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 صل الثاينالف
 اإلطار النظري

 
ربتاج إليها الباحثة  من أّي كتب اليت تعرض الباحثة نظريات البحث ىنا

 مبحث منهاثالثة مباحث  الفصل ىذا يتضّمنو  .بيانات البحث ربليلمن أجل 
. فيأتى نساءالمبحث عن سورة و عن الفعل اؼباضي،  مبحثعن علم الصرف، 

 :االعرض عنه

 لصرفعلم ا املبحث األول: . أ
 مفهوم علم الصرف .1

تعرف هبا صيغ الكلمات  كما رأى الغاليٌن علم بأصولعلم الصرف  
يبحث عن  بعبارة أخرى أنو علم بناء اوة وأحواؽبا اليت ليست بإعراب والالعربي

بو نعرف ما تصريف وإعالل وإدغام وإبدال و الكلم من حيث ما يعرض لو من 
 ٘ٔمها يف اعبملة.جيب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل انتظا

عن قواعد أبنية الكلمة أما رأى عبد اؽبادي الفضيلي أنّو علم يبحث فيو و 
أحكامها غًن اإلعرابية أي يتوفر علم الصرف على تبيان كيفية العربية وأحواؽبا و 

ما يعرض ف الكلمة اؼبفردة بتبيان وزهنا وعدد حروفها وحركاهتا وترتيبهما، و تألي
، وبغية أن زيادةوما يف حروف الكلمة من أصالة و غيًن او حذف، لذلك من ت

نتبٌن ذلك بصورة أجلى نأخذ اؼبثال التايل : وىو كلمة ) اصطنع (. فمن علم 
 ٙٔالصرف ننتهى اىل أّن :

 (العٌنو  ىذه الكلمة ىي :)الصاد والنونيف  ويلأ ( اغبروف األص

                                                 
ٔ٘
  ٛص  ،ؼبكتبة العصرية (ت : منشورات ا) بًنو اعبزء األول، مصطفى الغاليٌن، جامع الدروس العربية،  

 ٚعبد اؽبادي الفضيلي، ـبتصر الصرف، ) بًنوت : دار القلم ( ص  ٙٔ
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 .ؽبا ىو ) َصَنَع ( بفتح صبيع حروفها يب( الرتكيب األصل
 .لوزن اجملرد ؽبا ىو ) فعل ( بفتح صبيع حروفها( ا ج

 .( اغبروف اؼبزيدة فيها ىي ) اؽبمزة و الطاء (  د
 .الوزن اؼبزيد فيو ؽبا ىو ) افتعل (

فيها ىو إبدال تاء ) افتعل ( طاء ( التغيًن الصرف الواقع  ح
 .لوقوعها بعد الصاد

 موضوعه .2
اؼبعربة ( تمكنة )األظباء اؼب تو علىاؾبال دراس أما الصرف يقتصرو 
 ٚٔاألفعال اؼبتصرفة ) غًن اعبامدة (.و 

 فائدتهأمهيته و  .3
ليو اؼبعّول يف ضبط صيغ ألّن ع الصرف من أىم العلوم العربية،و 

الكلم، ومعرفة تصغًنىا والنسبة اليها والعلم باعبموع القياسية 
إعالل اوإدغام معرفة ما يعرتي الكلمات من والسماعية والشاذة و 

عامل أن ن األصول اليت جيب على كل أديب و غًن ذلك مإبدال، و او 
يها كثًن من اؼبتأدبٌن، الذين يعرفها، خشية الوقوع يف أخطاء يقع ف

 ٛٔمن ىذا العلم اعبليل النافع. حظ ؽبمال
 وميكن أن يستفاد من دراسة علم الصرف ما يلي :

نطق هبا بية كما وضعت و أ ( اإلقتدار على النطق بالكلمة العر 
 .العرب من قبل

  ٜٔب ( فهم مادة تراث اللغوي العريب.

