
 األفعاؿ الثالثية المزيدة كفوائدىا في سورة النحل
 )دراسة تحليلية صرفية(

 بحث جامعي

 (S-1)مقدـ الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سارجانا 

 في قسم اللغة العربية كأدبها كلية العلـو اإلنسانية 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 
 إعداد :

 فجرية بديعة
 ََُُّْٔٔرقم القيد : 

 المشرؼ :
 عارؼ مصطفى، الماجستير

 َََََُُُِْٕٕٓٗٗرقم التوظيف :
 

  
 
 

 قسم اللغة العربية كأدبها
 اإلنسانيةكلية العلـو 

 ججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالن
َُِٖ 



 بحث جامعي
 األفعاؿ الثالثية المزيدة كفوائدىا في سورة النحل

 )دراسة تحليلية صرفية(

 
 إعداد :

 فجرية بديعة
 ََُُّْٔٔرقم القيد : 

 المشرؼ :
 عارؼ مصطفى، الماجستير

 َََََُُُِْٕٕٓٗٗرقم التوظيف :
 

  
 
 
 
 

 قسم اللغة العربية كأدبها
 كلية العلـو اإلنسانية

 ججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالن
َُِٖ



 أ
 

 االستهالؿ
 

 ًبٍسًم اهلًل الرٍَّحمًن الرًَّحٍيمً 
فىًمنى اللًَّو ثيمَّ ًإذىا مىسَّكيمي الضُّرُّ فىًإلىٍيًو كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو قىاؿى اهللي تػىعىالىى : 

 تىٍجأىريكفى 
 ﴾ّٓ﴿النحل : 

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), 

dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu 
meminta pertolongan.” 

 

 
 تػىبىحَّرى ًفي ًعٍلمو كىاًحدو يػيٍهتىدىل ًبًو ًإلىى سىائًًر اٍلعيليٍوـً  مىنٍ 

“Barangsiapa yang mendalami satu fan ilmu maka akan ditunjukkan padanya 

beberapa fan ilmu yang lain”. 
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 اإلىداء
 

ىذاالبحثاٞتامعيإىل:ْتبعاطفأىدم

"ا١تاجستَت توراندكساٟتاجأٛتدملهما٠تَتالدك"أيبالعزيزابوب

"اٟتاجةٝتاعية"أميالعزيزةابوبةك

"ليلةالفطرية،امرأةالصاٟتة،ليلةالفرحةكأخوايتالكبَتةابوبات"

"كأٛتدنورعُتالعلـوكأخواينالصغَتافابوباف"بدرالتماـ

كأصحايبيفالقسماللغةالعربيةكأدّٔا

ا١تعهدسونافأمبيلالعايلكأصحايبيف

كإليكمٚتيعاا١تبارؾ...
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 كلمة الشكر كالتقدير

 
اعاىلالذمجعلككاإلسالـاإلدياف بنعمة ا١تسلمُت على أنعم الذم اٟتمد

اإلنساف العربيةلنالساناكزادىاشرفاكبيانا،كأنزؿْتركفهاالذكرقرآنا،أٛتدهاعاىلكـر
 البياف،كأشهدأفالإلوإالاكحدهالشريكلو،كأفسيدناكىداه بالقرآفكعلمو

٤تمداعبدهكرسولوكصفٌيومنخلقوكخليلو،أفصحالناسكأحسنهممنطقا،كأعظمهم
فضالكإحساناالذمبلغالرسالةكأدلاألمانةكنصحاألمةكجاىديفاحقجهاده.

ال منإ٘تاـ انتهتالباحثة قد البحثاٞتامعيٖتتالعنواف: ٢تذا األفعاؿ كتابة
لتكميلالثالثية المزيدة كفوائدىا في سورة النحل )دراسة تحليلية صرفية(.  كألفتو

بعضالشركطلنيلدرجةسارجانا.
البديعةالأنسىأفأقوؿشكرمالوافركاقديرمالالئق١تن ا١تناسبة يفىذه كلذا

إ٘ت يف الكبَت الفضل لو ال.كاف كانتأـ مباشرة ركحية، كانتأـ البحثمادية اـ
كخصوصاإىل:

ُ.  اٟتارس، عبد الدكتور إبراىيمفضيلة مالك موالنا جامعة مدير ا١تاجستَت،
 اإلسالميةاٟتكوميةماالنج.

 اإلنسانية.العلـوا١تاجستَت،عميدةكليةفضيلةالدكتورةشافية، .ِ
 رئيسقسماللغةالعربيةكأدّٔا.ا١تاجستَت،فضيلةالدكتورحليمي، .ّ
 .ىذاالبحثاٞتامعيإ٘تاـفٍتيفشرٌيا١تاجستَت،الذمفضيلةعارؼمصطفى، .ْ
حىتكىلمنذسنةاألميرافقٍتالذفضيلةعبدالرٛتنا١تاجستَت،معلمالواصي .ٓ

 ٗترجيفىذهاٞتامعة.سأ
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ABSTRAK 

Badi’ah, Fajriyatun. 2018. Fi’il-Fi’il Tsulatsi Mazid dan Faedah-Faedahnya 

Dalam Surah An-Nahl (Kajian Analisis Morfologi).  Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Arif Mustofa, M.Pd.  
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Al-qur’an adalah sebuah mu’jizat paling agung yang diberikan kepada 

Nabi Muhammad SAW berisi kalam-kalam Allah yang harus disampaikan kepada 

umat. Al-Qur’an disampaikan dengan bahasa arab, oleh karena itu untuk 

memahaminya diperlukan memahami disiplin ilmu bahasa arab dan kaidah-kaidah 

yang ada di dalamnya, ilmu nahwu dan shorof misalnya. Keduanya adalah ilmu 

mempelajari studi disiplin linguistik dalam Al-quran yang membahas pada 

pembentukan kalimat dan perubahannya yang mengarah pada perubahan makna di 

dalamnya. 

Surah An-Nahl merupakan surat ke-empat belas di dalam urutan surah-

surah Al-qur’an yang terdiri dari 128 ayat, topik di dalam surah ini mengenai 

bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta dan isi kandungannya 

adalah keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan lain-lain.  

Sesuai tujuan dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui fi’il tsulatsi 

mazid ruba’i dan khumasi  yang terdapat dalam surah an-nahl dan faedah-faedah 

yang terkandung dalam wazan-wazan yang diikuti fi’il mazid tersebut. Adapun 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Kemudian langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan teknik Library Research (tinjauan pustaka). 

Dan hasil dalam penelitian ini, peneliti menemukan fi’il tsulatsi mazid 

ruba’I pada 67 ayat dan fi’il tsulatsi mazid khumasi pada 38 ayat. Macam-macam 

bentuk wazannya ada 6 yaitu : اػىفىعَّلى،اػىفىاعىلى،افٍػتػىعىلىفػىعَّلى،أىفٍػعىلى،فىاعىلى، . Adapun faedah yang 

mengikuti wazan "فػىعَّلى"ada االسم-للتعدية من الفعل الفعل-للتكثَتالٗتاذ أصل إىل ا١تفعوؿ نسبة . 
Wazan "أىفٍػعىلى" ada مالوجود-التمكُتمعٌت-الزمافيفللدخوؿ-االسممنالفعلالٗتاذ-للصَتكرة-للتعدية

للسلب-"استفعل"ٔتعٌت-٣تردهكمعٌت-للتعريض-للحينونة-"فػىعىلى"١تعٌت-الفاعليفالفعلمنواشتق .       
Wazan "فىاعىلى" ada ١تعٌتأىفٍػعىل-للمبالغةكالتكثَت-١تعٌت"فػىعىلى"آّرد-للمشاركة-كجودالشيئعلىصفتو . 
Wazan اػىفىعَّلى"  ada للتجنب-"فػىعَّلى"للمطاكعة-للتكلف-الٗتاذ-للتكرير . Wazan اػىفىاعىلى ada اإلظهار
Wazan .ماليسيفالواقع ""افٍػتػىعىلى ada للمطاكعة"فػىعَّلى"-للمشاركة-للطلب-الٗتاذ-للمبالغة-للصَتكرة . 
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 مستخلص

 األفعاؿ الثالثية المزيدة كفوائدىا في سورة النحل )دراسة تحليلية صرفية(..َُِٖبديعة،فجرية.
 إالبحث مالك موالنا جامعة اإلنسانية، العلـو كلية كأدّٔا، العربية اللغة قسم براىيماٞتامعي.

ج.ٖتتاإلشراؼ:عارؼمصطفىا١تاجستَت.اإلسالميةاٟتكوميةماالن

 الكلمة األساسية : األفعاؿ الثالثية المزيدة، سورة النحل، دراسة صرفية.

ٖتتومعلىٖتياتااليتجيبنقلهاإىلاألمة.يتم القرأفىوأعظممعجزةأعطيتللنيب٤تمد
العربيةاسل العربيةكالقواعدفيها،لذلكمنالضركرمأفنفهمٗتصيمالقرآفالكرميباللغة ،صاتاللغة

.كمثلعلمالصرؼكالنحو اللغوياتيفالقرآف.نطاؽمناقشةمها علىالصرؼجيرافدراسةمنضبطة
 .االيتاؤدمإىلاغيَتيفا١تعٌتيفذلكاشكيلاٞتملكاغيَتاهت
،آيةئةكٙتانيةكعشريناعشريفارايبسورةالقرآفاليتاتكوفمنمةالرابعسورةسورةالنحلىي

على السورة ىذه فيهاأا١توضوعيف كٖتتول الكوف. ايفحياة عظمة كالقوانُتدلة اإلدياف عن ىو
كالقصصكغَتىا.

 أغراضىذه ١تعرفةمع أرادتالباحثة الرباعيكا٠تماسيالدراسة، ا١تزيدة النحلاألفعاؿ يفسورة
أماكفوائدىا، األفعاؿا١تزيدة. البحثىيمنهجالكيفيمثأكزافالذميليها ا١تنهجا١تستخدمةيفىذا

ا١تكتبية ا١تعلوماتكالبياناتمثخطواتالباالوصفبنوعالدراسة ا١تصادر يفٚتعٔتعٌتأفٕتمع حثة
البياناتىياستخدامتطريقةالوثائقالدراسة.

آيات.كاألفعاؿالثالثيةا١تزيدةٕٔأمانتائجىذاالبحث،كجدتالباحثةاألفعاؿا١تزيدةالرباعيةيف
وائدكف.تػىعىلىآيات.أنواعاألفعاؿا١تزيدةعلىكزففػىعَّلى،أىفٍػعىلى،فىاعىلى،اػىفىعَّلى،اػىفىاعىلى،افػٍّٖا٠تماسيةيف

نسبة-الٗتاذالفعلمناالسم-للتكثَت-سورةالنحلعلىكزف"فعَّلى":للتعديةاألفعاؿالثالثيةا١تزيدةيف
الفعل أصل إىل للتعدية.ا١تفعوؿ : "أفعل" كزف يفللدخوؿ-االسممنالفعلالٗتاذ-للصَتكرة-على

كمعٌت-للتعريض-للحينونة-"فػىعىلى"١تعٌت-فاعلاليفالفعلمنواشتقمالوجود-التمكُتمعٌت-الزماف

صفتو:"فاعل"كزفعلىللسلب.-"استفعل"ٔتعٌت-٣ترده على الشيئ "فػىعىلى-للمشاركة-كجود "١تعٌت
-للمطاكعة"فػىعَّلى"-للتكلف-الٗتاذ-":للتكريراػىفىعَّلى١تعٌت"أىفٍػعىلى".علىكزف"-للمبالغةكالتكثَت-آّرد

للتجنب. كزف اػىفىاعىلى"كعلى الواقع": ليسيف ما للصَتكرة.اإلظهار : "افتعل" كزف -للمبالغة-كعلى
 للمطاكعة"فػىعَّلى".-للمشاركة-للطلب-الٗتاذ
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Al-quran is the greatest miracle given to the Prophet Muhammad 

containing the greetings of Allah that must be conveyed to the Ummah. Al-Qur'an 

is delivered in Arabic, therefore to understand it is necessary to understand the 

disciplines of Arabic and the rules in it, the science of nahwu and shorof for 

example. Both are the sciences of studying the study of linguistic disciplines in 

the Qur'an which discuss the formation of sentences and their changes that lead to 

changes in meaning in them. An-Nahl a letter to-fourteen in order surahs Al-

Qur'an which consists of 128 verses, the topics in this chapter of the evidence the 

greatness of God in the life of the universe and what it implies is faith, laws, 

stories and others. 

According to the purpose of this study, the authors would like to know the 

phrase mazidtsulatsiruba'i and khumasi (the verb one additional letter and up to 

two letters) that is found in surah an-nahl and the avails contained in wazan-wazan 

followed the fi'il mazid. As for The method used in this research is descriptive 

qualitative method. Then the steps of the authors in collecting data is to use the 

technique of Library Research (literature review). 

And the results in this study, researchers found fi'il tsulatsi mazid ruba'i on 

67 verses and fi'il tsulatsi mazid khumasi on 38 paragraph. Various forms of 

wazannya there are 6 namely: فػىعَّلى،أىفٍػعىلى،فىاعىلى،اػىفىعَّلى،اػىفىاعىلى،افٍػتػىعىلى. As for the faults that 

follow the wazanفػىعَّلىis االسم-لتعدية من الفعل الفعل-للتكثَتالٗتاذ أصل إىل ا١تفعوؿ نسبة . That 

follow the wazan أىفٍػعىل is التمكُتمعٌت-الزمافيفللدخوؿ-االسممنالفعلالٗتاذ-للصَتكرة-للتعدية-
للسلب-"استفعل"ٔتعٌت-٣تردهكمعٌت-للتعريض-للحينونة-"فػىعىلى"١تعٌت-الفاعليفالفعلمنواشتقمالوجود . 

That follow the wazan فىاعىلى is صفتو على الشيئ آّرد-كةللمشار-كجود "فػىعىلى" -١تعٌت للمبالغة
"أىفٍػعىلى".-كالتكثَت ١تعٌت . That follow the wazanاػىفىعَّلى is That follow the wazanاػىفىعَّلىى is 

للتجنب-للمطاكعة"فػىعَّلى"-للتكلف-الٗتاذ-للتكرير . That follow the wazanااػىفىاعىلى isاإلظهارماليس
للمطاكعة"فػىعَّلى"-للمشاركة-للطلب-الٗتاذ-للمبالغة is افٍػتػىعىلىThat follow the wazan . يفالواقع .  
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 محتويات البحث
 

صفحةالغالؼ
صفحةالعنواف

أ................................................................االستهالؿ
ب..................................................................اإلىداء

ج......................................................كلمةالشكركالتقدير
ق.............................................................اقريرا١تشرؼ
ك....................................ا١تناقشةبنجاحالبحثاٞتامعياقريرٞتنة

اإلنسانيةاقرير ز...........................................عميدةكليةالعلـو
 ح...............................................اقريررئيسقسماللغةالعربية

 ط  .............................................................. إقرارالباحثة
م........................................مستخلصالبحثباللغةاالندكنيسية

ؾ.............................................مستخلصالبحثباللغةالعربية
..........................................مستخلصالبحثباللغةاال٧تيليزية

ـ...........................................................٤تتوياتالبحث


 ُ  ...................................................... مقدمة: الباب األكؿ
 ُ........................................................خلفيةالبحث .أ
 ٓ........................................................أسئلةالبحث .ب
 ٓ.......................................................أىداؼالبحث .ج
ٓ.........................................................فوائدالبحث .د



 

 ف
 

 
 ٔ........................................................ٖتديدالبحث .ق
 ٔ.......................................................الدراسةالسابقة .ك
 ٕ.........................................................منهجالبحث .ز

 ٕ...........................................مدخلالبحثكنوعو .أ
 ٕ................................................ا١تصادرالبيانات .ب

 ٖ....................................ا١تصادرالبياناتالرئيسية .أ
 ٖ....................................ا١تصادرالبياناتالثانوية .ب

 ٖ.............................................البياناتطريقةٚتع .ج
ٗ..................................................ٖتليلالبيانات .د

 
 َُ  ............................................. اإلطار النظرم:  الباب الثاني

علمالصرؼ .أ  َُ...................................................مفهـو
األفعاؿكأقسامو .ب  ُِ................................................مفهـو
 ُٓ .................................................األفعاؿالثالثيةا١تزيدة .ج
 ُٕ.....................................يةا١تزيدةالثفوائداألكزافاألفعاؿالث .د
 ِّ.......................................................ةسورةالنحل .ق


 ِْ  ................................... عرض البيانات كتحليلها:  الباب الثالث

ِْ............اتضمنعلىاألفعاؿالثالثيةا١تزيدةيفسورةالنحلاآلياتاليت .أ
 ِٗ........................................................ٖتليلالبيانات .ب
 َٔ.............................................................اٞتدكاؿ .ج
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 ْٕ  .................................................... اإلختتاـ:  الباب الربع
 ْٕ.............................................................ا٠تالصة .أ
 ٕٓ...........................................................االقًتحات .ب

 
 ٕٔ  ............................................................ قائمة المراجع

 ٕٔ.........................................................ا١تراجعالعربية .أ
 ٕٕ.......................................................ا١تراجعاألجنبية .ب
 ٖٕ.............................................................البحوث .ج
ٖٕ.............................................................اإلنًتنيت .د
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الفصل األكؿ
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
يفاٟتياةاليومية.بالطبعأصبحىذاعادةيفالواقع، ك٨تنالينفصلعناللغة

يفبعضاألحيافالندرؾأفاللغةكانتفينا،ككيفننقلا١تعلوماتأكاألفكار
نفسو الشيئ يسمى مث اآلخرين. إىل ا١تشاعر نعٌّب اإلنسانية،أك ظاىرة اللغة

يفكرف الذم بالعقل ككٌرمو اقومي أحسن يف خيلقو الذم ا ٥تلوؽ ىو اإلنساف
إلنسافكحدهمنبُت٥تلوقاتغةاليتّٔايعّبكيوصلكيؤثر.كاكيدبركخصوبالل

 (.ّ:َُِِ)عبداٟتميدكخليل،اىوالذميستخدمها
بعدذلككثَتمنالظ واىراليتاظهرحوؿحياانا.إذاٖتدثعنالظاىرة

للظواىر إجابات على للعثور كٖتليلها كدراستها الظاىرة ىذه مالحظة ٘تت
ا١توجودة،فإفالنشاطسيؤدمإىلإجراءالبحث.ظاىرةاألخرلالتنوعاللغاتال
ديكنفصلهاعنالتنوعالثقافة.منحيثنظرثقافية،اللغةاتضمناٞتانبالثقايف،

ال لدلكثركة ا١توجودة الثقافية الثركة اعكس ٥تتلفة لغات مربح. شيء لغة
مستخدميآّتمع)متعددةالثقافات(.كلذلكاللغةىيمنتجثقافةمستخدـاللغة

.(Susanto, 2016) 

دراسةسابقا،اافقا٠تّباءاللغومأيضابُتاللغةكالثقافةلديهمدراسةكثيقة.
ىين اٟتالة يفىذا جدا سابَتمشهورة يذكرافأف  Sapir-Whorfككرؼ-ظرية مها

اللغوم ّٔيكلها متأثرة أك ٤تددة ما ٣تتمع يف كالثقافة التفكَت  ,Chaer)طريقة

2003:16). 

اللغة علم فركع اطوير يف مهمة عملية ىي اللغوية الدراسة اللغويُت يعد
النظريةالقدديةمعكللدراساتاللغويةدكرالتطويرمادةجديدةيفاللغة،لتحل٤تل

لنتائج القددية للنظرية نظرياتجديدة كإضافة اللغة، أْتاث يف ا١توجودة النتائج
إجراؤىا مت اليت اللغة الصوايةأْتاث للهياكل كمقارنة اللغة بنية يتعلق كالذم
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كمثلظهورعلماللغةاالجتماعي،علماللغةالنفسي،علمكا١تورفولوجيةكالنحوية،
ديثة،علمالبشرية،كقدأدلالبحثا١تستمركالعميقيف٣تاؿاللغوياتإىلاللغةاٟت

 . (Chaer, 2007:14-17)فركعلغويةأكثرافصيال
أف الغالييٍت عنكعٌّب األعراب ّٔا يعّب اليت الكلمات ىي عربية اللغة

القرآفالكرميكاألحاديث لنا النقلكحفظها منطريقة أغراضهمكقدكصلتإلينا
أقساـمرابةال العربية٢تا اللغة الثقاتمنمنثورالعربكمنظومهم. شريفةكماركاه

العربية  (.ٕ:ُْٗٗ)الغالييٍت،متعلقةبُتكاحدباألخرأمٝتيتالعلـو
اليتيتوصلّٔاإىلعصمةاللسافكالقلمعنا٠تطأ العربيةىيالعلـو كالعلـو

علما عشر ثالثة  :كىي كاإلعراب، كالبديع،الصرؼ، كالبياف، كا١تعاف، كالرسم،
كالعركض،كالقوايف،كقرضالشعر،كاإلنشاء،كا٠تطابة،كااريخاألدب،كمنتاللغة

 ُْٗٗ)الغالييٍت، علما(ٕ: عشر اثٍت عن كالعبارة قولو-.كىي يف ٣تموعة
مثيَّقىاًفيىةه»":)البسيط( عىريٍكضه كىصىٍرؼه كىإًٍنشىاءه،خىٌطبػىيىافهكىبػىٍعدىىاليغىةهقػىرٍ*٨تىٍوه ضه
أىٍٝتاء"*مىعى٤تيىاضىرىةو اىٍاألىدىبي  «.كىااٍلٍشًتقىاًؽ٢تى

ككلهاباحثةعناللفظالعريبمنحيثضبطوكافسَتهكصياغتوإفراداكاركيبا
 ََِٔ)ا٢تامشي، علىعلمُّ: سًتكز الباحثة فإف البحثالعلمي كيفىذا .)

 الصرؼأكمورفولوجي.
دراسة دكف فهمو الصرؼالديكن مسائل من كثَتا أف ندرؾ أف نستطيع
مسائل من كبَتا عددا أف كما كاإلعالؿكاإلبداؿ، يفموضع لألصواتكخاصة

ال خالؼالنحو على الكلمة اغيَت الذم الصرؼ دراسة بعد إال فهمو ديكن
الك الذميلحق التغيَت أخرلىو كبعبارة الصيغة، يف كالزيادةماكانتعليو لمة

أكىوالبحثيفبنيةالكلمةحاؿإفرادىا)ىنداكم،كاإلعالؿكاإلبداؿكاإلدغاـ،
كعلمالنحوكالده.مهمةاألـىيُٖ (.كماعرفناأفعلمالصرؼىوأـالعلـو

الكلمات. اولد ْتيث ا١تقاطع ٕتهيز الصرؼىي مهمة اٟتالة ىذه يف الوالدة،
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ال من يكوف أف ينبغي التخصصاتكلذلك ٚتيع كفحص استكشاؼ ضركرم
 ا١توجودةحىتباستثناءعلماألدكات.

