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 املقدمة 
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذى علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على من بعثه 

 .محمد )صل هللا عليه وال وسلم (هللا للمسلمين، وخاتم النبيين 

تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على وجه األرض، و على اختالف بين الباحثين حول عمر 

هذه اللغة؛ ال نجد شكاً في أن العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف وستمائة 

بحفظ هذه اللغة حتى يرث هللا األرض ومن عليها، قال  -سبحانه و تعالى –سنة، وقد تكفّل هللا 

تعالى }إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون{، و مذ عصور اإلسالم األولى انتشرت العربية 

في معظم أرجاء المعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم وارتبطت بحياة المسلمين فأصبحت لغة العلم 

 الحضارة فضالً عن كونها لغة الدين والعبادة.و األدب والسياسة و 

ولهذا البحث أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، ونظرا ألهميته فسوف نعرض لكم أهم النقاط المتعلقة 

 . به وأهم الدراسات التي تمت عليه والنتائج التي تم الحصول عليها

الثالثي المزيد بحرف واحد  اما بعد ........ فأننا نقدم لكم هذا البحث المختص بموضوع )الفعل

المطلوب ى ن يكون بالمستوأرجوا من هللا أيديكم بحثي هذا وأضع بين أف. في سورة البقرة(

 أن ىساتذتي ونتمنأعجاب أن ينال أو صر في تقديم المعلوماتأقهمل او أن الأحاولت جهدي 

ببت هذا البحث لما أحيكون هذا البحث مفيد ونافع لدراسه هذا الموضوع الذي نتطرق له،  وقد 

والثانية من الجامعه والقران ى فيه من الجمع بين مادة الصرف التي درسناها في المرحله االول

 الكريم الذي هو نهج حياتنا اليوميه

 .......مقدمه وتمهيد وثالث مباحث وخاتمه. ىقسمت البحث ال يراً أخو

 لبقرةفالمبحث األول تضمن صيغه )أفعل( ومعاني ورودها في سورة ا

ل(   اما المبحث الثاني تضمن صيغه )فعَّ

 ومعانيها ومواضع ورودها في سورة البقرة 

 وأما المبحث الثالث فتضمن صيغه)فاعل( 

 ومعانيها ومواضع ورودها في سورة البقرة 

 ختصار لشهرتها بين القراء مثل أوأثناء كتابتي للبحث أشرت لبعض المصادر ب

نيه الصرف،  وشرح أبالصرف في كتاب سيبويه أشرت له بكتاب كتاب د. خديجه الحديثي أبنية 

ومن أبرز المصادر وكتاب المهذب في علم التصريف اشرت له بالمهذب الشافية ابن الحاجب 

هو كتاب شذا العرف في فن الصرف وايضا كتاب الصرف الكافي وغيرها التي أنتفعت منها 

 ..... من المصادر
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 التمهيد 
 الث لهما وهما المجردث مزيد والمجرد قسمان ال وإّماا مجرد مّ إالفعل في العربية 

علئ  ما ان يكون مزيدا علئ الثالثة او مزيداأا المزيد فالثالثي والمجرد الرباعي أمّ 

ا ان يكون مزيدا بحرف واحد ويكون في ثالث الرباعي. والمزيد علئ الثالثي امّ 

او يكون مزيدا بثالثة احرف  اوزان او يكون مزيد بحرفين ويكون في خمسه اوزان

مايصل  ىقصأمايصل اليه المزيد الثالثي الن  ى ويكون اربعة اوزان وهذا اقص

الحدث بجوهره )ذكر الصرفيون أن  ىاليه الفعل سته احرف لثقله النه يدل عل

الزيادة هي إلحاق الكلمة ما ليس فيها(. وقيل أن الزيادة: هي أن يضاف إلى حروف 

ما ليس منها وما يسقط في بعض التصاريف الغير على تصريفه الكلمة األصلية 

الصرفيون  أ(وقد استقر1وأن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى(  )

في حاله من االحوال عشرة أحرف وهي مجموعه  ىأحرف الزيادة فوجدوها التتعد

ادة في في جمعت احرف الزي في كلمة "سألتمونيها "وقد جمعت أحرف الزيادة

تراكيب كثيره الغايه منها تسهيل حفظها وقد اوصلها بعض اللغويين الئ اكثر من 

 (2مائه ونيف وثالثين تركيبا، ،،)

 

 

 

 

 

 .51أوزان الفعل ومعانيها،ـ 1

 66المهذب في علم التصريف، -2
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سأل شيخا عن حروف الزيادة فقال  يذكر في باب الزيادة، ان تلميذاً  ومن طريف ما

فقال الشيخ :اليوم تنساه  فقال التلميذ:  سألتك اال هذا النوبة له الشيخ: سألتمونيها.  ما

 (1انساه فقال الشيخ قد اجبتك مرتين ) ال وهللا ال

وذكر ابن جني ان ابا العباس المبرد، ،، سأل ابا عثمان المازني عن حروف الزيادة 

 فانشدة.