                                                 
 ٛص  نفس اؼبرجع، ٚٔ
 ٜص اعبزء األول، مصطفى الغاليٌن، جامع الدروس العربية،  ٛٔ
 ٛعبد اؽبادي الفضيلي، ـبتصر الصرف، ص  ٜٔ



 ٔٓ 

صيغ الكلمات العربية هبا  عرفا يعىن بعلم الصرف ىو علم بأصول تفإذا م
تبيان كيفية تأليف الكلمة اؼبفردة و منو  وأحواؽبا اليت ليست بإعراب والبناء

 .بتبيان وزهنا وعدد حروفها وحركاهتا وترتيبهما
 املاضي املبحث الثاين : حملة عن الفعل . ب

 مفهوم الفعل املاضي .1
أبواب علم الصرف من حيث تغيًن الصيغ  حدأالفعل اؼباضي من 

لو كان النحو يشتمل الفعل ف و بأحر حرفا واحدا اوحرفٌن او  إما
ىو من أعضاء اؼبباين اليت فتحت حروفو حيث اإلعراب، و  اؼباضي من

يتأثر  أي ىو ال ،ٕٓسداسياثالثيا كان اورباعيا اوطباسيا او  يف بنائو
م طريقة واحدة ألنو ضد اإلعراب آخره باختالف العوامل بل يلز 

ضمًن إذا اتصل بو واو اعبماعة فيضم و  إال، ٕٔالضدان ال جيتمعانو 
ل على عل اؼباضي ىو كلمة تدالفأّن رأى و  ٕٕرفع اؼبتحرك فيسكن.

تأنيث يئ يف زمان مضى وانقضى، وعالمتو أن يقبل تأ الحصول ش
مًن، مثل : )ذىبَت، ذىبِت، تاء الضبت(، أو الساكنة. مثل : )ذى

زيادة علم الصرف أّن الفعل اؼباضي نظرا من ال نظرا يفو  .ٖٕذىبُت(
هبا قام اؼبعاين اؼبختلفة اؼبوجودة يف كالم يشتمل على ثالثة زيادات، و 

 .إصطالحيا العرب ظباعيا او
 
 
 

                                                 
 ٜٗص.  ٔرومية، ) بًنوت : دار الكتب العلمية ( ج. أضبد بن عبد الباري األىدال، الكواكب الدرية على متممة اآلج ٕٓ
 ٙٗنفس اؼبرجع، ص.  ٕٔ
 ٜٗنفس اؼبرجع، ص.  ٕٕ
 ٙٔ، ص : ين، الدروس العربية اعبزء الرابعمصطفى الغاليي ٖٕ



 ٔٔ 

 وفوائدها أوزان األفعال املاضية املزيدة .ٕ
  املزيد حبرف الثالثي املاضيالفعل  ( أ

الفعل اؼبزيد ىو ما زيد على حروفو األصلية حرف أوأكثر، 
إما من ف )) سألتمونيها (( و والزيادة تكون إما من أحد حرو 

الثالثي وقع الفعل اؼباضي ف ٕٗ)) عٌن (( او)) الم (( الفعل.جنس
فهذا ىو  تضعيف العٌن.حد على اؽبمزة اواأللف او اؼبزيد حبرف وا

 الشرح منها :
 "لَ عَ ف ْ زيد باؽبمزة : "أَ اؼب (ٔ

ىذا الباب باب اإلفعال لكون مصدره على وزن  يسمى
 ٕٙ: ، منهااؽبمزة تفيد الوظائف اآلتية ، فهذهٕ٘اإلفعال

جعل الفعل الالزم متعديا، كبو : التعدية : أي األول، 
 .أقام-أخرج ، قام –خرج 

)دخل يف الزمان أو اؼبكان، كبو : أحبرالدخول الثاين، 
 .يف البحر(

أي تزيل عن اؼبفعول  الثالث، الداللة على السلب
معىن الفعل، كبو: شكا زيٌد فأشكيُتو. أي أزلت 

 شكواه.
اؼبكان)َكثُ َر  كبو : أشجر الرابع، الداللة على الكثرة

 .شجره(
 
 