أىممناعلمقواعداللغةالعربيةلفهمالقرآفكمعناهألفالقرآفالكرميالذم
التوالساموية،ىوللناسكافةعربكغَتعرب،كبوختمااعاىلٚتيعكتبوكرس

كسٌلمب كيفهمهالسافقدنزؿعلى٤تٌمدصٌلىاعليو عريباليتكافيتكلمها
 (.ُّ:َََِكقومو)الودغَتم،صٌلىاعليوكسٌلم٤تٌمد

جنبناإىلجنبكاكملبعضهابعضا.عند ىذهالصورةعائليةموجودةكالتـز
ديكنفصلهما،يعٍتاإلشارةإىلالعالقةبُتعلمُتمثلعملتُتاتعايشافكلكنال

الصرؼكال من كل منذلكأف العديد ألف العلم، فهم يف مهم دكر ٢تما نحو
 العلـو منخالؿدراسة اليتاأيتمنالعربية،ككلهاديكندراستها نصوصالعلـو
الصرفيةإذاكنتارغبيفقراءهتاكدراستهاأكثرمنذلك)فاىرم، النحويةكالعلـو

ََُِ.) 
ىإدراؾكفهمأمهيةكثَتكفأيضامنبُتالسانًتمالذينمليكونواقادرينعل

علمُت،أكحىتكالمهايصبح٥تيفةجدا،٦تلة،كحىت٥تيفة.يفالواقعليسكذلك،
،سوؼيفهمالسانًتمبسهولةكسرعةأكّباللغة كبالتحديدمنخالؿإاقافالعلـو
العربيةاليتادرسيفأنشطةالتعليمكالتعلمككذلكقراءةكمراجعةالنصوصالعربية

 بشكلفردم.
بًًو إفأكؿكتابدٌكفيفاللغةالعربيةىوالقرآفالكرميكقولواعاىل:﴿نػىزىؿى

األىًمٍُتي اٍلميٍنًذرًينى۞الرٍُّكحي ًمنى لًتىكيوفى ميًبٍُتو﴾)الشعراء:۞عىلىىقػىٍلًبكى عىرىيبٍّ بًًلسىافو
(.فدراستوضركريةلدراسةكفهمااريخآّتمعالعريبخاصةيفلغتهمُٓٗ-ُّٗ

أدّٔمألنومظهراٟتياةالعقليةكاٟتياةاألدبيةعندالعربيفأكاخرالقرفالسادسك
 كالقرآفىومنبعٚتيعالعاملِ:َُِٔكأكائلالقرفالسابعا١تيالدم)ريكوؾ، )
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كا١تعارؼمنهااللغةالعربيةكالنحوكالصرؼكا١تعرفةينفعللناسيفحياهتم يفالعلـو
 الشخصية،كفيوأحكاـشرعيةنزؿاحٌجةٟتياةالناس.الدينيةكاالجتماعيةك

األنبياء خامت األمُتعلى الركح بو نزؿ العا١تُت، رٌب ا كالـ ىو القرآف
٤تمدكا١ترسلُتنبينا كسٌلم اعليو بالتواارصٌلى ا١تكتوبيفا١تصاحفا١تنقوؿ

َٔجزءا،كَّوفعلىسورةمنو.كىويتكا١تتعبدبتالكةا١تعجزيفمضمونوكلو
ك كَِْحزبا، كِّٔٔسورة،كُُْربعا، كّْٕٕٕآية، ُِّّٕٔكلمة،
(كحيتومالقرآفعلىسورمنُّ:ََُِ)ىدايةا،نقطةَُُٖٔٓحرفا،ك

جزءكاحدكمنإحدلىذهالسورىيسورةالنحليعٍتسورةالسادسةعشرةاليت
 اتضمنفيهااألفعاؿا١تزيدة.

سورةمكيةعددآياهتامائةكٙتافكعشركفآية.ىيمنالسورةسورةالنحل
السادسةعشرمنالقرآفالكرميقبلسورةاإلسراءكبعدسورةاٟتجر.ٝتيتىذه

الشتما٢تاعلىالكالعّبةالبليغةاليتاشَتإىلعجيبصنع«سورةالنحل»السورة
 (.َٖٔ:َُُِا٠تالق)الصابوين،

فا ىوموضحأعاله، البحثكما النحل١توضوعىذا ختارتالباحثةسورة
كثَتة اتضمنعلىاألفعاؿا١تزيدة كملاستخدـموضوعالبحثمنقبلألففيها

بأسلوب القرآف يف الصرفية ا١تالمح دراسة كيف معرفة كأرادت اآلخر الطرؼ
اعدكالعلمي.ىذهالسورةٝتيت"سورةالنحل"ألففيهاادؿعلىنعمااليتال

بإفرازهكىومننعمةاالذميوفر ٖتصىكخصهاامعالنحللذكرالعسلاقـو
دراسة كاختارت الغذائية. كا١تكونات كالرعاية العالج حيث للبشرمن كثَتة فوائد
دراستها كضعتالباحثة فلذا العربية. اللغة أفعلمالصرؼمنأىمعلـو صرفية

 مزيدة كفوائدىا في سورة النحل". "األفعاؿ الثالثية ال ٖتتالعنواف:
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 أسئلة البحث . ب
علىضوءماسبقمنخلفيةالبحثفأسئلةالبحثكمايلي:

 مااآلياتاليتاتضمناألفعاؿا١تزيدةيفسورةالنحل؟ .ُ
 مافوائدمناألفعاؿا١تزيدةيفسورةالنحل؟ .ِ

 أىداؼ البحث . ج
 ىي:كاألىداؼ٢تذاالبحثٔتطابقةأسئلةالبحثا١تذكورة

 ١تعرفةاآلياتاليتاتضمنأنواعاألفعاؿا١تزيدةيفسورةالنحل .ُ
 ١تعرفةفوائداألفعاؿا١تزيدةيفسورةالنحل .ِ

 فوائد البحث . د
ارجوالباحثةمنىذاالبحثأفيفيدإفادةنظريةكاطبيقية:

 الفوائدالنظرية .ُ
علم .أ ٣تاؿ يف كخصوصا كعلومها العربية اللغة معرفة كزيادة لتوسيع

 .الصرؼبوسيلةىذاالبحثعناألفعاؿا١تزيدة
كليكوفإحدلا١تراجعاتاجةللطالبالقسماللغة .ب لزيادةخزائنالعلـو

 العربيةعامةكللطالبالقسماللغةالعربيةكأدّٔاخاصة.
 الفوائدالتطبيقية .ِ

 للباحثة: .أ
علم .ُ ٣تاؿ يف كخصوصا كعلومها العربية اللغة معرفة كزيادة لتوسيع

 الصرؼكيفاألفعاؿا١تزيدةيفسورةالنحل
 للقراء: .ب

لتوسيعكزيادةمعرفةاللغةالعربيةكعلومهاكخصوصايفكذلكللقراء .ُ
 عناألفعاؿا١تزيدة.٣تاؿعلمالصرؼ

 ١تعرفةكيفدراسةا١تالمحالصرفيةيفالقرآفبأسلوبعلمي. .ِ
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 تحديد البحث . ق
إطاراكموضوعافحددتالباحثةيتسعيزىذاالبحثفيماكضعألجلوكاللًتك

كاحدأكيسمىا١تسألةبًتكيزعلىدراسةصرفيةعناألفعاؿالثالثيةا١تزيدةْترؼ
الفعلالثالثيا١تزيدالرباعي فػىعَّلى( فىاعىلى، أكيسمىالفعلالثالثيرفُتْتك)أىفٍػعىلى،

.عىلَّ(ا١تزيدا٠تماسي)اػىفىعَّلى،اػىفىاعىلى،افٍػتػىعىلى،انٍػفىعىلى،افػٍ
 الدراسات السابقة . ك

.ْتثهاٖتتا١توضوع"فوائدالزكائدلألفعاؿيفََِٕإدياسكوسنيايتليلي. .ُ
يعرؼ البحث نتائج من كباإلستفادة صرفية(". ٖتليلية )دراسة الفتح سورة
اآلياتالقرآنيةاليتاشتملعلىاألفعاؿا١تزيدةْترؼكاحديفسورةالفتحىي

تومعلىٜتسُتكلمة:كاحدةكثالثوفكلمةعلىثالثكعشركفآية.كٖت
كستٌ "فػىعَّلى"، علىكزف كلمة عشر كثالثة "أىفٍػعىلى"، كلماتعلىكزفكزف

لألف الزكائد فوائد أما ك"فىاعىلى". فػىٌعلى، أىفٍػعىلى، علىكزف عاؿ : ىي (ُفىاعىلى
 مفرداهتا. أك التعدية : فػىعَِّأىفٍػعىلى كاختصار( التعدية : كلى السلباٟتكاية

 (فىاعىلى:ا١تشاركة.ّيدؿعلىمعٌت"اػىفىعَّلى".ككٔتعٌت"فػىعىلى"
سنة .ِ صرفية(. ٖتليلية )دراسة السجدة سورة يف ا١تزيد الثالثي الفعل معاين

الوصفيََُِ مدخل الباحثة استخدـ اسيو. موليا سرم نيج بإعداد
فوائدالفعلالثالثيا١تزيدالكيفي.أمانتائجالبحثاليتحصلتهامنهاكانت

"فػىعَّلى" ١تطاكعة السجدة "أىفٍػعىلى"ُيفسورة ١تطاكعة ،ُ للتعدية ،الٗتاذْ،
لإلظهارٔالفعلمناالسم للتكلفُ، ،ِ للصَتكرة ،ِ ٔتعٌتآّرد ،ٓ،

 .ُ،للمشاركةُ،للمبالغةُالعتقادصفةالشيئ
ّ.  رمضاف. ٖتتَُِٔريكوؾسوندارككحيو ْتثو ا١توضوع"األفعاؿا١تزيدة.

كفوائدىايفسورةالدخاف".أمانتائجالبحثاليتحصلهامنهاكانتٜتسة
كاحد ْترؼ ا١تزيدة األفعاؿ كفيها ا١تزيدة. األفعاؿ على اتضمن آية عشر
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كحرفُتيعٍتعلىكزففٌعل،أفعل،افتعل،كافٌعل.كفوائدىاسبعةأمكاف.ىي
 ُُللتعدية على للداللة ، معينة علىصفة الشيئ ُكجود للمطاكعة ،ّ،
 .ُ،كللًتؾأكللتجنبعنالشيئُ،للتكلفُلإلظهار

.ْتثهايوضحعنآياتيفسورةالنحلاليتٖتتومَُِٓليلةالقمريةيفسنة .ْ
يفسورةالنحل(نظرمنحيثا١تخاطب،بتحت األسلوبالتوكيد)منطاٟتـز

سور يف "أسلوبالتوكيد حصلتهاا١توضوع البحثاليت نتائج أما النحل". ة
يغرضإىل أسلوبالتوكيد الكلم. أساليبكضد كٜتسوف اسعة ىناؾ منها
ا١تشركُتالذينينكركفليذكرىمعلىأعما٢تم،أكلئكالذينسيحصلوفعذابا
شديداكيغرضإىلا١تؤمنُتالذينينكركفمنأجلاقويةقلؤّمكماأراحوأف

 .اغفوررحيم
بأفالباحثةاأخذا١توضوعّٔذاالبحث،كأماالفرؽمنذلكا١تباحثالسابقة

يفالقرآفالكرميالذمسورةالنحلعلىكجوالتحديدكأفاستخدـالباحثةدراسة
ْترؼ ا١تزيدة ٔتنهجالكيفيالوصفيعناألفعاؿالثالثية صرفية ٖتليلية أمكاحد

.أمفعلالثالثيا١تزيدا٠تماسيفعلالثالثيا١تزيدالرباعيكحرفُت
 منهج البحث . ز

 مدخل البحث كنوعو .ُ
 استخدمت الكيفي منهج البحث ىذا يف  Descriptive)الوصفيالباحثة

Qualitative) ا١تكتبية الدراسة ا١تصادر.(Library Research)بنوع ٕتمع أف ٔتعٌت
عمل البحثالذماكوف ىي ا١تكتبية كالدراسة بالبياناتا١تعلوماتكالبيانات. يتو
صحفكغَتىا كإما ٣تالت كتبكإما النصوصإما  ,Kartini) كا١تعلوماتمن

1996:33) . 

 مصادر البيانات .ِ

 البياناتاليتمتٚتعهايفىذاالبحثىناؾمصدرافللبيانات:
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 رئيسيةمصدرالبياناتال (ُ
ديكناٟتصوؿعليهاإاللرئيسيةىوالبياناتاليتالمصدرالبياناتا

البياناتاألساسيةيفىذا (Sarwono, 2006:123).ا١تصدراألصليمن
.سورةالنحلعلىكجوالتحديدالبحثىيالقرآفالكرمي

 مصدرالبياناتالثانوية (ِ
ٚتعاناتا١تتوفرةحىتنبقىيفْتثكمصدرالبياناتالثانويةىوالبي

انويةيفىذاالبياناتالث (Sarwono, 2006:123).أككداعمرئيسللبيانات
الكتب من كمأخوذة العلمية، آّلة مثل البحثيفا١تكتبة البحثىي

جامعالدركسا١تتعلقةّٔذاالبحثمنهاكتبالصرؼكالنحومثلكتاب
العربية اللغة كتاب الصرؼ، فن يف العرؼ شذ كتاب الصرؼ، يف
 ،كالتفاسَتكا١تعاجم.كاطبيقااو

 طريقة جمع البيانات .ّ
 ٚتع كمالحظة،كيفية كاستبياف، مقابلة، : طريقة استخداـ ديكن البيانات

البحثىي البياناتيفىذا ٞتمع اليتاستخدمها الطريقة كأما ككثائقالدراسة.
الوثائقالدراسة لتناكؿالبياناتمنمطالعة.(Documentation) طريقة كىيااكلة

:فخطواهتاكمايلي.(Suharsimi Arikunto, 2006:231)الكتبكا١تذكورةكا١تلحوظة
 القراءة (ُ

بالتفكَتالقراءةىينشاطفهما١تعٌتيفالنصأكعمليةعقليةكيساكهنا
اشملاقييمالقارئللكلماتكعالقتها يفاٞتملةكعمليةمقعدة معبعضها

 )حبيبا، األخرل َََِكرفضمعٌت استخدـَُّ: ىنا كبالتايل، .)
القراءة للحصوؿالعلمكفطرةكاسعةعناألفعاؿالثالثيةا١تزيدةالباحثةطريقة

على يطابق بسيطا كافسر اقٌدر أف استطيع لكي النحل سورة يف كفوائده
.دراسةصرفية
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 الكتابة (ِ
اقٌيد أكالتقييد. قرأتالكتابة الذمكجدتالقرآفالكرمييفالباحثةما
ا١تزيدة األفعاؿالثالثية فيها الفمثاقٌيد. علالثالثيا١تزيدالرباعيكا١تزيدك٘تيز

ا٠تماسيللتسهيلكالتفهيمالباحثةاعملىذاالبحث.
 طريقة تحليل البيانات .ْ

ميلس عند الكيفي ٖتليل طريقة البيانات ٖتليل يف الباحثة استخدمت
كىوبرماف.كأماخطواتيفٖتليلالكيفيفهيكمايلي:

(Data Reduction)ٗتفيضالبيانات .ُ من: الًتكيزىو مع االختيار عملية
كاضحة صورة على للحصوؿ ا١تهمة األشياء ابسيط  ,Sugiyono)على

اٟتصوؿ. (2008:247 الخيصالبياناتاليتمت باختيار الباحثة اقـو ىنا
بناءعلىمتغَتاتموضوعالبحثعناألفعاؿا١تزيدةاليتاتضمن عليها

 يفسورةالنحل.
عندميلسكىوبرمافأفاقدميالبياناتيف:(Data Display)اقدميالبيانات .ِ

ب بالنصالسردمأك البحثالكيفي كالرسـو كاٞتداكؿ، أكصاؼموجزة،
ىنااقدـالباحثةاألفعاؿالثالثية (. (Sugiyono, 2008 :249 البيانيةكماشبو

 ا١تزيدةيفسورةالنحلباٞتداكؿ.
البحث .ّ  (Verification)نتائج ىي: ألف البحث يف جدا مهمة عملية

اعملالباحثةعلىىنا(.  (Sugiyono, 2008 :252اإلجابةمنأسئلةالبحث
لالستنتاج كاقدديها كخفضها، ٚتعها، مت اليت البيانات فهم اعميق
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظرم

الباب الباحثةيفىذا قٌدمتالباحثةعنالنظرياتمنأمكتبٖتتاجإليها
علمالصرؼ،كيبحثعناألفعاؿ،كيبحثعن ألجلٖتليلها.يبحثعنمفهـو
األفعاؿالثالثيةا١تزيدة،كيبحثعنفوائداألكزافاألفعاؿالثالثيةا١تزيدة،كيبحث

 ةعنسورةالنحل.
 علم الصرؼ .أ 

التصريف لو الصرؼكيقاؿ كىو اعاىل، قولو كمنو التغيَت. : :﴿كىاىٍصرًيًفلغةن
.أماغيَتىا،ٔتعٌتأهنااتصرؼإىلاٞتنوباارة]ٓ،اٞتاثية:ُْٔالبقرة:[الرّْٰيًح﴾

من اأيت كاارة افٌرقو السحابكاارة ٕتمع بالعذابكاارة اأيت كاارة بالرٛتة اأيت
يت.اٞتنوب الذم التغيَت ىو كاصطالحان: كبنيتها..كىكذا. الكلمة صيغة ناكؿ

ذلك غَت أك إعالؿ أك صحة أك كزيادة أصالة من حركفها يف ما إلظهار
 (.ٗ:َُِّ)السامرائي،

يعرؼعلماءالعربيةعلمالصرؼبأنوالعلمالذماعرؼبوكيفيةصياغةاألبنية
كال ليستإعرابا اليت كأحوا٢تا  العربية العربالقدماء ذلكأف كمعٌت فهموابناء

للدراسي العاـ فهمصحيحيفاإلطار كىو الكلمة لبنية دراسة أنو الصرؼعلى
األدباألنثىعشرالىتٕ:ََِٖاللغوم)الراجحي، (.علمالتصريفأحدعلـو

حيتٌزا٠تلليفكالـالعربلفظاأككتابة،ككافعلماءالنحوقددياىمعلماءاللغة
العل النحوكاألدبألفالتمايزبُتىذه علماء مليتمإالبعدحُت،كقدنشأ ـو

كالصرؼمعابعدماأحسالعربْتجاهتمإليهما،كذلكٟتفظالقرآفالكرميمن
شعوبغَت بدخوؿ إنتشر الذم النصالقرآف اللحن كلفهم اإلسالـ، يف عربية

 (.ِٕ:ُٕٔٗباعتبارهمناطاألحكاـالىتانتظماٟتياة)اٟتمالكم،
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رةخدجيةاٟتديثيإفعلمالصرؼيفاالصطالحٖتويلاألصلكقالتالدكتو
الٖتصلإالبوكتحويلا١تصدرإىلاسم ١تعافمقصودة ٥تتلفة الواحدإىلأمثلة
األصل كٖتويل كاآللة. كالزمن ا١تكاف كاسم التفضيل كاسم ا١تفعوؿ كاسم الفاعل

لفظ ٖتويل طريق عن يكوف أف ديكن ٥تتلفة، أمثلة إىل :الواحد إىل " "كىتىبى
يكتب،أكأكتب،أككتابة،أككااب،أكمكتوب،أكمكتب،علىحسبما
بالنقص إما مقصودهْتيثيكوفالتحويلىنا ا١تتكلممنمعافيضعفيها يريده

 (.ِ:َُِٕكإمابالزيادة)ركدمحرطونو،
صرفةموضوععلمالصرؼىوالكلماتا١تعربةمناألٝتاءا١تعربةكاألفعاؿا١تت

كاإلعالؿ كالصحة األحواؿ الك حيث من العربية )األلفاظ إفرادىا حاؿ يف
 )منجية، ك٨توىا( كالزيادة َُِّكاألصالة الرماينيفشرحكتابْ: قاؿ كما )

)ت علىخالؼماكانتْٗٗ-ّْٖسيبويو الكلمة اغيَت فالتصريفىو ـ(
التغيَتالذميلحقا أخرلىو كبعبارة يفالصيغة، كاإلعالؿعليو كالزيادة لكلمة

(.أماُٖكاإلبداؿكاإلدغاـ،أكىوالبحثيفبنيةالكلمةحاؿإفرادىا)ىنداكم،
يقتصرالتصريفعلىنوعُتمنالكالـىواالسما١تتمكنكالفعلا١تتصرؼ،ٔتعٌت
ذلكأنواليدرساٟترؼ،كالاالسما١تبٍت،كالالفعلاٞتامدكماقوؿابنمالك:

الصٍَّرًؼبىرًٍمحىٍرؼه» حىرًمٍ#كىًشبػٍهيويًمنى كماعداذلكمن«.كىمىاًسوىامهيىابًتىٍصرًٍيفو
ال الكالـ "ًإذىا،أنواع مثل ا١تبنية كاألٝتاء الصرؼكاٟتركؼ، ٖتتطائلة يدخل

كىىًذه"كأٝتاء "كأٝتاءاإلشارةمثل"ىذا "كالضمائرمثل"أىنىا،كىأىٍنتى كىأٍينى،كىحىٍيثى
مثلا١ت االستفهاـ كأٝتاء كمىا" "مىٍن مثل الشرط كأٝتاء كالَّيًتٍ" "الًَّذٍم مثل وصوؿ

"إًبٍػرىاًىٍيمى مثل األعجمية كاألٝتاء كًإٍذ" "كىٍم للحرؼمثل ا١تشأّة كاألٝتاء " "مىىتى
كافمناألٝتاءأكاألفعاؿعلى "كما كبًٍئسى مثل"نًٍعمى كىىاريٍكفى"كاألفعاؿاٞتامدة

ا١تتمكنةحرؼأ األٝتاء عليو ماابٍت أقل ألف منو ٣تزكما كاف ما إال حرفُت، ك
 (.ِٕكاألفعاؿا١تتصرفةثالثةأحرؼ)طاـأفاندم،
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فالشكيفأفيكوفيفعلمالصرؼحيفظاللسافكغَتاللسافعناألخطاء
يفضبطالكلماتالعربيةكيساعدمعرفةآّردكا١تزيدمنحركؼالكلماتالعربية

 كمعرفةمااطبيقهامنالتغيَتكالتصريف.
 كأقسامو األفعاؿ .ب 

دؿ ما النحويُتىو عند أما اٟتدث، على دؿ ما اللغويُتىو عند الفعل
ما١تاضيكاٟتاؿكا١تستقبل،بنفسوعلىحدثمقًتفكضعابأحداألزمنةالثالثيةأ

كاٍكتيٍب،كعالمتوأفيقبلقىٍد،حرؼ"المثاؿ: كيىٍكتيبي أككىتىبى سُت"،أكسىٍوؼى
ضمَتالفاعلأكنوفاوكيد،مثاؿااءالتأنيثالساكنةأك سىيػىٍقرىأي،سىٍوؼى ـى قىا :قىٍد

)الغالييٍت، ٍ ىٍذْتىىنَّ،كاٍكتيَبى ،ألى ،قىامىٍت،قيٍمتي  (.َُ:ُْْٗنىٍذىىبي
الفعلىوعبارةعنكللفظيدؿعلىحدثيفزمنمعٌُت،كاقسماألفعاؿ