 مان فشببنني.      وقد كنت قبل هويت السماناهويت الس

 (2فقال له الجواب فقال: قد اجبتك مرتين هويت السمانا )

رف أحماينتهي اليه الفعل سته ى وايضا قال السرقسطي في حروف الزيادة "واقص 

 (3ثالثيا ام رباعيا، )

الزيادة التي تلحق اخر الفعل تحقق غرضا معنويا وذلك ان لكل  أنعالم اخر  ىوير

 ىبأختالف المبنى العام حيث يختلف المعن ىتدل عليه فضال عن المعن ىبنيه معن

الكلمه العربية تؤدي معاني جديدة وقد تكون الزيادة  ىالن الزيادة الحاصله عل

نحو امرئ، اضرب.) السباب وظيفية كزيادة همزه الوصل في اول االسماء بساكن 

٤) 

 

 321 ،2 ح الشافية ابن الحاجب، شرـ 1

 ٤1، 1 0لوكيالتصريف الم -2

 55، 1ج، ، يقسطركتاب االفعال ،الس-3

 131، 6شرح المفصل في علم العربية، -٤
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ويعرف  (1 ) على حروفه االصليه  هو مازيد فيه حرف واحد أو اكثروالزيادة: 

اصول الكلمه لغرض ما ويصح سقوطه  ىال الحرف الزائد: هو الحرف الذي يضاف

الميم والواو في  في بعض تصاريفها مثل، حرف االلف في )قاتل( ومثل حرف

)مقتول( من الفعل االصلي )قتل( وكذلك همزة) أكرم (زائدة النها تحذف في 

وهذه الزيادة في األفعال وفي  (2المضارع فتقول)يكرم( وفي اسم الفاعل )مكرم( )

معاني جديدة اليمكن الحصول عليها اال بهذه الزيادة  ىللحصول عل االسماء تكون

، بل المراد ىالكلمه ولكنها قد تكون لغير المعن ىهذا هو االصل في الزيادة عل

غرض لفظي بحت ليس غير وذلك اذا اردت الحاق كلمه بكلمه نحو شملل، جلبب 

تركيب زيادة غير  ىااللحاق في االسم والفعل ان تزيد حرف او حرفين على ومعن

في عدد  ىليصير ذلك تركيبا بتلك الزيادة مثل كلمه اخر ىمطردة في افادة المعن

الحروف وحركاتها المعينه والسكنات كل واحد في مثل مكانه في الملحق بها وفي 

تصاريفها من الماضي والمضارع واالمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، ان 

يا ومن التصغير والتكسير وان كان الملحق به اسما رباعيا كان الملحق به فعال رباع

 (3او خماسيا )

 

 

 ٤6الكافي، لصرف ـ 1

 39، مصدر نفسه ال-2

 . ٤0 :1 جبشرح الشافية ابن الحا-3
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 المبحث االول

 

أفعل  . وزن )أفعل( وداللته في سورة البقرة ىالفعل الثالثي المزيد بحرف واحد عل

في اول الفعل الثالثي المجرد اي:  قبل فاء الفعل نحو )أكرم ـ يكرم(  بزيادة الهمزه

والقياس في مضارعه ان تثبت فيه الهمزه فتقول )يؤفعل( ولكن الهمزه ثقلت عليهم 

: المبدوء بأحرف أي عند اجتماعهما بهمزه المتكلم فحذفت واجريت اخوته عليه 

معان  ىن )أفعل( للداللة علالمضارعه فصار وزنه بعد الحذف )يفعل(، وياتي وز

 عده منها:

وجاء في شرح  (1الفعل الالزم،.)ى الغالب فيه اذا دخلت على التعديه: وهو المعن-1

 الغالب في أفعل تعديه ماكان ثالثيا ومن امثلة التعديه بالهمزه ىالشافيه: ان المعن

)أجلست زيدا(  ومن امثله التعديه (2)فرح الرجل، وافرحته ،وكثر المال، وكثرته ()

الفعل الثالثي المجرد الالزم فيصبح بها رباعيا  ى)وافرحت عمرا( اي انها تدخل عل

 (3الجملة ...)ى مزيدا بحرفا متعديا فيصير فاعل االصل مفعوال به في لمعن

 

 

 

 77التصريف، ، المهذب في علم ـ 1

 1،86شرح الشافيه ابن الحاجب، -2

 62'،61: 1نفسه المصدر -3
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 وزن أفعل في نصوص قرانيه من سورة البقرة ىالفعل الثالثي المزيد عل وقد ورد

هذه الدالله اثنان وثالثون فعال ومنها )آتئ، ى دالله الفعل )أفعل( للتعديه: ورد عل-1

زل، أنكح، أنات، أمطاع، آمن، أقام، أضاء،أصاب، أفق، أن، ىأحل، أحيا، افرج، اخف

 .....الخ( قرأغسل، أرنذر، أفاض، أ

َبا"سورة البقرى قوله تعال َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ  275 ة"َوأََحلَّ هللاَّ

