على ابن هشام الكيالين , ابن هشام,ين الكيال

 ., د.سالنشراملصرية

سنقافورة جدة اندونسيا:  ,ختليص االساس منت البنا و االساس , علي,بن عثمان 

 .د.ساحلرمني.

 د.س. : سومرب علم جااي, ميدان , األمثلة التصريفية , دمحم,معصوم بن علي 

 .د.س , ميدان: سومبري علم جااي,منت البناء و األساس, مالعبد هللا الدنقزي, 

 ,كويت: كلية االدب و جامعة االدب  ,فتح األقفال و حل األشكال , مصطفى,حناش 

0333. 

 .0333بريوت لبنان: املكتبة املعارف.  ,,  تصريف األمساء و األفعالحرالدينقباوة, ف
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 ., بريوت : علم الكتب, د.سمعاين القرآن اجلزء الثاين ,أيب زكراي, بن حيي بن زايد الفرأ 

 احلليب و , )شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايبتفسري املراغيأمحد مصطفى, , املراغي 

 , جزء الثامن و عشرون.0332أوالدة: مصر(, 

, )مكتبة العلوم و احلكم: أيسر التفاسري الكالم العلي الكبريأيب بكر, ,جابر اجلزائر 

 , الطبعة الثالثة.0337املنورة(,  مدينة

, ) دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية: اعراب القرآن الكرمي و بيانهحميي الدين, , الدرويش 

 .0333سورية(,  -مصر

 

 املراجع اإلندونسيا .ب 
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Moleung, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005.  

Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka 

Media, 2012.  
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 مواقع اإلنرتنيت .ج 

http://diyalatifatus.blogspot.com, 27-03-2018. 
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 املفردات

 الكلمة املعىن
Latar Belakang خلفية البحث 
Bahasa yang Diucapkan لغة منطوقة 
Alat intraksi وسيلة التعامل 
Menuangkan isi pikiran نقل الفكر 
komunikasi التواصل 
Kebanyakan  معظم 
Kuat hafalan ضبط 
Penyerupaan  النسبة 
Kesalahan  أخطاء 
Meliputi مشتملة 
Contoh  منوذج 
Ide  فكرة 
Peneliti  الباحثة 
Analisis حتليل 
Manfaat  فوائد 
Penting 

 
 مهمة

Wanita Pembangkang اجملادلة 
Berbilang-bilang متعددة 
Rumusan Masalah أسئلة البحث 
Tujuan Masalah أهداف البحث 
Berhubungan 

 
 املتعلق
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Manfaat Penelitian فوائد البحث 
Ilmiah  العلمية 
Teoritis  النظرية 
Perkembangan تطور 
Hubungan  تعليق 
Kritik/ saran إقرتاح 
Proses  العملية 
Konsep  مفهوم 
Berhubungan dengan masa مقرتن 
Jatuh  تسقط 
Peristiwa حدوث 
Keadaan  احلال 
Akan datang اإلستقبال 
Terjadi وقوع 
Segi  من حيث 
Undang-undang قاعدة 
Lebih manis أعرق 
Mutaaddi (butuh objek) التعدية 
Bersangatan  املبالغة 
negatif السلب 
Proses  الصريورة 

 

 


