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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها

 نساءاليف سورة  املزيدة األفعال املاضية املبحث األول : أوزان . أ
فتعرض الباحثة البيانات وىي األفعال ادلزيدة اليت للل  أن حيقبل 

ترد فيها زيادة حبرؼ او حرفني  او ثالثة أحرؼ  ىذه األفعال مأخوذة 
الفعل ادلاضي الثالثي ادلزيد اليت  أوزانمن سورة النساء. فهذه ىي 

 : ما يلليوضعت الباحثة في
 األفعال ادلاضية ادلزيدة حبرؼ .1

ٌُُ (ٛٔ)أية  أَۡػزَۡذَّب ( ٙٔأية ) أَۡصيََذبأفعل :  -  أََسدرُّ
ُٚ (  ٕٓأية ) ٌُۡ(  ٕٔ)أية  أَۡفَع (  ٖٕ)أية  أَۡسَظۡؼَُْن

ٌُۡ(  ٖٗ)أية  أَّفَقُ٘اُْ(  ٕٗ)أية  أُِدوُ  (  ٖٗ)أية  أََغۡؼَُْن
لَُ ۡٞ ُئِىَ ُقَۡجِيلَُ(  ٓٙ)أية  أُِّضَه ِ ٍِ ُ (  ٓٙ)أية  أُِّضَه

ٌَُ(  ٗٙ)أية  أَۡسَعۡيَْب(  ٕٙ)أية  أََسۡدَّب ُ ؼَ ّۡ (  ٜٙ)أية  أَ
ٌُٖ(  ٖٛ)أية  أَرَاُػ٘اُْ(  ٜٚ)أية  أََصبثَلَُ )أية  أَۡسَمَغ

اُْ(  ٛٛ)أية  أََظوُ (  ٛٛ ۡ٘ )أية  أََػذ َُىُُُٔ( ٜٔ)أية  أَۡىقَ
ذَُ(  ٖٜ َۡ ٌَُ(  ٕٓٔ)أية  أََق (  ٕ٘ٔ)أية  أَۡعيَ

َْب ُ(  ٕٛٔ)أية أُۡدِعَشِدُ ۡٞ َد ۡٗ  (.ٖٙٔ)أية  أَ
ۡذُفّعل :  - ٍَ وَُ(  ٖٕ)أية  ُدّشِ ۡىَْبُ(  ٕٖ)أية  فَع  َّض 

ۡذُ(  ٚٗ)أية  ٍَ ُ (  ٕٙ)أية  قَذ  ۡشرََْب  ثَٞ ذَُ(  ٚٚ)أية أَخ 
ٌُۡ(  ٔٛ)أية  ُٖ ُ(  ٜٓ)أية  ىََغي َط ٌُ ُٖ ف ى  َ٘ (  ٜٚ )أيةرَ
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لَُ ََ ُ(  ٖٔٔ)أية  َػي  َْب ۡٞ ص  ٌَُ(  ٖٔٔ)أية َٗ )أية  َمي 
ٔٙٗ.) 

ٌُُفاعل :  - ُ ۡغز ََ
ُ (  ٖٗ)أية  ىَ  ٌۡ زَيُُ٘م ُ(  ٜٓ)أية  فَيَقَ  ٌۡ ُ ذَۡىز َج 

 (.ٜٓٔ)أية 
 األفعال ادلاضية ادلزيدة حبرفني .2

ُ  (ٕٖ)أية  ٱۡمزََغجُ٘اُْ  : افتعل -  َِ (  ٕٖ)أية ٱۡمزََغۡج
ُ   ٙ َُلَ(  ٛٗ)أية ٱۡفزََش ٌُ ُ ُ(  ٖٛ)أية ر جَۡؼز ٌۡ )أية ٱۡػزََضىُُ٘م

ٜٓ  )ُ ٌۡ ُ ۡأَّْز ََ ُ(  ٖٓٔ)أية ٱۡغ َو ََ (  ٕٔٔ)أية ٱۡدزَ
ُ(  ٕ٘ٔ)أية  ٱر َخزَُ ٘اُْ(  ٖٚٔ)أية ٱۡصدَادُٗاْ َُ ٱۡػزََص

 (.ٚ٘ٔ)أية ٱۡخزَيَفُ٘اُْ(  ٙٗٔ)أية 
زٌُُتفاعل :  - ۡٞ َظ ُ(  ٕٗ)أية رََش  ٌۡ ُ َضۡػز  (.ٜ٘)أية رََْ 
ى ُتفّعل :  - َ٘ َُِ(  ٓٛ)أية  ُٚ رَ  (.٘ٔٔ)أية  رَجَٞ 

 األفعال ادلاضية ادلزيدة بثالثة أحرؼ .3
زَۡؼزٌُ:  استفعل - َۡ (  ٗٙ)أية ٱۡعزَۡغفَُشٗاُْ(  ٕٗ)أية  ٱۡعزَ

ُ ٌُ ُٖ ُىَ ُ(  ٗٙ)أية ٱۡعزَۡغفََش (  ٖٚٔ)أية ٱۡعزََْنفُ٘اْ
 (.ٖٚٔ)أية ٱۡعزَۡنجَُشٗاُْ

 املبحث الثاين : فوائد األفعال املاضية  . ب
ُُُِ﴿ ٙٔ األيةيف ظهر  .ٔ ٱى زَا ُفََُُٗ ٌۡ ُْن ٍِ ُ ب َٖ ِْ ُرَبثَبُُ َٝۡأرَِٞ  ُفَاُِ ب  ََ ُٕ برُٗ

ُُأَۡصيََذبَُٗ  ُ ُئِ
ب ۗٓ ََ ُٖ ْۡ َُػ َُفَأَۡػِشُظ٘اْ بُُٱّلل  ًَ ِدٞ اٗثبُس   ٘ ُرَ َُ الفعل  ﴾َٙٔمب

عللى وزن  القطع يف أولو مهزة" بزيادة  ادلاضي ادلزيد حبرؼ " أصللحا
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لقصد لللدخول يف الشيئ و ىي لللتعدية و  من فوائد ىذا الوزنأَفػَْعَل  و 
لوجدان د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ولللمبالغة و لوجو ادلكان و 

لللحينونة. وتدخل ىذا يف صفة ولللصريورة ولللتعريض ولللسللب و الشيئ 
صار صاحلني. ظهرت الفعل " أصللحا " فائدة لللصريورة  فيعىن هبا 

بللها او بعدىا  ىذه الفائدة دون آخر بسبب تعللق الفعل بكللمة ق
ال عللى حال شخصني اثنني يتوبان " دلي ... إن تاباو ..فتشري " 

تائبني  ايصللحان من ادلسألة. فتكون األية ) ...... و إن صار و 
 صاحلني فأعرضوا عنهما ..... (.و 

َغذُِ﴿ ٛٔظهر األية  .ٕ ۡٞ ىَ ثَخَُُُٗ ۡ٘ ُُٱىز  َُ يُ٘ ََ َُٝۡؼ َِ ُئِرَاُُبدُُِ ٱىغ ُِِّٞىي ِزٝ   ٚ َدز 

َُدعَُ ٌُ ُٕ دَُُشُأََدذَ ۡ٘ ََ َُِقَبَهُئُِِّّٜرُۡجُذُُٱۡى ََلُُٱۡىـ   ََُِٗ ُُٱى ِزٝ ٌۡ ُٕ َٗ ُ َُ ٘رُ٘ َُ َٝ

ُ ب َٗ ُأَِىٞ َُػزَاثًب ٌۡ ُٖ ُىَ ُأَۡػزَۡذَّب ئَِل
ىَ   ْٗ ُ ُأ الفعل ادلاضي ادلزيد  ﴾ ١ُٔمف بس  
فوائد  من  و عللى وزن أَفػَْعلَ  " بزيادة مهزة القطع يف أولو أعدّ حبرفني " 
د ما لوجو صد ادلكان وو لقلللتعدية ولللدخول يف الشيئ و ىي  ىذا الوزن

اشتق منو الفعل يف الفاعل ولللمبالغة ولوجدان الشيئ يف صفة 
تدخل ىذا الفعل " أعتدنا . و لللحينونةولللسللب و لللتعريض ولللصريورة و 

" فائدة لللمبالغة  فيعىن ذلا بالغ يف اإلعتداء. ظهرت ىذه الفائدة دون 
ذلم عذابا  ...للمة قبللها او بعدىا  فتشري "كأخر بسبب تعللق الفعل ب

مأدلون با عذابا أليما. فتكون ليما " دليال عللى حاذلم معذبون و أ
 ..... ( يف اعتداء هللا ونمألومو و  وناألية ) ..... أولئك معذب

ُُۡ ﴿ ٕٓيف األية  ىذا الفعل " أردمت " .ٖ ئِ ٌََُُُ ٖجُُٱۡعزِۡجذَاهَُُأََسدرُّ ۡٗ َص

ءَُ َٗ ُ ٖج ۡٗ َُص َُ َنب َُشٍُۡٞ  ُٔ ْۡ ٍِ ُ ُرَۡأُخزُٗاْ ُفَََل ُقَِْطبٗسا  ِ ُٖ ُئِۡدذَى  ٌۡ ُ ز ۡٞ ُُ ارَ ب 
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بُُۥأَرَۡأُخزَُُُّٗٔ ْٗ جِٞ ٍُّ بُ َٗ ئِۡث َٗ بُ ْٗ
زَ  ٖۡ فهو فعل فاعل  يتكون من فعل و  ﴾ٕٓثُ

مهزة القطع ويعللل  تدةبزيا لَ عَ فػْ ىذا الوزن من وزن أَ ماضي ومت فاعللو و 
ت سكون حرؼ عللة الواو ىذا من دائرة اإلعالل  فقللبيف عني فعل. و 

 من عني فعل أرود اىل ما قبللها فيكون أرود.
ا الوزن لو فوائد منها لللتعدية ولللدخول يف الشيئ ولقصد ادلكان ىذ

لوجدان الشيئ يف شتق منو الفعل يف الفاعل ولللمبالغة و لوجود ما او 
لللحينونة. لكن فائدة مطابقة لللصريورة ولللتعريض ولللسللب و صفة و 
ىذا ظهر بسبب تعللقو مبا و فائدة لللتعدية دون أخر  و فعل ىذلذا ال

إستبدال زوج  أردمتو إن  ﴿قبللو او بعده فأصل آية إذ ديكن حتلليللها 
 .أن تستبدلوا زوجا واريدإن تى و أ ﴾..... 

فَُُ﴿ ٕٔيف األية  ظهر .ٗ ۡٞ َم ُُۥرَۡأُخزََُُُُّٗٔٗ قَۡذ َٗ ُٚ ُُأَۡفَع  ٚ ُئِىَ ٌۡ ثَۡؼُعُن

ٍُِّ ُْنٌُ ٍِ ُ َُ أََخۡز َٗ قًبَُغِيٞٗظبُثَۡؼٖطُ الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ  ﴾ ٕٔٞثَ 
من فوائد ىذا الوزن   و أَفْػَعَل " أفضى " بزيادة مهزة القطع عللى وزن 

د ما اشتق منو لوجو لللتعدية ولللدخول يف الشيئ ولقصد ادلكان و ىي 
بالغة ولوجدان الشيئ يف صفة ولللصريورة لللمالفعل يف الفاعل و 
لفائدة وجود ما اشتق  فيفيد ىذا الوزن .لللحينونةولللتعريض ولللسللب و 

ر من الفوائد  فيكون ىذه األية وقد منو الفعل يف الفاعل دون أخ
قد تباشروا بعضكم وجد فيهم اجلماع فصار    ) وكيف تأخدونو و 

ظهرت بسبب تعللق الفعل مبا اىل بعض باجلماع  ..... وىذه الفائدة 
 بعده " أخذن منكم ميثاقا غلليظا ".قبللو و 
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ۡذُ ﴿ ٖٕاألية  رظه .٘ ٍَ ُُُدّشِ ٌۡ رُُن  َ٘ أََخ َٗ ُ ٌۡ ثََْبرُُن َٗ ُ ٌۡ زُُن  َٖ  ٍ ُ ُأ ٌۡ ُن ۡٞ َػيَ

ُ ثََْبُد َٗ ُ ٌۡ زُُن يَ  َخ  َٗ ُ ٌۡ زُُن   َ َػ ُُٱۡۡلَرَُِٗ ثََْبُد ُُٱۡۡلُۡخذَُِٗ ٌُ زُُن  َٖ  ٍ ُ أ َٗ ُٜ زِ
ُٱى  

ُ َِ ٍِّ ُ رُُنٌ  َ٘ أََخ َٗ ُ ٌۡ ؼَخُِأَۡسَظۡؼَُْن َظ  ُ ُٱىش  َسثَ  َٗ ُ ٌۡ َُِّغب ئُِن ُذ  َٖ  ٍ ُ أ َُٗ ٌُ ُئِجُُن
زُِٜٱى  

ُ ٌُ َُِِّّغب ئُِن ٍِّ ُ ُُدُجِ٘سُمٌ زِٜفِٜ
ُدََخۡيزٌُُُٱى   ُرَُنُّ٘٘اْ ٌۡ ُى  ُفَاُِ  ِ ِٖ ُثِ دََخۡيزٌُ