(  الفعل ورد  فعل، ، اي جعل أوزن   ىعلتعديه ال ىدال علمزيد بحرف واحد  )أََحلَّ

هللا البيع حالال لما فيه من خير للناس جميعا وجعل الربا حرام لما فيه من ضرر 

 ونصب الموال الناس

"َوإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفأَنَجْيَناُكْم َوأَْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنُتْم َتنُظُروَن "سورة  قوله تعالئ

 50البقرة ايه 

 وزن افعل ىعل يه التعد ىعلمزيد بحرف واحد دال رق( أغالفعل )ورد 

فيه  فعل متعدي بالهمزه، اي اذكروا نعمه هللا عليكم حين فصل بسببكم البحر وجعل 

طرق يابس فعبرتم وانقذكم من فرعون وجنوده ومن الهالك في الماء ولما دخل 

 (1فرعون وجنوده اهلكناهم في الماء، ،)

 260"َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ أَِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتٰى"سورة البقرة ايه  ىقوله تعال

وزن افعل وهما )أرني(   ىعلمزيدان بحرف واحد وفي هذه االيه لدينا فعالن 

 دال علئ معنئ التعديه و)تحيي(من الفعل احيا

 

 

 

  1لالمام عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير.   تفسير ابن كثير، -1
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ماِء ماًء  ىقوله تعال ماَء ِبناًء َوأَْنَزَل ِمَن السَّ "الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض ِفراشاً َوالسَّ

ِ أَْنداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن"سورة البقرة ايه  َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً لَُكْم َفال َتْجَعلُوا هلِلَّ

22  . 

 ىرج (خرج لمعنأخزل وأنفعل)أن وز ىالفعل الثالثي المزيد بحرف واحد عل

 .التعديه

ربكم الذي جعل لكم األرض بساًطا؛ لتسهل حياتكم عليها، والسماء محكمة البناء، 

وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزًقا لكم، 

ده بالخلق والرزق ، واستحقاِقه فال تجعلوا هلل نظراء في العبادة، وأنتم تعلمون تفرُّ

 (1العبودية)

ِ َوُكنُتْم أَْمَواًتا َفأَْحَياُكْمۖ  ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ إِلَْيِه ى قوله تعال "َكْيَف َتْكفُُروَن ِباهللَّ

 [28] سورة البقرة:  ُتْرَجُعوَن﴾

 ى عل دال علأفوزن ى حيا (فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأمات وأالفعالن )

 التعديه

أي: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره!   قد كنتم عدًما فأخرجكم إلى  

 (2الوجود،)

 

  1،للشيخ عائض القرني  التفسير الميسر-1

 1لالمام عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير، ، ـ تفسير ابن كثير2
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َ َغفُوٌر : "ُثمَّ أَِفيُضوْا ِمْن َحْيُث أََفاَض   ىقوله تعال َ ۚ إِنَّ ٱهللَّ اُس َوٱْسَتْغِفُروْا ٱهللَّ ٱلنَّ

ِحيٌم"سورة البقرة ايه    199رَّ

 التعديه ىعل خرج لمعنأفوزن  ىالفعل )أفاض( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

ا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا ۖ َواَل ُتْسأَُل َعْن أَْصَحاِب الْ  ىقوله تعال َجِحيِم"سورة "إِنَّ

 (119البقرة ايه  )

 التعديه ىفعل خرج لمعنأوزن  ىرسل( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأ)الفعل 

ا إِلَْيِه َراِجُعوَن" سوره ى قوله تعال ِ َوإِنَّ ا هلِلَّ "الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِنَّ

 156البقرة ايه 

 التعديه ىعل خرج لمعنأفوزن ى حرف واحد علصاب( فعل ثالثي مزيد بأالفعل ) 

َ  ىوقوله تعال ْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسُنوا ۛ إِنَّ هللاَّ ِ َواَل ُتْلقُوا ِبأَْيِديُكْم إِلَى التَّ "َوأَنِفقُوا ِفي َسِبيِل هللاَّ

 (195ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن"سورة البقرة ايه  )

 التعديه ىعل خرج لمعنأفوزن  ى فق ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأنالفعل )

َكاَة لَُهْم  ىقوله تعال اَلَة َوآَتُوا الزَّ الَِحاِت َوأََقاُموا الصَّ "إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن "سورة البقرة ايه )  (277أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

 ىفعل خرج لمعنأوزن ى ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل الفعل )آمن،أقام، آتئ

 التعديه
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"إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن ]سورة  ىقوله تعال

 [6البقرة:

 التعديهى عل خرج لمعنأفوزن  ىذر ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأنالفعل )

ُ ِبُنوِرِهْم  ىله تعالقو ا أََضاَءْت َما َحْولَُه َذَهَب هللاَّ "َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفلَمَّ

َوَتَرَكُهْم ِفي ُظلَُماٍت اَل ُيْبِصُروَن * ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرِجُعوَن ﴾ ]سورة البقرة: 