                                                 
 ٚٙص  ٕفؤاد نعمة، ماخص قواعد اللغة العربية، ) القاىرة : اؼبكتب العلمي للتأليف و النشر ( ج.  ٕٗ
 ٗ، شرح لتصريف العز ) السورابايا : نور اؽبدى ( ص أيب اغبسن الكيالين ٕ٘
 ٛٔ( ص ٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإلسكندرية : ٕٙ



 ٕٔ 

 : ٕٚمها فحصل بالستة اربعة وظائفازاد التفتازاين و 
لوجود الشيئ على صفة كبو أضبدتو، أي األول، 

 .موداوجدتو ؿب
رضها يض لالمر كبو أباع اعبارية، أي عوللتعر الثاين، 

 .للبيع
عل فيضًن الزما اعلم أنو قد ينقل الشيئ اىل أفوقال " و 

أعرض، يقال كّبو أي ألقاه على وجهو وذلك كبو أكّب، و 
ال زين : و قال الزو عرضو أي أظهره فأعرض، و فأكّب، و 

  ثالث ؽبما فيما ظبعنا.
لة التصريفية ثالثة وظائفا فصارت و زاد يف كتاب األمث

 8ٕالتسعة :
 .األول، للمبالغة كبو أشغلت عمرا أى بالغتو يف شغلو

 .الثاين، للصًنورة كبو أقفز البلد أى صار قفزا
 .الثالث، للحينونة كبو أحصد الزرع أى حان حصاده

 اؼبزيد بتضعيف العٌن: "فَ عََّل"(. ٕ
على يسمى ىذا الباب باب التفعيل لكون مصدره 

 ٖٓ: الزيادة تفيد الوظائف اآلتية ، وىذهٜٕوزن التفعيل
ف اغبدث، وتقويتو، واؼببالغة فيو، كبو : تكشياألول، 

فَ   .َذَبَح وَذبَّح ، طَاَف وَطوَّ
التعدية، مثل اؽبمزة : َفرح زيد وفَ رَّْحُتو ، نام الثاين، 

ْمُتو ، وَصَعَد األمُر وَصعَّْدتُو.  الطفُل ونوَّ
                                                 

 ٖٙمسعود بن عمر سعد الدين التفتازاين، شرح ـبتصر التصريف العزي يف فن الصرف ) القاىرة : اؼبكتبة األزىرية للرتاث ( ط. الثامنة ص  ٕٚ
ٕ8
 ٛٔعصوم ابن علي، األمثلة التصريفية ) مكتبة الشيخ سامل بن سعد النبهان ( ص ؿبمد م 

 ٗص  ،اغبسن الكيالين، شرح لتصريف العزأيب  ٜٕ
   ٜٔ( ص ٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات الصرف يف النحو والصرف ) اإلسكندارية :  ٖٓ



 ٖٔ 

عبارة    للداللة علىَلَل""فَ عْ مثل يستخدمالثالث، 
 : مثلكاملة، 

 كَّبَّ : قال أ أكَّب. -
 َىلََّل : قال الإلو إال هللا. -
 َسبَّح : قال لبيك. -

ويستخدم ىذا الفعل اآلن كثًنًا للداللة على الرابع، 
 الصًنورة، مثل :

ر : صًّنه مصرياً  -  .مصَّ
ت : صًنه كويتياً  -  .َكوَّ
 .َعرَّب : صًنه عربياَ  -

الزباذ  مثلة التصريفة وظيفة واحدة ىي كتاب األيف و زيد
 ٖٔ.الفعل من االسم كبو خّيم القوم أى ضربوا اػبيام

كما يستخدم كثًنًا يف التعريب، وخباصة يف اػبطاب 
أي  أي َخزََّن اؼبعلومات، وَشبََّك:التقين، مثل: سّيف 

  ٕٖ:نظرية الزيادة، ىيو  ثالثة وظائفزاد التفتازين و  .راجع
كبو : جّولت، طّوفت، أو  للتكثًن يف الفعلس، اػبام

يف الفاعل كبو مّوتت األبل، أو يف اؼبفعول بو كبو 
 غّلقت األبواب.