ُ ٌُ ُأَۡثَْب ئُِن ئُِو
َديَ   َٗ ُ ٌۡ ُن ۡٞ َُػيَ ُُجَْبَح ُفَََل  ِ ِٖ َُِثِ أَُُُٱى ِزٝ َٗ ُ ٌۡ جُِن

ُأَۡصيَ  ِۡ ٍِ

ُ َِ ۡٞ ُثَ ؼُ٘اْ ََ ُِِرَۡج ۡٞ ُقَذُُۡٱۡۡلُۡخزَ ب ٍَ ُ ُئُُِئَِل  َُُُُ َعيََفۗٓ بُُٱّلل  َٗ ِدٞ ُس  َُغفُ٘ٗسا َُ َمب

الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ " حّرمت " بتضعيف العني عللى  ﴾ ٖٕ
  ومن فوائده لللتعدية التاء الساكنة فاعللوو  لبناء اجملهول لَ ع  وزن فػَ 

ثري ولنسبة ادلفعول اىل الفعل ولسللب أصل الفعل لللداللة عللى التكو 
لفائدتني مها فعل من اإلسم.  فيفيد ىذا الوزن الختاذ المن ادلفعول و 

لكن ىذا الفعل يبىن عللى لللتعدية ولنسبة ادلفعول اىل أصل الفعل  و 
بناء اجملهول الذي ينوب نائب الفاعل عللى مكان ادلفعول فُخفي 

ألول حّرمت أى ىو حّرم كون ىذه األية الوجهني اادلفعول. فت
ت علليكم أمهتكم .... أى األخرين  علليكم والثاين حّرمأمهَتكم و 

 نسبهم باحلرام او ارم.
ۡذُ ﴿ ٖٕاألية  ظهر .ٙ ٍَ ُُُدّشِ ٌۡ رُُن  َ٘ أََخ َٗ ُ ٌۡ ثََْبرُُن َٗ ُ ٌۡ زُُن  َٖ  ٍ ُ ُأ ٌۡ ُن ۡٞ َػيَ

ُ ثََْبُد َٗ ُ ٌۡ زُُن يَ  َخ  َٗ ُ ٌۡ زُُن   َ َػ ُُٱۡۡلَرَُِٗ ثََْبُد ُُٱۡۡلُۡخذَُِٗ ٌُ زُُن  َٖ  ٍ ُ أ َٗ ُٜ زِ
ُٱى  

ٌُۡ ٍُُِّأَۡسَظۡؼَُْن ُ رُُنٌ  َ٘ أََخ َُٗ ؼَخَُِِ َظ  ُُٱىش  ٌُ ئِجُُن
َسثَ   َٗ ُ ٌۡ َُِّغب ئُِن ُذ  َٖ  ٍ ُ أ َُٗ

زُِٜٱى  

ُ ٌُ َُِِّّغب ئُِن ٍِّ ُ ُُدُجِ٘سُمٌ زِٜفِٜ
ُدََخۡيزٌُُُٱى   ُرَُنُّ٘٘اْ ٌۡ ُى  ُفَاُِ  ِ ِٖ ُثِ دََخۡيزٌُ

ُ ٌُ ُأَۡثَْب ئُِن ئُِو
َديَ   َٗ ُ ٌۡ ُن ۡٞ َُػيَ ُُجَْبَح ُفَََل  ِ ِٖ َُِثِ أَُُٱى ِزٝ َٗ ُ ٌۡ جُِن

ُأَۡصيَ  ِۡ ٍُُِ

ُ َِ ۡٞ ُثَ ؼُ٘اْ ََ ُِِرَۡج ۡٞ ُئُُِٱۡۡلُۡخزَ َُعيََفۗٓ ُقَۡذ ب ٍَ ُ َُُُُ ئَِل  بُُٱّلل  َٗ ِدٞ ُس  َُغفُ٘ٗسا َُ َمب

الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ " أرضعنكم " بزيادة مهزة القطع  ﴾ ٖٕ
والنون فاعللو وكم مفعول   ومن فوائده لللتعدية أَفػَْعَل عللى وزن 
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ما اشتق منو الفعل يف  دلوجو ولللدخول يف الشيئ ولقصد ادلكان و 
ولللصريورة ولللتعريض لوجدان الشيئ يف صفة الفاعل ولللمبالغة و 

ية.فتكون األية ىو فيفيد ىذا الوزن لفائدة التعد لللحينونة.ولللسللب و 
أمهتكم  الثانية اليت تعطى الرضاعة لكم حّرم أمهتكم وبناتكم.. و 

...... 
ذَُُُُٗ﴿ ٕٗاألية  ظهر .ٚ ۡذَصَْ  َُ ُُٱۡى َِ ُُءُِٱىَِّْغب ٍُِ  ٌۡ ُُْن  ََ ۡٝ َ ُأ يََنۡذ ٍَ ُ ب ٍَ ُ ئَِل 

ُ َت ُِِمزَ  َُُٗٱّلل  ُ  ٌۡ ُن ۡٞ ِىُنٌُُأُِدوُ َػيَ  َ٘ ٍۡ َ ُثِأ ُرَۡجزَغُ٘اْ ُأَُ ٌۡ ِىُن
ُرَ  َسا َء َٗ ُ ب  ٍ ُ ىَُنٌ

بُ ََ ُفَ  َِ ِفِذٞ َغ  ٍُ َشُ ۡٞ َُغ َِ ۡذِصِْٞ زَۡؼزٌٍُُّ َۡ ُُِٔٱۡعزَ ُفَُُۦثِ  ِ ُٖ ْۡ ٍِ ُ ُِ ُٕ ُِ  برُ٘ ُٕ ُأُُجَ٘س

ََلُجُُ َٗ ُ
 
بُفَِشَٝعٗخ ََ ُفِٞ ٌۡ ُن ۡٞ َُِْٔبَحَُػيَ ُثِ زٌُ ۡٞ َظ ُُۦرََش  ُثَۡؼِذ ِۢ ُُٱۡىفَِشَٝعِخُ ٍِ  ُ ئِ

َُ ُُٱّلل  ب َٗ َُدِنٞ ب ًَ َُػِيٞ َُ الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ " أحّل "  ﴾ َٕٗمب
لبناء اجملهول أَفْػَعَل بأن زيدت اذلمزة يف أولو عللى وزن  بتضعيف الالم

صد لقول يف الشيء و لدخمن فوائده  لللتعدية و وفاعللو تقدير ىو   و 
د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء لوجو ادلكان و 

لللحينونة. فيفيد ىذا الوزن يف صفة ولللصريورة ولتعريض ولسللب و 
لكن ىذا الفعل يبىن عللى بناء اجملهول الذي و   يةلللتعد لفائدة ىي

ىذه  ينوب نائب الفاعل عللى مكان ادلفعول فُخفي ادلفعول. فتكون
 كم.األية الوجهني األول أحّل أى ىو حيّل ما وراء ذلكم ل

ذَُُُُٗ﴿ ٕٗيف األية  أما فعل " استمتعتم بو "و  .ٛ ۡذَصَْ  َُ ُُٱۡى َِ ُٱىَِّْغب ءٍُِِ

َتُ ُِمزَ   ٌۡ ُُْن  ََ ۡٝ َ يََنۡذُأ ٍَ بُ ٍَ ُ ُِئَِل  َُُٗٱّلل  ُ  ٌۡ ُن ۡٞ ُأَُُُأُِدوُ َػيَ ٌۡ ِىُن َسا َءُرَ  َٗ بُ  ٍ ىَُنٌُ

ٍُۡ َ ُثِأ ُرَۡجزَغُ٘اْ ب ََ ُفَ  َِ ِفِذٞ َغ  ٍُ ُ َش ۡٞ َُغ َِ ۡذِصِْٞ ٍُّ ُ ِىُنٌ زَۡؼزٌَُ٘  َۡ ُُِٔٱۡعزَ ُُۦثِ  ِ ُٖ ْۡ ٍِ

ُِ ُ فَُ ُٕ ُِ  برُ٘ ُٕ بُُأُُجَ٘س ََ ُفِٞ ٌۡ ُن ۡٞ ََلُُجَْبَحَُػيَ َٗ ُ
 
ُِٔفَِشَٝعٗخ زٌُُثِ ۡٞ َظ ُُۦرََش  ِۢ ٍِ

ُ ُُٱۡىفَِشَٝعِخُ ثَۡؼِذ  ُ َُئِ بُُٱّلل  َٗ بَُدِنٞ ًَ َُػِيٞ َُ من الفعل ادلاضي  ﴾ َٕٗمب
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ذلذا ". و  استفعلالتاء عللى وزن" و السني الوصل و ادلزيد بزيادة مهزة 
وزن فوائد كثرية ىي لكللب الفعل ولللوجدان عللى صفة ولللتحول ال

فائدتني مها دلعىن فعل اجملرد ولللمطاوعة. فيفيد ىذا الوزن ولللتكللف و 
  لللمطاوعةألنو اشتمل العاطفة او الوجدان و لللوجدان عللى صفة 

بو  ما وجدمت متاعااىل مجللة  و  فما استمتعتم صولو فاألول ديكن 
اىل  فما استمتعتم وصولأما الثاين ديكن فأتوىن أجورىن إلبداذلن  و 

 مجللة مّتتعتم فاستمتعتم مبا ىي أجورىن.
 ٕٗوقع الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني يف مجللة " تراضيتم " عند أية  .ٜ

ذَُُُٗ﴿ ۡذَصَْ  َُ ُُٱۡى َِ ٍَُُٱىَِّْغب ءٍُِِ ُ ب ٍَ ُ ُئَِل  َت ُِمزَ   ٌۡ ُُْن  ََ ۡٝ َ ُأ ُِيََنۡذ ٌُۡ ُٱّلل  ُن ۡٞ َُػيَ

أُِدوُ  َشَُُٗ ۡٞ َُغ َِ ۡذِصِْٞ ٍُّ ُ ِىُنٌ  َ٘ ٍۡ َ ُثِأ ُرَۡجزَغُ٘اْ ُأَُ ٌۡ ِىُن
ُرَ  َسا َء َٗ ُ ب  ٍ ُ ىَُنٌ

ُ ب ََ ُفَ  َِ ِفِذٞ َغ  زَۡؼزٌٍُُ َۡ ُُِٔٱۡعزَ ُفَُُۦثِ  ِ ُٖ ْۡ ٍِ ُ ُِ ُٕ ُِ  برُ٘ ُٕ ََلُُأُُجَ٘س َٗ ُ
 
فَِشَٝعٗخ

ٌُۡ ُن ۡٞ بُُُجَْبَحَُػيَ ََ زٌُفِٞ ۡٞ َظ ُُِٔرََش  ُثَۡؼِذُُۦثِ ِۢ ُُٱۡىفَِشَٝعِخُ ٍِ  ُ َُئِ بُُٱّلل  ًَ َُػِيٞ َُ َمب

بُ َٗ " بزيادة التاء يف األول واأللف بعد  لَ اعَ فَ عللى وزن " تػَ  ﴾ َٕٗدِنٞ
منها ادلشاركة بني اثنني فأكثر وإلظهار ما ليس يف لو فوائد الفا  و 
دلطاوعة فاعل. فيفيد ىذا د و ع تدرجيا ولللتعدية معىن اجملر لللوقو الواقع و 

إن  ئدة أخرى  فيمكن أن تكون األية و الفعل لفائدة ادلشاركة دون فا
قبللو وقوع الرضى بني واحد باألخر  منكم فال إمث تم ادلهر و كنتم أعطي

 لكم.
ََلُ ﴿ ٕٖ ىذا الفعل ادلاضي ادلزيد "فّضل" يف أية .ٓٔ بَُُٗ ٍَ ُ اْ ۡ٘  ْ ََ َ رَز

ُُُفَع وَُ ُُِٔٱّلل  ُثَۡؼَعنُُُۦثِ ب  َ ٍِّ ُ َُِّصٞٞت َجبِه ُىِّيّشِ ُثَۡؼٖط   ٚ َُػيَ ٌۡ
ُٱۡمزََغجُ٘اُْ 

ُ ب  َ ٍِّ ُ َُِّصٞٞت ِىيَِّْغب ِء َٗ َُِ عُُۡٱۡمزََغۡج َٗ ُُ َُيُ٘اْ ُُِٔٱّلل  ُفَۡعِي ِ ُُۦ ُ ٍِ  ُ َُئِ ُُٱّلل  َُ َمب

ُ ب َٗ َُػِيٞ ٍء ٜۡ َُش بتضعيف عني فعللو   لَ ع  يدخل عللى وزن فػَ  ﴾ٕٖثُِنّوِ
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لنسبة ادلفعول اىل أصل الفعل للى التكثري و لللداللة علللتعدية و لو فوائد و 
من ىذه ولسللب أصل الفعل من ادلفعول ولالخاذ الفعل من اإلسم. و 