17] ، 

 التعديهى عل خرج لمعنأفوزن ى رف واحد علضاء( فعل ثالثي مزيد بحأالفعل )

اِر ۖ ُهْم ِفيَها  ىقوله تعال ِئَك أَْصَحاُب النَّ َئًة َوأََحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفأُولَٰ "َبلَٰى َمن َكَسَب َسيِّ

 (81َخالُِدوَن"سورة البقرة ايه  )

 التعديه ى فعل خرج لمعنأوزن  ىحاط ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأالفعل )

َئًة من اي:  أى بلى تمسكم أبدا، بدليل قوله: )ُهْم ِفيها خالُِدوَن( . َمْن َكَسَب َسيِّ

السيئات، يعنى كبيرة من الكبائر  َوأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه تلك واستولت عليه، كما 

 (1) يحيط العدّو ولم يتفص عنها بالتوبة.

 

 

 158:1.يتفسير الزمخشر-1
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ياَبِني إِْسَراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي أُوِف " ىقوله تعال

اَي َفاْرَهُبوِن"سورة البقره ايه  )  (٤0ِبَعْهِدُكْم َوإِيَّ

 التعديهى عل خرج لمعنأفوزن  ىنعم ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأالفعل )

ِهْم َوَيقُوُل  "َوَمنْ ىقوله تعال ِئَك ُيْعَرُضوَن َعلَٰى َربِّ ِ َكِذًباۚ  أُولَٰ ِن اْفَتَرٰى َعلَى هللاَّ أَْظلَُم ِممَّ

الِِميَن"سورة البقرة ايه   ِ َعلَى الظَّ ِهْم ۚ أاََل لَْعَنُة هللاَّ ُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعلَٰى َربِّ اأْلَْشَهاُد َهٰ

(18 

 التعديهنى عل خرج لمعفأوزن  ىبحرف واحد عل ظلم ( فعل ثالثي مزيدأالفعل )

ِحيُم ىقوله تعال اُب الرَّ وَّ ِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْمۚ  َوأََنا التَّ ُنوا َفأُوَلٰ "إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَّ

 160"سورة البقرة ايه )

 ديهالتعى فعل خرج لمعنأوزن  ىصلح ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأالفعل )

ن ِدَياِرُكْم ُثمَّ ى قوله تعال "وإِْذ أََخْذَنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن أَنفَُسُكم مِّ

 (8٤أَْقَرْرُتْم َوأَنُتْم َتْشَهُدوَن "سورة البقرة ايه )

 التعديه نى فعل خرج لمعأوزن  ى( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علقرَّ أالفعل )

 

 

 



 

11 
 

َذا َمَثاًل ۘ ُيِضلُّ ِبِه َكِثيًرا  ىقوله تعال  ُ ِبَهٰ ا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيقُولُوَن َماَذا أََراَد هللاَّ "َوأَمَّ

 26َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا ۚ َوَما ُيِضلُّ ِبِه إاِلَّ اْلَفاِسِقيَن"سورة البقرة ايه  )

 التعديهى خرج لمعنفعل أوزن ى اد( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأرالفعل )

ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ىقوله تعال ِ َكَمَثِل َحبَّ َثُل الَِّذيَن ُينِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل هللاَّ "مَّ

ُ َواِسٌع عليم "سورة البقره ايه  ُ ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاُءۗ  َوهللاَّ ٍة ۗ َوهللاَّ اَئُة َحبَّ ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ

261 

 ىعل خرج لمعنأفوزن  ىنبت ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأفق، أنلفعل )ا

 التعديه

وقد ورد في خمسه مواضع في سورة البقرة استفعل:  ىنعم ىدالله )أفعل( عل-2

 أزل، أسلم، أيقن(تمثلت في ثالث افعال وهي )

"َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك َوِباْْلِخَرِة ُهْم  قوله تعالئ

 (٤ُيوِقُنوَن"سورة البقرة ايه  )

ستفعل، ى أمعنى فعل دل علأوزن  ىنزل( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأالفعل )

قونك  بما جئت به من هللا جّل وعز وما جاء به َمنْ  ، قبلك من المرسلين،  اي يصدِّ

قون بينهم، وال يْجَحدون ما جاءوهم به من عند ربهم  (1) ال يفرِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1كثير ج تفسير ابن-1
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ا َكاَنا ِفيِه ۖ َوقُْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم  ىقوله تعال ْيَطاُن َعْنَها َفأَْخَرَجُهَما ِممَّ "َفأََزلَُّهَما الشَّ

 (36َتاٌع إِلَٰى ِحيٍن"سورة البقره ايه  )لَِبْعٍض َعُدوٌّ ۖ َولَُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َومَ 

 ىوزن افعل دل عل ىل( بمعنئ استفعل فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأزفالفعل )

 ستفعلى أمعن

ُه أَْسلِْم ۖ َقاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِميَن"سورة البقرة ايه  ) ىقوله تعال  (131"إِْذ َقاَل لَُه َربُّ