لنسبة اؼبفعول اىل أصل الفعل كبو فسّقتو أي  السادس،
 .نسبتو اىل الفسق

للسلب كبو جّلدت البعًن أي أزلت جلده،  السابع،
 ولغًن ذلك.

                                                 
ٖٔ
 ٗٔ النبهان ( صؿبمد معصوم ابن علي، األمثلة التصريفية ) مكتبة الشيخ سامل بن سعد  

 ٖٚمسعود بن عمر سعد الدين التفتازاين، شرح ـبتصر التصريف العزي يف فن الصرف ) القاىرة : اؼبكتبة األزىرية للرتاث ( ط. الثامنة ص  ٕٖ



 ٔٗ 

: الثانية؟ فقيلوىل أو : ىو األلف يف أّن الزائداختو 
أوىل، من اؼبتحرك عند  األوىل ألّن اغبكم بزيادة الساكن

الوجهان ية، ألّن الزيادة باألخر أوىل، و : الثاناػبليل، وقيل
 جائزان عند سيبويو.

 اؼبزيد باأللف : "فاعل"(. ٖ
األلف تفيد  ، وىذهٖٖباب اؼبفاعلة يسمى ىذا الباب

 :ٖٗآلتيةالوظائف ا
ة : وىي وظيفة تكاد تنفرد هبا العربية إذا اؼبشارك األول،

يدل ىذا الفعل على أن الفاعل واؼبفعول يشرتكان يف 
 اغبدث، مثل : سافر، ىاجر ، وجاوز ، وعافاه هللا.

اؼبتابعة : وىي الداللة على عدم انقطاع  الثاين،
 اغبدث، مثل : واليت الصوم، وتابعت العمل.

 ٖ٘ثة وظائفا ىي :و زيد يف كتاب األمثلة التصريفية ثال
األول، ؼبعىن فّعل اليت للتكثًن كبو ضاعف هللا دبعىن 

 .ضّعف
الثاين، ؼبعىن أفعل اليت للتعدية كبو عافاك هللا دبعىن 

 .أعفاك هللا
رد كبو سافر زيد، وقاتلو هللا الثالث، ؼبعىن فعل اجمل

 بارك هللا فيك.و 
 
 

                                                 
  ٗأيب اغبسن الكيالين، شرح لتصريف العز ) السورابايا : نور اؽبدى ( ص  ٖٖ
 ٕٓ( ص ٕٚٓٓرف ) اإلسكندرية : عبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والص ٖٗ
ٖ٘
 ٙٔ  ؿبمد معصوم ابن علي، األمثلة التصريفية ) مكتبة الشيخ سامل بن سعد النبهان ( ص 



 ٔ٘ 

 الثالثي املزيد حبرفنيب(. الفعل املاضي 
 أوزان :يادة على طبسة وىذه الز 

 زيادة ألف ونون "اِنْ َفَعَل"(. ٔ
الفعل اؼبتعدي الزماً، لذالك تسمى ووظيفتها قلب 

 اوعة" ، كأن اؼبفعول بو قد تطاوعتىذه النون نون "اؼبط
 للفعل فصدر عنو ىو:

 .نكسراكسرُت الشيء ف -
 .وفتحتو فانْ َفَتحَ  -
 .وقدتو فانَقادَ  -

 ف وتاء "افتعل"زيادة أل(. ٕ
 دي عدة وظائف، أمهها:وتؤ 

االشرتاك يف اغبدث، وىذا االشرتاك خيتلف  األول،
عن"اؼبشاركة" اليت رأيتها مع"فاعل"حيث تكون بٌن 
اثنٌن فقط، أما"افتعل"فتفيد االشرتاك بٌن اثنٌن أو 

 أكثر:
 اقتتل زيد وعمرو. -
 اقتتل زيد وعمرو وفالن وفالن. -

فيو : تكشيف اغبدث وتقويتو واؼببالغة الثاين، 
فالفعل"بلغ" تزيده تكشيفا وقوة حٌن تقول: ابتلع، 

 وكذلك قلع واقتلع.