ىي لللتعدية  فيمكن أن تكون فوائد فائدة تدخل عللى " فّضل " و ال
ال حتسدوا بفضيللة اليت أعطى هللا عللى بعضكم أكثر من ية و ىذه األ

 بعضكم.
ََلُ ﴿ ٕٖ يف أية ظهر .ٔٔ َُُٗ ْ ََ َ ُرَز َو ُفَع  ب ٍَ ُ اْ ُُۡ٘ ُُِٔٱّلل  ُُۦثِ  ٚ َُػيَ ٌۡ ثَۡؼَعُن

بُ  َ ٍِّ َجبِهَُِّصٞٞتُ ُىِّيّشِ بُُٱۡمزََغجُ٘اُْ ثَۡؼٖط   َ ٍِّ ِىيَِّْغب ِءَُِّصٞٞتُ َٗ َُِ ُٱۡمزََغۡج

عُۡ َُيُ٘اُُْ َٗ ُُِٔٱّلل  ُِفَۡعِي ُُۦ ُ ٍِ  ُ َُئِ بُُٱّلل  َٗ ٍءَُػِيٞ ٜۡ َُش ُثُِنّوِ َُ الفعالن  ﴾ َٕٖمب
بزيادة مهزة القطع و التاء و ىو " اكتسبوا و اكتسنب  نان ادلزيداادلاضي

اوعة فعل ولالختاذ ولزيادة ". ولو فوائد منها دلط افتعل" عللى وزن " 
ادلبالغة ودلعىن فعل ودلعىن تفاعل ولللطللب. وأشارت الفوائد لالختاذ 

فاألول كسب الفعل أو ما لزيادة ادلبالغة دون أخر  دلطاوعة و و 
بالغ أخذ احلصول من الكسب والثالث صل عللى حي الثاين فاكتسبو 

 يف الكسب.
َجبهُُ﴿ ٖٗ ظهر يف األية .ٕٔ َُػيَُُٚٱىّشِ َُ ٘ ٍُ   ٘ َوُُٱىَِّْغب ءُِقَ بُفَع  ََ ُُثِ ُٱّلل 

ُ ب  ََ ثِ َٗ ُ ُثَۡؼٖط  ٚ َُػيَ ٌۡ ُٖ ُفَُُأَّفَقُ٘اُْثَۡؼَع  ٌۡ ِٖ ِى  َ٘ ٍۡ َ ُأ ِۡ ذٍُُِ ِيَذ  ُُٱىص   ذ  ِْزَ  قَ 

َُدِفعَُ ب ََ ُثِ ِت ۡٞ ۡيغَ ُىِّ ٞذ ِفَظ  ُُ َُد  زَُُِٜٗٱّلل 
ُُٱى   َُ ُُُنُشوَزُىن  رََخبفُ٘  ِ ُٕ فَِؼُظ٘

جَُُُٗ ٕۡ ُٱ ُفِٜ  ِ ُٕ َعبِجغُُِشٗ ََ ِ ُ َُُٗٱۡى ُٕ ُرَۡجغُ٘اُُْٱۡظِشثُ٘ ُفَََل ٌۡ ُأََغۡؼَُْن ُۡ ِ فَا

ُ  ُ ُئِ َُعجًَِٞلۗٓ  ِ ِٖ ۡٞ ََُػيَ بَُمجِٞٗشاُُٱّلل  َُػِيّٞٗ َُ وزن عللى  "أنفقوا" يفيدُ﴾َٖٗمب
لتعدية ولدخول يف شيئ ولقصد اذلمزة عللى ا الذي لو زيادة يف لَ عَ فػْ أَ 

د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ولللمبالغة ولوجدان لووجو ادلكان و 
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فائدة و لللحينونة. الشيء يف صفة ولللصريورة ولتعريب ولسللب و 
فيمكن أن  ﴾من أمواذلم ..  أنفقوامبا .. و  ﴿لللصريورة تقع يف األية 

  نساء.بنفقات اليت أعطى الرجال عللى التكون و 
َجبهُُُ﴿ ٖٗ ظهر يف األية .ٖٔ ُُٱىّشِ َُػيَٚ َُ ٘ ٍُ   ٘ َوُُٱىَِّْغب ءُِقَ ُفَع  ب ََ ثِ

ُُ ُفَُُٱّلل   ٌۡ ِٖ ِى  َ٘ ٍۡ َ ُأ ِۡ ٍِ ُ ب ُأَّفَقُ٘اْ ََ ثِ َٗ ُثَۡؼٖطُ  ٚ َُػيَ ٌۡ ُٖ ذُُثَۡؼَع ِيَذ  ُُٱىص   َ ذ  ِْز قَ 

ُ َُدِفَع ب ََ ُثِ ِت ۡٞ ۡيغَ ُىِّ ٞذ ِفَظ  ُُ َد  زَُُِٜٗٱّلل 
ُُٱى   َُ ُُن  ُنُشوَزىُ رََخبفُ٘  ِ ُٕ فَِؼُظ٘

جَُُُٗ ٕۡ ُٱ ُفِٜ  ِ ُٕ َعبِجغُُِشٗ ََ ِ ُ َُُٗٱۡى ُٕ ُُٱۡظِشثُ٘ ُۡ ِ ٌُۡفَا ُرَۡجغُ٘اُُْأََغۡؼَُْن فَََل

ُ  ُ ُئِ َُعجًَِٞلۗٓ  ِ ِٖ ۡٞ ََُػيَ ُُٱّلل  َُمجِٞٗشا ب َُػِيّٞٗ َُ ضي ادلزيد الفعل ادلا ﴾ َٖٗمب
". ولو فوائد أَفػَْعَل ىو " أطعنكم " عللى وزن " بزيادة اذلمزة القطع و 

د ما اشتق منو لووجو نها التعدية ولدخول يف شيئ ولقصد ادلكان و م
الفعل يف الفاعل ولللمبالغة ولوجدان الشيء يف صفة ولللصريورة 

لللصريورة دون الفعل ىي لللتعدية و فائدة ولتعريب ولسللب ولللحينونة. و 
أخر. فيمكن أن يكون فإن تكون مطيعات من ىجوركم وضربكم  

 فال تبغوا .....
ب ﴿ ٖٗية وجدت األ .ٗٔ َٖ أَُّٝ

  ََُُِٝ ُُٱى ِزٝ ُرَۡقَشثُ٘اْ ََُل ُْ٘اْ ٍَ حََُءا  ٘ يَ ُٱىص 

َُػبثِِشَُٛعجٍِٞوُ ََلُُجُْجًبُئَِل  َٗ ُ َُ بُرَقُ٘ىُ٘ ٍَ ُ ٘اْ َُ ُرَۡؼيَ  ٚ َُدز   ٙ َش
ُُعَن  ٌۡ ُ أَّز َٗ

ُْنٌُ ٍِّ ُ َُجب َءُأََدٞذ ۡٗ َُعفٍَشُأَ  ٚ َُػيَ ۡٗ ُأَ   ٚ ۡشَظ  ٍ ئُُُِمْزٌُُ َٗ ُ
ُرَۡغزَِغيُ٘اْ   ٚ َدز 

ُ َِ ُٱٍِّ ۡٗ ٌُُۡىغَب ئِِػُأَ ُ ۡغز ََ
َُصِؼٞٗذاَُغِّٞٗجبُُٱىَِّْغب ءَُُىَ  ٘اْ َُ  َ ب ٗءُفَزََٞ ٍَ ُ ُرَِجذُٗاْ ٌۡ فَيَ

َغُذ٘اُْفَُ ٍۡ ُُٱ  ُ ُئِ ٓۗ ٌۡ ِذُٝن ۡٝ َ أ َٗ ُ ٌۡ ُن ِٕ ُج٘ ُ٘ َُثِ اَُغفًُ٘ساُُٱّلل  ًّ٘ َُػفُ َُ اليت  ﴾َُٖٗمب
 لَ اعَ " فَ  ىو بزيادة االلف " دلستم " عللى وزنفيها فعل ماضي حبرؼ و 

ما مل يفعللو أخر ودلعىن فّعل  ". ولو فوائد منها لللمشاركة بني اثنني
دلعىن فعل اجملرد. فتفيد ىذا الفعل فائدة ادلشاركة بني ودلعىن أفعل و 
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خر  فيمكن أن تكون أية أو يللمس الرجل النساء اثنني ما مل يفعللو أ
 او العكس.

ائد الكثرية الفو " الذي لو تضعيف يف عني فعللو  لَ ع  يفيد وزن " فػَ  .٘ٔ
منها  لللتعدية ولللداللة عللى التكثري ولنسبة ادلفعول اىل أصل الفعل 

فتقع لالخاذ الفعل من اإلسم. أصل الفعل من ادلفعول و لسللب و 
ب ﴿ ٚٗ " عن األية لَ ز  من فعل " نػَ  فائدة لللتعدية َٖ أَُّٝ

  ََُُِٝ أُٗرُ٘اُُْٱى ِزٝ

تَُ ُُٱۡىِنزَ  ب ََ ُثِ ُْ٘اْ ٍِ ۡىَْبَءا َصذَُُِّّض  َظٍُُ َِ ُّ ۡط ُأَُ ُقَۡجِو ِ ٍِّ ُ ؼَُنٌ ٍَ ُ ب ََ ُىِّ ٗقب

َتُ بُىَؼَْ ب ُأَۡصَذ  ََ َُم ٌۡ ُٖ َُّۡيؼََْ ۡٗ َٕب ُأَ ُأَۡدثَبِس   ٚ َٕبَُػيَ بُفََُْشد  ٕٗ ُج٘ ُٱىغ ۡجِذُ ُٗ

ُ ُش ٍۡ ُأَ َُ َمب َُِٗ ۡفؼًَُ٘لُُٱّلل  ن أن تكون أمنوا مبا ضربنا فيمك ﴾ ٤ٗ ٍَ
 النزول مصدقا.

ُُ  ﴿ ٛٗ ظهر يف األية .ٙٔ َُُِئ ُُِٔٱّلل  ُثِ ُُٝۡشَشَك ُأَُ بُُۦََلَُٝۡغِفُش ٍَ ُ َٝۡغِفُش َٗ

ُُِٝۡشِشۡكُثُِ ٍَ َٗ ُ ََُِٝشب ُء  ََ ِىَلُِى
ُرَ  َُ ُِدُٗ ُ فَقَِذُُٱّلل   ٙ بُُٱۡفزََش ًَ بَُػِظٞ ًَ  ١ٗئِۡث

التاء و " افرتى " بزيادة مهزة القطع و ىالفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني و  ﴾
لزيادة ل والختاذ و ". ولو فوائد منها دلطاوعة فع افتعلعللى وزن " 

لللطللب. فيفيد ىذا الوزن دلبالغة يف ادلعىن و دلعىن فعل ودلعىن تفاعل و ا
با من فعل الشرك ة القرآن. فيمكن أن تكون األية و ادلبالغة من أي

 ذنبا عظيما.فقد كان هللا أجره وعّذبو إمثا او 
التاء عللى مها االلف و اضي ادلزيد حبرفني و وجدت الباحثة الفعل ادل .ٚٔ

ب ﴿ ٜ٘" يف األية  مْ تُ عْ ازَ نَ "   فهذا الفعل ىو " تػَ  لَ اعَ فَ وزن " تػَ  َٖ أَُّٝ
  َُٝ

َُِ ُُٱى ِزٝ ُأَِغٞؼُ٘اْ اْ  ٘ ُْ ٍَ ََُءا ُُٱّلل  أَِغٞؼُ٘اْ ُع٘هََُٗ ُُٱىش  ِىٜ ْٗ ُ أ شَُِٗ ٍۡ َ ُُٱۡۡل  ٌۡ ُْن ٍِ

ٌُۡفَاُُِ َضۡػزُ ُُرََْ  ُٓ ٖءُفَُشدُّٗ ٜۡ ُُِِإىَل فَُِٜش ُع٘هَُُُِٗٱّلل  ُرُُُٱىش  ٌۡ ُ ُئُُُِمْز َُ ُْ٘ ٍِ ۡإ



 ٖٛ 

ُِثُِ ًَُُُِٗٱّلل  ۡ٘ أَۡدغَُُٱۡۡل ِخِش ُُٱۡىَٞ َٗ ُ ٞش ۡٞ َُخ ِىَل
ُُُُِرَ  ًَٝل ِٗ وذلذا الوزن  ﴾٥ُ٘رَۡأ

بني اثنني وإلظهار ما ليس يف الواقع ولللوقوع فوائد كثرة منها لللمشاركة 
يفيد منها فائدة ادلشاركة فاعل  و  دلطاوعةتدرجيا ولتعدية معىن اجملرد و 

بينكم يف أمر فارجعوا اىل هللا فللو وقع التنازع  بني اثنني. فتكون األية
 الرسول.و 
َعَل  "يفيد وزن    .ٛٔ لللتعدية ولدخول يف دا كثرية منها فوائده فوائ "أَفػْ

د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة لوجو الشيء ولقصد ادلكان و 
 األية لللحينونةالشيء يف صفة ولللصريورة ولتعريض ولسللب و  لوجدانو 