 ستفعلى أفعل بمعنأوزن  ىمزيد بحرف واحد عل سلم( فعل ثالثيأالفعل )

 اي استلم االوامر وخضع لي تنفيذ ماامرك فما كانت النتيجه اال الخضوع المر هللا
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: ورد في ثالثون موضع من دالله الفعل )أفعل( علئ االغناء عن الفعل المجرد-3

 راد(أ، أنفق، أعجب، آتئخالل اربع افعال وهئ )

 راد بمعنئ شاء في أفنجد الفعل 

َضاَعَة ۚ  "ىقوله تعال َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرَّ

 233"سورة البقرة ايه 

فعل ثالثي نى مععل دالله أفوزن ى فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل (راد أ )الفعل

 مجرد 

 ىمنح في قوله تعال ىفق بمعنأنوالفعل 

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفقُوَن"سورة البقرة ايه  )  اَلَة َوِممَّ  (3"الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

االغناء  ىمعن ىعل دل علأفوزن  ىنفق( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علأالفعل )

 عن المجرد

 (1يمنحون اموالهم للفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة هللا) اي 

 

 

 

 

  1التفسير الميسر ج-1
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دالله الفعل )أفعل( علئ الصيروره: ورد في خمسة وثالثون موضع خالل فعل -٤

 واحد وهو )آمن( في

ا "سورة البقرة ايه  ) ىقوله تعال   1٤"َوإَِذا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا َقالُوا آَمنَّ

 ىمعنى وزن افعل دل عل ى)آمن( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل الفعل

 الصيروره 

الدخول في االمن  ىانها بمعن ىهذا الفعل فمنهم من ذهب الى ولقد اختلف في معن

الصيرورة والحق ماذهب اليه االندلسي في قوله "فعندما  ىومنهم من ذهب انها بمعن

 (2فطمان لاليمان فصار مؤمنا ) تقول آمن الرجل تكون قد عرفت انه كان كافرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:162 ،رالمحبطتفسيـ 1
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 المبحث الثاني                                

 

ل( وداللته في سورة  الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد علئ وزن)فعَّ

 البقرة

 

ل( تقع الزياده في هذه الصيغه بعد الفاء اي عين الفعل وتسمئ )الزيادة  )فعَّ

بالتضعيف( ولقد اختلف العلماء فيها اهو الساكن ام هو المتحرك فذهب الخليل ألئ 

 (1ان الزياده الساكن اولئ من زياده المتحرك في حين جوز سيبويه األمرين )

ل  ل بكسر عين مضارعه –فعَّ  يفعِّ

 واما عن معاني هذه الصيغه فكثيرة منها...

: يقول سيبويه كسرتها وقطعتها فإذا أردت الدالله علئ التكثير والمبالغه  -１

ول اي يكثر الجوالن،  كثره العمل قلت كسرته، وقطعته وقالوا يجَّ

وف اي يكثر التطويف )  (2ويطَّ

فيها ومنهم فكثيرة فمنها ماجاء للكثرة وهو الغالب  وأما عن معاني هذه الصيغه

ضت  مايكون للصيرورة الرجل، اذا ازلت مرضه، ومنها ماجاء للسلب نحو: مرَّ

ج واخر بمعنئ تفعل نحو نحو:  فعلأنحو: ولَّى، وتولى ومنها مايكون بمعنى : زوَّ

 (3 )وغير ذلك من المعانيجلَّس، واجلس 

 

 350،351، 3،كتاب سيبويهـ ينظر 1

 ٤،6٤المصدر نفسه، -2

 شذا العرف في فن الصرف، احمد الحمالوي ، ينظرـ 3
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عت الثيا والتكثير هو المعنئ  (1ب )الغالب على الفعل فتقول "غلَّقت األبواب، قطَّ

ل على الكثرة والمبالغه في سورة البقرة : ورد علـ 1 هذه الدالله عشرون  ىدالله فعَّ

فعال في سورة البقرة منها )نّزل، علّم، قّدس، نّجا، حّرف، عّمر، فّرق، وّصئ، 

 طلّق، عّرض، حّمل،سلّم، طّهر، ذّكر(

َل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي اْلِكَتاِب لَِفي ِشَقاٍق قوله  َ َنزَّ لَِك ِبأَنَّ هللاَّ
تعالى "َذٰ

 (176َبِعيٍد" سورة البقرة ايه)

وزن  ىفالفعل )نّزل( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد يحمل دالله النزول بكثرة عل

ل  والذي نزل منجما اي على أجزاء حسب الوقائع  فالفعل نّزل ارتبط بالقرآن، فعَّ

 (2) ثاواألحد

يَن َفاَل  ىقوله تعال َ اْصَطَفٰى لَُكُم الدِّ ٰى ِبَها إِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعقُوُب َيا َبِنيَّ إِنَّ هللاَّ "َوَوصَّ

ْسلُِموَن" سورة البقرة ايه )  (132َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنُتم مُّ