 ٔٙ 

يف  وقد ورد ذلك القراءن الكرًن كثًنًا وخباصة
الفعل"ضَبََل" الذي يزاد فيصًن "ِاْحَتَمَل"، وكذلك الفعل 

 ٖٙ"َكَسَب" يصًن"اِْكَتَسَب".
ؤِمِنٌَن وَ ذلك قولو تعاىل: ومن 

ُ
ِت ﴿َوٱلَِّذيَن يُؤُذوَن ٱؼب ؤِمنََٰ

ُ
ٱؼب

ِبيًنا اَوِإشبً  انً ُبوْا فَ َقِد ٱحَتَمُلوْا هُبت َٰ ِبَغًِن َما ٱكَتسَ   ٖٚ﴾. مُّ
  اؼبطاوعة، أي جعل اؼبتعدي الزماً : الثالث،

 .اجتمع = صبعتو -
 .التفتَلَفتُُّو =  -
 اقرتب. قرَّبتو = -

 االزباذ. مثل : الرابع،
 امتطى : ازبذ مطية. -
 ٖٛاكتال : ازبذ كياًل. -
 ٜٖ.اختبز : ازبذه خبزا  -

 ٓٗ.للطلب اػبامس،
 .اكتد أى طلب منو الكدّ  -

 .ؼبعىن تفاعل السادس،
 .اختصم دبعىن زباصم -

زيد يف كتاب األمثلة التصريفة وظيفة واحدة ىي و 
 ٔٗؼبعىن فعل كبو اجتذب دبعىن جذب.

 
                                                 

 ٕٔ( ص ٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإلسكندرية :  ٖٙ
 ٛ٘ :سورة األحزاب  ٖٚ
 ٕٕ( ص ٕٚٓٓسكندرية : عبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإل ٖٛ
 ٕٗمعصوم بن علي، األمثلة التصريفية ) سورابايا ، مكتبة سامل نبهان : ؾبهول السنة ( ص ٜٖ
 ٕٗ، ص نفس اؼبرجع ٓٗ
ٗٔ
 ٕٗ ص نفس اؼبرجع، 



 ٔ1 

 زيادة تاء وألف"تفاعل" (.ٖ
 تفيد الوظائف اآلتية :

 . وأكثراالشرتاك بٌن اثنٌن األول،
 مثل: ذبادل زيد وعمرو وفالن وفالن.

دعاء باالتصاف بالفعل مع التظاىر، أي اال الثاين،
 انتفائو عنو :

 .مثل : تناوم ، سبارض ، تَ َغاََب، تَ َعاَمى
 .اؼبطاوعة، أي جعل اؼبتعدي الزماً  الثالث،

 باعدتو فتباعد ، َواَلْيُتُو فتواىل.مثل : 
  ٕٗ: يفية وظيفتان مهاو زيد يف كتاب األمثلة التصر 

األول، للوقوع تدرجيا كبو توارد القوم وردوا دفعة بعد 
  .أخرى

رد كبو تعاىل وتسامى أى عال لتأدية معىن اجملالثاين، و 
 ظبا.و 

 زيادة تاء وتضعيف العٌن "تَ َفعََّل"(. ٗ
يف االتصاف بالفعل، التكلف : أي االجتهاد  األول،

ال يف الصفات وال يكون إ وإظهار الرغبة يف ذلك،
 مثل : ذبّلد ، تكّرم ، تشّجع. اغبميدة

َد الرمَل أىاالزباذ  الثاين،  ازبذه وسادة. مثل : تَ َوسَّ
مثل : عّلمتو اؼبتعدي الزمًا أي جعل  الثالث، اؼبطاوعة