ٙٓ ﴿ٌُُۡ َُِرََشُئِىَُُٚأَىَ بُ ُٱى ِزٝ ََ ُْ٘اُْثِ ٍَ َُءا ٌۡ ُٖ ُأَّ  َُ ٘ َُ لََُٝۡضُػ ۡٞ بُ ُأُِّضَهُئِىَ ٍَ َٗ

ُِقَۡجِيلَُ ٍِ ُئِىَُُٚيُرِيُدونَ ُأُِّضَهُ اْ  ٘ َُ غُ٘دُِأََُُٝزََذبَم
ُأَُُُٱىط   اْ  ٗ ُش ٍِ ُ ُأ قَۡذ َٗ

ُِٔ ُثِ ُُُۦ َٝۡنفُُشٗاْ ُِٝشٝذُ َُُِٗ َط  ۡٞ ُثَؼُُِٱىش  ََلۢ َُظيَ  ٌۡ ُٖ ُُِٝعي    ﴾ ُٓٙٞٗذاأَُ
من قبللك  فللهما فائدة لللتعدية  أنزل الفعالن مها أنزل إليك و و 
فقام ادلفعول مكان فاعل الفعل.  لكنهما تبنيان عللى بناء اجملهولو 

م أمل تنظر او تشاىد اىل من يزعمون أهنوديكن أن تكون ىذه األية 
 الذي أنزل هللا اىل قبللك.أمنوا بالذي أنزل هللا اليك و 

"  وديكن وجودىا لَ ع  ي إحدى فوائد وزن "فػَ فائدة لللتعدية ى .ٜٔ
لللتعدية ولللداللة عللى    وغري ىذه الفائدة لدى فّعل ىيألوزان أخرى

التكثري ولنسبة ادلفعول اىل أصل الفعل ولسللب أصل الفعل من 
يقع يف مجللة "  "فَػع َل " ىذا الوزن . الختاذ الفعل من اإلسمادلفعول و 

فَُفَنَُ ﴿ ٕٙ مبا قدمت " من األية بُُٞۡ ََ ُثِ
ِصٞجَخُۢ ٍُّ ٌُُٖ جَۡز ۡذُئِرَا ُأََص  ٍَ ُقَذ 

ُثُِ َُ َُٝۡذِيفُ٘ َُجب ُءَٗك  ٌ ُ ُث ٌۡ ِٖ ِذٝ ۡٝ ُِأَ ُُٱّلل  فِٞقًب ۡ٘ رَ َٗ ُ ب ْٗ ُئِۡدَغ  ُئَِل   ُأََسۡدَّب  ُۡ  ٕٙئِ
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التعدية . فتكون األية ىو بتضعيف عني الفعل  فيفيد ىذا الفعل و  ﴾
لسللب فعول اىل أصل الفعل و لللتعدية ولللداللة عللى التكثري ولنسبة ادل

أن تكون اذ الفعل من اإلسم. فيمكن ختل من ادلفعول والأصل الفع
ظهر يف  ىذه األية فكيف إذا ضربتهم ادلصيبة اليت صنعتها أيديهم.

ي لو فوائد كثرية منها التعدية ولدخول يف " الذأَفػَْعَل ىذه األية وزن " 
ل يف الفاعل ولللمبالغة د ما اشتق منو الفعلووجو شيئ ولقصد ادلكان و 

لللحينونة. ولسللب و  تعريضلللالشيء يف صفة ولللصريورة و لوجدان و 
يفيد ة مهزة القطع و ن الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ بزيادىذا الفعل م

مث جاءوك الن حيللفون باسم هللا فتكون ىذه األية  التعدية دون غريىا 
 .ما قصدوا فللنا معرفة عنهم مإن عرفناى

ب ُ ﴿ ٗٙ ظهر يف األية .ٕٓ ٍَ ُُأَۡسَعۡيَْبَُٗ ُِ ُثِاِۡر ُِىَُٞطبَع ُئَِل  ُعٍ٘ه ُِس  ٍِ

 ُِ ُفَُُٱّلل  َُجب ُءَٗك ٌۡ ُٖ ُأَّفَُغ اْ  ٘ َُ يَ ُظ  ُئِر ٌۡ ُٖ ُأَّ  ۡ٘ ىَ َُُٱۡعزَۡغفَُشٗاَُْٗ ُٱۡعزَۡغفَشََُُُٗٱّلل 

ُ ٌُ ُٖ ُع٘هُُىَ ُُٱىش  َجذُٗاْ َ٘ َُىَ ُُٱّلل  ب َٗ ِدٞ ُس  اٗثب  ٘ الفعل ادلاضي ادلزيد  ﴾ُٗٙرَ
" بزيادة مهزة القطع. ولو فوائد كثرية منها أَفػَْعَل  ى وزن "حبرؼ علل

د ما اشتق منو الفعل لوجو لللتعدية ولدخول يف الشيء ولقصد ادلكان و 
صفة ولللصريورة ولتعريض  دلبالغة و لوجدان الشيء يفيف الفاعل و 

تعدية ولللمبالغة  فتكون يفيد ىذا الفعل فائدة الو  لللحينونة.ولسللب و 
ن أرسل من ادلبالغة ول أنزل هللا ليطاع بإذن هللا  وكاسكان ر األية و 

 فتعىن هبا شيئ عظيم.
زن و اضيني ادلزيدين بثالثة أحرؼ عللى الفعللني ادل ةوجدت الباحث .ٕٔ

 التاء فهو " استغفر " يف األية" بزيادة مهزة الوصل والسني و استفعل"



 ٗٓ 

ب ُ﴿ ٗٙ ٍَ ُثِاِرَُُۡٗ ُِىَُٞطبَع ُئَِل  ُعٍ٘ه ُس  ِ ٍِ ُ ُأَۡسَعۡيَْب ُِ ُِ ُئِرُُٱّلل  ٌۡ ُٖ ُأَّ  ۡ٘ ىَ َٗ

ُفَُ َُجب ُءَٗك ٌۡ ُٖ ُأَّفَُغ اْ  ٘ َُ يَ َُُٱۡعزَۡغفَُشٗاُْظ  ٌُُُٱۡعزَۡغفَشََُُُٗٱّلل  ُٖ ُع٘هُُُىَ ُٱىش 

َجذُٗاُْ َ٘ َُىَ بُُٱّلل  َٗ ِدٞ اٗثبُس   ٘ ا الوزن فوائد منها لطللب الفعل وذلذ ﴾ ٗٙرَ
وعة. دلطاتحول ولتكللف ودلعىن فعل اجملرد و صفة وللوجدان عللى و 
إذ ظللموا أنفسهم يفيدان الفعالن عللى الطللب  فتكون األية و 

طللب الرسول العفو فجاءوك بظللمهم وطللبوا الغفرة والعفو اىل هللا و 
 ذلم كذلك.

ِ ﴿ ٜٙظهر يف األية   .ٕٕ ٍَ َُُٗ َُُِٝطغِ ُع٘هََُُُٗٱّلل  َغُُٱىش  ٍَ ُ ئَِل
ىَ   ْٗ ُ فَأ

َُِ ُُٱى ِزٝ ٌَ ؼَ ّۡ َ ُُأ َُعلَليُٱّلل  َِ ٍِّ ُ ٌ ِٕ َََُُُُُِِٗۧٱىْ جَُِِّٞۡ ِٝقٞ ذِّ ذَا ءَُُُِٗٱىّصِ َٖ ُٱىشُّ

َُٗ َُِ ِيِذٞ ئَِلَُسفِٞٗقبُُٱىص  
ىَ   ْٗ ُ ُأ َِ َدُغ الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ  ﴾  ٥َٙٗ

ولو. ولو فوائد كثرية  لللتعدية " بزيادة مهزة القطع يف أأَفػَْعَل عللى وزن " 
د ما اشتق منو الفعل يف لوجو ولدخول يف الشيء ولقصد ادلكان و 

ودلبالغة ولوجدان الشيء يف صفة ولللصريورة ولتعريض ولسللب الفاعل 
ولللحينونة. ويفيد الفعل عللى التعدية وادلبالغة  فتكون األية ومن يطع 

ل استعمللها هللا يف ىذا الفعالنعمة من هللا  و الرسول فهم نالوا هللا و 
 أنّو من ادلبالغة.إبالغ فعللو و 

ٌُۡ ﴿ ٚٚ ظهر يف األية .ٖٕ ُُأَىَ ُئِىَٚ َُِٱى ُرََش ُُِزٝ ٌۡ ِذَُٝن ۡٝ َ ُأ اْ  ٘ ُُمفُّ ٌۡ ُٖ ُىَ قَِٞو

ُ ٘اْ َُ أَقِٞ حََُٗ  ٘ يَ َءارُ٘اُُْٱىص  حََُٗ  ٘ َم ُُٱىض  ٌُ ِٖ ۡٞ بُُمزَِتَُػيَ  َ ئِرَاُفَِشٝٞقُُٱۡىِقزَبهُُفَيَ

ُ َُ ۡ٘ َُٝۡخَش ٌۡ ُٖ ْۡ ُُٱىْ بطٍَُِّ َُِمَخۡشَِٞخ َبُٱّلل  َُسثْ  قَبىُ٘اْ َٗ ُ
 
َُخۡشَٞٗخ ُأََشذ  ۡٗ ٌَُ أَ ِى

َْ ۡٞ َُػيَ َُمزَۡجَذ ُُٱۡىِقزَبهَُب ََل  ۡ٘ ۡشرََْب ُىَ ُُأَخ  ُغ زَ  ٍَ ُ ُقُۡو َُقِشٖٝتۗٓ ُأََجٖو   ٚ َٞبئِىَ ّۡ ُٱىذُّ

َُٗ ُ ُُٱۡۡل ِخَشحُُقَِيٞٞو ِِ ََ ُىِّ ٞش ۡٞ ُٚ َخ ُُٱر قَ ُفَزًَِٞل َُ ٘ َُ ُرُۡظيَ ََل الفعل  ﴾ ٤٤َٗ



 ٗٔ 

" بزيادة مهزة القطع يف أولو. ولو أَفْػَعَل ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن " 
د ما لوجو لدخول يف الشيء ولقصد ادلكان و عدية و فوائد كثرية  لللت

اشتق منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء يف صفة 
ينونة. يفيد الفعل عللى التعدية لللحو  لسللبولللصريورة ولتعريض و 

قالوا ربنا مل سجللت القتال عللينا لوال جعللنا وادلبالغة  فتكون األية و 
أنّو من هللا يف إبالغ فعللو و  ىذا الفعل استعمللوك أجل قريب  و من

 ادلبالغة.
ب ُ ﴿ ٜٚظهر يف األية  .ٕٗ  ٍُُ َِ َِ ُفَ َُدَغَْٖخ ِۡ ٍِ ُ ُِ أََصبثََل بُ ُٱّلل  ٍَ َٗ

َُِعِّٞئَٖخُُأََصبثَلَُ ُثَُُِفِمنٍِ  ٚ َمفَ َٗ ُ َلُِىيْ بِطَُسُعَ٘ٗل  أَۡسَعۡيَْ  َٗ ُ ُِّ ۡفِغَل  ُٱّلل 

ٞٗذاُ ِٖ " بزيادة فْػَعَل أَ الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن "  ﴾ ٤٥َش
ولو. ولو فوائد كثرية  لللتعدية ولدخول يف الشيء مهزة القطع يف أ
لوجدان ل يف الفاعل ودلبالغة و لوجود ما اشتق منو الفعولقصد ادلكان و 

لفعل لللحينونة. يفيد اولللصريورة ولتعريض ولسللب و الشيء يف صفة 
 فعللك. ال مصيبة سيئة من هللا إال منعللى التعدية  فتكون األية و 

"  لَ ع  فَ وجدت الباحثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني عللى وزن " تػَ  .ٕ٘
 ﴿ ٓٛ تضعيف عني فعللو وىو " توىّل " ؼ األيةبزيادة التاء يف أولو و 

ِ ٍُُ ُع٘هَُُِٝطغِ ُُٱىش  ُأََغبَع َُ فَقَۡذ ُُِٱّلل  ٍَ َٗ ُٚ ى  َ٘ ُُرَ ٌۡ ِٖ ۡٞ َُػيَ َل ُأَۡسَعۡيَْ  ب  ََ فَ

ُ ختاذ الة منها دلطاوعة فّعل ولتكللف و فوائد كثري لو . و ﴾ ١َٓدِفٞٗظب
الفاعل أصل الفعل مفعوال ولللداللة عللى رلانبة الفعل ولصريورة 

لللطللب. فيفيد الفعل عللى لة عللى أصل الفعل مرة بعد أخرى و لللدالو 
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من وىّل األمر كون األية و دلطاوعة فّعل ادلضّعف العني  فت فائدة 
 منو. فاجتنب

ديكن وجودىا "  و لَ ع  فائدة لللتعدية ىي إحدى فوائد وزن "فػَ  .ٕٙ
ه الفائدة لدى فّعل ىي لللتعدية ولللداللة عللى ألوزان أخرى  وغري ىذ