با أنواع ا١تعٌتلعدة مهمُتمها، أمرين على الفعل كيدؿ التصنيف، ختالؼنوع
العقليللكلمةكىواٟتدثالذمكقع،كالزمنالذممتفيواٟتدث،ففيحاؿكقع
كقعأثناء إذا أما ، فهوقدمتيفزمنماضو كاإلخبارعنو، اٟتدثقبلالنطقبو

عومنا١تتحدثفهواٟتديثعنوفقدمتبالوقتاٟتايل،كيفحاؿعدـطلبكقو
 (.َُِٔمليتمبعد)ىديل,

إفعلماءالعربيةحيددكفعملالصرؼيفموضعُتاثنُتيعٍتاالسما١تتمكن
يقلعنثالثةأحرؼأصلية)آّرد(.كحُتكالفعلا١تتصرؼ.يقررىمأفالفعلال

ديكنأفيكوفللفعلمعٌتإذاسقطمنوحرؼكاحديفصغةا١تاضينقوؿ،ال
 (.ِٖ:ََِٖزيد()الراجحي،)ا١ت

الكلمةيفاللغةالعربية٢تاثالثةأقساـكىياالسمكالفعلكاٟترؼ.كأمااعريف
الفعلىومادؿعلىمعٌتيفنفسومقًتفبزمن.كينقسمالفعلإىلاألقساـاآلاية

(:ُٔ:َُِّ)منجية،
 باعتباربنيتوإىلصحيحكمعتل .ُ
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 .أ الذمٗتلو الصحيحىو ك،الفعل )أ، أحرؼالعلة من األصلية حركفو
،أىفىلى، م(.كىوينقسمإىلسامل،كمهموز،كمضٌعف.٨تو:نىضىجى،سىأىؿى

.  حىبَّ
ما .ب ىو ا١تعتل إىلالفعل ينقسم كىو حرؼعلة. األصلية أحرفو يكوف

 مثاؿ،كأجوؼ،كناقص،كلفيف.٨تو:كىوىل،كىافى،كىجىدى
 مركباعتبارزمنوإىلماضكمضارعكأ .ِ

الفعلا١تاضيىوكلفعليدؿعلىحصوؿعمليفالزمنا١تاضي.٨تو: .أ
 ذىىىبى

الفعلا١تضارعىوكلفعليدؿعلىحصوؿعمليفالزمناٟتاضرأك .ب
ا١تستقبلكنصوغومنا١تاضيبزيادةحركؼا١تضارعة)أ،ف،م،ت(يف

 أكلو.٨تو:يىٍذىىبي
الزمنا١تستقبل.٨تو:الفعلاألمرىوكلفعليطلببوحصوؿعمليف .ج

 ًإٍذىىٍب!
كمتعدم .ّ  كباعتبارمعناهإىلالـز

مفيدة. .أ ٚتلة معو ليكٌوف بفاعلو يكتفي الذم الفعل ىو الالـز الفعل
كيكوفالفعلالالزماإذاكافمنأفعاؿالسجاياكالغرائزأكدؿعلىعلى

"،أك ،نىظيفى "،أكعلىنظافةمثل"طىهيرى ،قىًصرى علىدنسىيئةمثل"طىاؿى
"،أكعلىأعراضعَتالزمةمثل"مرض،كىًسلى،فىرًحى"، مثل"كىًسخى،دىًنسى

"،أكدؿعلىكزففػىعيلى ،ابٍػيىاضَّ -اًفٍػتػىعىلى-اًنٍػفىعىلى-أكعلىلوفمثل"اٍٛتىارَّ
 افٍػعىنػٍلىلى.-افٍػعىلىلَّ-افٍػعىاؿَّ-افٍػعىلَّ

اـمعٌتاٞتملةكإمنايكتفيبالفاعلإل٘تالفعلا١تتعدمىوالفعلالذمال .ب
أفعاؿانصببو أنواعىو كاألفعاؿا١تتعديةثالثة إىلا١تفعوؿبو. يتعداه
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مفعوالكاحداكأفعاؿانصبمفعولُتأصلهمامبتدأكخّبكأفعاؿانصب
 ثالثةمفاعيل.

 كباعتبارعددحركفوإىل٣تردكمزيد .ْ
ثالثةكىوقسمافالفعلآّردىوماكانتٚتيعأحرفوأصلية.كأقلآّرد .أ

على ثالثة( األصلية )فػىعىلىٔ:ثالثي)حركفو فػىعىلى-أكزاف يػىٍفًعلي،-يػىٍفعيلي،
فىًعلى-فػىعىلى فػىعيلى-يػىٍفعىلي، فىًعلى-يػىٍفعىلي، خىرىجى-يػىٍفعيلي، ٨تو: خيىٍريجي،-يػىٍفًعلي(
حىسينى-كىوىل كزف-يىٍكًوم، على أربعة( األصلية )حركفو كرباعي حيىٍسيني.
 يػيقىٍلًقلي.-ًللي(٨تو:قػىٍلقىليػيفىعٍ-)فػىٍعلىلىكاحد

الفعلا١تزيدىومازيدفيوحرؼأكأكثرعلىأحرفواألصلية.زياداوحرفا .ب
يػيفىعّْلي،-علىفعلالثالثياألصلأمثالثيمزيدرباعيعلىأكزاف)فػىعَّلى

عى،أكزياداوحرفُتأميػيٍفًعلي(٨تو:قىااىلى،أىٍرسىلى،قىطَّ-يػيفىاًعلي،أىفٍػعىلى-فىاعىلى
)اػىفىاعىلى أكزاف على ٜتاسي افٍػتػىعىلى-يػىتػىفىاعىلي،اػىفىعَّلى-مزيد يػىٍفتىًعلي،-يػىتػىفىعَّلي،

أحرؼأم-انٍػفىعىلى ثالثة زياداو أك اٍجتىمىعى، ، اىكىرَّرى اػىقىااىلى، ٨تو: يػىنػٍفىًعلي(
)اٍستػىٍفعىلى أكزاف على سداسي افٍػعىاؿَّ-مزيد ٨تو:يػى-يىٍستػىٍفًعلي، ) ٍفعىاؿُّ

،اٍستػىوىل.  اٍستػىٍغفىرى
 كباعتباراصريفااوإىلمتصرؼكجامد .ٓ

كينقسمالفعلا١تتصرؼالفعلا١تتصرؼىوالذمال .أ كاحدة. صورة يلـز
 قسمُت:

 أفعاؿاامةالتصرؼ (ُ
ىيمايأيتمنهاا١تاضي،كا١تضارع،كاألمر.
،دىٍحرىجى،قىااىلى،اقٍػتػىرىبى ـى،كىتىبى ٨تو:قىا

 أفعاؿناقصةالتصرؼ (ِ
ىيمايأيتمنهاا١تاضيكا١تضارعفقط.
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:منأخوات"كىافى" ،مىابىرًحى،مىاانٍػفىكَّ ٨تو:مىازىاؿى
:منأفعاؿا١تقاربة كىادىكأىٍكشىكى
كجىعىلى:منأفعاؿالشركع  طىفىقى

كمبٍتللمجهوؿ .ب  كباعتبارذكرفاعلوكعدموإىلمبٍتللمعلـو
٤تيىمَّدهالدٍَّرسىالفعلا١تبٍت .أ ىومايذكرمعوفاعلو.٨تو:يىٍكتيبي  للمعلـو
كٝتي .ب مكانو ا١تفعوؿ كحل فاعلو حذؼ ما ىو للمجهوؿ ا١تبٍت الفعل

 نائبفاعل.أمااتغَتصورةالفعلعندبناؤهللمجهوؿكمايلي:
 بناءالفعلا١تاضيللمجهوؿ .ُ

أكليو )ضيمَّ بػػػػػ للمجهوؿ ا١تاضي الفعل مايبٍت قبلككيًسرى
آخره(.

القيٍرآفي ٨تو:حىفىظىخىاًلدهالقيٍرآفى=حيًفظى
ـىاًٍلمٍيذهميدىرّْسنا=أيٍكًرـىميدىرّْسه أىٍكرى

=غيلّْقىٍتالبىابي غىلَّقىٍتاٍلبىابى
  كإذاكافالفعلأجوؼقلبتعينوياء،٨تو:زىادى=زًٍيدى

ـى=ًقٍيمى،بىاعى=بًٍيعى ،قىا
 الفعلا١تضارعللمجهوؿبناء .ِ

قبل ما كفيًتحى أكليو )ضيمَّ بػػػػ للمجهوؿ ا١تضارع الفعل يبٍت
آخره.٨تو:حيىٍفىظي=حييٍفىظي،خيىٍليقي=خييٍلىقي،يىٍستىٍحًفظي=ييٍستىٍحفىظي

  كإذاكافماقبلآخرهكاكناأكياءنقلبتألفا،٨تو:يػىقيٍوؿي
،يىزًٍيدي=يػيزىادي،  يىٍستىًفٍيدي=ييٍستػىفىادي=يػيقىاؿي

 األفعاؿ الثالثية المزيدة  .ج 
أك الفعلالثالثيا١تزيدىوالفعلالذميزيدعلىحركفواألصليةحرفاكاحدا

(.ّٓ:ََِٖحرفُتأكثالثةأحرؼ)الراجحي،



ُٔ 

 

 

 

 فالمزيد بحرؼ كاحد أك يسمى مزيد رباعي يتكوف على ثالثة أكزاف كىي: - أ
 يػيعىلّْمي.-يػيفىرّْحي،عىلَّمى-عيفالعُت(٨تو:فػىرَّحى)زيادةاضيػيفىعِّلي -فػىعَّلى  (ُ
ـى)زيادةمهزةالقطعيفأكلو( يػيٍفًعلي -أىفٍػعىلى  (ِ  حييًٍسني.-ييٍكًرـي،أىٍحسىنى-٨تو:أىٍكرى
 يػيقىاًالي-ييشىاًىدي،قىااىلى-٨تو:شىاىىدى)زيادةألفبُتالفاءكالعُت( يػيفىاًعلي -فىاعىلى  (ّ

 مزيد خماسي يتكوف على خمسة أكزاف كىي:كالمزيد بحرفين أك يسمى  - ب
 يػىتػىفىاعىلي -تػىفىاعىل (ُ اػىقىارىبى ٨تو: كالعُت( الفاء كألفبُت الفاء قبل ااء )زيادة

،اىسىاءىؿى  يػىتىسىاءىؿي-يػىتػىقىارىبي
،اػىوىىلَّ-)زيادةااءقبلالفاءكاضعيفالعُت(٨تو:اػىنػىوَّرى يػىتػىفىعَّلي -تػىفىعَّلى  (ِ -يػىتػىنػىوَّري

 يػىتػىوىىلَّ
٨تو: يػىٍفتىًعلي -افٍػتػىعىلى  (ّ كالعُت( الفاء بُت كااء الفاء قبل كصل مهزة )زيادة

 يػىتًَّقى-جيىٍتىًمعي،ااػَّقىى-اٍجتىمىعى
فىًعلي -انٍػفىعىلى  (ْ اٍنكىسىرى يػىنػٍ ٨تو: الفاء( قبل كنوف كصل مهزة ،-)زيادة يػىٍنكىًسري

 يػىٍنطىًلقي-اٍنطىلىقى
،-الفاءكاضعيفالالـ(٨تو:ابٍػيىضَّ)زيادةمهزةكصلقبل يػىٍفعىلُّ -افٍػعىلَّ  (ٓ يػىبػٍيىضُّ

 يىٍصفىرُّ-اٍصفىرَّ
 كالمزيد بثالثة أحرؼ أك يسمى مزيد سداسي يتكوف على أربعة أحرؼ كىي: - ج

يىٍستػىٍغًفري،-)زيادةاأللفكالسُتكالتاءيفأكلو(٨تو:اٍستػىٍغفىرى يىٍستػىٍفًعلي -اٍستػىٍفعىلى  (ُ
 يىٍستىًجٍيبي-اٍستىجىابى

اٍخشىٍوشىنى يػىٍفعىٍوًعلي -افٍػعىٍوعىلى  (ِ ٨تو: العُت( كاكرير كالواك األلف -)زيادة
 حيىٍلىٍوىًل-خيىٍشىٍوًشني،اٍحلىٍوىلى

)زيادةألفكصلقبلالفاء،مثاكريراأللفكاضعيفالالـ( يػىٍفعىاؿُّ -افٍػعىاؿَّ  (ّ
،اٍصفىارَّ-٨تو:اٍٛتىارَّ  يىٍصٌفارُّ-حيىٍمىارُّ
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اٍعلىوَّطى)زيادة يػىٍفعىوَّؿي -افٍػعىوَّؿى  (ْ ٨تو: كاضعيفالواك( الفاء يػىٍعلىوّْطي،-ألفقبل
 جيىٍلىوّْزي-اٍجلىوَّزى

 فوائد األكزاف األفعاؿ الثالثية المزيدة .د 
فا١تزيدْترؼكاحدأكيسمىمزيدرباعي: -أ

 يػيفىعِّلي -فػىعَّلى  (ُ
 .التكثير كالمبالغة .أ 

 كأكثرا١تشيحولويعٍتأطوؼيفاألماكن٨تو:طىوٍَّفتي

األىبٍػوىابى  يعٍتأقفلاألبوابغىلَّقى

 التعدية.  .ب 
 يعٍتابتهجتيو/جعلتيوفرحا٨تو:فػىرٍَّحتيوي

يعٍتاضطررايومنا١تكاف األىًسيػٍرى خىرٍَّجتي
 التوجو. .ج 

إىلالشرؽ٨تو:شىرٍَّقتي  يعٍتاوجهتي

 إىلالغربغىرٍَّبتي  يعٍتاوجهتي

 التخاذ الفعل من األسم.  .د 
ـىيعٍتالقىٍوـي٨تو:خىيَّمى  ضىرىبيواا٠تًيىا

الٌلويلىكيٍم ى يىافىيعٍتبػىُتَّ جىعىلىكيٍمالتّْبػٍ
 نسبة المفعوؿ إلى أصل الفعل.  .ق 

فيالىننا أٌففالناكاذبايعٍت٨تو:كىذٍَّبتي  افًتضتي
 سلب أصل الفعل من المفعوؿ .ك 

التػُّفَّاحى  أزلتقشراويعٍت٨تو:قىشٍَّرتي
أىٍظفىارًم أزلتقالمتهايعٍتقػىلٍَّمتي
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 اختصار الحكاية.  .ز 
الىإًلوىًإالٌاللىويعٍت٨تو:ىىلَّلى  قىاؿى

 اٟتٍىٍمديلًٌلويعٍتٛتىَّدى قىاؿى

 يػيٍفًعلي -أىفٍػعىلى  (ِ
 التعدية.  .أ 

األىًسيػٍرى  يعٍتاضطررايومنا١تكاف٨تو:أىٍخرىٍجتي

 الدخوؿ إلى الزماف كالمكاف.  .ب 

 يسىاًفري
 دخليفا١تساءيعٍت٨تو:أىٍمسىىا١ت
زىيٍ  حجازمدينةقصددهيعٍتأىٍحجىزى

 كجدت الشيئ على صفة معينة . ج

ا زىٍيدن  كىجىٍدايويكىردًٍينايعٍت٨تو:أىٍكرىٍمتي

 عدـ:  السلب . د
ٍيتيوي بإزالة٨تو:أىٍشكى  منشكاكاهيعٍتلقدأقـو

 الحينونة.  . ق
الزَّرٍعي  ىذاا١تصنعجاىزللتسجيليعٍت٨تو:أىٍحصىدى

  التعريض . ك
 ٍنزًؿى اٍلمى  عىرٍَّضتيويلٍلبػىٍيًعيعٍت٨تو:أىبػىٍعتي

 كجود ما اشتٌق منو الفعل في الفاعل . ز
يعٍتكيًجد٨تو:أىٍكرىقىًتالشَّجىرىةي /صىارىٍتذىاكىرىؽه  ًفٍيًوكىرىؽه

 الصيركرة . ح
الرىجيلي جربايعٍت٨تو:أىٍجرىبى  صىارى

  المبالغة . ط
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 يعٍتأنامشغولوجدامعو ٨تو:أىٍشغىٍلتيو

 يػيفىاًعلي -فىاعىلى  (ّ
 كالافعلكاناكب:  المشاركة .أ 

عىمر بىٍكره  الضربعلىبعضهمالبعض-بكركعمريعٍت٨تو:ضىارىبى

 يفصفكاحد/اسلسل=المواالة  .ب 
الصىٍوـى  يعٍتأناصائممرارا٨تو:كىالىٍيتي

 الفاعلكجود ما اشتٌق منو الفعل في  . ج
عىٍمرنا  جىعىٍلتيويذىاعيقيٍوبىةنيعٍت٨تو:عىاقػىٍبتي

 التكثير . د
 يٍجتىًهًد

ا١ت أىٍجرى ضىاعىٍفتي األشخاصالذينيعٍت٨تو: ضاعفتأجور
 حاكلواّتدٌ

 بمعنى "فػىعىلى" المجرد . ق
الٌلوي الٌلوي=بػىرىؾى يعٍتأعطىاالنعم٨تو:بىارىؾى

ٜتاسي:كا١تزيدْترفُتأكيسمىمزيد -ب
 يػىتػىفىاعىلي -تػىفىاعىل (ُ

 افعلمعا=المشاركة  .أ 
ٍيده كىٛتًى  ٨تو:اىصىافىحى٥تييًلصه

 اظاىر = اإلظهار ما ليس في الواقع .ب 
عيبػىٍيده  يتظاىرعبيدبأنومريضيعٍت٨تو:٘تىىارىضى

 المطاكعة "فىاعىلى" .ج 
 نوذىببعيداأنابعيدا،حىتأيعٍتفػىتىبىاعىدى٨تو:بىاعىٍدايوي

 في الواقعتدريج  .د 
ادرجيا٨تو:اػىوىارىدىالقىٍوـ   يعٍتيأيتالقـو
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 يػىتػىفىعَّلي -تػىفىعَّلى  (ِ
 المطاكعة "فػىعَّلى" . أ

 ا،فيصبحمفهوميعٍتعٌلمتيو٨تو:عىلٍَّمتيويفػىتػىعىلَّمى
 التكلف . ب

نػىٍفًسٍي  يعٍتأناغامر٨تو:اىشىجٍَّعتي

 االتخاذ . ج
 يػيٍوسيفى  أخذتيوسفكطفليعٍت٨تو:اػىبػىنػٍَّيتي

 التجنب . د
 يعٍتابتعدعنالتذميم٨تو:اىذىمَّمىكلًٍيده

 الصيركرة  .ق 
رًٍضوىافه  لديوالكثَتمنالثركةيعٍت٨تو:٘تىىٌوؿى

 انقالب .ك 
الطٍُّْتي  ىذهالطُتقدمتٖتجريعٍت٨تو:ٖتىىجَّرى

 تشبو .ز 
 يعٍتىياشبوا١تهاجرين٨تو:اػىهىجَّرىٍتميًفٍيدىةه

 تكرير .ح 
شيئنافشيئناأفهمويعٍت٨تو:اػىفىهَّمتيوي

 يػىٍفتىًعلي -افٍػتػىعىلى  (ّ
 المطاكعة "فػىعىلى"  .أ 

اإًلًبلىفىاٍجتىمىعى  ٨تو:ٚتىىٍعتي

 المشاركة "تػىفىاعىلى" .ب 
كىميٍوسىى أىدٍيبه  ٨تو:اٍختػىلىفى

 االتخاذ .ج 
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  يعٍتأصنعيا٠تبز٨تو:اٍختىبػىٍزتي

 المبالغة .د 
 ٨تو:اٍجتػىهىدىأيبٍ

 المطاكعة "أىفٍػعىلى" .ق 
 إىلالنصف،متٗتفيضاٟتالةإىليعٍتقسمتو٨تو:أىٍنصىٍفتيويفىانٍػتىصىفى

 النصف
 المطاكعة "فػىعىلى" .ك 

 الريٍمحىفىاٍعتىدىؿى يعٍتجعلتالرمحمستقيما٨تو:عىدىٍلتي
فىًعلي -انٍػفىعىلى  (ْ  يػىنػٍ

 المطاكعة "فػىعىلى" .أ 
 الزيجىاجىفىاٍنكىسىرى  ٨تو:كىسىٍرتي

 المطاكعة "أىفٍػعىلى"  .ب 
فىانٍػغىلىقى البىابى  يعٍتييقفلذلكالباب٨تو:أىٍغلىٍقتي

 يػىٍفعىلُّ -افٍػعىلَّ  (ٓ
 الداللة على دخوؿ في الصفة .أ 

الرَّمَّافي  يعٍتيبدأالرمافيفٖتويلاألٛتر٨تو:اٍٛتىرَّ

 المبالغة .ب 
 يعٍتالليلةمظلمةجدا٨تو:اٍسوىدَّالٌلٍيلي

كا١تزيدبثالثةأحرؼأكيسمىمزيدسداسي: -ج
 يىٍستػىٍفًعلي -اٍستػىٍفعىلى  (ُ

 طلب الفعل  . أ
الٌلوى  ٨تو:أىٍستػىٍغًفري

 الوجداف على الصفة . ب
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ٍنتيوي  أقابلوكشخصصاحليعٍت٨تو:اٍستىٍحسى

 التحوؿ . ج
الطٍُّْتي  يعٍتيصبححجرا٨تو:اٍستىٍحجىرى

 التكلف . د
 يعٍتحياكؿأالخياؼ/شجاع٨تو:اٍستىٍجرىأى

 بمعنى "فػىعىلى" المجرد . ق
 =قػىرَّ  /أبقى٨تو:اٍستػىقىرَّ

 اختصار الحكاية  . ك
٨تو:اٍستػىٍرجىعى=قاؿإًنَّالًلًٌٰوكىإنَّاإًلىٍيًورىاًجعيٍوفى

 يػىٍفعىٍوًعلي -افٍػعىٍوعىلى  (ِ
 المبالغة .أ 

 بيعٍتالعشبكثَتا٨تو:اٍعشىٍوشى

 بمعنى "فػىعىلى" المجرد .ب 
 =حىالى الثىمىري  /حلوةالثمر٨تو:اٍحلىٍوىلى

 يػىٍفعىاؿُّ -افٍػعىاؿَّ  (ّ
 المبالغة في الدخوؿ الصفة .أ 

 ىٍوزي
ا١ت  يعٍتيصبحلوفاألصفر٨تو:اٍصفىارَّ

 يػىٍفعىوَّؿي -افٍػعىوَّؿى  (ْ
 المبالغة في الفعل الالـز .أ 

يعٍتديٌرسريعجدا٨تو:اٍجلىوَّذى
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 سورة النحلق. لمحة عن 
مائةكٙتافكعشركفآية.ىيمنالسورة النحلسورةمكيةعددآياهتا سورة
السادسةعشرمنالقرآفالكرميقبلسورةاإلسراءكبعدسورةاٟتجر.ٝتيتىذه

الشتما٢تاعلىالكالعّبةالبليغةاليتاشَتإىلعجيبصنع«سورةالنحل»السورة
أيضا كٝتيت الٌنعم»ا٠تالق سورة م« اليتلكثرة النعم، من فيها اعاىل ا ذكر ا

كالظالؿ، األنعاـ، كنعمة كالبصر، كالسمع، العقل، مننعمة علىعباده، أفاضها
كا١تساكن،كالزركعكالكائناتإىلغَتذلك،كقدبدأىااعاىلباٟتديثعنالقيامة،

م(ألحدنعِٓٔ:ََِٕ)الصابوين،لتخويفا١تشركُتمنعاقبةالكفربنعما
بإفرازه اكعجائبصنعوحسباعتقادا١تسلمُت،حيثذكرالعسلالذماقـو
كالفوائد العالج حيث من اإلنساف على العسل ىذا كفوائد ا نعمو من كىو

الغذائية.
 الكّبل العقيدة موضوعات اعاجل اليت النحل كالوحي،»سورة األيلوىية،

ديةيفالبدءأمرالوحيالذمكاف٣تاؿاناكلتىذهالسورةالكر.«كالبعث،كالنشور
كاستعجلوا الساعة قياـ كاستبعدكا بالوحي كذبوا فقد كاستهزائهم ا١تشركُت إنكار
الرسوؿصٌلىاعليوكسٌلمأفيأايهمبالعذابالذمخٌوفهمبو.كختمتالسورة

وعظةاٟتسنة،الكرديةبأمرالرسوؿصٌلىاعليوكسٌلمبالدعوةإىلاباٟتكمةكا١ت
:ُُٖٗكالصّبكالعفوعٌمايلقاىامناألذليفسبيلابليغدعوةا)الصابوين،

ُُٖ). 
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 الثالث فصلال
 عرض البيانات كتحليلها

اليت النحل سورة آياتيف كل كجدتعن النحل سورة قرأتالباحثة بعد
،ْاتضمنعلىاألفعاؿالثالثيةا١تزيدةالرباعيةكا٠تماسيةكلهااقريباىناؾإالاألية

ٓ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،َِ،ُِ،ِٔ،ِٗ،ُّ،ّّ،ْٓ،ْٔ،ْٕ،ْٗ،َٓ،
ّٓ ،ٖٓ ،ِٔ ،ّٕ ،ْٕ ،ٕٓ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ،َٖ ،ْٖ ،ٗٔ ،َُٔ،

.ُِٕ،كَُِ،ُُِ،ُُُ،َُٗ،َُٖ،َُٕ
قدعرفناإفسورةالنحلىيسورةالسادسةعشرمنالقرآفالكرمينزلتيف
البحثقدمتها ىذا العنواف كاف كما آية كعشرين كٙتاف مائة على اتكوف مكة.