 أَدَّبتو فتأّدب. –فتعّلم 

                                                 
ٕٗ
 ٕٓ ص نفس اؼبرجع، 
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جتهاد يف االبتعاد عن معىن أي اال جنيبالت الرابع،
َد : ترك اؽبجود الفعل  تأّّث : ترك  –مثل : تَ َهجَّ

 ٖٗاإلّث.
 .كبو تأميت اؼبرأة أي صارت أميا للصًنورة اػبامس،

للداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد السادس، 
 .كبو ذبرع زيد أي شرب جرعة بعد جرعة أخرى

كبو تعجل الشيئ أى طلب عجلتو، للطلب  السابع،
 ٗٗتبينو أى طلب بيانو.و 

َعلَّ" زيادة(. ٘  ألف وتضعيف الالم "ِاف ْ
من األفعال الدالة وىذا الوزن اليكون اال الزما، ويأيت 

على األلوان والعيوب من أجل اؼببالغة، مثل : ِاْخَضرَّ 
.  وابْ َيضَّ

ويستخدمو كثًناً اؼبعلقون على مباريات كرة القدم حٌن 
.  ومنو : اعرجَّ ، واحولَّ ، يقولون : اضبّر اؼبلعب أو ابيضَّ

.  واعورَّ
 ج(. الفعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة أحرف.

ويأيت على أوزان أربعة، لكن أشهرىا وأكثرىا استعماال وزن 
 "استفعل" أي بزيادة ألف وسٌن وتاء، وتفيد الوظائف اآلتية:

 (. استفعل:ٔ
 الطلب : وىو أيضا أمهها وأشيعها: األول،
 استغفر : طلب الغفران. -
 الفهم.استفهم : طلب  -

                                                 
  ٖٕ( صٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإلسكندرية :  ٖٗ
 ٕٕلة التصريفية ) سورابايا ، مكتبة سامل نبهان : ؾبهول السنة ( ص معصوم بن علي، األمث ٗٗ
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 استأمر : طلب األمر. -
 التحول والتشبيو : الثاين،
 .استحجر الطٌن : صار حجرا -
 .فالن : تشبيو باألسد استأسد -

 اعتقاد الصفة : الثالث،
 .استكَّبتو : اعتقدتو كبًنا -
 ٘ٗاستعظمتو : اعتقدتو عظيما. -

 جعل اؼبتعدي الزما : الرابع، اؼبطاوعة أى
 أحكمتو فاستحكم. -
 .و فاستقامأقمت -

 اختصار اغبكاية : اػبامس،
 ٙٗ.اسرتجع : قال إنا  وإنا إليو راجعون

كبو استجرأ أى تكلف اعبراءة و السادس، للتكلف 
 ٚٗ.الشجاعة

زيد يف كتاب األمثلة التصريفية وظيفة واحدة ىي و 
 8ٗؼبعىن فعل اجملّرد كبو استقّر أى قّر.

مهزة الوصل،  " إفعوعل " بزيادةينقل الثالثي اىل وزن  (.ٕ
الواو بٌن العينٌن فإفادات ىذا وتضعيف العٌن، و 

 : ٜٗالوزن
 كبو احدودب زيد أي اشتّدحدبو للمبالغة األول،

                                                 
 ٕٗ( ص ٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإلسكندرية :  ٘ٗ
 ٕ٘( ص ٕٚٓٓعبده الراجحي، مهارات العربية يف النحو والصرف ) اإلسكندرية :  ٙٗ
 ٕٛبايا، مكتبة سامل نبهان : ؾبهول السنة ( ص ؿبمد معصوم بن علي، األمثلة التصريفّية ) سورا ٚٗ
ٗ8
 ٕٛ ص نفس اؼبرجع، 

 ٕٛص  نفس اؼبرجع، ٜٗ
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 أي حال معن فعل اجملرد كبو إحلوىل التمر الثاين،
" افعال " بزيادة مهزة الوصل،  ينقل الثالثي اىل وزن (.ٖ

 : ٓ٘تضعيف الالم. فلو وظيفةالعٌن، و  األلف بعدو 
للمبالغة ىف الدخول يف الصفة، كبو : اصفار اؼبوز أى 