التكثري ولنسبة ادلفعول اىل أصل الفعل ولسللب أصل الفعل من 
 ﴿ ٔٛ الختاذ الفعل من اإلسم . ىذا الوزن يقع يف االيةادلفعول و 
َُُ َٝقُ٘ىُ٘ َُُغبَػخَُُٞٗ ُِػِْذَك ِۡ ٍِ ُ ُثََشُصٗاْ َشُُثَٞ ذَُفَاِرَا ۡٞ َُغ ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِّ ُ َغب ئِفَٞخ

َُُٗٱى ِزٛ ُ ُُرَقُُ٘ه  م ۡوَُػيَُُٚٱّلل  َ٘ رَ َٗ ُ ٌۡ ُٖ ْۡ ُفَأَۡػِشۡضَُػ  َُ بُُٝجَِّٞزُ٘ ٍَ ُِ َٝۡنزُُتُ ُٱّلل 

ُثُِ  ٚ َمفَ َُِٗ ِمًَٞلُُٱّلل  يقولون طاعة فإذا برزوا من فتكون األية و  ﴾١َُٔٗ
 لليل طائفة منهم غري الذي تقول.ت يف العندك دبّر 

ئِرَا  ﴿ ٖٛ ظهر يف األية .ٕٚ َُُٗ َِ ٍِّ ُ ٞش ٍۡ ُأَ ٌۡ ُٕ َُِِجب َء ٍۡ َ ُُٱۡۡل ِٗ فُِأَ ۡ٘ ُٱۡىَخ

ُُِٔأَرَاُػ٘اُْ ُئِىَُُُٚۦ ثِ ُٓ َُسدُّٗ ۡ٘ ىَ ُع٘هَُِٗ ِىُُٜٱىش  ْٗ ُ ُأ   ٚ ئِىَ شَُِٗ ٍۡ َ ُُُٔٱۡۡل ََ ُىَؼَِي ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِ

َُِ جُِطَُُُّ٘ٔٱى ِزٝ ْۢ ُفَُُۥَٝۡغزَ ََل ۡ٘ ىَ َٗ ُ ٓۗ ٌۡ ُٖ ْۡ ٍُِ ُِۡعُو زُُُُٔٱّلل  ََ َسۡد َٗ ُ ٌۡ ُن ۡٞ ٌُُر جَؼَُۡلَُۥَػيَ ُ ز

َُِ َط  ۡٞ ُُٱىش  ُقَِيَٞٗل الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن "  ﴾١ُٖئَِل 
َعَل  ولو. ولو فوائد كثرية  لللتعدية ولدخول " بزيادة مهزة القطع يف أأَفػْ

د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل لوجو يف الشيء ولقصد ادلكان و 
لتعريض ولسللب لللصريورة و ة ولوجدان الشيء يف صفة و ودلبالغ

إذا جاءىم ولللحينونة. فيفيد الفعل التعدية ولللصريورة فتكون االية و 
 أمر من األمن أو اخلوؼ نشروا بو او جعللو إذاعة.

تبعتم " عللى ىو  " الثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني و وجدت الباح .ٕٛ
ذ الختافعل لو فوائد دلطاوعة . و ة مهزة القطع والتاء" بزياد افتعلوزن " 
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لللطللب. فهذا و لزيادة ادلبالغة يف ادلعىن ودلعىن فعل ودلعىن تفاعل و 
ئِرَا ﴿ ٖٛ الفعل يقع يف األية َُُٗ َِ ٍِّ ٞشُ ٍۡ ُأَ ٌۡ ُٕ َُِِجب َء ٍۡ َ ُُٱۡۡل ِٗ َ فُِأ ۡ٘ ُٱۡىَخ

ُِٔ ُثِ ُئِىَُُُٚۦ أَرَاُػ٘اْ ُٓ َُسدُّٗ ۡ٘ ىَ ُع٘هَُِٗ ِىُُٜٱىش  ْٗ ُ ُأ   ٚ ئِىَ شَُِٗ ٍۡ َ ُُُٔٱۡۡل ََ ُىَؼَِي ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِ

َُِ جُِطَُُُّ٘ٔٱى ِزٝ ْۢ ُُۥَٝۡغزَ ُفَۡعُو ََل ۡ٘ ىَ َٗ ُ ٓۗ ٌۡ ُٖ ْۡ ٍُِِ زُُُُٔٱّلل  ََ َسۡد َٗ ُ ٌۡ ُن ۡٞ ٌُُر جَؼَُۡلَُۥَػيَ ُ ُز

َُِ َط  ۡٞ ُُٱىش  ُقَِيَٞٗل لفعل دلطاوعة فعل  فتكون ىذا ا   فيفيد﴾ ١ٖئَِل 
 رمحتو فتبعتم الشيطان أي صار التابعوناألية وال فضل هللا علليكم و 

 لللشيطان.
ُفُِٜ ﴿ ٛٛ يف ىذه األية .ٜٕ ٌۡ بُىَُن ََ َُِفَ ِفِقٞ  َْ َُ َُُٗٱۡى ُ ِِ ۡٞ َ ُُفِئَز ٌُُٖٱّلل  ُأَۡسَمَغ

ُ ُأََظو  ِۡ ٍَ ُ ذُٗاْ ٖۡ ُأَُُرَ َُ ُأَرُِشٝذُٗ
اْ   ٘ بَُمَغجُ ََ ُُ ثِ ُُِٝۡعِيِوُُٱّلل  ٍَ َُُٗ فَيَُُِٱّلل 

ُىَُُٔ ُُۥرَِجذَ َعَل فعل ماضي مزيد حبرؼ عللى وزن "  ﴾ ١١َعجَِٞٗل  "أَفػْ
القطع  ولو فوائد كثرة لللتعدية ولدخول يف الشيء ولقصد  بزيادة  مهزة

د ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء لوجو ادلكان و 
ونة. فيفيد ىذا الفعل لللحينيف صفة ولللصريورة ولتعريض ولسللب و 

هللا رّد ية فما لكم يف ادلنفقني فئتني ولللتعدية  فصارت األلللصريورة و 
 او ال تنال عللى ما كسبوا فكسبهم مردودون با.

" ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن "  و كذلك ىذا الفعل " أضلّ  .ٖٓ
ُفَُُِٜفَما ﴿ ٛٛ " يف األية أَفػَْعلَ  ٌۡ َُِىَُن ِفِقٞ  َْ َُ َُُٗٱۡى ُ ِِ ۡٞ َ ُُفِئَز ٌُُُٖٱّلل  أَۡسَمَغ

ُ ِۡ ٍَ ُ ذُٗاْ ٖۡ ُأَُُرَ َُ ُأَرُِشٝذُٗ
اْ   ٘ بَُمَغجُ ََ ُُ ُأََظوُ ثِ ُُِٝۡعِيِوُُٱّلل  ٍَ َُُٗ فَيَُُِٱّلل 

ُىَُُٔ ُُۥرَِجذَ التحلليل السابق بفائدة التعدية   فإنو يشبو ﴾ ١١َعجَِٞٗل
لصريورة. فصارت األية أتريدوا أن يعطي هللا اذلدية عللى من وضع وا

 لن جتدوا سبيال يف اذلداية.الضاللة فإن أردمت فتأكد األمر و هللا يف 
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ُ ﴿ ٜٓ ظهر يف األية  .ٖٔ َُِٱى ُُِئَل  َُْنٌَِٝصُُِزٝ ۡٞ ُثَ ًِۢ ۡ٘ ُقَ  ٚ ُئِىَ َُ ٌُُُٖيُ٘ َْ ۡٞ ثَ َٗ

زِيُ٘اُْ ُُٝقَ  ۡٗ ُأَ ٌۡ زِيُُ٘م ُُٝقَ  ُأَُ ٌۡ ُٕ ُُصذُُٗس َُدِصَشۡد ٌۡ َُجب ُءُٗم ۡٗ ُأَ ق  ٞثَ  ٍِّ

ُ َُشب َء ۡ٘ ىَ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ٍَ ۡ٘ ُُقَ ٌُُۡٱّلل  ُٖ ُُٜۡىََغي َط ُُكمَػيَ ُِ ِ ُفَا  ٌۡ زَيُُ٘م
ُفَيَقَ  ٌَُۡۡ ُٱۡػزََضىُُ٘م

ٌُۡ زِيُ٘ فَيَ ُُٝقَ  ٌُ ُن ۡٞ اُْئِىَ ۡ٘ أَۡىقَ َٗ ُ ٌۡ ٌَُُم بَُجؼََوُُٱىغ يَ ََ ُُفَ َُعجَِٞٗلُُٱّلل  ٌۡ ِٖ ۡٞ َُػيَ ٌۡ  ٥ٓىَُن
و ى" بتضعيف العني  و  لَ ع  زن " فػَ رؼ عللى و الفعل ادلاضي ادلزيد حب ﴾

فوائد كثرية منها لللتعدية ولللداللة عللى  أى ىذا الفعل "سلّلط ". ولو
لسللب أصل الفعل من و الفعل لنسبة ادلفعول اىل أصل التكثري و 

التعدية   يفيد ىذا الفعل فائدةالختاذ الفعل من اإلسم.فو فعول ادل
أخذمت و شاء هللا ليعطي القدرة علليكم و لفيمكن أن تكون األية و 

 القدرة .
ُ ﴿ ٜٓ وجدت الباحثة يف نفس األية .ٕٖ َُُِئَِل  ُُٱى ِزٝ ًِۢ ۡ٘ ُقَ  ٚ ُئِىَ َُ َِٝصيُ٘

ُأَُ ق  ٞثَ  ٍِّ ٌُُٖ َْ ۡٞ ثَ َٗ ُ ٌۡ َُْن ۡٞ ُثَ ۡٗ ُأَ ٌۡ زِيُُ٘م ُأَُُُٝقَ  ٌۡ ُٕ َُدِصَشۡدُُصذُُٗس ٌۡ َُجب ُءُٗم ۡٗ

َُشب ُ ۡ٘ ىَ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ٍَ ۡ٘ زِيُ٘اُْقَ
ُُُءَ ُٝقَ  ٌُُۡٱّلل  ُٖ ُفَُُىََغي َط ٌۡ ُن ۡٞ ٌُۡ َػيَ زَيُُ٘م ُُيَقَ  ُِ ِ ٌُۡفَا ُٱۡػزََضىُُ٘م

ٌُۡ ُ فَيَ ٌُ ُن ۡٞ اُْئِىَ ۡ٘ أَۡىقَ َٗ ُ ٌۡ زِيُُ٘م
ٌَُُٝقَ  بَُجؼََوُُٱىغ يَ ََ ُُفَ ٌُُۡٱّلل  َُعجَِٞٗلُُىَُن ٌۡ ِٖ ۡٞ  ٥َٓػيَ

"  لَ اعَ " عللى وزن " فَ  لقاتللوكمىو " الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ و  ﴾
بزيادة األلف  وذلذا الوزن فوائد كثرية منها دلشاركة بني اثنني و دلعىن 

الفعل فّعل و دلعىن أفعل اليت لللتعدية و دلعىن فعل اجملرد. فيفيد ىذا 
 لسلّلطهم لو شاء هللااألية و  يمكن أن تكونادلشاركة  فدلطاوعة و 

 بينكم حرب فأنتم مقتولون هبم.علليكم فيكون بينهم و 
ُ ﴿ ٜٓ الفعل الثالث يف ىذه األية السابقةو  .ٖٖ َُُِئَِل  ُُٱى ِزٝ َُ َِٝصيُ٘

ُأَُُ ٌۡ َُدِصَشۡدُُصذُُٗسُٕ ٌۡ َُجب ُءُٗم ۡٗ ُأَ ق  ٞثَ  ٍِّ ُ ٌُٖ َْ ۡٞ ثَ َٗ ُ ٌۡ َُْن ۡٞ ُثَ ًِۢ ۡ٘ ُقَ  ٚ ئِىَ
ُُٝقَُ  ۡٗ ُأَ ٌۡ زِيُُ٘م ُُٝقَ  َُشب َء ۡ٘ ىَ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ٍَ ۡ٘ ُقَ ُُزِيُ٘اْ ٌُُۡٱّلل  ُٖ ُُىََغي َط  ٌۡ زَيُُ٘م ُفَيَقَ  ٌۡ ُن ۡٞ َػيَ
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ُ ُِ ِ ٌُۡفَا ٌُُۡٱۡػزََضىُُ٘م ُ فَيَ ٌُ ُن ۡٞ ُئِىَ اْ ۡ٘ أَۡىقَ َٗ ُ ٌۡ زِيُُ٘م
ٌَُُٝقَ  ُُٱىغ يَ َُجؼََو ب ََ ُُفَ ُُٱّلل  ٌۡ ىَُن

ُ َُعجَِٞٗل ٌۡ ِٖ ۡٞ  "  يبىن إعتزلوكمالذي وجدت الباحثة ىو "  ﴾ ٥َٓػيَ
" بزيادة مهزة الوصل يف أولو والتاء بني فاء والم  افتعلعللى وزن "

فوائد كثرية منها دلطاوعة فعل والختاذ ولزيادة ادلبالغة يف  لوالفعل. و 
لللطللب. فيفيد ىذا الفعل فائدة  فعل ودلعىن تفاعل و دلعىنادلعىن و 

  وفةمكش بأن يف ىذه األية حديثة كبريةو  لزيادة ادلبالغةفعل و  طاوعةدل
 فيكون شرح األية  فإن وجدمت اإلعتزال منهم فللم يقتللوكم.