ل دل على معنالفعل )وّصئ( فعل ثال  الكثره والمبالغه ىثي مزيد على وزن فعَّ

والدليل ان هذا الفعل يحمل دالله الكثره هو توالي الوصيه جيال بعد جيل فقد وصئ 

بها ابراهيم بنيه ثم أخذه بنوه ووصوا بهم أبنائهم فالوصيه انتقلت من إبراهيم ألئ 

 و التفريط فيها وفي يعقوب ع  وتواتر الوصيه سببه الخوف من نسيان أوامر هللا

ذلك يقول الطبري " واستخدم الفعل وّصئ تشديدا منه لهم الن اإلنسان شانه النسيان 

 (3)والغفله"

 

 

 

 

 1:6٤ كشف معاني الشافية،  مقتبس من المناهل الصافية الى كشف ـ 1

 1عائض القرني للشيخ ، الميسر التفسيرـ2

 3:٤6،بريالطتفسير جامع البيان عن تاويل القران، ـ 3
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اِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن  ىقوله تعال َرا َبْيِتَي لِلطَّ "َوَعِهْدَنا إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطهِّ

ُجوِد" سورة البقرة ايه ) ِع السُّ كَّ  125َوالرُّ

 الكثره والمبالغهى وزن فّعل دال عل ىفالفعل ) طّهر( فعل ثالثي مزيد عل

 ير واجبه لكون هذا البيت بيت هللا تعالى وليس بيت اي مكانفالمبالغه في التطه

وقوله تعالى : ) َوإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفأَنَجْيَناُكْم َوأَْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنُتْم َتنُظُروَن" 

 (50سورة البقرة ايه )

 بالغه الكثره والم ى وزن فّعل دال على الفعل )فّرق( فعل ثالثي مزيد عل

معناه : وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون ، وخرجتم مع موسى ، عليه السالم ، خرج 

 فرعون في طلبكم ، ففرقنا بكم البحر ، 

) فأنجيناكم ( أي : خلصناكم منهم ، وحجزنا بينكم وبينهم ، وأغرقناهم وأنتم 

 (1تنظرون ؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم ، وأبلغ في إهانة عدوكم .)

 

 

 

 

 

 اسماعيل بن كثير عماد الدين ابي الفداء لالمام  ، تفسير ابن كثير-1
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 في سورة البقره في موضع واحدوقد ورد ـ الدالله علئ العطاء: 2

ُعوُهنَّ َعلَى اْلُموِسِع َقَدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقِتِر َقَدُرهُ َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِفۖ   ىقوله تعال "َوَمتِّ

 236"سورة البقره ايه 

 العطاءى معنى دال علوزن فّعل  ىالفعل )مّتع( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

كل ماانتفع به، اعطوهن مايتمتعن لقول االزهري "المتاع لغه، فمعنئ متعوهن اي 

 (1انما معناها اعطوهن مايستمتعن به) متعوهن ليس بمعنئ زودوهن المتع 

 ،قفّئ(فعالن )حّرم  ورد علئ هذا المعنئـ الدالله علئ فَعل:3

َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْيِر هللاَِّ "ىقوله تعال َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َما َحرَّ "سورة إِنَّ

 173البقره ايه 

 فَعلى معن ىعلئ وزن فّعل دال علفعل ثالثي مزيد بحرف واحد الفعل حّرم 

  87"سوره البقرة ايه آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا  "َولََقدْ ىقوله تعال

 اصله المجرد ىوزن فّعل دال عل ىفعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل(ىالفعل )قفّ 

 (2او اتبعناهم رسال في اثر الرسول) 

 اتبعنا موسى بالرسل )قفَّى( بمعنى شخص يقول قفى الشيء اي تبعه الفعل 

 

 

 

 

 293،ص2جتهذيب اللغه، ، -1

 318،ص2، ج ـ جامع البيان عن تاويل القران2
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 ورد في موضع واحد في سورة البقرهـ الدالله علئ التحويل: ٤

 

َ َسِميٌع َعلِيٌم " ىقوله تعال لُوَنُه ۚ إِنَّ هللاَّ َما إِْثُمُه َعَلى الَِّذيَن ُيَبدِّ لَُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفإِنَّ َفَمن َبدَّ

 (181)"سوره البقرة ايه 

 التحويل ى دال علوزن فّعل ى الفعل )بّدل( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

الئ اي الذين غيروا الكتاب من بعد سماعهم له اال انهم غيروا من صورته الحقيقيه 

 صورته المزيفه، ،

ويتمثل ذلك في جديد يختلف عن االصل الثالثي المجرد: الدالله علئ ايجاد معنئ -5

 الفعل )كلَّم( الذي ورد في اربع مواضع 

لَِك َقاَل الَِّذيَن ِمن  " ىقوله تعال
ُ أَْو َتأِْتيَنا آَيٌة ۗ َكَذٰ َوَقاَل الَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن لَْواَل ُيَكلُِّمَنا هللاَّ