 األيتُت يف الشتما٢تا النحل ٝتيتسورة النٍَّحلً:الباحثة. ًإىلى رىبُّكى أىًفكىأىٍكحىى
 الشَّجىًركى٦تَّايػىٍعرًشيوفى اٍٞتًبىاًؿبػيييواناكىًمنى ًذمًمنى مثيَّكيًليًمٍنكيلّْالثَّمىرىاًت﴾ٖٔ﴿اٗتًَّ

أىٍلوىانيويفًيًوًشفىاءهلًلنَّاًسًإفَّيًف ٥تيٍتىًلفه فىاٍسليًكيسيبيلىرىبًّْكذيليالخيىٍريجيًمٍنبيطيوهًنىاشىرىابه
آليىةن يػىتػىفىكَّريكفىذىًلكى امتصاص﴾ٗٔ﴿لًقىٍوـو ا أ٢تمها اليت النحل قصة على ...

مثَتة عجيبة كالكقصة للناس، شفاء كاكوينالعسلالذمفيو كالثمار، األزىار
.(ِٓٔ:ََِٕ)الصابوين،للتفكَتكالتأمليفعجيبصنعااعاىل

آلياتألفليسبعدقدفعلتالباحثةبدقةكٔتدرج،اكتشفتكٖتللتالكا
كلاآليةيفسورةالنحلاليتاتضمنعلىاألفعاؿالثالثيةا١تزيدة،فذلكأخذت
الرباعية النحلاليتاتضمنعلىاألفعاؿالثالثيةا١تزيدة الباحثةبعضاآليةسورة

كا٠تماسيةفقط.كمايلي:
 اآليات التي فيها األفعاؿ الثالثية المزيدة  .ُ

 يػيفىعِّلي(-)فػىعَّلى على كزف أ.  
ًإالَّأى .ُ أىنَّويالًإلىوى أىٍنًذريكا أىٍف ًعبىاًدًه يىشىاءيًمٍن عىلىىمىٍن أىٍمرًًه ًمٍن بًالرُّكًح اٍلمىالًئكىةى نىايػينػىزّْؿي

 ﴾ِفىااػَّقيوًف﴿
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ِ.  ميسىخَّرىاته كىالنُّجيوـي كىاٍلقىمىرى كىالشٍَّمسى ارى كىالنػَّهى اللٍَّيلى لىكيمي كىسىخَّرى ذىًلكى يف ًإفَّ بًأىٍمرًًه
يػىٍعًقليوفى﴿آليىااو  ﴾ًُِلقىٍوـو

كىالآبىاؤينىاكىالحىرٍَّمنىا .ّ ٨تىٍني ًمٍنشىٍيءو لىٍوشىاءىاللَّويمىاعىبىٍدنىاًمٍنديكنًًو أىٍشرىكيوا الًَّذينى كىقىاؿى
فػىهى قػىٍبًلًهٍم ًمٍن الًَّذينى فػىعىلى ًلكى كىذى شىٍيءو ًمٍن ديكنًًو اٍلميًبُتيًمٍن ًإالاٍلبىالغي عىلىىالرُّسيًل ٍل

﴿ّٓ﴾ 
كىفىريكاأىنػَّهيٍمكىانيواكىاًذًبُتى﴿ .ْ ًفيًوكىلًيػىٍعلىمىالًَّذينى ٢تىيميالًَّذمخيىٍتىًلفيوفى  ﴾ّٗلًييبػىُتّْى
نٍػيىا .ٓ ىىاجىريكايفاللًَّوًمٍنبػىٍعًدمىاظيًلميوالىنيبػىوّْئػىنػَّهيٍميفالدُّ اآلًخرىًةأىٍكبػىريكىالًَّذينى نىةنكىألٍجري حىسى

 ﴾ُْلىٍوكىانيوايػىٍعلىميوفى﴿
ميسىمِّ .ٔ أىجىلو كىلىًكٍنيػيؤىخّْريىيٍمًإىلى عىلىيػٍهىاًمٍندىابَّةو ًبظيٍلًمًهٍممىااػىرىؾى اللَّويالنَّاسى ىكىلىٍويػيؤىاًخذي

 ﴾ٍُٔقًدميوفى﴿فىًإذىاجىاءىأىجىليهيٍماليىٍستىٍأًخريكفىسىاعىةنكىاليىٍستػى
اٍليػىوٍ .ٕ كىلًيػُّهيمي فػىهيوى أىٍعمىا٢تىيٍم الشٍَّيطىافي ٢تىيمي فػىزىيَّنى قػىٍبًلكى ًمٍن أيمىمو ًإىلى ٍلنىا أىٍرسى لىقىٍد كى٢تىيٍماىاللًَّو ـى

أىلًيمه﴿ ابه  ﴾ّٔعىذى
فيضّْليوا .ٖ يفالرٍّْزًؽفىمىاالًَّذينى ًبرىادّْمرًٍزًقًهٍمعىلىىمىامىلىكىٍتكىاللَّويفىضَّلىبػىٍعضىكيٍمعىلىىبػىٍعضو

ًةاللًَّوجيىٍحىديكفى﴿  ﴾ُٕأىدٍيىانػيهيٍمفػىهيٍمًفيًوسىوىاءهأىفىًبًنٍعمى
ا .ٗ كىلّّعىلىىمىٍوالهيأىيٍػنىمى كىىيوى عىلىىشىٍيءو اليػىٍقًدري أىٍبكىمي أىحىديمهيىا اللَّويمىثىالرىجيلىٍُتً كىضىرىبى

يىٍأتً ال يػيوىجٍّْهوي ميٍستىًقيمو ًصرىاطو عىلىى كىىيوى بًاٍلعىٍدًؿ يىٍأميري كىمىٍن ىيوى يىٍستىًوم ىىٍل ًٓتىٍَتو
﴿ٕٔ﴾ 

بىٍلأىٍكثػىريىيٍم .َُ ميٍفًتىو قىاليواًإمنَّىاأىٍنتى كىاللَّويأىٍعلىمئتىايػينػىزّْؿي آيىةو ٍلنىاآيىةنمىكىافى اليػىٍعلىميوفىكىًإذىابىدَّ
﴿َُُ﴾ 

نػىزَّلىوي .ُُ قيٍل بًاٟتٍىقّْ رىبّْكى ًمٍن اٍلقيديًس لًييثىبّْتىريكحي لًٍلميٍسًلًمُتى كىبيٍشرىل كىىيدنل آمىنيوا الًَّذينى
﴿َُِ﴾ 

الً .ُِ كىىىذى ًإلىٍيًوأىٍعجىًميّّ الًَّذميػيٍلًحديكفى ًلسىافي ًإمنَّىايػيعىلّْميويبىشىره سىافهكىلىقىٍدنػىٍعلىميأىنػَّهيٍميػىقيوليوفى
 ﴾َُُّته﴿عىرىيبّّميبً

كىىيٍمظىاًلميوفى﴿ .ُّ بيوهيفىأىخىذىىيمياٍلعىذىابي ًمنػٍهيٍمفىكىذَّ  ﴾ُُّكىلىقىٍدجىاءىىيٍمرىسيوؿه
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 يػيفىاًعلي(-)فىاعىلى على كزف  ب.

ُ.   عىلىيػٍهىاًمٍندىابَّةوكىلىًكٍنيػيؤىخّْريىيٍمًإىلى ًبظيٍلًمًهٍممىااػىرىؾى اللَّويالنَّاسى ميسىمِّىكىلىٍويػيؤىاًخذي أىجىلو
 ﴾ُٔفىًإذىاجىاءىأىجىليهيٍماليىٍستىٍأًخريكفىسىاعىةنكىاليىٍستػىٍقًدميوفى﴿

عىٍلتيمياللَّوىعىلىيٍ .ِ اػىوًٍكيًدىىاكىقىٍدجى بػىٍعدى كىالاػىنػٍقيضيوااألدٍيىافى ًإذىاعىاىىٍدمتيٍ ًبعىٍهًداللًَّو كيٍمكىأىٍكفيوا
ًفيالًإفَّاللَّوىيػىٍعلىميمى  ﴾ُٗااػىٍفعىليوفى﴿كى

بػىٍعًدىىا .ّ ًمٍن رىبَّكى ًإفَّ كىصىبػىريكا مثيَّجىاىىديكا فيًتنيوا مىا بػىٍعًد ًمٍن ىىاجىريكا لًلًَّذينى رىبَّكى مثًَّإفَّ
 ﴾َُُلىغىفيورهرىًحيمه﴿

نىًةكىجىاًد٢ٍتيٍمبًالَّيًت .ْ ًةكىاٍلمىٍوًعظىًةاٟتٍىسى بًاٟتًٍٍكمى ًبيًلرىبّْكى سى ادٍعيًإىلى ىيوى رىبَّكى ًإفَّ أىٍحسىني ًىيى
﴿ أىٍعلىميبًاٍلميٍهتىًدينى ًبيًلًوكىىيوى  ﴾ُِٓأىٍعلىمئتىٍنضىلَّعىٍنسى

لًلصَّاًبرًينى﴿ .ٓ يػٍره خى  ﴾ُِٔكىًإٍفعىاقػىٍبتيٍمفػىعىاًقبيوأتًٍثًلمىاعيوًقٍبتيٍمًبًوكىلىًئٍنصىبػىٍرمتي٢ٍتىيوى
 يػيٍفًعلي(-)أىفٍػعىلى على كزف ج. 

عىمَّاييٍشرًكيوفى﴿ .ُ اللًَّوفىالاىٍستػىٍعًجليوهيسيٍبحىانىويكىاػىعىاىلى  ﴾ُأىاىىأىٍمري
ًإالأىنى .ِ أىنَّويالًإلىوى أىٍنًذريكا أىٍف ًعبىاًدًه عىلىىمىٍنيىشىاءيًمٍن أىٍمرًًه بًالرُّكًحًمٍن ةى اٍلمىالًئكى ايػينػىزّْؿي

 ﴾ِفىااػَّقيوًف﴿

اىٍسرىحيوفى﴿ .ّ ايرحييوفىكىًحُتى ًحُتى  ﴾ٔكىلىكيٍمًفيهىاٚتىىاؿه
ًفيًوايًسيميوفى﴿ .ْ كىًمٍنويشىجىره السَّمىاًءمىاءنلىكيٍمًمٍنويشىرىابه ًمنى الًَّذمأىنٍػزىؿى  ﴾َُىيوى
ال .ٓ كيلّْ كىًمٍن كىاألٍعنىابى كىالنًَّخيلى كىالزَّيٍػتيوفى الزَّرٍعى ًبًو لىكيٍم آليىةنيػيٍنًبتي يفذىًلكى ًإفَّ ثَّمىرىاًت

يػىتػىفىكَّريكفى﴿  ﴾ًُُلقىٍوـو
ًبكيٍمكىأىنٍػهىارناكىسيبياللىعىلَّكيٍماػىٍهتىديكفى﴿ .ٔ ًيدى أىٍف٘تى  ﴾ُٓكىأىٍلقىىيفاألٍرًضرىكىاًسيى
 ﴾ُٖكىًإٍفاػىعيدُّكانًٍعمىةىاللًَّوالٖتيٍصيوىىاًإفَّاللَّوىلىغىفيورهرىًحيمه﴿ .ٕ
 ﴾ُٗلَّوييػىٍعلىميمىاايًسرُّكفىكىمىااػيٍعًلنيوفى﴿كىال .ٖ

بًاآلًخرىًةقػيليوبػيهيٍمميٍنًكرىةهكىىيٍمميٍستىٍكّبيكفى﴿ .ٗ الىيػيٍؤًمنيوفى  ﴾ًِِإ٢تىيكيٍمًإلىوهكىاًحدهفىالًَّذينى
ا .َُ بُّ ًإنَّويالحيًي  ﴾ٍِّلميٍستىٍكّبًينى﴿الىجىرىـىأىفَّاللَّوىيػىٍعلىميمىاييًسرُّكفىكىمىايػيٍعًلنيوفى
أىالسىاءى .ُُ ًعٍلمو بًغىٍَتً ييًضلُّونػىهيٍم الًَّذينى أىٍكزىاًر كىًمٍن اٍلًقيىامىًة يػىٍوـى كىاًملىةن أىٍكزىارىىيٍم مىالًيىٍحًمليوا

 ﴾ِٓيىًزريكفى﴿
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اي .ُِ كيٍنتيٍم الًَّذينى شيرىكىاًئيى أىٍينى كىيػىقيوؿي خييٍزًيًهٍم اٍلًقيىامىًة أيكايوامثيَّيػىٍوـى الًَّذينى قىاؿى ًفيًهٍم شىاقُّوفى
اٍليػىٍوـىكىالسُّوءىعىلىىاٍلكىاًفرًينى﴿  ﴾ِٕاٍلًعٍلمىًإفَّا٠تًٍٍزمى

نىةهكى .ُّ نٍػيىاحىسى ًذًهالدُّ نيوايفىى أىٍحسى يػٍرناًللًَّذينى رىبُّكيٍمقىاليواخى ااػَّقىٍوامىاذىاأىنٍػزىؿى اريكىًقيلىلًلًَّذينى لىدى
اٍلميتًَّقُتى﴿اآلًخرىةً كىلىًنٍعمىدىاري يػٍره  ﴾َّخى

ًًٍّٔممىاكىانيواًبًويىٍستػىٍهزًئيوفى﴿ .ُْ مىاعىًمليواكىحىاؽى يّْئىاتي  ﴾ّْفىأىصىابػىهيٍمسى
أىكٍ .ُٓ اعىلىٍيًوحىقِّاكىلىًكنَّ بػىلىىكىٍعدن اللَّويمىٍنديىيوتي أىدٍيىاهًنًٍماليػىبػٍعىثي باللًَّوجىٍهدى كىأىٍقسىميوا ثػىرى

 ﴾ّٖالنَّاًساليػىٍعلىميوفى﴿
لىويكيٍنفػىيىكيوفي﴿ .ُٔ  ﴾ًَْإمنَّىاقػىٍولينىاًلشىٍيءوًإذىاأىرىٍدنىاهيأىٍفنػىقيوؿى
ُٕ.  ًإٍفكيٍنتيٍمالىاػىٍعلىميوفى الذٍّْكًر أىٍىلى فىاٍسأىليوا ًإالرًجىاالنيوًحيًإلىٍيًهٍم قػىٍبًلكى ًمٍن ٍلنىا أىٍرسى كىمىا

﴿ّْ﴾ 
يىديسُّوييفالتػُّرىاًبأىالسىاءىيػىتػىوىارىل .ُٖ أىـٍ ًبًوأىدييًٍسكيويعىلىىىيوفو ًمٍنسيوًءمىابيشّْرى اٍلقىٍوـً ًمنى

 ﴾ٗٓمىاحيىٍكيميوفى﴿

يىٍسمىعيوفى .ُٗ آليىةنًلقىٍوـو يفذىًلكى مىٍوهًتىاًإفَّ بػىٍعدى السَّمىاًءمىاءنفىأىٍحيىابًًواألٍرضى ًمنى كىاللَّويأىنٍػزىؿى
﴿ٔٓ﴾ 

لىبػىنناخىاًلصناسىائًغنا .َِ كىدىـو فػىٍرثو لىًعبػٍرىةننيٍسًقيكيٍم٦تَّايفبيطيونًًوًمٍنبػىٍُتً لىكيٍميفاألنٍػعىاـً كىًإفَّ
﴿  ﴾ٔٔلًلشَّارًًبُتى

الشَّجىًركى٦تَّايػىٍعرً .ُِ اٍٞتًبىاًؿبػيييواناكىًمنى ًذمًمنى النٍَّحًلأىًفاٗتًَّ ًإىلى  ﴾ٖٔشيوفى﴿كىأىٍكحىىرىبُّكى
ِِ.  كىاألٍبصىارى السٍَّمعى لىكيمي كىجىعىلى ٍيئنا شى اػىٍعلىميوفى ال أيمَّهىاًاكيٍم بيطيوًف ًمٍن أىٍخرىجىكيٍم كىاللَّوي

ةىلىعىلَّكيٍماىٍشكيريكفى﴿  ﴾ٖٕكىاألٍفًئدى
ِّ.  أىٍكنىاننا اٍٞتًبىاًؿ ًمنى لىكيٍم كىجىعىلى ًظالال خىلىقى ٦تَّا لىكيٍم جىعىلى سىرىابًيلىكىاللَّوي لىكيٍم كىجىعىلى

ييًتمُّنًٍعمىتىويعىلىٍيكيٍملىعىلَّكيٍمايٍسًلميوفى﴿ ًلكى كىسىرىابًيلىاىًقيكيٍمبىٍأسىكيٍمكىذى  ﴾ُٖاىًقيكيمياٟتٍىرَّ
نًٍعمىةىاللًَّومثيَّيػيٍنًكريكنػىهىاكىأىٍكثػىريىيمياٍلكىاًفريكفى﴿ .ِْ  ﴾ّٖيػىٍعرًفيوفى
كىصىدُّ .ِٓ كىفىريكا يػيٍفًسديكفىالًَّذينى كىانيوا ٔتىا اًب اٍلعىذى فػىٍوؽى ابنا عىذى زًٍدنىاىيٍم اللًَّو ًبيًل سى عىٍن كا

﴿ٖٖ﴾ 
عىٍلتيمياللَّوىعىلىيٍ .ِٔ اػىوًٍكيًدىىاكىقىٍدجى بػىٍعدى كىالاػىنػٍقيضيوااألدٍيىافى ًإذىاعىاىىٍدمتيٍ ًبعىٍهًداللًَّو كيٍمكىأىٍكفيوا

ًفيالًإفَّاللَّوىيػىٍعلىمي  ﴾ُٗمىااػىٍفعىليوفى﴿كى
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الً .ِٕ ًإلىٍيًوأىٍعجىًميّّكىىىذى افيالًَّذميػيٍلًحديكفى ًلسى ًإمنَّىايػيعىلّْميويبىشىره سىافهكىلىقىٍدنػىٍعلىميأىنػَّهيٍميػىقيوليوفى
 ﴾َُّعىرىيبّّميًبُته﴿

ِٖ.  ا كىىىذى حىالؿه ا ىىذى اٍلكىًذبى أىٍلًسنىتيكيمي اىًصفي ًلمىا اػىقيوليوا اللًَّوكىال عىلىى لًتػىٍفتػىريكا ـه حىرىا
الىيػيٍفًلحيوفى﴿ يػىٍفتػىريكفىعىلىىاللًَّواٍلكىًذبى ًإفَّالًَّذينى  ﴾ُُٔاٍلكىًذبى

ًمنٍ .ِٗ رىبَّكى ًإفَّ كىأىٍصلىحيوا ذىًلكى بػىٍعًد ًمٍن مثيَّاىابيوا ًّتىهىالىةو السُّوءى عىًمليوا لًلًَّذينى رىبَّكى مثيًَّإفَّ
رىًحيمه﴿بػىٍعًدىىالى  ﴾ُُٗغىفيوره

الصَّاًٟتًُتى﴿ .َّ نىةنكىًإنَّوييفاآلًخرىًةلىًمنى نٍػيىاحىسى  ﴾ُِِكىآاػىيػٍنىاهييفالدُّ
 يػىتػىفىعَّلي(-)تػىفىعَّلى على كزف  . د

يفذىًلكى .ُ ًإفَّ الثَّمىرىاًت كيلّْ كىًمٍن كىاألٍعنىابى كىالنًَّخيلى كىالزَّيٍػتيوفى الزَّرٍعى ًبًو لىكيٍم آليىةنيػيٍنًبتي
يػىتػىفىكَّريكفى﴿  ﴾ًُُلقىٍوـو

أىفىالاىذىكَّريكفى﴿ .ِ  ﴾ُٕأىفىمىٍنخيىٍليقيكىمىٍنالخيىٍليقي
بػىلىىًإفَّ .ّ مىاكينَّانػىٍعمىليًمٍنسيوءو اػىتػىوىفَّاىيمياٍلمىالًئكىةيظىاًلًميأىنٍػفيًسًهٍمفىأىٍلقىوياالسَّلىمى الًَّذينى

 ﴾ِٖاػىٍعمىليوفى﴿اللَّوىعىًليمهٔتىاكيٍنتيمٍ
ٍميػىتػىوىكَّليوفى﴿ .ْ صىبػىريكاكىعىلىىرىًّّْٔ  ﴾ِْالًَّذينى
اًللًَّوكى .ٓ يػىتػىفىيَّأيًظالليويعىًناٍليىًمًُتكىالشَّمىاًئًلسيجَّدن اللَّويًمٍنشىٍيءو لىقى مىاخى يػىرىٍكاًإىلى ىيٍمأىكىملٍى

 ﴾ْٖدىاًخريكفى﴿
اػىٍعلىميوفى﴿لًيىٍكفيريكأتىاآاػىيػٍنىاىيٍمفػىتى .ٔ تػَّعيوافىسىٍوؼى  ﴾ٓٓمى
اٍلبىالغياٍلميًبُتي﴿ .ٕ  ﴾ِٖفىًإٍفاػىوىلٍَّوافىًإمنَّىاعىلىٍيكى