ُ ﴿ ٜٓ والفعل الرابع يف نفس األية .ٖٗ َُُِئَِل  ُُٱى ِزٝ ًِۢ ۡ٘ ُقَ  ٚ ُئِىَ َُ َِٝصيُ٘

ُ ۡٗ ُأَ ٌۡ زِيُُ٘م ُأَُُُٝقَ  ٌۡ ُٕ َُدِصَشۡدُُصذُُٗس ٌۡ َُجب ُءُٗم ۡٗ ُأَ ق  ٞثَ  ٍِّ ٌُُٖ َْ ۡٞ ثَ َٗ ُ ٌۡ َُْن ۡٞ ثَ

ىَُ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ٍَ ۡ٘ زِيُ٘اُْقَ
َُشب َءُُٝقَ  ُُۡ٘ ٌُُۡٱّلل  ُٖ ُُىََغي َط ُِ ِ ُفَا  ٌۡ زَيُُ٘م

ُفَيَقَ  ٌۡ ُن ۡٞ ٌَُۡػيَ ُٱۡػزََضىُُ٘م

ٌُۡ َُٗ فَيَ ُ ٌۡ زِيُُ٘م اُُْٝقَ  ۡ٘ ُُأَۡىقَ ٌُ ُن ۡٞ ٌَُئِىَ بَُجؼََوُُٱىغ يَ ََ ُُفَ َُعجَِٞٗلُُٱّلل  ٌۡ ِٖ ۡٞ َُػيَ ٌۡ  ٥ٓىَُن
َعَل "  يبىن عللى وزن "  ألقواىو "  ﴾ لو  " بزيادة مهزة القطع يف أو أَفػْ
د لوجو لللتعدية ولدخول يف الشيء ولقصد ادلكان و لو فوائد كثرية ىي و 

ما اشتق منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء يف صفة 
يفيد ىذه الفعل التعريض ولللصريورة ولتعريض ولسللب ولللحينونة. و 

أعرضوا السللم علليكم وكم و التعدية  فيمكن شرح األية فللم يقتللو 
 من مشيئة هللا.بسبب إعتزاذلم 

ِ ﴿ ٖٜ ظهر الفعل ادلاضي يف األية .ٖ٘ ٍَ ٗذاَُُٗ َِّ زَؼَ ٍُّ ُ ب ْٗ ٍِ ۡإ ٍُ ُ َٝۡقزُۡو

َغِعَتُُۥفََجَضا ُؤُُٓ َٗ بُ َٖ ِيٗذاُفِٞ َُخ  ٌُ  ْ َٖ َُُج ىَؼََُُُْٔٱّلل  َٗ ُ ِٔ ۡٞ أََػذ ُىَُُُٔۥَػيَ َػزَاثًبُُۥَٗ

بُ َٗ َعَل ادلزيد حبرؼ عللى وزن "  ﴾ ٥َٖػِظٞ  ". ولو فوائد كثرية منهاأَفػْ
د ما اشتق منو الفعل لوجو لللتعدية ولدخول يف الشيء ولقصد ادلكان و 

يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء يف صفة ولللصريورة ولتعريض 
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ونة. فيفيد ىذا الفعل احلينونة والتعدية وادلبالغة  لللحينولسللب و 
وخيللد فيها من يقتل مؤمنا فيجزي هللا جهنم فيمكن أن تكون األية و 

او حان وقتو لنيل  يهيأ هللا لو عذابا أليماو بللعنة و لليغضب هللا عو 
 ركز هللا بللفظ أعد عللى بللغة كالمو ىف القرأن.عذابا أليما و 

"  لَ ع  فَ وجدت الباحثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني عللى وزن " تػَ  .ٖٙ
ُُ  ﴿ ٜٚتضعيف عني فعللو يف األية بزيادة التاء ي أولو و  َُُِئِ ُٱى ِزٝ

ٌُُ ُٖ ف ى  َ٘ ََُُرَ ئَِنخُُٱۡى
ُُمْ بُُيَ   ُقَبىُ٘اْ  ٌۡ ُ ُُمْز ٌَ ُفِٞ ُقَبىُ٘اْ ٌۡ ِٖ ُأَّفُِغ  ٜ َِ َظبِى

ُ ُفِٜ َِ ۡغزَۡعؼَِفٞ ٍُُ ُُٱۡۡلَۡسِض  ُأَۡسُض ِۡ ُرَُن ٌۡ ُأَىَ اْ  ٘ ُِقَبىُ ِعؼَٗخُُٱّلل   َٗ

ُ ِصًٞشا ٍَ ُ َعب َءۡد َٗ ُ  ٌُ  ْ َٖ َُج ٌۡ ُٖ ى  َٗ ۡأ ٍَ ُ ئَِل
ىَ   ْٗ ُ ُفَأ ب  َٖ ُفِٞ بِجُشٗاْ َٖ ُ   ﴾ ٥٤فَز

ختاذ الفوائد كثرية منها دلطاوعة فّعل ولتكللف و لو و  ىو " توفىهم "و 
الفاعل أصل الفعل مفعوال ولللداللة عللى رلانبة الفعل ولصريورة 

لللداللة عللى أصل الفعل مرة بعد أخرى ولللطللب. فيفيد الفعل و 
لللمطاوعة  فتكون األية إن الذين يكونون ميتا بعد أن أماتو ادلللئكة 

 فهم ظادلون أنفسهم.
ئِرَا ﴿ ٕٓٔألية ظهر يف ا .ٖٚ ُفََُُٗ ٌۡ ِٖ ذَُُمَْذُفِٞ َۡ ُُأَقَ ٌُ ُٖ حَُىَ  ٘ يَ ُُٱىص  ٌۡ فَۡيزَقُ

ُِ ٍِ ُ ُفَۡيَُٞنُّ٘٘اْ َُعَجذُٗاْ ُفَاِرَا  ٌۡ ُٖ ُأَۡعِيَذزَ اْ  ٗ ۡىَٞۡأُخزُ َٗ ُ ؼََل  ٍ ُ ٌ ُٖ ْۡ ٍِّ ُ َغب ئِفَٞخ

َُٗ ُ ؼََل ٍَ ُ اْ ُفَۡيَُٞصيُّ٘ اْ َُُٝصيُّ٘ ٌۡ ُىَ  ٙ ُأُۡخَش ۡىزَۡأِدَُغب ئِفَخ  َٗ ُ ٌۡ َسا ئُِن ُٗاُْۡىَٞۡأُخزَُُٗ

ُ د  َٗ ُ ٓۗ ٌۡ ُٖ أَۡعِيَذزَ َٗ ُ ٌۡ ُٕ َُِِدۡزَس ُُٱى ِزٝ ٌۡ ُأَۡعِيَذزُِن ِۡ َُػ َُ ُرَۡغفُيُ٘ ۡ٘ ُىَ َمفَُشٗاْ

ُ َُ َُمب ُئُِ ٌۡ ُن ۡٞ َُػيَ ُُجَْبَح ََل َٗ ُ
ِدذَٗح   َٗ ُ يَٗخ ۡٞ  ٍ ُ ُنٌ ۡٞ َُػيَ َُ ٞيُ٘ َِ ُفََٞ ٌۡ زِؼَزُِن ٍۡ أَ َٗ

ُأَُُرَُ   ٚ ۡشَظ  ٍ ُ ُُمْزٌُ ۡٗ َ َطٍشُأ  ٍ ُِ ٍِّ ُأَٗرُٙ ٌۡ اُْثُِن  ٘ ُخزُٗاُْ َعؼُ َٗ ُ  ٌۡ أَۡعِيَذزَُن

ُ  ُ ُئِ ٓۗ ٌۡ َُِدۡزَسُم ُُٱّلل  ب ْٗ ٞ ِٖ ٍُّ ُ َُػزَاٗثب َِ ِفِشٝ
ُِىۡيَن  الفعل ادلاضي  ﴾ ٕٓٔأََػذ 

" بزيادة مهزة القطع وىو " أقمت ". أَفػَْعَل عللى وزن "  ادلزيد حبرؼ



 ٗٚ 

د ما لوجو الشيء ولقصد ادلكان و لدخول يف لللتعدية و لو فوائد كثرية و 
منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة ولوجدان الشيء يف صفة اشتق 

ولللصريورة ولتعريض ولسللب ولللحينونة. ويفيد الفعل التعدية 
وا الصللوة معهم او إذا كنت فيهم فإقيمصريورة  فتكون األية و الو 

 ذلم واجب احلكم.فالصالة لكم و 
"  لَ عتَ فْ زن " اِ رفني عللى و وجدت الباحثة الفعل ادلاضي ادلزيد حب .ٖٛ

ُُفَاِرَا ﴿ ٖٓٔ ىو اطمأننتم " يف األيةو  ٌُ ُ ز ۡٞ حَُقََع  ٘ يَ َُُٱۡرُمُشٗاُْفَُُٱىص  ُٱّلل 

ُ ُفَاِرَا  ٌۡ ُُجُْ٘ثُِن  ٚ َػيَ َٗ ُ قُؼُ٘ٗدا َٗ ُ ب َٗ ٌُۡقَِٞ  ُ ۡأَّْز ََ ُُٱۡغ ٘اْ َُ حَُ فَأَقِٞ  ٘ يَ ُُٱىص   ُ ئِ

حَُ  ٘ يَ ُُٱىص  َُػيَٚ ََُِمبَّۡذ ِْٞ ٍِ ۡإ َُ ُُٱۡى قُ٘ٗرب ۡ٘  ٍ ُ ٗجب ا . فيفيد ىذ﴾ ِٖٓٔمزَ 
ة فإذا شعرت او   فيمكن أن تكون األييف الصفةلللمبالغة يف الدخول 
  قيموا الصالة.اشتّدت فأوجدت الطمأنينة و 

ىو "جدلتم " عللى احثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ و وجدت الب .ٜٖ
ٌُۡ ﴿ ٜٓٔ " بزيادة األلف بعد فاء الفعل يف األية لَ اعَ وزن " فَ  ُ أَّز   َُٕ

ُ ٌَُٕۡ  ُإََل ِء ُ ذَۡىز ُػََُُج  ُفِٜ ٌۡ ُٖ حُِْۡ  ٘ َٞبُٱۡىَذَٞ ّۡ ُُٱىذُّ ِذُه َُُٝج  ِ ََ َُفَ ًَُُٱّلل  ۡ٘ َُٝ ٌۡ ُٖ ْۡ َػ

خُِ ََ ُُٱۡىِقَٞ  ِمَٞٗل َٗ ُ ٌۡ ِٖ ۡٞ َُػيَ ُُ َُُِٝن٘  ٍ ُ كثرية منها   ولو فوائد  ﴾ ٥ٓٔأًَ
رد. فيفيد دلعىن فعل اجملىن فّعل ودلعىن أفعل و دلعلللمشاركة بني اثنني و 

نتم يف جدلكم عنهم يف   فتكون األية ىذا ىو أالفعل لللمشاركة
 احلياة.