 اشتد اصفراره
ن " افعول " بزيادة مهزة الوصل ينقل الثالثي اىل وز  (.ٗ

ؼببالغة الالزم، كبو  ٔ٘لو وظيفة :والواولن بعد العٌن، و 
 .اخروط شعاع الشمس

 .ٕ٘. داللة الفعل املاضي2
 لألفعال وظيفتان أساسيتان مها :

داللية الزمنية , وىي بيان زمن الفعل ) اؼباضي   أ. الوظيفة ال
 اغباضر   اؼبستثبل (

ب. الوظيفة الداللية اؼبعنوية , وىي تتعلق باؼبعىن الذي يتضمنو 
 الفعل
 الشرح :

 :وظيفتو الزمنية   (ٔ
 الداللة على حدوث الفعل يف الزمن اؼباضي , وىذا ىو األصل أ (

من خالل بعض القرائن  قد يدل على الزمن اغباضر واؼبستقبل ب (
اللفظية أو اؼبعنوية، مثل داللة الفعل اؼباضي على اغباضر إذا اقرتن 

( , كبو ) اآلن اقبزت عملي   ببعض الظروف الدالة على اغباضر
 تنازلت لك . كبو : بعتك،  ويف صيغ العقود
                                                 

 ٖٓص ، نفس اؼبرجع ٓ٘
 ٕٖ ، صنفس اؼبرجع ٔ٘
  ٕٙٔٓينايًن  ٔٓيف   ٖٖٕٖٔٙٚٗ=http://www.startimes.com/f.aspx?tإبراىيم طوقان نعمان، داللة األفعال و وظائفها مضغوط من  ٕ٘

   ٖٓ.ٖٔالساعة 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32476313
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دل على الوقوع يف الزمن   إذا ما سبق ب" ما " النافية ج (
كبو ) أدرس درسي منذ ساعتٌن  الزمن اغباضر مستمرا إىل  اؼباضي

 ( وما انتهى
 إذاكبو) قبل إذا دخلت عليو إذا الشرطية،يدل على الزمن اؼبستد ( 

كبو :  (، أو وقع بعد أداة ربضيضإليك باغبسىن أحسنت عاملتين
 ) ىالَّ أجبت عن سؤايل (

 وظيفتو اؼبعنوية : (ٕ
عاين اليت تتضمنها ومن لألفعال اؼباضية وظائف كثًنة تتعلق باؼب  أ (

االنتقال   التغيًن   السرعة   التبدل   الوصف     أبرزىا : اغبركة
   اغبيوية   اػبوف   القلق. اؼبتحرك 

رك والذي يكثر فيو تلعب دورا بارزا يف السرد القصصي اؼبتحب ( 
 .(اؼباضي الناقص ) كان  استعمال الفعل

 نساءالج. املبحث الثالث : سورة 
فق الرواة على أن ىذه السورة مدنية أي نزلت بعد اؽبجرة لقد ات

أّن ما اشتملت عليو ها أفضل الصالة وأمت التسليم، و امدية على صاحب
م دولة تنظم عالقاهتا بغًنىا، يدل على أهنا نزلت بعد أن كانت لإلسال

بعد أن مّن هللا تعاىل على الذين استضعفوا يف األرض وجعلهم أئمة و 
 ر هللا تعاىل فيها.يهدون بأم

وقد روي أّن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : شباىن آيات نزلت يف 
غربت. أوؽبن) يريد ذه األمة فبا طلعت عليو الشمس و سورة النساء خًن ؽب

 هللا عليميتوب عيكم ونن الذين من قبلكم و يهديكم سهللا ليبٌن لكم و 
يريد الذين عليكم و هللا يريد أن يتوب وحكيم ( النساء، والثانية : )

ثة : ) يريد هللا أن الثالالنساء، و  يتبعون الشهوات أن سبيلوا ميال عظيما (
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) إّن هللا ال  الرابعة : خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا ( النساء، و 
من لدنو أجرا عظيما (  يرتيضاعفها و إن تك حسنة يظلم مثقال ذرة و 