 (يػىتػىفىاعىلي -تػىفىاعىلى )على كزف ق. 
يىديسُّوييفالتػُّرىاًبأىالُ أىـٍ ًبًوأىدييًٍسكيويعىلىىىيوفو ًمٍنسيوًءمىابيشّْرى اٍلقىٍوـً سىاءىمىا.يػىتػىوىارىلًمنى

﴾ٗٓحيىٍكيميوفى﴿

 (يػىٍفتىًعلي -افٍػتػىعىلى )على كزف ك. 
ًإالأىنى .ُ أىنَّويالًإلىوى أىٍنًذريكا أىٍف ًعبىاًدًه يىشىاءيًمٍن عىلىىمىٍن أىٍمرًًه ًمٍن بًالرُّكًح اٍلمىالًئكىةى ايػينػىزّْؿي

 ﴾ِفىااػَّقيوًف﴿
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ِ.  لًتىٍأكيليوا اٍلبىٍحرى الًَّذمسىخَّرى كىاػىرىلكىىيوى اػىٍلبىسيونػىهىا ًحٍليىةن ًمٍنوي كىاىٍستىٍخرًجيوا طىرًيِّا منا ٟتٍى ًمٍنوي
ًفيًوكىلًتىٍبتػىغيواًمٍنفىٍضًلًوكىلىعىلَّكيٍماىٍشكيريكفى﴿ مىوىاًخرى  ﴾ُْاٍلفيٍلكى

ًبكيٍمكىأىنٍػهىارناكىسيبياللىعىلَّكيٍماػىهٍ .ّ ًيدى أىٍف٘تى  ﴾ُٓتىديكفى﴿كىأىٍلقىىيفاألٍرًضرىكىاًسيى
ىىدىلاللَّوي .ْ مىٍن فىًمنػٍهيٍم الطَّاغيوتى كىاٍجتىًنبيوا اللَّوى اٍعبيديكا رىسيوالأىًف أيمَّةو يفكيلّْ بػىعىثٍػنىا كىلىقىٍد

عىاًقبىةياٍلميكىذًّْبُتى كىافى كىٍيفى يفاألٍرًضفىاٍنظيريكا الضَّاللىةيفىًسَتيكا حىقٍَّتعىلىٍيًو مىٍن كىًمنػٍهيٍم
﴿ّٔ﴾ 

كىفىريكاأىنػَّهيٍمكىانيواكىاًذًبُتى﴿ .ٓ ًفيًوكىلًيػىٍعلىمىالًَّذينى ٢تىيميالًَّذمخيىٍتىًلفيوفى  ﴾ّٗلًييبػىُتّْى
نىًصيبنا٦تَّارىزىقٍػنىاىيٍماىاللًَّولىتيٍسأىلينَّعىمَّاكيٍنتيٍماػىٍفتػىريكفى﴿ .ٔ ًلمىااليػىٍعلىميوفى  ﴾ٔٓكىجيىٍعىليوفى
لًلَّ .ٕ  ﴾ًٕٓواٍلبػىنىاًتسيٍبحىانىويكى٢تىيٍممىايىٍشتػىهيوفى﴿كىجيىٍعىليوفى
ٖ.  ًلقىٍوـو آليىةن يفذىًلكى ًإفَّ ننا حىسى كىًرٍزقنا سىكىرنا ًمٍنوي اػىتًَّخذيكفى كىاألٍعنىاًب النًَّخيًل ٙتىىرىاًت كىًمٍن

 ﴾ٕٔيػىٍعًقليوفى﴿
ال .ٗ أىٍبكىمي أىحىديمهيىا اللَّويمىثىالرىجيلىٍُتً اكىضىرىبى كىلّّعىلىىمىٍوالهيأىيٍػنىمى كىىيوى عىلىىشىٍيءو يػىٍقًدري

 ميٍستىًقيمو ًصرىاطو عىلىى كىىيوى بًاٍلعىٍدًؿ يىٍأميري كىمىٍن ىيوى يىٍستىًوم ىىٍل ًٓتىٍَتو يىٍأًت ال يػيوىجٍّْهوي
﴿ٕٔ﴾ 

َُ.  اللًَّوىيوى لىكيٍمًإٍفكيٍنتيٍماػىٍعلىميوفى﴿كىالىاىٍشتػىريكاًبعىٍهًداللًَّوٙتىىنناقىًليالًإمنَّىاًعٍندى  ﴾ٓٗخىيػٍره
ُُ. ﴿ ميٍستىًقيمو ًصرىاطو اهيًإىلى  ﴾ُُِشىاًكرناألنٍػعيًمًواٍجتىبىاهيكىىىدى

 تحليل البيانات .ِ
 يػيفىعِّلي :-فػىعَّلى  . أ

اٍلمىالًئكىةى بًالرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىٍنًذريكا أىنَّوي  يػينػىزِّؿي  .ُ
 ﴾ِال ًإلىوى ًإال أىنىافىاتػَّقيوًف ﴿

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"نػىزىؿىيػينػىزِّؿي : "على-ىذا يػىٍنزًؿي
"فػىعىلى -كزف عُتيػىٍفًعلي. فعل،)ٌز( فاء اٟترؼ)ف( على نطلق ىنا

 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ؿ( بزيادة كزف-"نػىزَّؿىفعل على " يػينػىزّْؿي
الفعل-"فػىعَّلى ىو ) )يػينػىزّْؿي عالمتو العُت. يف اضعيف يػيفىعّْلي"بزيادة

.  ا١تضارع.كأمافائداوللتعديةألفأصلالفعلالالـز
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نػَّهىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـي ميسىخَّرىاته بًأىٍمرًًه لىكيمي اللٍَّيلى كىال سىخَّرى كى  .ِ
 ﴾ًُِلقىٍوـو يػىٍعًقليوفى﴿ ًإفَّ ًفي ذىًلكى آليىاتو 

"سىخىرىسىخَّرى : الثالثيآّرد الفعل من الفعلا١تزيدكصدر "-ىذا يىٍسخىري
ىنانطلقعلىاٟترؼ)س(فاءفعل،)ٌخ(يػىٍفعىلي".-علىكزف"فػىعىلى

"على-"سىخَّرىعُتفعلبزيادةاضعيف،)ر(الـفعل.كلمة ييسىخّْري
"فػىعَّلى ىو-كزف ) )سىخَّرى عالمتو العُت. اضعيفيف بزيادة يػيفىعّْلي"

 للتعدية.فائداوالفعلا١تاضي.كأما
ٍدنىا ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيءو نىٍحني كىال كىقىاؿى الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اللَّوي مىا عىبى  .ّ

ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيءو كىذىًلكى فػىعىلى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىهىٍل  حىرٍَّمنىاآبىاؤينىا كىال 
 ﴾ّٓعىلىى الرُّسيًل ًإال اٍلبىالغي اٍلميًبيني ﴿

ـىحىرٍَّمنىا : الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"حىرى حيىٍريـي"على-ىذا
فاءفعل،)ٌر(عُتيػىٍفعيلي".-كزف"فػىعىلى ىنانطلقعلىاٟترؼ)ح(

 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ـ( بزيادة كزف-"حىرَّـىفعل على ـي" حييىرّْ
الفعل-"فػىعَّلى ىو )حىرَّـى( عالمتو العُت. يف اضعيف يػيفىعّْلي"بزيادة

كأمافائداوللتكثَت.ا١تاضي.
الدل يف الكلمة بأريلىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

أمالتفسَت كال: ال٨تنكالآباءنا األصناـ عبدنا اما شاء لو
 حرمناماحرمنامنالبحائركالسوائبكغَتىا.

لىهيمي الًَّذم يىٍختىًلفيوفى ًفيًو كىلًيػىٍعلىمى الًَّذينى كىفىريكا أىنػَّهيٍم كىانيوا كىاًذبًينى  لًييبػىيِّنى  .ْ
﴿ّٗ﴾ 

"بىافىلًييبػىيِّنى : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل على-ىذا يىًبٍُتي"
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ب(فاءفعل،)ٌم(عُتيػىٍفًعلي".-كزف"فػىعىلى

 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ف( بزيادة ىفعل كزف-"بػىُتَّ على ي" يػيبػىُتّْ
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)-"فػىعَّلى عالمتو العُت. يف اضعيف الفعليػيفىعّْلي"بزيادة ىو ي( يػيبػىُتّْ
.الٗتاذالفعلمناالسمأماٗتذابياناكأمافائداوا١تضارع.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
سيبعثهمليكشفضال٢تميفإنكارىمالبعثكليظهر:أمالتفسَت

 ٢تماٟتقفيمااختلفوفيو.

ئػىنػَّهيمٍ كىالًَّذينى ىىاجىريكا ًفي اللًَّو ًمٍن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا  .ٓ نٍػيىا حىسىنىةن  لىنيبػىوِّ ًفي الدُّ
 ﴾ُْكىألٍجري اآلًخرىًة أىٍكبػىري لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى ﴿

ئػىنػَّهيمٍ لى  يػىبيوءي"على-:ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"بىاءىنيبػىوِّ
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ب(فاءفعل،)ٌك(عُتيػىٍفعيلي".-كزف"فػىعىلى

 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ء( بزيادة كزف-"بػىوَّءىفعل على يػيبػىوّْئي"
الفعل-"فػىعَّلى ىو )نػيبػىوّْئي( عالمتو العُت. اضعيفيف يػيفىعّْلي"بزيادة

.الٗتاذالفعلمناالسمأمبٌوأهمنزالكأمافائداوا١تضارع.
 الكلمة الدليلىذا بأريف كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

قاؿابنعباس::أمالتفسَت فقدكا ٦تا حسنةخَتا لنسكننهمدارا
بٌوأىماا١تدينةفجعلها٢تمدارىجرة.

هىا ًمٍن دىابَّةو كىلىًكٍن  .ٔ  يػيؤىخِّريىيمٍ كىلىٍو يػيؤىاًخذي اللَّوي النَّاسى ًبظيٍلًمًهٍم مىا تػىرىؾى عىلىيػٍ
أىجىلو ميسىمًّى فىًإذىا جىاءى أىجىليهيٍم ال يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىةن كىال يىٍستػىٍقًدميوفى ًإلىى 

﴿ُٔ﴾ 
"أخريػيؤىخِّريىيم : منالفعلالثالثيآّرد الفعلا١تزيدكصدر يأخر"-ىذا

فعل،)ٌخ(يػىٍفعلي".-علىكزف"فػىعىلى فاء نطلقعلىاٟترؼ)أ( ىنا
 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ر( بزيادة فعل على-"أىخَّرىعُت " يػيؤىخّْري
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"فػىعَّلى ىو-كزف ) )يػيؤىخّْري عالمتو العُت. يف اضعيف يػيفىعّْلي"بزيادة
 .للتعديةألفأصلالفعلالالـزكأمافائداوالفعلا١تضارع.

ٍلنىا ًإلى  .ٕ لىهيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىالىهيٍم فػىهيوى  فػىزىيَّنى ى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى تىاللًَّو لىقىٍد أىٍرسى
 ﴾ّٔكىلًيػُّهيمي اٍليػىٍوـى كىلىهيٍم عىذىابه أىلًيمه ﴿

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"زىافىفػىزىيَّنى :  يىزًٍيني"على-ىذا
فعل،)ٌم(عُتىنانطلقعلىاٟترؼ)ز(فاءيػىٍفًعلي".-كزف"فػىعىلى

 كلمة فعل. الـ اضعيف،)ف( بزيادة كزف-"زىيَّنىفعل على يػيزىيّْني"
الفعل-"فػىعَّلى ىو )زىيَّنى( عالمتو العُت. يف اضعيف يػيفىعّْلي"بزيادة

.الٗتاذأمجعلالشيطافحسنا)زين(كأمافائداوا١تاضي.
الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

كالقدبعثناقبلكيا٤تٌمدرسالإىلأقوامهمفحٌسن:أمالتفسَت
الشيطافأعما٢تمالقبيحةحىتكذبواالرسلكرٌدكاعليهمماجاءكىم

 منالبينات.

بػىٍعضىكيٍم عىلىى بػىٍعضو ًفي الرٍِّزًؽ فىمىا الًَّذينى فيضِّليوا ًبرىادِّم  فىضَّلى كىاللَّوي  .ٖ
ًة اللًَّو يىٍجحىديكفى ًرٍزًقًهٍم عىلىى مىا مىلى  كىٍت أىٍيمىانػيهيٍم فػىهيٍم ًفيًو سىوىاءه أىفىًبًنٍعمى

﴿ُٕ﴾ 
"فىضىلىفىضَّلى : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل يػىٍفضيلي"-ىذا

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ؼ(فاءفعل،)ٌض(يػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى
يػيفىضّْلي"على-فىضَّلى"عُتفعلبزيادةاضعيف،)ؿ(الـفعل.كلمة

"فػىعَّلى ىو-كزف )فىضَّلى( عالمتو العُت. اضعيفيف بزيادة يػيفىعّْلي"
للتكثَت.كأمافائداوالفعلا١تاضي.



ّّ 

 

 

 

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
أمالتفسَت كىذا: كذاؾفقَت، غٌٍت فاكتبينكميفاألرزاؽفهذا

 مالككذاؾ٦تلوؾ.

كىضىرىبى اللَّوي مىثىال رىجيلىٍيًن أىحىديىيمىا أىٍبكىمي ال يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىىيوى كىلٌّ عىلىى  .ٗ
ال يىٍأًت ًبخىٍيرو ىىٍل يىٍستىًوم ىيوى كىمىٍن يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىىيوى  وىجٍِّهوي مىٍوالهي أىيٍػنىمىا يػي 

 ﴾ٕٔعىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ﴿
يػىٍوجيوي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىجيوىيػيوىجٍِّهوي : 

"فػىعيلى -كزف عُتيػىٍفعيلي". فعل،)ٌج( فاء علىاٟترؼ)ك( نطلق ىنا
اضعيف،) بزيادة (هفعل كلمة فعل. كزف-"كىجَّوىالـ على يػيوىجّْوي"

ى-"فػىعَّلى )يػيوىجّْوي( عالمتو اضعيفيفالعُت. بزيادة الفعليػيفىعّْلي" و
إىل الشيئإىلأصلالفعلأمنسبتو للنسبة فائداو كأما ا١تضارع.

التوجو.
الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

أمالتفسَت أخرس،: ألنو ملينجحيفمسعاه أرسلوسيده حيثما
 بليد،ضعيف.

ًإذىا  .َُ ٍلنىاكى آيىةن مىكىافى آيىةو كىاللَّوي أىٍعلىمي ًبمىا يػينػىزِّؿي قىاليوا ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍفتىرو بىٍل  بىدَّ
 ﴾َُُأىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعلىميوفى ﴿

ٍلنىا :  "بىدىؿىبىدَّ الفعلالثالثيآّرد الفعلا١تزيدكصدرمن "-ىذا يػىٍبديؿي
"فػىعىلى كزف -على فايػىٍفعيلي". اٟترؼ)ب( على نطلق ءىنا

-"بىٌدؿىالـفعل.كلمة(فعل،)ٌد(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ؿ
علىكزف"فػىعَّلى " عالمتو-يػيبىدّْؿي اضعيفيفالعُت. يػيفىعّْلي"بزيادة
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االسم من الفعل الٗتاذ فائداو كأما ا١تاضي. الفعل ىو ) )بىدَّؿى
أمجعلوبدال.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
كإذاأنزلناآيةمكافآيةكجعلناىابدالمنهابأفننسخ:التفسَت

 االكهتاأكحكمها.

الًَّذينى آمىنيوا كىىيدنل كىبيٍشرىل  لًييثىبِّتى قيٍل نػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمٍن رىبِّكى بًاٍلحىقِّ  .ُُ
 ﴾َُِلًٍلميٍسًلًمينى ﴿

"ثػىبىتىلًييثىبِّتى :  الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد "-ىذا يػىٍثبيتي
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ث(فاءفعل،)ٌب(يػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى

"على-"ثػىٌبتىالـفعل.كلمة(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ت يػيثىبّْتي
"فػىعَّلى ىو-كزف ) )يػيثىبّْتي عالمتو العُت. اضعيفيف بزيادة يػيفىعّْلي"

الفعلا١تضارع.كأمافائداوللصَتكرةأمصارثبواا.
الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

 أمليثبتا١تؤمنُتٔتافيومناٟتججكالّباىُت.:التفسَت

ًإلىٍيًو بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى  يػيعىلِّميوي كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإنَّمىا  .ُِ
ا ًلسىافه عىرىًبيٌّ ميًبينه ﴿  ﴾َُّأىٍعجىًميٌّ كىىىذى

يػىٍعلىمي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"عىًلمىيػيعىلِّمىوي :
"فىًعلى -كزف عُتيػىٍفعىلي". فعل،)ٌؿ( فاء علىاٟترؼ)ع( نطلق ىنا

اضعيف،)ـ بزيادة (فعل كلمة فعل. كزف-"عىلَّمىالـ على يػيعىلّْمي"
الفعل-"فػىعَّلى ىو )يػيعىلّْمي( عالمتو اضعيفيفالعُت. بزيادة يػيفىعّْلي"

.  ا١تضارع.كأمافائداوللتعديةألفأصلالفعلالالـز
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هيٍم  .ُّ بيوهي كىلىقىٍد جىاءىىيٍم رىسيوؿه ًمنػٍ فىأىخىذىىيمي اٍلعىذىابي كىىيٍم ظىاًلميوفى  فىكىذَّ
﴿ُُّ﴾ 

بيوهي : "كىذىبىفىكىذَّ آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل -ىذا
"علىكزف"فػىعىلى فاءيػىٍفًعلي".-يىٍكًذبي نطلقعلىاٟترؼ)ؾ( ىنا

-"كىذَّبٌالـفعل.كلمة(فعل،)ٌذ(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ب
"علىكزف"فػىعَّلى يػيفىعّْلي"بزيادةاضعيفيفالعُت.عالمتو-ييكىذّْبي

الفعلمناالسم فائداوالٗتاذ كأما الفعلا١تاضي. ىو ) )كىذَّبى
أماٗتذكذبا.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
أمكلقدجاءىم٤تٌمدرسوؿمنهميعرفوفأصلوكنسبو:التفسَت

 فلميصدقوهكمليؤمنوابرسالتو،كاآليةدالةعلىأىلا١تكة.

 اًعلي :يػيفى -فىاعىلى  . ب
هىا ًمٍن دىابَّةو كىلىًكٍن يػيؤىخِّريىيٍم  يػيؤىاًخذي كىلىٍو  .ُ اللَّوي النَّاسى ًبظيٍلًمًهٍم مىا تػىرىؾى عىلىيػٍ

ًإلىى أىجىلو ميسىمًّى فىًإذىا جىاءى أىجىليهيٍم ال يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىةن كىال يىٍستػىٍقًدميوفى 
﴿ُٔ﴾ 

"أىخىذىيػيؤىاًخذي :  الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد يىٍأخيذي"-ىذا
ىنانطلقعلىاٟترؼ)آ(فاءفعلبزيادةيػىٍفعيلي",-علىكزف"فػىعىلى

يػيؤىاًخذي"-األلفبعده،)خ(عُتفعل،)ذ(الـفعل.كلمة"آخىذى
"فىاعىلى كزف -على عالمتويػيفىاًعلي" الفاء. بعد األلف بزيادة

ذي(ىوالفعلا١تضارع.كأمافائداوالٗتاذأمجعلوالعقاب)يػيؤىاخً
علىذنب.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
 أملويؤاخذىمبكفرىمكمعاصيهمكيعاجلهمبالعقوبة.:التفسَت
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قيضيوا األٍيمىافى بػىٍعدى  عىاىىٍدتيمٍ كىأىٍكفيوا بًعىٍهًد اللًَّو ًإذىا  .ِ تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد  كىال تػىنػٍ
 ﴾ُٗجىعىٍلتيمي اللَّوى عىلىٍيكيٍم كىًفيال ًإفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى ﴿

"عىًهدىعىاىىٍدتيٍم : الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد يػىٍعهىدي"-ىذا
ىنانطلقعلىاٟترؼ)عا(فاءفعلبزيادةيػىٍفعىلي"،-علىكزف"فىًعلى
يػيعىاًىدي"-،)ق(عُتفعل،)د(الـفعل.كلمة"عىاىىدىاأللفبعده

(يػيفىاًعلي"-علىكزف"فىاعىلى بزيادةاأللفبعدالفاء.عالمتو)عىاىىدى
ىوالفعلا١تاضي.كأمافائداوللمشاركة.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
التفسَت : اليتعاىدمت العهود على أكأمحافظوا الرسوؿ عليها

 الناسكأدكىاعلىالوفاءكالتماـ.

كىصىبػىريكا ًإفَّ رىبَّكى  جىاىىديكاًمٍن بػىٍعًد مىا فيًتنيوا ثيمَّ  ىىاجىريكاثيمَّ ًإفَّ رىبَّكى لًلًَّذينى  .ّ
 ﴾ًَُُمٍن بػىٍعًدىىا لىغىفيوره رىًحيمه ﴿

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ىىجىىىاجىريكا : "-رىىذا يػىٍهجيري
"فػىعىلى كزف -على فعليػىٍفعيلي", فاء اٟترؼ)ىا( على نطلق ىنا

-بزيادةاأللفبعده،)ج(عُتفعل،)ر(الـفعل.كلمة"ىىاجىرى
"علىكزف"فىاعىلى بزيادةاأللفبعدالفاء.عالمتويػيفىاًعلي"-يػيهىاًجري

(ىوالفعلا١تاضي.كأمافائداو١تعٌت"فػىعىلى"آّ رد.)ىىاجىرى
الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

أمىاجركايفسبيلا.:التفسَت

جيىٍهىدي"-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"جىهىدىجىاىىديكا : 
"فػىعىلى كزف فعليػىٍفعىلي"،-على فاء )جا( اٟترؼ على نطلق ىنا

-عل،)د(الـفعل.كلمة"جىاىىدىبزيادةاأللفبعده،)ق(عُتف
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علىكزف"فىاعىلى األلفبعدالفاء.عالمتويػيفىاًعلي"-جييىاًىدي" بزيادة
ٔتعٌت كالتكثَت للمبالغة فائداو كأما ا١تاضي. الفعل ىو )عىاىىدى(

"فػىعَّلى".
الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

 باٞتهديفسبيلا.أمبٌذلواكبالغوا:التفسَت

بًالًَّتي ًىيى  جىاًدٍلهيمٍ ادٍعي ًإلىى سىًبيًل رىبِّكى بًاٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كى  .ْ
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى  أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ًبمىٍن ضىلَّ عىٍن سى

﴿ُِٓ﴾ 
"-رمنالفعلالثالثيآّرد"جىدىؿىىذاالفعلا١تزيدكصدجىاًدٍلهيم : جيىٍديؿي

"فػىعىلى كزف فعليػىٍفعيلي".-على فاء )جا( اٟترؼ على نطلق ىنا
-بزيادةاأللفبعده،)د(عُتفعل،)ؿ(الـفعل.كلمة"جىادىؿى

علىكزف"فىاعىلى " األلفبعدالفاء.عالمتويػيفىاًعلي"-جييىاًدؿي بزيادة
أمافائداوللمواالة.)جىاًدٍؿ(ىوالفعلاألمر.ك

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
التفسَت اليتىيأحسنمنطرؽ: أمجادؿا١تخلفُتبالطريقة

 ا١تناظركآّادلةباٟتججكالّباىُت.