ِ ﴿ ٕٔٔ ظهر يف األية .ٓٗ ٍَ َُٗ ُٞ ُُِٔ َٝۡنِغۡتَُخِط ُثِ ًِ َُٝۡش  ٌ ُ ُث ب َٗ ُئِۡث ۡٗ ُأَ ُۦخً

 ُٝ ُُ ُٗثَِش ُفَقَِذ وَُب ََ ُُٱۡدزَ ب ْٗ جِٞ ٍُّ ُ ب َٗ ئِۡث َٗ ُ ب ْٗ
زَ  ٖۡ الفعل ادلاضي ادلزيد  ﴾ ٕٔٔثُ

ة فزائد كثري  لو" بزيادة مهزة الوصل والتاء  و  افتعلحبرفني عللى وزن " 



 ٗٛ 

منها دلطاوعة فعل والختاذ ولزيادة ادلبالغة يف ادلعىن ودلعىن فعل ودلعىن 
طاوعة فعل فيمكن أن تكون األية لللطللب. فيفيد ىذا الفعل دلتفاعل و 

 ذنبا مبينا.بو بريئا فقدمحل بتانا و من يكسب خطيئة أو ذنبا مث يرم و 
مك " عللى ىو " عللّ احثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ و وجدت الب .ٔٗ

ََلُو  ﴿ ٖٔٔ " بتضعيف العني يف األية لَ ع  وزن " فػَ  ۡ٘ ىَ ُِفَۡعُوَُُٗ ُٱّلل 

زُُُٔ ََ َسۡد َٗ ُ َل ۡٞ ُئَِل  ُُۥَػيَ َُ ُُِٝعيُّ٘ ب ٍَ َٗ ُ َك ُُِٝعيُّ٘ ُأَُ ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِّ ُ َ ذُغ ب ئِفَٞخ َٖ ىَ

ُ أََّضَه َٗ ُ ٖء  ٜۡ َُش ِ ٍِ ُ ََّٗل َُُٝعشُّ ب ٍَ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ُُأَّفَُغ ُُٱّلل  َل ۡٞ تََُػيَ ُٱۡىِنزَ 

خَُٱۡىِذنَُُۡٗ لََََُُُٗ ََ مََُُػي  َٗ ُ  ٌُ ُرَُنُِرَۡؼيَ ٌۡ َُى ب ٍََُُ ُُب ُِفَۡعُو بُُٱّلل  َٗ َلَُػِظٞ ۡٞ َػيَ

لنسبة . ولو فوائد منها لللتعدية ولللداللة عللى التكثري و ﴾ ٖٔٔ
الختاذ الفعل عل ولسللب أصل الفعل من ادلفعول و ادلفعول اىل أصل الف

 علليك التعدية  فيمكن أن تكون األية وأنزل هللا من اإلسم. فيفيد
 احلكمة مث أعطى العللم عللى ما مل تعللم.الكب و 

ىو " تبنّي " عللى وزن ثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني و وجدت الباح .ٕٗ
ِ ﴿ ٘ٔٔ يف األية تضعيف عني فعللو" بزيادة التاء و لَ ع  فَ تػَ  " ٍَ َُٗ

ُ ُع٘هََُُٝشبقِِق ُُٱىش  ُىَُٔ َِ ُرَجَٞ  ب ٍَ ُ ُثَۡؼِذ ِۢ ٍِ ُٙ ذَ ُٖ شَُُٱۡى ۡٞ َُغ َٝز جِۡغ َعجِِٞوَُُٗ

َُِ ِْٞ ٍِ ۡإ َُ ُُِٔٱۡى ىِّ َ٘ ُُِٔۦُّ ُّۡصِي َٗ ُ  ٚ ى  َ٘ بُرَ ِصًٞشاُُۦٍَ ٍَ َعب َءۡدُ َٗ ُ  ٌَ  ْ َٖ . ﴾ َ٘ٔٔج
صل الفعل الختاذ الفاعل أولتكللف و لو فوائد منها دلطاوعة فّعل و 

لة عللى أصل الفعل لللدالمفعوال ولللداللة عللى رلانبة الفعل ولصريورة و 
ية ل دلطاوعة فيمكن أن تكون األلللطللب. فيفيد الفعمرة بعد أخرى و 

 بنّي او شرح او علّلم اذلدى عنو.من يشاقق الرسول من بعد ما و 
ُِۡ ﴿ ٕ٘ٔ ظهر يف األية .ٖٗ ٍَ َُُٗ ِۡ  َ ٍِّ ُ ب ْٗ ُِدٝ ُِ ٌَُأَۡدَغ ُُُٔأَۡعيَ َٖ ۡج ُُِۥَٗ ّلِل 

َُٗ ُ ِٞ ۡذِغ ٍُ ُ َ٘ ُٕ َُُٗٱر جَغََُٗ ُ َُدِْٞٗفبۗٓ ٌَ ٞ ِٕ ُئِۡثَش  ي خَ ُُُٱر َخزٍَُِ ُُٱّلل  ٌَ ٞ ِٕ َخِيَٞٗلُئِۡثَش 



 ٜٗ 

" بزيادة مهزة  لَ عَ فػْ اضي ادلزيد حلرؼ عللى وزن " أَ الفعل ادل ﴾ ٕ٘ٔ
الشيء  لدخول يفلو فوائد متنوعة منها لللتعدية و القطع يف أولو. و 

لوجدان منو الفعل يف الفاعل ودلبالغة و اشتق ولقصد ادلكان ولوجود ما
 للللحينونة. فيفيد الفعو لسللب يء يف صفة ولللصريورة ولتعريض و الش

اي عمل  ومن أحسن دينا ممن سللم وجهالتعدية  فيمكن أن تكون و 
 حسنا بنظر من وجهو.

ُِۡ ﴿ ٕ٘ٔ ظهر يف األية .ٗٗ ٍَ َُُُٗٔ َٖ ۡج َٗ ُ ٌَ ُأَۡعيَ ِۡ  َ ٍِّ ُ ب ْٗ ُِدٝ ُِ ُُِۥأَۡدَغ ّلِل 

َُٗ ُ ِٞ ۡذِغ ٍُ ُ َ٘ ُٕ َُُٗٱر جَغََُٗ ُ َُدِْٞٗفبۗٓ ٌَ ٞ ِٕ ُئِۡثَش  ي خَ ُُُٱر َخزٍَُِ َُخِيَٞٗلُُٱّلل  ٌَ ٞ ِٕ ئِۡثَش 

" بزيادة مهزة  افتعلرفني عللى وزن " الفعل ادلاضي ادلزيد حب ﴾ ٕ٘ٔ
فوائد كثرية منها  لواء بني فاء الفعل وعني الفعل. و الوصل و الت

دلعىن تفاعل دلعىن فعل و لزيادة ادلبالغة يف ادلعىن و ذ و الختادلطاوعة فعل و 
أخذ هللا عىن فعل  فيمكن أن تكون األية و لللطللب. فيفيد الفعل دلو 
 براىيم.إ
ُُِ ﴿ ٕٛٔ ظهر يف األية .٘ٗ ئِ َشأَح َُُٗ ٍۡ ُُٱ ۡٗ ُأَ بُُُّشً٘صا َٖ ُثَۡؼِي ِۢ ٍِ َخبفَۡذُ

َُٗ ُ ُُصۡيٗذب  ب ََ ُٖ َْ ۡٞ ُثَ ُُٝۡصِيَذب ُأَُ ب  ََ ِٖ ۡٞ َُػيَ ُُجَْبَح ُفَََل ۡيخُُئِۡػَشاٗظب ُٱىصُّ

ُ ٞشۗٓ ۡٞ أُۡدِعَشدَُِخ ُُٱىشُّخ ُ ُٱۡۡلَّفُظَُُُٗ  ُ ِ ُفَا رَز قُ٘اْ َٗ ُ ئُُِرُۡذِغُْ٘اْ ََُٗ ُمَُُٱّلل  َُ ب

َُخجُِ َُ يُ٘ ََ ُرَۡؼ ب ََ ىو " الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ و  ﴾  ١ُٕٔٞٗشاثِ
ولو فوائد  مهزة القطع يف أولو  " بزيادة أَفػَْعَل أحضرت " عللى وزن " 

اشتق يف الشيء ولقصد ادلكان ولوجود ما لدخولكثرية منها لللتعدية و 
ة فة ولللصريور لوجدان الشيء يف صمنو الفعل يف الفاعل ودلبالغة و 



 ٘ٓ 

  فيمكن أن تكون حينونة. فيفيد الفعل لللتعديةلللولتعريض ولسللب و 
 األية و وجدت األنفس الشح.

ىو " وصينا " عللى احثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ و وجدت الب  .ٙٗ
ُِ ﴿ ٖٔٔ " بتضعيف عني فعللو يف األية لَ ع  وزن " فػَ  ّلِل  ُفَُُِٜٗ ب ٍَ

دُِ  َ٘  ََ ُُٱىغ  ُفِٜ ب ٍَ َُٗ ُُٱۡۡلَۡسِضۗٓ ىَقَۡذ َْبََُٗٗ ۡٞ َُُِص  ُُٱى ِزٝ تَُأُٗرُ٘اْ ُُِٱۡىِنزَ  ٍِ

ُ ُِ ُأَ ٌۡ ئِٝ بُم َٗ ُ ٌۡ َُ ُٱر قُ٘اُْقَۡجِيُن ُُٱّلل  ُفِٜ ب ٍَ ُ ِ ُّلِل   ُ ِ ُفَا ُرَۡنفُُشٗاْ ئُِ دَُِٗ  َ٘  ََ ُٱىغ 

ُفُِٜ ب ٍَ َُٗ ُُٱۡۡلَۡسِض  َُ َمب َُُٗ ُُبَغًُُِّْٞٱّلل  ٞٗذا َِ ولو فوائد كثرية . ﴾ َٖٔٔد
ل لنسبة ادلفعول اىل أصل الفعري و التكثلللداللة عللى منها لللتعدية و 

الختاذ الفعل من اإلسم. فيفيد ولسللب أصل الفعل من ادلفعول و 
الفعل التعدية  فتكون األية ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب أى 

 أعطى الوصية.
"  افتعلادلاضي ادلزيد حبرفني عللى وزن " وجدت الباحثة الفعل  .ٚٗ

ُُ  ﴿ ٖٚٔ دوا " يف األيةىو " ازدابزيادة مهزة الوصل والتاء و  َُُِئِ ُٱى ِزٝ

ُ  ٌ ُ َُمفَُشٗاُْث  ٌ ُ ُْ٘اُْث ٍَ َُءا  ٌ ُ َُمفَُشٗاُْث  ٌ ُ ُْ٘اُْث ٍَ ُُٱۡصدَادُٗاَُْءا ِِ َُُٝن ٌۡ ُُُمۡفٗشاُى  ُٱّلل 

ُ َُعجََِٞلۢ ٌۡ ُٖ ِذَٝ ٖۡ ُِىَٞ ََل َٗ ُ ٌۡ ُٖ ُىَ رية منها لو فوائد كث. و ﴾٤ُِٖٔىَٞۡغِفَش
ل دلعىن تفاعدلعىن فعل و ة يف ادلعىن و لزيادة ادلبالغدلطاوعة فعل والختاذ و 

  فيمكن أن تكون األية مث زادوا  لللطللب. فيفيد الفعل لللمطاوعةو 
 كفرا.

"  افتعلوجدت الباحثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني عللى وزن "  .ٛٗ
ُ ﴿ ٙٗٔ يف األية" اعتصموا " ىو بزيادة مهزة الوصل والتاء و  ُئَِل 

َُِ ُُٱى ِزٝ أَۡصيَُذ٘اْ َٗ ُ ٘اَُُْٗرَبثُ٘اْ َُ ُِثُُِٱۡػزََص ُُِٱّلل  ُّلِل  ٌۡ ُٖ ُِدَْٝ أَۡخيَُص٘اْ َٗ
ُ َغ ٍَ ُ ئَِل

ىَ   ْٗ ُ َُِ فَأ ِْٞ ٍِ ۡإ َُ ُُٱۡى ُُٝۡإِد َف ۡ٘ َع َُُٗ َُُِٱّلل  ِْٞ ٍِ ۡإ َُ بُُٱۡى َٗ َُػِظٞ أَۡجًشا



 ٘ٔ 

دلعىن فعل دون أخر من فوائده منها دلطاوعة فعل فائدة  ولو ﴾  ٙٗٔ
لللطللب. ودلعىن تفاعل و الختاذ ولزيادة ادلبالغة يف ادلعىن ودلعىن فعل و 

 عصم هللا.و فيمكن أن تكون األية 
"  افتعلوجدت الباحثة الفعل ادلاضي ادلزيد حبرفني عللى وزن "  .ٜٗ

ٌُۡ ﴿ ٚ٘ٔ يف األية"  اختللفواىو " بزيادة مهزة الوصل والتاء و  ِٖ ِى ۡ٘ قَ َُٗ

ُ ُقَزَۡيَْب ِغٞخَُئِّ ب ََ ُُٱۡى َُِِػَٞغٚ ُُٱۡث َُسُعَ٘ه ٌَ ۡشَٝ ٍَُِ ُقَزَيُُُٱّلل  ب ٍَ بَُٗ ٍَ َٗ ُ ُٓ٘

ُ  ُ ئِ َٗ ُ  ٌۡ ُٖ ُىَ ِنُُِشجَِّٔ
ىَ  َٗ ُ ََُِصيَجُُ٘ٓ بُُٱۡخزَيَفُ٘اُُْٱى ِزٝ ٍَ ُ

 ُٔ ْۡ ٍِّ ُ ُىَِفَُٜشّلٖ ِٔ فِٞ

ُِٔ ٌُثِ ُٖ ُُۦىَ ُئَِل  ٌٍ ُِػۡي ِۡ ُِِّ ُٱرِّجَبعٍَُِ بُٱىظ  ٍَ بُُقَزَيُُُ٘ٓ َٗ فائدة  ولو ﴾ ٤َِ٘ٔٝقَْٞۢ
زيادة لالختاذ و دلعىن فعل دون أخر من فوائده منها دلطاوعة فعل و 

لللطللب. فيمكن أن تكون ادلبالغة يف ادلعىن ودلعىن فعل ودلعىن تفاعل و 
 األوىل خللف فيو لفي شك. األية

ُُّٖ٘حُ ﴿ ٖٙٔ ظهر يف األية .ٓ٘  ٚ ُئِىَ َْب  ۡٞ َد ۡٗ ُأَ ب  ََ َُم َل ۡٞ ُئِىَ َْب  ۡٞ َد ۡٗ ُأَ ئِّ ب 