ا اْْل  نَّ ْثَل َقْولِِهْم ۘ َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم ۗ َقْد َبيَّ " سورة البقرة ايه َياِت لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن َقْبلِِهم مِّ

(118) 

ل الفعل )كلَّم(  دال على االصل الثالثي فعل ثالثي مزيد بحرف واحد على وزن فعَّ

 المجرد 

لو رجعنا مع هللا مباشرة ومنه فان كلم دل على التحدث في حين اي يريدون الحديث 

 (1 )الى اصل كلَّم لوجدنا بمعنى جرح

 

 

 

 

  22٤ :  12بلسان العر ـ ينظر1
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 المبحث الثالث                           

 

وزن )فاعل( وداللته في سورة  ىالفعل الثالثي المزيد بحرف واحد عل

 البقرة

صيغه فاعل والزيادة هنا تتمثل في االلف بعد فاء الفعل اي بين الفاء والعين نحو: 

 جالس في جلس وتدل صيغه فاعل علئ، ،،

 (1المشاركة: يقول ابن عصفور "واغلب مايكون هذا الوزن هو المشاركه ")-1

والمقصود بالمشاركه هو اشتراك الفاعل والمفعول به في الفعل كالضرب مثال وهذا 

 (2ماذهب اليه ابن يعيش في قوله، ،فاعل يكون غيرك اليك، ماكان منك اليه،) 

تسعه  ىذا المعنى هوقد ورد عل دالله وزن فاعل علئ المشاركة في سورة البقرة:

 افعال منها "حاج، خادع، عاهد، قاتل، هاجر، واعد، حاسب،خالط،آخذ"

ِه"سورة البقرة ايه  ىقوله تعال  258"أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِفي َربِّ

 لمشاركةى اوزن فاعل دال عل ى الفعل )حاج( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

والمحاججه تكون في المجادله وهذه المجادله كانت بين طرفين هما سيدنا ابراهيم 

"ع " والنمرود الكافر وكان موضع النزاع هو ادعاء النمرود لاللوهيه فكانت نتيجه 

 (3هذا النزاع تغلب سيدنا ابراهيم علئ النمرود )

 

 

 

 

 1:188الممتع في الصرف، -1

 72:2 في التصريف، ـ شرح الملوكي 2

 1 التفسير الميسرـ 3
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َ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُروَن"سورة  ىقوله تعال "ُيَخاِدُعوَن هللاَّ

 (9البقرة ايه  )

 المشاركة ىوزن فاعل دال على الفعل )خادع( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

انزال الفاعل منزله الفاعل فجعلت ى المعن ىانها دالله عل ويذهب ابن الطبري "الئ

معاملتهم هلل بما انطوت عليه انفسهم من اخفاء الكفر واظهار االيمان ومجازاته لهم 

بالخداع فادعوا المكر والجبروت ولم يعلموا ان هللا من صفاته الجبار فال مجال 

 (1 ")للمقارنه بين خداع هللا للكافرين وخداع الكافرين هلل

اي انهم ينفي فتبقى هذه الدالله ويقول انها للمبالغه االكثر في حين نجد الزمخشري 

 ظنن منهم سيخدعون هللابالغوا في محاواتهم الخفاء الكفر واظهار االيمان 

 (2) 

ِ ى قوله تعال ِئَك َيْرُجوَن "إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل هللاَّ أُولَٰ

ِحيٌم"سورة البقرة ايه  ) ُ َغفُوٌر رَّ ِ ۚ َوهللاَّ  ( 218َرْحَمَت هللاَّ

 المشاركه  ىوزن فاعل دال عل ىالفعل )هاجر( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ۗ َوإِن ُتْبُدوا َما ِفي أَنفُِسكُ " ىقوله تعال ِ َما ِفي السَّ َّ ْم أَْو ُتْخفُوهُ هللِّ

ُ ۖ "سورة البقرة ايه  )  (28٤ُيَحاِسْبُكم ِبِه هللاَّ

 

 المشاركه ىوزن فاعل دال عل ىالفعل )حاسب ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوأَنُتْم  ىقوله تعال "َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسٰى أَْرَبِعيَن لَْيلًَة ُثمَّ اتَّ

 (51ُموَن"سورة البقرة ايه  )َظالِ 

 وزن فاعل دال علئ المشاركه ىالفعل )واعد ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد عل

 

 

 

 1:3،تفسير الطبري، جامع البيان عن تاويل القرانـ  1

 وينظر شذا العرف في فن الصرف

 97،ص1، جـ ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل، 2
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بعضا نحو "تابعت : ومعناها ان يتكرر الفعل يتلو بعضه المواالة والمتابعهـ 2

 (1")المسير 

 فعل واحد وهو )حافظ( ىورد في سورة البقره علئ هذا المعن

ِ َقاِنِتيَن"سورة البقره "ىقوله تعال اَلِة اْلُوْسَطٰى َوقُوُموا هلِلَّ لََواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعلَى الصَّ

 ( 238ايه  )