ًإٍف  .ٓ ره لًلصَّاًبرًينى فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى خى عىاقػىٍبتيٍم كى يػٍ
﴿ُِٔ﴾ 

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"عىقىبىعىاقػىٍبتيٍم : "-ىذا يػىٍعقيبي
"فػىعىلى كزف فعليػىٍفعيلي".-على فاء )عا( اٟترؼ على نطلق ىنا

كلمة فعل. الـ )ب( فعل، عُت )ؽ( بعده، األلف بزيادة
"علىكزف-"عىاقىبى بزيادةاأللفبعدالفاء.يػيفىاًعلي"-"فىاعىلىيػيعىاًقبي
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فائداو١تعٌت"أفٍػعىلى"اليت (ىوالفعلا١تاضي.كأما عالمتو)عىاقىبى
للتعدية.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
أمإفعاقبتمأيهاا١تؤمنوفمنظلمكمكاعتدلعليكم:التفسَت

 فعاملوهبا١تثل.

 يػيٍفًعلي :-أىفٍػعىلى  . ج
 ﴾ُ﴿ ٍشرًكيوفى أىتىى أىٍمري اللًَّو فىال تىٍستػىٍعًجليوهي سيٍبحىانىوي كىتػىعىالىى عىمَّا يي  .ُ

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"شىرىؾىييٍشرًكيوفى :  "-ىذا يىٍشرىؾي
.ىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)ش(يػىٍفعىلي"-علىكزف"فػىعىلى

"-فاءفعل،)ر(عُتفعل،)ؾ(الـفعل.كلمة"أىٍشرىؾى علىييٍشرًؾي
(ىو-كزف"أىفٍػعىلى يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)ييٍشرًؾي

الفعلا١تضارع.كأمافائداوللصَتكرةأمصارمشركا.
الدليل  يف الكلمة بأرىذا اأكيدا كتباء إحدل يف ا١تفسرين

 أماقٌدسواعنإشراكهمبوغَتهمناألندادكاألكثاف.:التفسَت

أىنَّوي ال  أىٍنًذريكايػينػىزِّؿي اٍلمىالًئكىةى بًالرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف  .ِ
 ﴾ًِإلىوى ًإال أىنىا فىاتػَّقيوًف ﴿

"على-يدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"نىذىرىىذاالفعلا١تزأىٍنًذريكا :  يػىٍنذيري
"فػىعىلى فاءيػىٍفعيلي"-كزف )ف( زائدة، )أ(  اٟترؼ على نطلق ،ىنا

"أىٍنذىرى كلمة فعل. الـ عُتفعل،)ر( -فعل،)ذ( " كزفيػيٍنًذري على
يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)أىٍنًذٍر(ىوالفعل-"أىفٍػعىلى
.كأمافائداوالٗتاذالفعلمناالسمأمأعطنذرا.األمر
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الدليل  يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
التفسَت إالافخافوا: المعبود أنو أىلالكفر أمبأفأنذركا

 عذايبكانتقامي.

 ﴾ٔكىًحينى تىٍسرىحيوفى ﴿ تيرًيحيوفى كىلىكيٍم ًفيهىا جىمىاؿه ًحينى  .ّ
يػىريٍكحي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"رىاحىتيرٍيحيوفى :

"فػىعىلى فاءيػىٍفعيلي"-كزف )ر( زائدة، )أ(  اٟترؼ على نطلق ,ىنا
"أىرىاحي كلمة فعل. الـ فعل،)ح( عُت -فعل،)ا( كزفييرًٍيحي" على

ايرًٍيحي(ىوالفعليػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)-"أىفٍػعىلى
ًمنى بًرىكىاحو خىرىجيوا أم الزمن يف للدخوؿ فائداو كأما ا١تضارع.

)ا١تساء(. العىًشيّْ
كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا

 أم حُتالتفسَت: كٚتاؿه زينةه كا١تواشي األنعاـ ىذه يف كلكم
 .رجوعهاعشيامنا١ترعى

 تيًسيميوفى ًمنى السَّمىاًء مىاءن لىكيٍم ًمٍنوي شىرىابه كىًمٍنوي شىجىره ًفيًو  أىنٍػزىؿى ىيوى الًَّذم  .ْ
﴿َُ﴾ 

"نػىزىؿىأىنٍػزىؿى : آّرد الثالثي الفعل من ا١تزيدكصدر الفعل على-ىذا " يػىٍنزًؿي
"فػىعىلى فاءيػىٍفًعلي"-كزف )ف( زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا .

ف الـ فعل،)ؿ( عُت "أىنٍػزىؿىفعل،)ز( كلمة -عل. " كزفيػيٍنزًؿي على
(ىوالفعل-"أىفٍػعىلى يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)أىنٍػزىؿى

. ا١تاضي.كأمافائداوللتعديةألفأصلالفعلالالـز

"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"نػىزىؿىتيًسٍيميوفى : يػىٍنزًؿي
فاءٍفًعلي"يػى-كزف"فػىعىلى )س( زائدة، )أ( نطلقعلىاٟترؼ ىنا .
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ـى "أىسىا كلمة فعل. الـ عُتفعل،)ـ( -فعل،)ا( كزفييًسٍيمي" على
ىو-"أىفٍػعىلى )ايًسٍيمي( عالمتو أكلو. يف القطع مهزة بزيادة يػيٍفًعلي"

. الفعلا١تضارع.كأمافائداوللتعديةألفأصلالفعلالالـز

لزَّرٍعى كىالزَّيٍػتيوفى كىالنًَّخيلى كىاألٍعنىابى كىًمٍن كيلِّ الثَّمىرىاًت ًإفَّ لىكيٍم ًبًو ا يػيٍنًبتي  .ٓ
 ﴾ًُُفي ذىًلكى آليىةن ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى ﴿

"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"نػىبىتىيػيٍنًبتي :  يػىٍنبيتي
"فػىعىلى فاءيػىٍفعيلي"-كزف )ف( زائدة، )أ( نطلقعلىاٟترؼ ىنا .

"أىنٍػبىتى كلمة فعل. الـ فعل،)ت( عُت -فعل،)ب( " علىيػيٍنًبتي
(ىو-كزف"أىفٍػعىلى )يػيٍنًبتي القطعيفأكلو.عالمتو يػيٍفًعلي"بزيادةمهزة

. الفعلا١تضارع.كأمافائداوللتعديةألفأصلالفعلالالـز

يى أىٍف تىًميدى ًبكيٍم كىأىنٍػهىارنا كىسيبيال لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى ًفي األٍرًض رىكىاسً  أىٍلقىىكى  .ٔ
﴿ُٓ﴾ 

"لىًقيىأىٍلقىى : الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد على-ىذا يػىٍلقىى"
"فىًعلى فاءيػىٍفعىلي"-كزف )ؿ( زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا .

"أىٍلقىى كلمة فعل. الـ عُتفعل،)ل( يػي-فعل،)ؽ( علىكزفٍلًقي"
يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)أىٍلقىى(ىوالفعل-"أىفٍػعىلى

ا١تاضي.كأمافائداو١تعٌت٘تكُتأممىٌكنهاًمٍنليٍقيىانًًو.
كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا

أم جبالثوابتراسياتلئالاضطرببكالتفسَت: منصبفيها
قبلأفٗتلق خفيفة إفاألرضكانتكرة ك٘تيلقاؿأبوالسعود:

 .فيهااٞتباؿ

ًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو ال  .ٕ  ﴾ُٖىىا ًإفَّ اللَّوى لىغىفيوره رىًحيمه ﴿تيٍحصيو كى
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حيىًٍصى"-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"حىصىىتيٍحصيوىىا :
)ح(يػىٍفًعلي"-"فػىعىلىعلىكزف زائدة، نطلقعلىاٟترؼ)أ( ىنا .

"أىٍحصىى كلمة فعل. الـ عُتفعل،)ل( فعل،)ص( حييًٍصى"-فاء
"أىفٍػعىلى كزف عالمتو-على أكلو. يف القطع مهزة بزيادة يػيٍفًعلي"

للتعديةألفأصلالفعل فائداو )ٖتيٍصيو(ىوالفعلا١تضارع.كأما
. الالـز

ا يف الكلمة كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا لدليل
 .الاضبطواعددىافضالعنأفاطيقواشكرىاالتفسَت:أم

 ﴾ُٗ﴿ تػيٍعًلنيوفى كىمىا  تيًسرُّكفى كىاللَّوي يػىٍعلىمي مىا  .ٖ
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"سىرَّتيًسرٍُّكفى : "على-ىذا يىسيرُّ

"فػىعىلى يػىٍفًعلي"-كزف ىنا فاء. )س( زائدة، اٟترؼ)أ( على نطلق
"أىسىرَّ كلمة فعل. الـ فعل،)ر( عُت -فعل،)ر( " كزفييًسرُّ على

(ىوالفعل-"أىفٍػعىلى يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)ايًسرُّ
ا١تضارع.كأمافائداولوجودمااشتقمنوالفعليفالفاعلأمكىتىمى

. الًسرَّ
ا يف الكلمة كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا لدليل

.يعلمماٗتفونوكمااظهركنومنالنواياكاألعماؿالتفسَت:أم
يػىٍعليني"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"عىلىنىتػيٍعًلنيوفى :

"فػىعىلى فاءيػىٍفعيلي"-كزف )ع( زائدة، اٟترؼ)أ( على نطلق ىنا .
"أىٍعلىنى علىكزفيػيٍعًلني"-فعل،)ؿ(عُتفعل،)ف(الـفعل.كلمة

يػيٍفًعلي"بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)اػيٍعًلني(ىوالفعل-"أىفٍػعىلى
ا١تضارع.كأمافائداولوجودمااشتقمنوالفعليفالفاعلأمكىتىمى

. الًسرَّ
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الك كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف لمة
.يعلمماٗتفونوكمااظهركنومنالنواياكاألعماؿالتفسَت:أم

بًاآلًخرىًة قػيليوبػيهيٍم ميٍنًكرىةه كىىيٍم  يػيٍؤًمنيوفى ًإلىهيكيٍم إًلىوه كىاًحده فىالًَّذينى الى  .ٗ
 ﴾ِِميٍستىٍكًبريكفى ﴿

يىٍأميني"على-كصدرمنالفعلالثالثيآّرد"أىمينىىذاالفعلا١تزيديػيٍؤًمنػيٍوفى : 
"فػىعيلى فاءيػىٍفعيلي"،-كزف )ا( زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا

"آمىنى كلمة فعل. الـ عُتفعل،)ف( علىكزف-فعل،)ـ( يػيٍؤًمني"
-"أىفٍػعىلى ىويػيٍفًعلي" )يػيٍؤًمني( عالمتو أكلو. يف القطع مهزة بزيادة

كأم ا١تضارع. كجدالفعل أم صفتو على الشيئ لوجود فائداو ا
متصفاباإلدياف.

الدليل يف الكلمة بأرىذا كتباأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء
التفسَت انكر: قلؤّم كاٞتزاء بالبعث يصٌدقوف ال فالذين أم

 كحدانيةاعٌزكجٌل.

ـى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ييًسرُّكفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى ًإنَّوي ال  الى  .َُ اٍلميٍستىٍكًبرًينى  ييًحبُّ جىرى
﴿ِّ﴾ 

"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"حىبَّييًحبُّ : بُّ حيًى
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي"، )ح( زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا

"علىكزف-فعل،)ب(عُتفعل،)ب(الـفعل.كلمة"أىحىبَّ بُّ حيًي
(ىوالفعليػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى بُّ بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)حيًي

. ا١تضارع.كأمافائداؤتعٌت"فػىعىلى"أمحىبَّ

ًبغىٍيًر ًعٍلمو ييًضلُّونػىهيٍم ٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًمٍن أىٍكزىاًر الًَّذينى لًيىٍحًمليوا أىٍكزىارىىيٍم كىاًملىةن يػى  .ُُ
 ﴾ِٓأىال سىاءى مىا يىًزريكفى ﴿
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"ضىلَّييًضلٍُّونػىهيٍم : الثالثيآّرد الفعل من الفعلا١تزيدكصدر يىًضلُّ"-ىذا
"فػىعىلى كزف -على زائدة،يػىٍفًعلي"، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا

فعل،)ؿ فاء "أىضىلَّ)ض( كلمة فعل. الـ فعل،)ؿ( عُت )-
"أىفٍػعىلى كزف على -ييًضلُّ" أكلو.يػيٍفًعلي" يف القطع مهزة بزيادة

ألف للتعدية فائداو كأما ا١تضارع. الفعل ىو )ييًضلُّ( عالمتو
. أصلالفعلالالـز

كىيػىقيوؿي أىٍينى شيرىكىاًئيى الًَّذينى كيٍنتيٍم تيشىاقُّوفى ًفيًهٍم  ٍخزًيًهمٍ ثيمَّ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يي  .ُِ
 ﴾ِٕقىاؿى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ًإفَّ اٍلًخٍزمى اٍليػىٍوـى كىالسُّوءى عىلىى اٍلكىاًفرًينى ﴿

"خىزًمىييٍخزًٍيهم : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل خيىٍزىل"-ىذا
-علىكزف"فىًعلى )خ(يػىٍفعىلي"، زائدة، نطلقعلىاٟترؼ)أ( ىنا

خييٍزًم"على-فاءفعل،)ز(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة"أىٍخزىل
بزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)خييٍزًم(ىويػيٍفًعلي"-كزف"أىفٍػعىلى

الفعلا١تضارع.كأمافائداوللصَتكرةأمجعلوخزيا.
الدليل يف الكلمة بأىذا كتبراأكيدا إحدل يف ا١تفسرين اء

 أميفضحهمبالعذابكيذ٢تمكيهينهم.:التفسَت

رنا لًلًَّذينى  .ُّ ًذًه  أىٍحسىنيواكىًقيلى لًلًَّذينى اتػَّقىٍوا مىاذىا أىنٍػزىؿى رىبُّكيٍم قىاليوا خىيػٍ ًفي ىى
ره كىلىًنٍعمى دىاري اٍلميتًَّقينى ﴿ نٍػيىا حىسىنىةه كىلىدىاري اآلًخرىًة خىيػٍ  ﴾َّالدُّ

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"حىسينىأىٍحسىنيوا : حيىٍسيني"-ىذا
"فػىعيلى -علىكزف )ح(يػىٍفعيلي"، زائدة، نطلقعلىاٟترؼ)أ( ىنا

"أىٍحسىنى كلمة فعل. الـ فعل،)ف( عُت فعل،)س( حييًٍسني"-فاء
"أىفٍػعىلى كزف -على عالمتويػيٍفًعلي" أكلو. يف القطع مهزة بزيادة
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فائداوللتعديةألفأصلالفعل )أىٍحسىنى(ىوالفعلا١تاضي.كأما
. الالـز

 ﴾ّْسىيِّئىاتي مىا عىًمليوا كىحىاؽى ًبًهٍم مىا كىانيوا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى ﴿ فىأىصىابػىهيمٍ  .ُْ
"صىابىأىصىابػىهيم : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل -ىذا

"فػىعىلى كزف على " -يىٍصٍوبي )أ(يػىٍفعيلي"، اٟترؼ على نطلق ىنا
كلمة فعل. الـ فعل،)ب( عُت فعل،)ا( فاء )ص( زائدة،

"أىفٍػعىلى-"أىصىابى كزف على " يفيػيٍفًعلي"-ييًصٍيبي القطع مهزة بزيادة
ا ىو ) )أىصىابى عالمتو للتعديةأكلو. فائداو كأما ا١تاضي. لفعل

.  ألفأصلالفعلالالـز

باللًَّو جىٍهدى أىٍيمىاًنًهٍم ال يػىبػٍعىثي اللَّوي مىٍن يىميوتي بػىلىى كىٍعدنا عىلىٍيًو  ٍقسىميواكىأى  .ُٓ
 ﴾ّٖحىقًّا كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال يػىٍعلىميوفى ﴿

"يػىٍقًسمي-قىسىمىالثالثيآّرد"ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلأىٍقسىميوا : 
(ؽىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعً-لىعلىكزف"فػىعى
فعل،) فعل،)سفاء عُت "ـ( كلمة فعل. الـ "يػيٍقًسمي-أىٍقسىمى(

"أىفٍػعىلى كزف عالمتويػيٍفًعلي"-على أكلو. يف القطع مهزة بزيادة
.عريضللت(ىوالفعلا١تاضي.كأمافائداوأىٍقسىم)

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 حلفا١تشركوفجاىدينيفأدياهنم.التفسَت:أم

 ﴾َْأىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي ﴿ أىرىٍدنىاهي ًإنَّمىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا  .ُٔ
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"أىرىٍدنىاهي : "علىيػىريٍكدي-رىادىىذا

"فػىعى يػىٍفعي-لىكزف )لي"، زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق فاءرىنا )
فعل،)افعل،) عُت "د( كلمة فعل. الـ كزفييرًٍيدي-أىرىادى( على "
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(ىوالفعلأىرىادبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى
 .كمعٌت٣ترده"أىرىادى"ا١تاضي.كأمافائداو

ٍلنىاكىمىا أى  .ُٕ ًمٍن قػىٍبًلكى ًإال رًجىاال نيوًحي ًإلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذٍِّكًر ًإٍف كيٍنتيٍم  ٍرسى
 ﴾ّْتػىٍعلىميوفى ﴿ الى 

ٍلنىا : "أىٍرسى آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل "يػىٍرسىلي-رىسىلىىذا
(فاءرزائدة،)ىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(لي"،يػىٍفعى-لىعلىكزف"فػىعى

"علىكزفيػيٍرًسلي-أىٍرسىلى(الـفعل.كلمة"ؿ(عُتفعل،)سفعل،)
)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى عالمتو أكلو. يف القطع مهزة ىوأىٍرسىلىبزيادة )

 .للتعريضأمعٌرضوللرسلالفعلا١تاضي.كأمافائداو

ـٍ يىديسُّوي ًفي كي ٍمسً يػىتػىوىارىل ًمنى اٍلقىٍوـً ًمٍن سيوًء مىا بيشِّرى ًبًو أىيي  .ُٖ وي عىلىى ىيوفو أى
 ﴾ٗٓالتػُّرىاًب أىال سىاءى مىا يىٍحكيميوفى ﴿

"ديىٍسيكي-مىسىكىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ييٍمًسكيوي :
(فاءـىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعي-لىعلىكزف"فػىعى

عُتفعل،)سفعل،) "ؾ( كلمة فعل. الـ علىدييًٍسكي-أىٍمسىكى( "
(ىودييًٍسكيبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-كزف"أىفٍػعىلى
.ٔتعٌت"استفعل"أماستمسك.كأمافائداوضارعالفعلا١ت

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 أم التفسَت: يدفنها أـ كىواف ذؿو على األنثى يفأديسكىذه
 .الًتابحية؟

ًبًو األٍرضى بػىٍعدى مىٍوتًهىا ًإفَّ ًفي ذىًلكى آليىةن  فىأىٍحيىاكىاللَّوي أىنٍػزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن  .ُٗ
 ﴾ًٓٔلقىٍوـو يىٍسمىعيوفى ﴿
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"علىحيىٍِتى-حىًييىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"فىأىٍحيىا :
"فىعً يػىٍفعى-لىكزف نطلقلي"، )ىنا زائدة، اٟترؼ)أ( فاءحعلى )
"علىكزفحييًٍيي-أىٍحِتى(الـفعل.كلمة"ل(عُتفعل،)مفعل،)
)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى عالمتو أكلو. يف القطع مهزة ىوأىٍحِتىبزيادة )

.للتعديةألفأصلالفعلالالـز.كأمافائداواضيالفعلا١ت

رىةن  .َِ ًممَّا ًفي بيطيونًًو ًمٍن بػىٍيًن فػىٍرثو كىدىـو  ٍسًقيكيمٍ ني كىًإفَّ لىكيٍم ًفي األنٍػعىاـً لىًعبػٍ
 ﴾ٔٔلىبػىننا خىاًلصنا سىائًغنا لًلشَّارًبًينى ﴿

"يىٍسًقي-سىقىىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"نيٍسًقٍيكيم :
يػىٍفعً-لىعلىكزف"فػىعى )لي"، زائدة، نطلقعلىاٟترؼ)أ( (سىنا

"علىييٍسًقي-أىٍسقىى(الـفعل.كلمة"لفعل،)(عُتؽفاءفعل،)
(ىونيٍسًقيبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-كزف"أىفٍػعىلى
.كمعٌت٣ترده.كأمافائداوضارعالفعلا١ت

رىبُّكى ًإلىى النٍَّحًل أىًف اتًَّخًذم ًمنى اٍلًجبىاًؿ بػيييوتنا كىًمنى الشَّجىًر كىًممَّا  ٍكحىىكىأى  .ُِ
 ﴾ٍٖٔعًرشيوفى ﴿يػى 

"أىٍكحىى : الثالثيآّرد منالفعل الفعلا١تزيدكصدر ي-كىحىىىذا علىحيًى "
"فػىعى يػىٍفعً-لىكزف )لي"، زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق فاءكىنا )
"ل(عُتفعل،)حفعل،) كلمة فعل. الـ علىكزفيػيٍوًحي-أىٍكحىى( "
(ىوالفعلأىٍكحىىبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى

 .كمعٌت٣ترده.كأمافائداواضيا١ت

ًمٍن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم ال تػىٍعلىميوفى شىٍيئنا كىجىعىلى لىكيمي السٍَّمعى  أىٍخرىجىكيمٍ كىاللَّوي  .ِِ
 ﴾ٖٕكىاألٍبصىارى كىاألٍفًئدىةى لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى ﴿
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"علىخيىٍريجي-خىرىجىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد":أىٍخرىجىكيم 
"فػىعى يػىٍفعي-لىكزف )لي"، زائدة، اٟترؼ)أ( على نطلق فاءخىنا )
"علىكزفخييٍرًجي-أىٍخرىجى(الـفعل.كلمة"ج(عُتفعل،)رفعل،)
)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى عالمتو أكلو. يف القطع مهزة ىو(أىٍخرىجىبزيادة

 .للتعديةألفأصلالفعلالالـز.كأمافائداواضيالفعلا١ت

كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍم ًممَّا خىلىقى ًظالال كىجىعىلى لىكيٍم ًمنى اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىاننا كىجىعىلى  .ِّ
نًٍعمىتىوي ييًتمُّ لىكيٍم سىرىابًيلى تىًقيكيمي اٍلحىرَّ كىسىرىابًيلى تىًقيكيٍم بىٍأسىكيٍم كىذىًلكى 

 ﴾ُٖ﴿ تيٍسًلميوفى عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم 
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ييًتمُّ : "علىكزفيىًتمُّ-متىَّىذا

(ـ(فاءفعل،)تىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعي-لى"فػىعى
فعل،) "ـعُت كلمة فعل. الـ "أىفٍػعىلىييًتمُّ-أىمتىَّ( كزف على يػيٍفًعلي"-"

( عالمتو أكلو. يف القطع مهزة ا١تييًتمُّبزيادة الفعل ىو كأماضارع( .
.للتعديةألفأصلالفعلالالـزفائداو
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"تيٍسًلميوفى : "يىٍسلىمي-سىًلمىىذا

(سىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعى-لىعلىكزف"فىعً
"علىييٍسًلمي-أىٍسلىمى(الـفعل.كلمة"ـعُتفعل،)(ؿفاءفعل،)
"أىفٍػعىلى )يػيٍفًعلي"-كزف عالمتو يفأكلو. القطع مهزة ايٍسًلمي(بزيادة

 .للتعديةألفأصلالفعلالالـز.كأمافائداوىوالفعلا١تضارع

ايػىٍعرًفيوفى نًٍعمىةى اللًَّو ثيمَّ  .ِْ  ﴾ّٖ﴿ كىأىٍكثػىريىيمي اٍلكىاًفريكفى  يػيٍنًكريكنػىهى
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"يػيٍنًكريكنىها : "يػىٍنكيري-نىكيرىىذا

(فىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعي-لىعلىكزف"فػىعي
"علىيػيٍنًكري-أىٍنكىرى(الـفعل.كلمة"ر(عُتفعل،)ؾفاءفعل،)
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(ىوبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-كزف"أىفٍػعىلى يػيٍنًكري
 .للتعديةألفأصلالفعلالالـز.كأمافائداوالفعلا١تضارع

ابنا فػىٍوؽى اٍلعىذىاًب ًبمىا   .ِٓ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا عىٍن سىًبيًل اللًَّو ًزٍدنىاىيٍم عىذى
 ﴾ٖٖ﴿ يػيٍفًسديكفى كىانيوا 

"يػىٍفسيدي-فىسىدىكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ىذاالفعلا١تزيديػيٍفًسديٍكفى :
"فػىعى كزف يػىٍفعي-لىعلى زائدة،لي"، )أ( اٟترؼ على نطلق ىنا

فعل،)ؼ) فاء فعل،)س( عُت "د( كلمة فعل. الـ -أىٍفسىدى(
"أىفٍػعىلىيػيٍفًسدي كزف على أكلو.يػيٍفًعلي"-" يف القطع مهزة بزيادة

( ا١تضارععالمتو الفعل ىو يػيٍفًسدي( فائداو كأما ألف. للتعدية
.أصلالفعلالالـز

قيضيوا األٍيمىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد  أىٍكفيواكى  .ِٔ ًبعىٍهًد اللًَّو ًإذىا عىاىىٍدتيٍم كىال تػىنػٍ
 ﴾ُٗجىعىٍلتيمي اللَّوى عىلىٍيكيٍم كىًفيال ًإفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى ﴿

الفعلا١تزيدكصدأىٍكفيوا : "علىيىًفي-كىفىرمنالفعلالثالثيآّرد"ىذا
"فػىعى يػىٍفعً-لىكزف )لي"، زائدة، )أ( اٟترؼ على نطلق فاءكىنا )
عُتفعل،)ؼفعل،) "ل( كلمة فعل. الـ علىكزفيػيٍويف-أىٍكفى( "
(ىوالفعلبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى أىٍكفى
 .كمعٌت٣تردهو.كأمافائداا١تاضي

ًإلىٍيًو  يػيٍلًحديكفى كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإنَّمىا يػيعىلِّميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم  .ِٕ
ا ًلسىافه عىرىًبيٌّ ميًبينه ﴿  ﴾َُّأىٍعجىًميٌّ كىىىذى

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"يػيٍلًحديكفى : "يػىٍلحىدي-ٟتىىدىىذا
(ؿىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعى-لى"فػىعىعلىكزف
فعل،) فعل،)حفاء عُت "د( كلمة فعل. الـ "يػيٍلًحدي-أىٟتٍىدى(
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"أىفٍػعىلى كزف عالمتويػيٍفًعلي"-على أكلو. يف القطع مهزة بزيادة
 .ٔتعٌت٣ترد"فػىعىلى".كأمافائداويػيٍلًحدي(ىوالفعلا١تضارع)

ـه لًتػىٍفتػىريكا كىال تػىقيوليوا ًلمىا  .ِٖ ا حىرىا ا حىالؿه كىىىذى تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى
 يػيٍفًلحيوفى  عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى الى 

﴿ُُٔ﴾ 
"يػيٍفًلحيٍوفى : الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد "يػىٍفلىحي-فػىلىحىىذا

(ؼىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعى-لىكزف"فػىعىعلى
"علىيػيٍفًلحي-أىفٍػلىحى(الـفعل.كلمة"ح(عُتفعل،)ؿفاءفعل،)
يػيٍفًلحي(ىوبزيادةمهزةالقطعيفأكلو.عالمتو)يػيٍفًعلي"-كزف"أىفٍػعىلى

فىالىحيهيم.كأمافائداوالفعلا١تضارع .للسلبأمذىىىبى
كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا

أم كاليفالتفسَت: ٔتطلؤّماليفالدنيا كاليظفركف اليفوزكف
 اآلخرة.

ثيمَّ ًإفَّ رىبَّكى لًلًَّذينى عىًمليوا السُّوءى ًبجىهىالىةو ثيمَّ تىابيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى  .ِٗ
 ﴾ُُٗبػىٍعًدىىا لىغىفيوره رىًحيمه ﴿ًإفَّ رىبَّكى ًمٍن أىٍصلىحيوا كى 

يىٍصليحي"-صىليحىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"أىٍصلىحيوا :
(صىنانطلقعلىاٟترؼ)أ(زائدة،)لي"،يػىٍفعي-علىكزف"فػىعيلى

فعل،) فعل،)ؿفاء عُت "ح( كلمة فعل. الـ "ييٍصًلحي-أىٍصلىحى(
"أىفٍػعىلى كزف عالمتويػيٍفًعلي"-على أكلو. يف القطع مهزة بزيادة

 للتعدية..كأمافائداوأىٍصلىحى(ىوالفعلا١تاضي)

نىاهي كى  .َّ ًإنَّوي ًفي اآلًخرىًة لىًمنى الصَّاًلًحينى ﴿ آتػىيػٍ نٍػيىا حىسىنىةن كى  ﴾ًُِِفي الدُّ
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نىاهي :  "علىيىٍأيت-أىاىىىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"آتػىيػٍ
 يػىٍفعً-لى"فػىعىكزف )لي"، زائدة، اٟترؼ)أ( على نطلق فاءاىنا )
علىكزف"يػيٍؤيت-آاىى(الـفعل.كلمة"ل(عُتفعل،)تفعل،)
أكلويػيٍفًعلي"-"أىفٍػعىلى يف القطع مهزة ىوبزيادة )آاى( عالمتو .

كمعٌت٣ترده.الفعلا١تاضي.كأمافائداو
 يػىتػىفىعَّلي -تػىفىعَّلى  . د

ًبًو الزَّرٍعى كىالزَّيٍػتيوفى كىالنًَّخيلى كىاألٍعنىابى كىًمٍن كيلِّ الثَّمىرىاًت ًإفَّ يػيٍنًبتي لىكيٍم  .ُ
 ﴾ُُ﴿ تػىفىكَّريكفى ًفي ذىًلكى آليىةن ًلقىٍوـو يػى 

رىيػىتػىفىكَّريكف : "فىكى الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد "-ىذا يػىٍفكيري
رؼ)ت(زائدة,)ؼ(ىنانطلقعلىاٟتيػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى

كلمة فعل. الـ اضعيف,)ر( بزيادة فعل عُت فعل,)ٌؾ( فاء
"اػىفىعَّلى-"اػىفىكَّرى كزف على " أكلو-يػىتػىفىكَّري يف التاء يػىتػىفىعَّلي"بزيادة

 )كالتضعيفيفالعُت. الفعلا١تضارععالمتو ىو ) كأمايػىتػىفىكَّري .
.للتكريرأمفكرقليالفقليالفائداو

 الكلمة كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف
ألفالنظريفذلكحيتاجإىلفضلاأملكاستعماؿالتفسَت:أم

 فكر.

 ﴾ُٕ﴿ تىذىكَّريكفى أىفىمىٍن يىٍخليقي كىمىٍن ال يىٍخليقي أىفىال  .ِ
"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ذىكىرىتىذىكَّريكفى : يىٍذكيري

"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفعيلي". زائدة،)ذ( اٟترؼ)ت( على نطلق ىنا
-"اىذىكَّرىفعل،)ٌؾ(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ر(الـفعل.كلمة

"علىكزف"اػىفىعَّلى لتضعيفيفيػىتػىفىعَّلي"بزيادةالتاءيفأكلوكا-يػىتىذىكَّري
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(ىوالفعلا١تاضيعالمتو)العُت. للتكلفأم.كأمافائداواىذىكَّرى
.يكلفاإلنسافذكرإحسافربٌوإليو

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
أفالاتذكركففتعرفوفخطأماأنتمفيومنعبادةغَتالتفسَت:أم

 ا؟كىواوبيخآخر.

اٍلمىالًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم فىأىٍلقىويا السَّلىمى مىا كينَّا نػىٍعمىلي ًمٍن  تػىتػىوىفَّاىيمي  الًَّذينى  .ّ
 ﴾ِٖسيوءو بػىلىى ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ًبمىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى ﴿

يىًفي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىفىتػىتػىوىفَّاىيم :
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ك( اٟترؼ)ت( على نطلق ىنا

كلمة فعل. الـ )ل( اضعيف، بزيادة فعل عُت )ٌؼ( فعل،
"اػىفىعَّلى-"اػىوىفَّ كزف على " أكلو-يػىتىوفَّ يف التاء يػىتػىفىعَّلي"بزيادة

 كالتضعيف العُت. )يف ا١تضارععالمتو الفعل ىو ) كأمايػىتػىوىفَّ .
.للتكلفأمالتوٌفكعاهنالتحصلفائداو

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 اقبضا١تالئكةأركاحهما٠تبيثةحاؿكوهنم.التفسَت:أم

 ﴾ِْ﴿ يػىتػىوىكَّليوفى الًَّذينى صىبػىريكا كىعىلىى رىبًِّهٍم  .ْ
يىًكلي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىكىلىيػىتػىوىكَّليوف :

"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ك( اٟترؼ)ت( على نطلق ىنا
-"اػىوىكَّلىفعل،)ٌؾ(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ؿ(الـفعل.كلمة

تاءيفأكلوكالتضعيفيفيػىتػىفىعَّلي"بزيادةال-يػىتػىوىكَّلي"علىكزف"اػىفىعَّلى
.للتكلف.كأمافائداويػىتػىوىكَّلي(ىوالفعلا١تضارععالمتو)العُت.
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كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 اعتمدكاعلىاكحدهيبتغوفأجره.التفسَت:أم

ًظالليوي عىًن اٍليىًميًن كىالشَّمىائًًل  يػىتػىفىيَّأي أىكىلىٍم يػىرىٍكا إًلىى مىا خىلىقى اللَّوي ًمٍن شىٍيءو  .ٓ
ا لًلًَّو كىىيٍم دىاًخريكفى ﴿  ﴾ْٖسيجَّدن

"فىاءىيػىتػىفىيَّاي : الثالثيآّرد الفعل الفعلا١تزيدكصدرمن على-ىذا يىًفٍيءي"
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ؼ( اٟترؼ)ت( على نطلق ىنا

)أ اضعيف، عُتفعلبزيادة )ٌم( فعل، كلمة فعل. الـ -"اػىفىيَّأى(
"اػىفىعَّلى علىكزف كالتضعيفيف-يػىتػىفىيَّأي" يفأكلو التاء يػىتػىفىعَّلي"بزيادة

 )العُت. ا١تضارععالمتو الفعل ىو يػىتػىفىيَّأي( فائداو كأما للمطاكعة.
."فػىعَّلى"

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
ظال٢تامنجانبإىلجانبساجدةسجود٘تيلالتفسَت:أم

 خضوع١تشيئتواعاىلكانقياد.

نىاىيٍم فػى  .ٔ تػَّعيوالًيىٍكفيريكا ًبمىا آتػىيػٍ  ﴾ٓٓفىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ﴿ تىمى
تػَّعيوا : ٍتىعي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"مىتىعىفػىتىمى ديى

"فػىعىلى -كزف عليػىٍفعىلي". نطلق فاءىنا زائدة،)ـ( اٟترؼ)ت( ى
-"٘تىىتَّعىفعل،)ٌت(عُتفعلبزيادةاضعيف،)ع(الـفعل.كلمة

يػىتػىفىعَّلي"بزيادةالتاءيفأكلوكالتضعيفيف-يػىتىمىتَّعي"علىكزف"اػىفىعَّلى
 )العُت. األمرعالمتو الفعل ىو ٘تىىتٍَّع( فائداو كأما ٔتعٌت.

."استمسك"
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ا الدليل يف الكلمة كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء أكيدا
أم كماالتفسَت: أمركم عاقبة فسوؼاعلموف الفناء بدار ٘تتعوا

 ينزؿبكممنالعذاب.

لٍَّوافىًإٍف  .ٕ  ﴾ِٖفىًإنَّمىا عىلىٍيكى اٍلبىالغي اٍلميًبيني ﴿ تػىوى
لٍَّوا : يىًلي"علىكزف-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىىلىتػىوى

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ت(زائدة،)ك(فاءفعل،)ٌؿ(يػىٍفًعلي".-"فػىعىلى
 كلمة فعل. الـ )ل( اضعيف، على-"اػىوىىلَّعُتفعلبزيادة " يػىتىوىلَّ

التاءيفأكلوكالتضعيفيفالعُت.-كزف"اػىفىعَّلى عالمتويػىتػىفىعَّلي"بزيادة
.للتجنب.كأمافائداواػىوىىٌل(ىوالفعلا١تاضي)

ىذاالكلمةيفالدليلاأكيدابأراءا١تفسرينيفإحدلكتبالتفسَت:
جئتهمأم ٔتا عناإلديافكمليؤمنوا يا٤تٌمدفالضررفإفأعرضوا بو

 عليك.

 يػىتػىفىاعىلي -تػىفىاعىلى  . ق
ـٍ يىديسُّوي ًفي  يػىتػىوىارىل .ُ ًمنى اٍلقىٍوـً ًمٍن سيوًء مىا بيشِّرى ًبًو أىييٍمًسكيوي عىلىى ىيوفو أى

 ﴾ٗٓالتػُّرىاًب أىال سىاءى مىا يىٍحكيميوفى ﴿
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىرىلتػىوىارىل : يىرًم"على-ىذا

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ت(زائدة،)كا(فاءفعليػىٍفًعلي".-كزف"فػىعىلى
يػىتػىوىارل"-"اػىوىارىلكألفبعده،)ر(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة

"اػىفىاعىلى كزف ب-على اليػىتػىفىاعىلي" كألفبُت الفاء قبل ااء فاءزيادة
لإلظهارما.كأمافائداواػىوىارىل(ىوالفعلا١تاضيعالمتو).كالعُت

.ليسيفالواقع
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كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 خيتفيمنقوموخوفامنالعار.التفسَت:أم

 يػىٍفتىًعلي -افٍػتػىعىلى  . ك
اٍلمىالًئكىةى بًالرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىٍنًذريكا أىنَّوي ال  يػينػىزِّؿي  .ُ

 ﴾ِ﴿ فىاتػَّقيوفً ًإلىوى ًإال أىنىا 
يىًقي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"كىقىىفىاتػَّقيوفى :

"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ت( )ا( اٟترؼ على نطلق ىنا
-"ااٌػقىىفعل،)ت(زائدة،)ؽ(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة

زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يػىتًَّقي"علىكزف"افٍػتػىعىلى
كالعُت بُتالفاء .( ا١تاضيعالمتو الفعل ىو فائداوااَّقى( كأما .

.للصَتكرةأمصارالتقول
ا كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف لكلمة

ذكراعاىلالّباىُتالدالةعلىكحدانيتو.التفسَت:أم

كىىيوى الًَّذم سىخَّرى اٍلبىٍحرى لًتىٍأكيليوا ًمٍنوي لىٍحمنا طىرًيًّا كىتىٍستىٍخرًجيوا ًمٍنوي ًحٍليىةن  .ِ
ًمٍن فىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى  تىٍبتػىغيوالً تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرىل اٍلفيٍلكى مىوىاًخرى ًفيًو كى 

﴿ُْ﴾ 

يػىٍبًغي"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"بػىغىىلًتىٍبتػىغيوا :
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ب( )ا( اٟترؼ على نطلق ىنا

-"ابٍػتػىغىىفعل،)ت(زائدة،)غ(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة
زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يػىٍبتىًغي"علىكزف"افٍػتػىعىلى

فائداواػىٍبتىًغي(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت .كأما
.للمبالغة
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كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 معايشكمبالتجارة.لتطلبوامنفضلاكرزقوسبلالتفسَت:أم

 تػىٍهتىديكفى كىأىٍلقىى ًفي األٍرًض رىكىاًسيى أىٍف تىًميدى ًبكيٍم كىأىنٍػهىارنا كىسيبيال لىعىلَّكيٍم  .ّ
﴿ُٓ﴾ 

الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"ىىدىلتػىٍهتىديكفى : يػىٍهًدم"-ىذا
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)ق(فاءيػىٍفًعلي".-علىكزف"فػىعىلى

-"اٍىتىدىلفعل،)ت(زائدة،)د(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة
زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يػىٍهتىًدم"علىكزف"افٍػتػىعىلى

.كأمافائداواػىٍهتىًدل(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت
.الٗتاذأمناؿا٢تداية

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 هتتدكاإىلمقاصدكم.التفسَت:أم

هيٍم  اٍجتىًنبيواكىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّ أيمَّةو رىسيوال أىًف اٍعبيديكا اللَّوى كى  .ْ الطَّاغيوتى فىًمنػٍ
هيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّاللىةي فىًسيريكا ًفي األٍرًض  مىٍن ىىدىل اللَّوي كىًمنػٍ

بًينى ﴿  ﴾ّٔفىاٍنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذِّ
"جىنىبىاٍجتىًنبيوا : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل "-ىذا جيىٍنيبي

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)ج(فاءيػىٍفعيلي".-لىعلىكزف"فػىعى
-"اٍجتػىنىبىفعل،)ت(زائدة،)ف(عُتفعل،)ب(الـفعل.كلمة

"علىكزف"افٍػتػىعىلى زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-جيىٍتىًنبي
كالعُت بُتالفاء .( الفعلاألمرعالمتو ىو فائداواٍجتىًنب( كأما .

.للطلب
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كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة
 أم كالكاىنالتفسَت: كالشيطاف ا دكف معبود كل ااركوا

 كالصنم.

ًفيًو كىلًيػىٍعلىمى الًَّذينى كىفىريكا أىنػَّهيٍم كىانيوا كىاًذبًينى  يىٍختىًلفيوفى لًييبػىيِّنى لىهيمي الًَّذم  .ٓ
﴿ّٗ﴾ 

"-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"خىلىفىيىٍختىًلفيوفى : خيىٍليفي
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)خ(فاءيػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى

-"اٍختػىلىفىفعل،)ت(زائدة،)ؿ(عُتفعل،)ؼ(الـفعل.كلمة
"علىكزف"افٍػتػىعىلى اءزيادةمهزةكصلقبلالفاءكايػىٍفتىًعلي"ب-خيىٍتىًلفي

كالعُت بُتالفاء .( الفعلاألمرعالمتو ىو فائداواٍجتىًنب( كأما .
.للمشاركة

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 اختلفواا١تكذبوف.التفسَت:أم

ا كيٍنتيٍم كىيىٍجعىليوفى ًلمىا ال يػىٍعلىميوفى نىًصيبنا ًممَّا رىزىقٍػنىاىيٍم تىاللًَّو لىتيٍسأىلينَّ عىمَّ  .ٔ
 ﴾ٔٓ﴿ تػىٍفتػىريكفى 

يػىٍفرًم"على-ىذاالفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"فػىرىلتػىٍفتػىريكفى :
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ؼ( )ا( اٟترؼ على نطلق ىنا

 كلمة فعل. )ل(الـ )ر(عُتفعل، زائدة، -"افٍػتػىرىلفعل،)ت(
زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-"افٍػتػىعىلىيػىٍفًتىًم"علىكزف
.كأمافائداواػىٍفًتىًم(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت
.للمطاكعة"فػىعَّل"
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كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 أم التفسَت: اوبيخو سؤاؿ كا١تراد ا على الكذب من ٗتتلقونو

.كا  قريعو

 ﴾ٕٓ﴿ يىٍشتػىهيوفى كىيىٍجعىليوفى لًلًَّو اٍلبػىنىاًت سيٍبحىانىوي كىلىهيٍم مىا  .ٕ
ايىٍشتػىهيوف : "شىهى الثالثيآّرد الفعل من الفعلا١تزيدكصدر يىٍشهيو"-ىذا

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)ش(فاءيػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى
-"اٍشتىهىفعل،)ت(زائدة،)ق(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة

زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يىٍشتىًهي"علىكزف"افٍػتػىعىلى
.كأمافائداواىٍشتىهي(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت

 للمشاركة.

ننا ًإفَّ ًفي  تػىتًَّخذيكفى النًَّخيًل كىاألٍعنىاًب  كىًمٍن ثىمىرىاتً  .ٖ ًمٍنوي سىكىرنا كىًرٍزقنا حىسى
 ﴾ٕٔذىًلكى آليىةن لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى ﴿

"أىخىذىتػىتًَّخذيكفى : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل يىٍأخيذي"-ىذا
)ت(فاءىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،يػىٍفعيلي".-علىكزف"فػىعىلى

 كلمة فعل. )ذ(الـ فعل، عُت )خ( زائدة، )ت( -"اٗتَّىذىفعل،
زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يػىتًَّخذي"علىكزف"افٍػتػىعىلى

فائداواػىتًَّخذي(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت .كأما
.الٗتاذ

كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا
 ٕتعلوفمنوٜترايسكر.التفسَت:أم
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كىضىرىبى اللَّوي مىثىال رىجيلىٍيًن أىحىديىيمىا أىٍبكىمي ال يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىىيوى كىلٌّ عىلىى  .ٗ
وى كىمىٍن يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىىيوى ىي  ٍستىًوممىٍوالهي أىيٍػنىمىا يػيوىجٍِّهوي ال يىٍأًت ًبخىٍيرو ىىٍل يى 

 ﴾ٕٔعىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ﴿
الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"سىًومىيىٍستىًوم : يىٍسوىل"-ىذا

ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)س(فاءيػىٍفعىلي".-علىكزف"فىًعلى
-تػىوىل"اسٍفعل،)ت(زائدة،)ك(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة

زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يىٍستىًوم"علىكزف"افٍػتػىعىلى
.كأمافائداويىٍستىًوم(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت

 .لإلظهارأمىليتساكل؟

ره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم  تىٍشتػىريكاكىال  .َُ ًبعىٍهًد اللًَّو ثىمىننا قىًليال ًإنَّمىا ًعٍندى اللًَّو ىيوى خىيػٍ
 ﴾ٓٗتػىٍعلىميوفى ﴿

"شىرىلتىٍشتػىريكا : آّرد الثالثي الفعل من كصدر ا١تزيد الفعل يىٍشرًم"-ىذا
ىنانطلقعلىاٟترؼ)ا(زائدة،)ش(فاءيػىٍفًعلي".-علىكزف"فػىعىلى
-"اٍشتػىرىلائدة،)ر(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمةفعل،)ت(ز

زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-يىٍشًتىًم"علىكزف"افٍػتػىعىلى
.كأمافائداواىٍشًتىًل(ىوالفعلا١تضارععالمتو).بُتالفاءكالعُت

.للمشاركة
كتب إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا الدليل يف الكلمة ىذا

أمالتفس الدنياَت: عهداكعهدرسوؿاْتطاـ الاستبدلوا
 الفاين.