تنهون عنو نكفر عنكم سيئاتكم  ااػبامسة : ) إن ذبتنبوا كبائر مالنساء، و 
 : ) إّن هللا ال يغفر أن يشركالسادسة ( النساء، و ندخلكم مدخال كرميا و 

بعيدا ( من يشرك با فقد ضل ضالال ؼبن يشاء و  يغفر ما دون ذلكبو و 
لو أهنم إذ ا من رسول إال ليطاع بإذن هللا و ما أرسلنالسابعة : ) و النساء، و 

استغفر ؽبم الرسول لوجدوا هللا توابا تغفروا هللا و ا أنفسهم جاءوك فاسظلمو 
من يعمل سوءا او يظلم نفسو ّث يستغفر الثامنة : ) و رحيما ( النساء، و 

 هللا جيد هللا غفورا رحيما (.
تدل على أنو اذبو اىل إن صحت ىذه الرواية عن ابن عباس فإهنا و 

كلو إال فإّن القرآن  عدل هللا ورضبتو بعباده، وفتحو باب التوبة و اؼبغفرة. و 
 غربت.ذه األمة فبا طلعت عليو الشمس و آياتو خًن ؽببكل سورة و 

سورة النساء ىي سورة مدنية، ففيها عٌّن القرآن الكرًن العالقات 
ما ينبغي أن تنهجو اجملتمعات ة اليت تربط الناس بعضهم ببعض، و اإلنساني

راىا الطبيعى الذي الفاضلة يف جعل العالقة اإلنسانية األصيلة تسًن يف ؾب
فيها ما حده هللا تعاىل لعالج و رظبو رب العاؼبٌن دبقتضى الفطرة، 

 اعبماعات.نحرف بو ذوو األىواء من اآلحاد و اإلكبراف الذي ي
 إبتدئت السورة الكرمية ب :

بيان اإلرتباط اإلنساين اعبامع الذي تلتقى عنده البشرية صبيعها،  .ٔ
َٰٓأَيَُّهب ٱنى  فقال سبحانو : ) ه و ۡفٖس يَ  بُس ٱت قُىاْ َرب ُكُم ٱن ِذي َخهَقَُكم ّمِ

ِحدَٖة َوَخهََق ِمۡىَهب َسۡوَجَهب  .....     (َو 
جٌن  نفي عن العالقة بٌن الزو تكوين األسرة اإلسالمية، و  بيان .ٕ

 الذكر .....  كالعالقة بٌن أنثى اغبيوان و 
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 وانية ....بيان أّن باب التوبة مفتوح ؼبن يقع يف ىذه اػبطيئة اغبي .ٖ
َٰٓأَيَُّهب ):ن الناحية اؼبالية فقال سبحانوبيان عالقة اإلنسان بغًنه م .ٗ يَ 

َٰٓ أَن تَُكىَن  ِطِم إَِل  نَُكم بَۡيىَُكم بِٱۡنبَ  اْ أَۡمَى  ٱن ِذيَه َءاَمىُىاْ ََل تَۡأُكهُىَٰٓ

ىُكۡم   َزةً َعه تََزاٖض ّمِ  .... (  تَِج 

 بٌن عاقبة كليهماو بيان التالزم بٌن اإلختيال والفخر والبخل،  .٘
ي  بِِهُم ).... ُسىَل نَۡى تَُسى  يَۡىَمئِٖذ يََىدُّ ٱن ِذيَه َكفَُزواْ َوَعَصُىاْ ٱنز 

َ َحِديٗثب  (.ٱۡۡلَۡرُض َوََل يَۡكتُُمىَن ٱَّلل 
 ٖ٘.وغًن ذلك من التعامل اإلنسانية .ٙ

                                                 
 ٕٚ٘ٔ - ٕٙ٘ٔ ؿبمد ابو زىرة، زىرة التفاسًن، ) دار الفكر العريب، ؾبهول السنة ( ص ٖ٘