الموااله  ىعنى موزن فاعل دال عل ىثالثي مزيد بحرف واحد علالفعل )حافظ( فعل 

 والمتابعه

 (2..)يوما بعد يومفالمحافظه علئ الصالة التكون اال بالمتابعه في ادائها 

 (3نحو سافر، غادر، هاجر) فَعل: ى معنى دالله وزن فاعل علـ 3

 ورد في موضع واحد في سوره البقره وهو فعل )اخذ(

ِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا ۚ"سورة البقره ايه "ى قوله تعال َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ  286َربَّ

 اصله المجرد  ىدال علالفعل )آخذ( فعل ثالثي مزيد بحرف واحد علئ وزن فاعل 

 .... نسياننا فتحاسبنا عليه يوم القيامه ىاي ربنا التواخذنا عل

 

 ٤7قواعد الصرف العربالوافي في -1

 1الميسرـ التفسير 2

 ٤1 قواعد الصرف.   ـ الوافي في3
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على التكثير: يكون في اربعه مواضع من خالل الفعل ضاعف نحو قوله ـالدالله ٤

ُ َيْقِبُض تعالى " َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكِثيَرًة ۚ َوهللاَّ ن َذا الَِّذي ُيْقِرُض هللاَّ مَّ

 2٤5)"سورة البقرة ايه َوَيْبُسُط َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن 

دال على معنى بحرف واحد على وزن فاعل  مزيد  الفعل ضاعف فعل ثالثي

 التكثير 

لتنالوا الرضى من هللا ومن نال رضاه نال جاهدين في سبيل هللا اي انفقوا على الم

 االجر الكثير والعظيم
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 خاتمه البحث

 

تتدرج هذه الدراسه ضمن الدراسات الصرفيه الدالليه في القران في سورة منه وهي 

وقد تم اختيار موضوعها بغيه الكشف عن الجانب العالقي بين علم  سورة البقره

الصرف والدالله، وان تنوع الصيغ الصرفيه ادئ الئ تنوع اراء العلماء مااوجب 

اختالفهم، ،االمر الذي جعل الدرس الصرفي يزدهر ولما كانت االفعال تشهد تنوعا 

علينا تقديم دراستها لذا في الدالله كانت منبعا للخالف بين العلماء مما اوجب 

اقتصرت في دراستي عليها دون سواها موجها النظر صوب المزيد معتمدا في ذلك 

علئ اسلوب التنويع بين الكتب الصرفيه القديمه والحديثة يقودني في ذلك المنهج 

الوصفي التحليلي فالمقارن، ،ان اهميه البحث تكمن في انه عمليه تعليميه تدريبيه 

 وانه القداسه لفهم بشر،  ىبعض من اليات البحث لفهم كالم هللا تعال جعلتني اكتسب

بعد ان انتهينا من دراسة هذا الموضوع شرعنا بكتابه خاتمه لهذا البحث مجملين فيه 

 جميع ماتوصلنا اليه من نتائج ولعل ابرزها:

ـ معرفه وأدراك معنى الزيادة في األفعال المزيدة على المجردة واالطالع على 1

مواضعها ومعانيها والتمثيل لها بما ورد منها في سورة البقرة فقد وردت كل اوزان 

 الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد ...

ـ ليست كل زيادة في الفعل تحتم الزيادة في المعنى فقد يزاد الفعل ويبقى المعنى 2

 موجود في اصله المجرد
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اهمية في التحكم في داللة الفعل ـ بيان اهمية المعنى في تحديد االبنيه الصرفيه و3

 وبالتالي فمن الخطا دراسه الكلمه بمعزل عن السياق

 ـ التشديد صيغ في األفعال المزيدة يدل على التكثير بخالف التخفيف٤

ـ أن القول بأن التعديه معنى امر خاطئ وهو في هذه الحاله خلط للصرف بالنحو 5

وربطه بالنحو مع اعطاء معنى وبالتالي وجب اخراج هذا المفهوم من الصرف 

 حقيقي للصيغ الصرفيه وهو الجعل وهذا ماأكدته السورة

ـ أن التسليم بما قاله العلماء أمر مبالغ فيه فقد يصيب احدهم ويخطأ االخر والعكس 6

 صحيح

ـ أن الفهم الموحد للصيغة الواحدة يعيق تقدم اللغة واالصح الفهم المتعدد والمنتشر 7

والدليل على هذا اختالف العلماء كالزمخشري وغيره في بعض  على ابعاد كثيرة

 دالله االفعال

ـ أن المزيد اكثر شيوعا من المجرد والمزيد بحرف اكثر شيوعا من المزيد  8

 بحرفين والمزيد بحرفين اكثر من المزيد بثالثة احرف

ل بمعنى 9 ـ أن بعض الصيغ المزيدة قد تجيء بمعنى بعضها البعض كمجيء تفعَّ

ل وهذا يدل على قوة هذه األفعال كونها تستطيع ان تنوب عن بعضها البعض مما  فعَّ

 يعني ان اللغة العربية لغة البدائل
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