اهي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ﴿ اٍجتىبىاهي شىاًكرنا ألنٍػعيًمًو  .ُُ  ﴾ُُِكىىىدى
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الفعلا١تزيدكصدرمنالفعلالثالثيآّرد"جىبىاٍجتىبىاهي : جيىٍيب"على-ىذا
"فػىعىلى -كزف فاءيػىٍفًعلي". زائدة،)ج( )ا( اٟترؼ على نطلق ىنا

-"اٍجتىبىفعل،)ت(زائدة،)ب(عُتفعل،)ل(الـفعل.كلمة
زيادةمهزةكصلقبلالفاءكااءيػىٍفتىًعلي"ب-جيىٍتىيب"علىكزف"افٍػتػىعىلى

(ىوالفعلا١تاضيعالمتو).بُتالفاءكالعُت فائداواٍجتىبى .كأما
.للطلب

الدل يف الكلمة كتبىذا إحدل يف ا١تفسرين بأراء اأكيدا يل
اختارهكاصطفاهللنبوة.التفسَت:أم
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 الجداكؿ األفعاؿ الثالثية المزيدة الرباعية كالخماسية . 
 يػيفىعِّلي(-الجدكؿ األكؿ األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف )فػىعَّلى  . أ

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍنزًؿي-نػىزىؿىِيػينػىزّْؿي.ُ

turunmenurunkanللتعدية
يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػينػىزّْؿي-نػىزَّؿى

يػىٍفعىلي-فػىعىلىيىٍسخىري-سىخىرىُِسىخَّرى.ِ
tundukmenundukkanللتعدية

يػيفىعّْلي-فػىعَّلىييسىخّْري-سىخَّرى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىحيىٍريـي-حىرىـىّٓحىرٍَّمنىا.ّ

haram mengharamkanللتكثَت
ـى ـي-حىرَّ يػيفىعّْلي-فػىعَّلىحييىرّْ

ى.ْ يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًبٍُتي-بىافىّٗلًييبػىُتّْ
jelasMenjelaskanالٗتاذ

ى ي-بػىُتَّ يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيبػىُتّْ
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىبػيٍوءي-بىاءىُْلىنيبػىوّْئػىنػَّهيمٍ.ٓ

kembalimenyediakan tempatالٗتاذ
يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيبػىٌوئي-بػىوَّأى
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يػىٍفعىلي-فػىعىلىيىٍأخيري-أخىرىُٔيػيؤىخّْريىيمٍ.ٔ
akhirMengakhirkanللتعدية

يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيؤىخّْري-أىخَّرى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىزٍيني-زىافىّٔفػىزىيَّنى.ٕ

menghiasiالٗتاذ
menjadikan umat-
umat memandang 

baik يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيزىيّْني-زىيَّنى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍفضيلي-فىضىلىُٕفىضَّلى.ٖ

tersisaMelebihkanللتكثَت
يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيفىضّْلي-فىضَّلى


ٗ.

يػىٍفعيلي-فػىعيلىيػىٍوجيوي-كىجيوىٕٔيػيوىجٍّْهوي
للنسبةإىل
التوجو

menjadi orang 
yang punyaMengarahkan يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيوىجّْوي-كىجَّوى
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ٍلنىا.َُ يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍبديؿي-بىدىؿىَُُبىدَّ
merubahMeletakkanالٗتاذ

يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيبىدّْؿي-بىدَّؿى

يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍثبيتي-ثػىبىتىَُِلًييثىبّْتى.ُُ
tetapMeneguhkanللصَتكرة

يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيثىبّْتي-ثػىبَّتى
يػىٍفعىلي-فىًعلىيػىٍعلىمي-عىًلمىَُّيػيعىلّْميوي.ُِ

mengetahuiMengajarkanللتعدية
يػيفىعّْلي-فػىعَّلىيػيعىلّْمي-عىلَّمى
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بػيٍوهي.ُّ bohong/dustaMendustakanالٗتاذيػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍكًذبي-كىذىبىُُّفىكىذَّ
يػيفىعّْلي-فػىعَّلىييكىذّْبي-كىذَّبى

 يػيفىاًعلي(-)فىاعىلى الجدكؿ الثاني األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف  . ب

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيىٍأخيذي-أىخىذىُٔيػيؤىاًخذي.ُ

mengambilMenghukumالٗتاذ
يػيفىاًعلي-فىاعىلىيػيؤىاًخذي-آخىذى

فىًعلى_يػىٍفعىلييػىٍعهىدي-عىًهدىُٗعىاىىٍدمتيٍ.ِ
menepatiBerjanjiللمشاركة

يػيفىاًعلي-فىاعىلىيػيعىاًىدي-عىاىىدى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍهجيري-ىىجىرىَُُ ىاىجىريكا.ّ

١memutuskanBerhijrahتعٌت"فػىعىلى"٣ترد
يػيفىاًعلي-فىاعىلىيػيهىاًجري-ىىاجىرى

يػىٍفعىلي-فػىعىلىجيىٍهىدي-جىهىدىَُُجىاىىديكا.ْ
 berusahaٔتعٌت"فػىعَّلى"

sungguh-sungguhberjihad
يػيفىاًعلي-فىاعىلىجييىاًىدي-جىاىىدى

يػىٍفعيلي-فػىعىلىجيىٍديؿي-جىدىؿىُِٓجىاًد٢ٍتيمٍ.ٓ
memintalBantahlahللمواالة

يػيفىاًعلي-فىاعىلىجييىاًدؿي-جىادىؿى
 



ْٔ 

 

 

 

١تعٌت"أىفٍػعىلى"يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍعقيبي-عىقىبىُِٔعىاقػىٍبتيمٍ.ٔ
اليتللتعدية

memukul 
tumitnyamemberikan balasan

يػيفىاًعلي-فىاعىلىيػيعىاًقبي-عىاقىبى
 يػيٍفًعلي(-الجدكؿ الثالث األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف )أىفٍػعىلى  . ج

 المزيدمعنى  معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفعىلي-فػىعىلىيىٍشرىؾي-شىرىؾىُييٍشرًكيٍوفى.ُ

 menjadiللصَتكرة
sekutunyaMenyekutukan

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييشىارًؾي-شىارىؾى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍنذيري-نىذىرىِأىٍنًذريكا.ِ

bernadzarPeringatkanlahالٗتاذ
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍنًذري-أىٍنذىرى

للدخوؿيفيػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىريٍكحي-رىاحىٔايرحًٍييٍوفى.ّ
الزمن

berangkat di 
waktu sore

membawanya kembali 
ke kandang يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييرًٍيحي-أىرىاحى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍنزًؿي-نػىزىؿىَُأىنٍػزىؿى.ْ
turunMenurunkanللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍنزًؿي-أىنٍػزىؿى
ـىَُايًسٍيميٍوفى.ٓ فػىعىلى_يػىٍفعيلييىسيٍوـي-سىا

 menawarkanللتعدية
barang dagangan

menggembala-kan 
ternak ـى يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييًسٍيمي-أىسىا
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يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍنبيتي-نػىبىتىُُيػيٍنًبتي.ٔ
tumbuhMenumbuhkanللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍنًبتي-أىنٍػبىتى
يػىٍفعىلي-فىًعلىيػىٍلقىى-لىًقيىُٓأىٍلقىى.ٕ

١bertemuMenancapkanتعٌت٘تكُت
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍلًقى-أىٍلقىى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىحيىًٍصي-حىصىىُٖالىٖتيٍصيٍوىىا.ٖ
 melempariللتعدية

dengan kerikil
takdapatmenentukan

jumlahnya يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىحييًٍضي-أىٍحصىى
لوجودمااشتقيػىٍفعيلي-فػىعىلىيىسيرُّ-سىرَُّٗايًسرٍُّكفى.ٗ

منوالفعليف
الفاعل

menggembira-
kan

apa yang kamu
rahasiakan يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييًسرُّ-أىسىرَّ

لوجودمااشتقيػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍعليني-عىلىنىُٗاػيٍعًلنػيٍوفى.َُ
منوالفعليف

الفاعل
jelasapa yang kamulahirkan

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍعًلني-أىٍعلىنى
لوجودالشيئيػىٍفعيلي-فػىعيلىيىٍأميني-أىمينىِِيػيٍؤًمنػيٍوفى.ُُ

علىصفتو
dapat dipercayaBeriman

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍؤًمني-آمىنى
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بُّ.ُِ بُّ-حىبَِّّحيًي يػىٍفًعلي-فػىعىلىحيًى
menyukaiMenyukaiٔتعٌت"فعل"

بُّ-أىحىبَّ يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىحيًي
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًضلُّ-ضىلَِّٓييًضلٍُّونػىهيمٍ.ُّ

sesatMenyesatkanللتعدية
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييًضلُّ-أىضىلَّ

يػىٍفعىلي-فىًعلىخيىٍزىل-خىزًمىِٕخييٍزًٍيًهم.ُْ
hinaMenghinakanللصَتكرة

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىخييٍزًم-أىٍخزىل
يػىٍفعيلي-فػىعيلىحيىٍسيني-حىسينىَّأىٍحسىنيوا.ُٓ

baikللتعدية
orang-orang yang 

memperbaiki يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىحييًٍسني-أىٍحسىنى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيىصيٍوبي-صىابىّْأىصىابػىهيمٍ.ُٔ

turunTertimpaللتعدية
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييًصٍيبي-أىصىابى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍقًسمي-قىسىمىّٖأىٍقسىميوا.ُٕ
membagiBersumpahللتعريض

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍقًسمي-أىٍقسىمى
كمعٌت٣تردهيػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىريٍكدي-رىادىَْأرىٍدنىاهي.ُٖ

inginMenginginkan
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييرًٍيدي-أىرىأدى
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يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍرًسلي-رىسىلىّْأٍرسىٍلنىا.ُٗ
lurus/tidak ikal Mengutusللتعريض

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍرًسلي-أٍرسىلى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىديىٍسيكي-مىسىكىٗٓأىدييًٍسكيوي.َِ

berpegangMemeliharaٔتعٌت"استفعل"
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىدييًٍسكي-أىٍمسىكى

يػىٍفعىلي-فىًعلىحيىٍِتى-حىًييىٓٔفىأىٍحيىا.ُِ
hidupMenghidupkanللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىحييٍِت-أىٍحِتى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍسًقى-سىقىىٔٔنيٍسًقٍيكيمٍ.ِِ

memberi minummemberi minumكمعٌت٣ترده
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييٍسًقي-أىٍسقىى

ي-كىحىىٖٔأىٍكحىى.ِّ يػىٍفًعلي-فػىعىلىحيًى
member isyaratMewahyukanكمعٌت٣ترده

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍوًحي-أىٍكحىى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىخيىٍريجي-خىرىجىٖٕأىٍخرىجىكيمٍ.ِْ

keluarMengeluarkanللتعدية
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىخييٍرًجي-أىٍخرىجى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًتمُّ-متىَُّٖييًتمُّ.ِٓ
 sempurnamenyempurnaللتعدية

kan يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييًتمُّ-أىمتىَّ
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يػىٍفعىلي-فىًعلىيىٍسلىمي-سىًلمىُٖايٍسًلميٍوفى.ِٔ
selamatMenyelamatkanللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييٍسًلمي-أىٍسلىمى
يػىٍفعيلي-فػىعيلىيػىٍنكيري-نىكيرىّٖيػيٍنًكريٍكنػىهىا.ِٕ

sulitMengingkariللتعدية
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍنًكري-أىٍنكىرى

يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍفسيدي-فىسىدىٖٖيػيٍفًسديٍكفى.ِٖ
rusakberbuat kerusakanللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍفًسدي-أىٍفسىدى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًفي-كىفىُٗأىٍكفيوا.ِٗ

!menepati janjitepatilah janjiكمعٌت٣ترده
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍويًف-أىٍكفى

يػىٍفعىلي-فػىعىلىيػىٍلحىدي-ٟتىىدىَُّيػيٍلًحديٍكفى.َّ
memakamkanMenuduhkanٔتعٌت٣ترد"فعل"

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍلًحدي-أىٟتٍىدى
يػيٍفًلحيٍوفى.ُّ يػىٍفعىلي-فػىعىلىيػىٍفلىحي-فػىلىحىُُٔالى

mengolahtidak beruntungللسلب
يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍفًلحي-أىفٍػلىحى

يػىٍفعيلي-فػىعيلىيىٍصليحي-صىليحىُُٗأىٍصلىحيوا.ِّ
baik Memperbaikiللتعدية

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىييٍصًلحي-أىٍصلىحى
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نىاهي.ّّ يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍأيت-أىاىىُِِآاػىيػٍ
 hadirMemberikanكمعٌت٣ترده

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍؤيت-آاىى
يػىتػىفىعَّلي(-الجدكؿ الرابع األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف )تػىفىعَّلى  . د

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍفكيري-فىكىرىُُيػىتػىفىكَّريٍكفى.ُ

berfikirMemikirkanللتكرير
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىفىكَّري-اػىفىكَّرى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍذكيري-ذىكىرىُٕاىذىكَّريٍكفى.ِ
menyebutmengambil pelajaranللتكلف

يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتىذىكَّري-اىذىكَّرى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًفي-كىفىِٖاػىتػىوىفَّاىيمٍ.ّ

menepatiMematikanللتكلف
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىوىفَّ-اػىوىفَّ

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًكلي-كىكىلىِْيػىتػىوىكَّليٍوفى.ْ
menyerahkanBertawakkalللتكلف

يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىوىكَّلي-اػىوىكَّلى
١تطاكعة"فٌعل"يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًفٍيءي-فىاءىْٖيػىتػىفىيَّأي.ٓ

menaungiberbolak-balik
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىفىيَّأي-اػىفىيَّأى

 



َٕ 

 

 

 

 يػىتػىفىعَّلي(-)تػىفىعَّلى الجدكؿ الرابع األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف  . ق

نىاهي.ّّ يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍأيت-أىاىىُِِآاػىيػٍ
 hadirmemberikanكمعٌت٣ترده

يػيٍفًعلي-أىفٍػعىلىيػيٍؤيت-آاىى

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيػىٍفكيري-فىكىرىُُيػىتػىفىكَّريٍكفى.ُ

berfikirmemikirkanللتكرير
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىفىكَّري-اػىفىكَّرى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍذكيري-ذىكىرىُٕاىذىكَّريٍكفى.ِ
menyebutmengambil pelajaranللتكلف

يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتىذىكَّري-اىذىكَّرى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًفي-كىفىِٖاػىتػىوىفَّاىيمٍ.ّ

menepatimematikanللتكلف
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىوىفَّ-اػىوىفَّ

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًكلي-كىكىلىِْيػىتػىوىكَّليٍوفى.ْ
menyerahkanbertawakkalللتكلف

يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىوىكَّلي-اػىوىكَّلى
١تطاكعة"فٌعل"يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًفٍيءي-فىاءىْٖيػىتػىفىيَّأي.ٓ

menaungiberbolak-balik
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىفىيَّأي-اػىفىيَّأى
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 يػىتػىفىاىعىلي(-الجدكؿ الخامس األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف )تػىفىاعىلى  . ك

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
لإلظهارماليسيػىٍفًعلي-فػىعىلىيىرًم-كىرىلٗٓيػىتػىوىارىل.ُ

الواقعيف
menimpa paru-

paru
menyembunyi-kan 

diri يػىتػىفىاعىلي-اػىفىاعىلىيػىتػىوىارىل-اػىوىارىل
 يػىٍفتىًعلي(-الجدكؿ السادس األفعاؿ الثالثية المزيدة على كزف )افٍػتػىعىلى  .ز

 معنى المزيد معنى المجرد الفائدة الوزف جذكر الفعل اآلية الكلمة الرقم
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًقي-كىقىىِفىااٌػقيٍوفى.ُ

menjagabertakwaللصَتكرة
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيػىتًَّقي-ااٌػقىى

 


تػَّعيوا.ٔ ٍتىعي-مىتىعىٓٓفػىتىمى ٔتعٌتيػىٍفعىلي-فػىعىلىديى
"استمسك"

mengambil 
manfaat

bersenang-senanglah!
يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتىمىتَّعي-٘تىىتَّعى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىًلي-كىىلىِٖاػىوىلَّوا.ٕ
 dekat dengan berpalingللتجنب

يػىتػىفىعَّلي-اػىفىعَّلىيػىتػىوىىلَّ-اػىوىىلَّ
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يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍبًغي-بػىغىىُْلًتىٍبتػىغيوا.ِ
mencarimelihatللمبالغة

يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيػىٍبتىًغي-ابٍػتػىغىى
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍهًدم-ىىدىلُٓاػىٍهتىديٍكفى.ّ

menunjukkanmendapat petunjukالٗتاذ
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيػىٍهتىًدم-اٍىتىدىل

يػىٍفعيلي-فػىعىلىجيىٍنيبي-جىنىبىّٔاٍجتػىنىبيوا.ْ
!menjauhkanjauhilahللطلب

يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلى جيىٍتىًنبي-اٍجتػىنىبى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىخيىٍليفي-خىلىفىّٗخيىٍتىًلفيٍوفى.ٓ

 mendapat gantiberselisihللمشاركة
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىخيىٍتىًلفي-اٍختػىلىفى

للمطاكعةيػىٍفًعلي-فػىعىلىيػىٍفرًم-فػىرىلٔٓاػىٍفتػىريٍكفى.ٔ
"فٌعل"

mereka-rekamembuat-buat ada
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيػىٍفًتىًم-افٍػتػىرىل

يػىٍفعيلي-فػىعىلىيىٍشهيو-شىهىإٓيىٍشتػىهيٍوفى.ٕ
 menyukaimenggemariللمشاركة

يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيىٍشتىًهي-اٍشتػىهىى
يػىٍفعيلي-فػىعىلىيىٍأخيذي-أىخىذىٕٔاػىتًَّخذيٍكفى.ٖ

mengambilmembuatالٗتاذ
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيػىتًَّخذي-اٗتَّىذى
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يػىٍفعىلي-فىًعلىيىٍسوىل-سىًومىٕٔيىٍستىًوم.ٗ
?lurus  perkarasamakahلإلظهار

يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيىٍستىًوم-اٍستػىوىل
يػىٍفًعلي-فػىعىلىيىٍشرًم-شىرىلٓٗاىٍشتػىريكا.َُ

membelitukar-menukarللمشاركة
م-اٍشتػىرىل يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىيىٍشًتى

يػىٍفًعلي-فػىعىلىجيىٍيًب-جىبىُُِاٍجتىبىاهي.ُُ
menarikuntukللطلب

dikumpulkanmemilih
يػىٍفتىًعلي-افٍػتػىعىلىجيىٍتىيًب-اٍجتىبى
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 الرابع فصلال

 االختتاـ

 الخالصة .أ 
 ا١توضوع ٖتت البحث ىذا كحٌللت الباحثة ْتثت "األفعاؿ الثالثية قد

الخصنتائجالمزيدة كفوائدىا في سورة النحل" أف أرادتالباحثة كبعدىا ،
البحثاليتحصلتمنٖتليلالبياناتفيمايلي:

ىي .أ التحديد النحلعلىكجو يفسورة ا١تزيدة الثالثية األفعاؿ أكزاف
 افٍػتػىعىلى.اػىفىاعىلى،أقساـ:فػىعَّلى،فىاعىلى،أىفٍػعىلى،اػىفىعَّلى،ستة

 فوائداألكزافالثالثيةا١تزيدةيفسورةالنحلكىي: .ب
-للتكثَت-كلمةكىيكاف:للتعديةِّفوائدمنٓكزف"فػىعَّلى"فيو .ُ

 نسبةا١تفعوؿإىلأصلالفعل.-الٗتاذالفعلمناالسم
ِ.  فيو "أىفٍػعىلى" ُِكزف من للتعديةُٓفوائد كاف: كىي -كلمة

معٌت-الزمافيفخوؿللد-االسممنالفعلالٗتاذ-للصَتكرة
-"فػىعىلى"١تعٌت-الفاعليفالفعلمنواشتقمالوجود-التمكُت
 .للسلب-"استفعل"ٔتعٌت-٣تردهكمعٌت-للتعريض-للحينونة

فيو .ّ كلمةكىيكاف:كجودالشيئُٕفوائدمنٓكزف"فىاعىلى"
آّرد-للمشاركة-علىصفتو كالتكثَت-١تعٌت"فػىعىلى" ١تعٌت-للمبالغة

 "."أىفٍػعىلى
 كزف"اػىفىاعىلى"فيوفائدةكاحدةكىي:اإلظهارماليسيفالواقع. .ْ
ٓ.  فيو "اػىفىعَّلى" للتكريرٓكزف كىي: -للتكلف-الٗتاذ-فوائد

 للتجنب.-للمطاكعة"فػىعَّلى"
ٔ.  فيو "افٍػتػىعىلى" للصَتكرةٔكزف كىي: -الٗتاذ-للمبالغة-فوائد

 للمطاكعة"فػىعَّلى-للمشاركة-للطلب
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 االقتراحات .ب 
بعيدا البحثاٞتامعي ىذا انتهاء مقًتحاتالبحثبعد قدمتالباحثة

العلميةبعوفالٌلوكاوفيقو.أفىذاعنالكامل. اٟتمدلٌلوقدانتهتالكتابة
البحثالبسيطبعيدعنالكماؿكالتماـ١تافيومناألخطاءكالنقائص.لذالك

ستقدـالباحثةاالقًتاحاتإىل:
يكم .ُ أف ليكشفدراسةالباحثُت: البحثاٞتديد على ٔتطالعة لوا

صرفيةمنآّاؿاألفعاؿالثالثيةا١تزيدةخصوصاكأفيصنعواالباحثُت
ْتثاجديدايفسورةاألخرلمنالقرآفالكرميالذماذكرفيوعلى
ناحية من العلم ىذا يبحثوا كأف الصرؼ، علم يف ا١تزيدة األفعاؿ

 ؿ.أخرللتوسيعدراسةىذاآّا
كثَتا،خاصةٞتميعالطالبكالطالبات .ِ كانمعوا اٞتامعة:أفهتتموا

يفقسماللغةالعربيةكأدّٔا،فينبغيأفيزيدا١تراجعيفدراسةصرفية
ليسهلالباحثُتيفاعليماللغةالعربية.

كوفناألخطاء.كعسىأفيايبدكمللقارئُتاصوياعلىمارجوالباحثةك
البحثفوائد واللغةالعربيةكاسأؿالباحثةااعاىلعديدةينتفعّٔا٤تب٢ٌتذا

أفينفعناكعلومنايفالدارين،آمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت.
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