ُثَۡؼِذَُُُُِِٓۧٱىْ جَُُِِّٞٗ ِۢ َْب َُُُُٗۦ ٍِ ۡٞ َد ۡٗ ئِعُُۡأَ َٗ ُ ٌَ ٞ ِٕ ُئِۡثَش    ٚ َٝۡؼقَُ٘ةُئِىَ َٗ َقُ ئِۡعَذ  َٗ ِؼَٞوُ  ََ

َُْٱۡۡلَۡعجَبغَُُِٗ ۡٞ َءارَ َٗ ُ  َِ  ََ ۡٞ ُعيَ َٗ ُ َُ ُشٗ  َٕ َٗ َُُّٝ٘ظُ َٗ َةُ أَُّٝ٘ َٗ ُ  ٚ ِػَٞغ ُُُٗبَٗ ُۥدَُدَا

" بزيادة  لَ عَ فػْ الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن " أَ  ﴾ َٖٙٔصثُ٘ٗساُ
قصد لدخول يف الشيء وللو فوائد متنوعة منها لللتعدية و مهزة القطع. و 

لوجدان الشيء دلبالغة و اشتق منو الفعل يف الفاعل و د مالوجو ادلكان و 
لسللب ولللحينونة. فيفيد الفعل التعدية   صفة ولللصريورة ولتعريض و يف

 فيمكن أن تكون األية إن هللا أعطى الوحي إليك.
ُسُعَٗلُ ﴿ ٗٙٔظهر يف األية  .ٔ٘ ُقَۡجُوَُُٗ ِ ٍِ ُ َل ۡٞ َُػيَ ٌۡ ُٖ ُقََصۡصَْ  قَۡذ

ُى ُ ُسُعَٗل ََُٗٗ ُ َل  ۡٞ َُػيَ ٌۡ ُٖ َُّۡقُصۡص ٌٌَُۡ َُُُمي  ُُٱّلل  ب َٗ ُرَۡنِيٞ  ٚ َ٘ع ٍُٔٙٗ ﴾ 
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لو " بتضعيف العني. و  لَ ع  الفعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ عللى وزن " فػَ 
لنسبة ادلفعول اىل ى التكثري و لللداللة عللو فوائد متنوعة منها لللتعدية 

الختاذ الفعل من ل ولسللب أصل الفعل من ادلفعول و أصل الفع
صل الفعل  فيمكن أن تكون سم. فيفيد الفعل نسبة ادلفعول اىل أاإل

 موسى كامل اىل هللا.األية و 
ب ﴿ ٖٚٔ ظهر يف األية .ٕ٘  ٍ َ َُُِفَأ ُُٱى ِزٝ يُ٘اْ َِ َػ َٗ ُ ُْ٘اْ ٍَ ذَُِءا ِيَذ  ُٱىص  

ُِٔ ُفَۡعِي ِ ٍِّ ُ ٌُٕ َِٝضٝذُ َٗ ُ ٌۡ ُٕ ُأُُجَ٘س ٌۡ ِٖ فِّٞ َ٘ ُُُۦ فَُٞ ب  ٍ أَ ََُِٗ ُٱۡعزََْنفُ٘اُُْٱى ِزٝ

ُُۡنجَُشٗاُْٱۡعزََُُٗ ُِ ُِدُٗ ٍِّ ٌُُٖ ُىَ َُ ََلَُِٝجذُٗ َٗ بُ َٗ َُػزَاثًبُأَِىٞ ٌۡ ُٖ ثُ ُِفَُٞؼَزِّ بُُٱّلل  ِىّٞٗ َٗ

ََلَُِّصُ فوا ىي " استنكن ادلزيدان بثالثة أحرؼ و الفعال ﴾ ٤ُٖٔٞٗشاَٗ
ة مهزة الوصل والسني " بزياد استفعل" و " استكربوا " عللى وزن " 

لللتحول فعل ولوجدان عللى صفة و لو فوائد كثرية منو لللطللب الوالتاء. و 
يفيدان الفعالن فائدة معىن دلعىن فعل اجملرد ولللمطاوعة. و لللتكللف و و 

فأعطى هللا كربوا أما الذين نكفوا و فعل اجملرد فيمكن ان تكون األية و 
 عذابا أليما.

 قائمة عن حروف الزيادة وفائدهتا يف سورة النساء

 فعل املاضي الثالثي املزيد حبرف : .1
 أفعل - أ

أنواع  األفعال األية لرقما
 األفعال

أنواع 
 الزيادة

حروف 
 الزيادة

 الفوائد

حرؼ  أفعل أصللحا ٙٔ ٔ
 واحد

 لللصريورة مهزة القطع



 ٖ٘ 

حرؼ  أفعل أعتدنا ٛٔ ٕ
 واحد

 ادلبالغة مهزة القطع

حرؼ  أفعل أردمت ٕٓ ٖ
 واحد

 تعدية مهزة القطع

حرؼ  أفعل أفضى ٕٔ ٗ
 واحد

لوجود  مهزة القطع
و مااشتّق من
فعل يف 
 الفاعل

حرؼ  أفعل أرضعنكم ٖٕ ٘
 واحد

 تعدية مهزة القطع

حرؼ  أفعل أحلّ  ٕٗ ٙ
 واحد

 تعدية مهزة القطع

حرؼ  أفعل نفقواأ ٖٗ ٚ
 واحد

اذلمزة 
 القطع

 لللصريورة

حرؼ  أفعل كمأطعن ٖٗ ٛ
 واحد

اذلمزة 
 القطع

لللتعدية 
 ولللصريورة

حرؼ  أفعل أنزل إليك ٓٙ ٜ
 واحد

 تعدية مهزة القطع

أنزل من  ٓٙ ٓٔ
 قبللك

حرؼ  أفعل
 واحد

 تعدية مهزة القطع

حرؼ  أفعل أرْدنا ٕٙ ٔٔ
 واحد

 تعدية مهزة القطع

لتعدية  مهزة القطعحرؼ  أفعل أْرسللنا ٗٙ ٕٔ
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 ودلبالغة واحد
حرؼ  أفعل نعمأ ٜٙ ٖٔ

 واحد
تعدية  مهزة القطع

 ودلبالغة
حرؼ  أفعل صابكأ ٜٚ ٗٔ

 واحد
 تعدية مهزة القطع

حرؼ  أفعل أذاعوا ٖٛ ٘ٔ
 واحد

التعدية  مهزة القطع
 ولللصريورة

حرؼ  أفعل كسهمأر  ٛٛ ٙٔ
 واحد

لصريورة  مهزة القطع
 والتعدية

حرؼ  أفعل أضلّ  ٛٛ ٚٔ
 واحد

التعدية  مهزة القطع
 ولللصريورة

حرؼ  أفعل لقْواأ ٜٔ ٛٔ
 واحد

تعريض  مهزة القطع
 وتعدية

حرؼ  أفعل عّدلوأ ٖٜ ٜٔ
 واحد

نة حينو  مهزة القطع
ولتعدية 
 ودلبالغة

حرؼ  أفعل أقمت ٕٓٔ ٕٓ
 واحد

التعدية  مهزة القطع
 ولللصريورة

حرؼ  أفعل سللمأ ٕ٘ٔ ٕٔ
 واحد

مبالغة  مهزة القطع
 والتعدية

حرؼ  أفعل حضرتِ أ ٕٛٔ ٕٕ
 واحد

لوجدان  مهزة القطع
 الشيئ

 التعدية مهزة القطعحرؼ  أفعل أوحينا ٖٙٔ ٖٕ
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 واحد
 

 فّعل - ب
أنواع  لاألفعا األية الرقم

 األفعال
أنواع 
 الزيادة

حروف 
 الزيادة

 الفوائد

حرؼ  فّعل حّرمت ٖٕ ٔ
 واحد

تضعيف 
 العني

تعدية 
ولنسبة 

ادلفعول اىل 
 اصل الفعل

حرؼ  فّعل فّضل ٕٖ ٕ
 واحد

تضعيف 
 العني

 التعدية

حرؼ  فّعل نّزلنا ٚٗ ٖ
 واحد

لالختاذ  تضعيف
الفعل من 

 االسم
حرؼ  فّعل قّدمت ٕٙ ٗ

 واحد
 تضعيف
 العني

 تعدية

حرؼ  فّعل ّخرتناأ ٚٚ ٘
 واحد

تضعيف 
 العني

تعدية 
 ودلبالغة

حرؼ  فّعل بّيت ٔٛ ٙ
 واحد

وتضعيف 
 العني

 تعدية

حرؼ  فّعل لسلّلطهم ٜٓ ٚ
 واحد

وتضعيف 
 العني

 تعدية

 دلطاوعةتضعيف حرؼ  فّعل توّفهم ٜٚ ٛ
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 العني واحد
حرؼ  فّعل علّلمك ٖٔٔ ٜ

 واحد
تضعيف 

 العني
 التعدية

حرؼ  فّعل وّصينا ٖٔٔ ٓٔ
 واحد

تضعيف 
 العني

 التعدية

حرؼ  فّعل كلّلم ٗٙٔ ٔٔ
 واحد

تضعيف 
 العني

نسبة 
ادلفعول اىل 
 اصل الفعل

 

 فاعل - ت
أنواع  األفعال األية الرقم

 األفعال
أنواع 
 الزيادة

حروف 
 الزيادة

 الفوائد

حرؼ  فاعل دلستم ٖٗ ٔ
 واحد

 لللمشركة األلف

حرؼ  فاعل فللقتللوكم ٜٓ ٕ
 واحد

مطاوعة  األلف
 ومشاركة

حرؼ  فاعل جدلتم ٜٓٔ ٖ
 واحد

 فعل اجملرد األلف

 

 فعل املاضي الثالثي املزيد حبرفني : .2
 افتعل - أ

 الفوائدحروؼ  أنواع الزيادةأنواع  األفعال األية الرقم
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 الزيادة األفعال
لالختاذ  مهزة والتاء  حرفني افتعل كتسبواا  ٕٖ ٔ

ودلطاوعة 
ولزيادة 
 ادلبالغة

لالختاذ  مهزة والتاء  حرفني افتعل كتسنبا  ٕٖ ٕ
ودلطاوعة 
ولزيادة 
 ادلبالغة

 لللمبالغة مهزة والتاء  حرفني افتعل فرتىا ٛٗ ٖ
 مطاوعة فعل مهزة والتاء حرفني افتعل التّبعتم ٖٛ ٗ
اذلمزة  حرفني افتعل كمو عتزلا ٜٓ ٘

 والتاء
 مطاوعة

 فعلمعىن  مهزة والتاء حرفني افتعل اطمأننتم ٖٓٔ ٙ
 مطاوعة فعل مهزة والتاء حرفني افتعل احتمل ٕٔٔ ٚ
اذلمزة  حرفني افتعل خّتذا ٕ٘ٔ ٛ

 والتاء
 معىن فعل

اذلمزة  حرفني افتعل ازدادوا ٖٚٔ ٜ
 والتاء

 معىن فعل

اذلمزة  حرفني افتعل واعتصموا ٙٗٔ ٓٔ
 والتاء

 معىن فعل

اذلمزة  حرفني افتعل ختللفواا ٚ٘ٔ ٔٔ
 والتاء

 معىن فعل



 ٘ٛ 

 

 فاعلت - ب
أنواع  األفعال األية الرقم

 األفعال
حروؼ  أنواع الزيادة

 الزيادة
 الفوائد

التاء يف  حرفني تفاعل تراضيتم بو ٕٗ ٔ
أولو 

واأللف 
 بعد الفاء

 ادلشاركة

التاء يف  حرفني تفاعل تنازعتم ٜ٘ ٕ
أولو 

واأللف 
 بعد الفاء

 مشركة

 

 تفّعل - ت
أنواع  األفعال األية الرقم

 األفعال
حروؼ  زيادةأنواع ال

 الزيادة
 الفوائد

التاء  حرفني تفّعل توىّل  ٓٛ ٔ
وتضعيف 

 العني

 مطاوعة فّعل

التاء  حرفني تفّعل تبنّي  ٘ٔٔ ٕ
وتضعيف 

 العني

 مطاوعة
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ُهمُ  ٜٚ ٖ التاء  حرفني تفّعل تَػَوف ىػٰ
وتضعيف 

 العني

 مطاوعة فّعل

 

 فعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة أحرف : .3
 استفعل - أ

أنواع  األفعال األية الرقم
 األفعال

أنواع 
 الزيادة

حروؼ 
 الزيادة

 الفوائد

استمتعتم  ٕٗ ٔ
 بو

ثالثة  استفعل
 أحرؼ

مهزة الوصل 
 والسني والتاء

لوجدان عللى 
 صفة ودلطاوعة

 استغفرذلم ٗٙ ٕ
 استغفروهللا

ثالثة  استفعل
 أحرؼ

اذلمزة الوصل 
 والسني والتاء

 لللطللب الفعل

 ثالثة استفعل استنكفوا ٖٚٔ ٖ
 أحرؼ

اذلمزة الوصل 
 والسني والتاء

معىن فعل 
 اجملرد

ثالثة  استفعل استكربوا ٖٚٔ ٗ
 أحرؼ

اذلمزة الوصل 
 والسني والتاء

معىن فعل 
 اجملرد

 




