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Abstract
Sorof is one of the inseparable parts in Arabic, where Arabic itself is 
famous for us, its rich meaning and meaning implicit in it. With Sorof, 
we can understand the change of meaning from one word to another. 
If we do not pay attention to it, there is a wrong understanding of the 
meaning after the change in the sentence. As is, well known that each 
bina al-fi’li has its own meaning and usefulness in siyaqul kalam, 
examples of afazala wazan are more biased in terms of takdiyah, and 
wazan infa’ala is more biased in meaning for muthowa’ah. Therefore 
the researcher will examine the features of the mazid sulation and 
its meaning in the book of matan safinah najah, where the safinah 
book itself has many meanings implied in it and this book is very 
much needed for the community to understand daily worship. From 
the results of the study found: (1) fi sulation of mazid in the book of 
matan safinah as many as 91 sighoh, consisting of a one letter affix 
with 57 words and a two letter affix there are 30 words and a three 
letter affix there are 4 words. (2) The meanings of the formulation of 
mazid contained in the book are: attakdiyah, shirurah, musyarakoh, 
mothowaah, tadahur and ittihad.

Keywords: word, meaning, shorof, matan safinah annajah, arabic language.
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 ملخص

الصرف هو جزء ال يتجزأ من علم اللغة العربية، كما أن اللغة العربية اشتهرت بثروة 

معانيها املستورة فيها. وبعلم الصرف نستطيع أن نفهم تغيير املعنى من وزن إلى وزن أخر.

وإذا أخطأ فى استخدام األفعال مع املقارنة الزائدة فأخطأ الفهم فى التركيب. ومن املعروف 

َعَل« معناه 
ْ
ف

َ
أن كّل بناء الفعل له معنى ووظيفة فى سياق الكالم، على سبيل املثال فى وزن »أ

َفَعَل »يدل على املطاوعة غالبا. ولذلك أراد الباحث أن يبحث 
ْ
أكثر للتعدية و كذلك وزن »ِان

عن األفعال الثالثية املزيدة ومعانيها فى كتاب متن سفينة النجاة وألن ذلك الكتاب له معان 

مستورة. وهذا الكتاب ضرورّي للمجتمع كوسيلة فهم العبودية اليومية.

ومن نتائج البحث أبرز الباحث: )1( أن أفعال الثالثية املزيدة فى كتاب متن سفينة 

النجاة بلغ عددها على 90 صيغة، تتكون من حرف واحد 57 كلمة، وحرفين 30 كلمة، 

وثالثة أحرف 4 كلمات. )2( وأما معانيها الجارية فى ذلك الكتاب فمنها: التعدية والصيرورة 

واملشاركة واملطاوعة والتظاهر واالتحاد.

عرف الباحث أن هذا البحث لم يكن كامال، وال يزال فيه نقصان كثير. فيرجو 

الباحت أن يأتي الباحث القادم ببحث أدق عن األفعال الثالثية املزيدة فى كتاب متن 

سفينة النجاة. لعّل هذا البحث نافعا للباحث خاصا والقراء عاما.

الكلمات املفتاحية : الفعل،املعنى،الصرف، متن سفينة النجاة، اللغة العربية، 
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مقدمة

إن فى اللغة العربية علوما كثيرة التي يتوّصل بها إلى عصمة اللسان 

والقلم عن الخطاء، وهي ثالثة عشر علما: الصرف، والنحو، والرسم، واملعاني، 

والبيان، والبديع، والعروض، والقوافي، وقرض الشعر، واإلنشاء، والخطابة، 

وتاريخ األدب ومتن اللغة.1 وعلم الصرف جزء اليتجزاء من علم اللغة، والصرف 

هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليس بإعراب وال 

بناء. فهو علم يبحث عن الكالم من حيث مايعرض له من تصريف، وإعالل، 
وإدغام، وإبدال. وبه نعرف ما يجب أن يكون انتظامها فى الجملة.2

بين علوم  بالذكر أن علم الصرف ذو أهمية كبيرة من  ومن الجدير 

العربية، فهو أهّم من علم النحو، ألّن الصرف يدرس الكلمات املفردة وأجزاءها، 

أّما علم النحو فيدرس الجملة وتركيب الكلمات فيها، ودراسة الجزء كما هو 
معروف أهّم من دراسة الكّل، ألّن معرفة الجزء هي الّتي توصل إلى معرفة الكّل.3

ومن أهميته أيضا أنه ضرورّي للمتكلّم ألن اللفظ إذا كان على وزن 

 
ّ
من األوزان ثّم نقل إلى وزن أخر أكثر منه فالبّد أن يتضّمن من املعنى أكثر مما

ة على املعنى، وأمثلة اإلبانة عنها، فإذا زيد فى 
ّ
تضّمنه األّول، ألن األلفاظ أدل

َعَل » يختلف معناه 
َ
األلفاظ أوجبت القسمة زيادة املعانى.4 ومن أمثلة ذلك » ف

َل« يختلف  عَّ
َ
ّل » الذي يدل إلى تكرار الفعل. ومنه أيضا الفعل »ف عَّ

َ
عن الفعل » ف

معناه عن »افتعل« الذي يدّل على املطاوعة واالتحاذ وغيرهما. وفى كلمة »أنزل« 

1 مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، )بيروت: دار الكتب العلمية،1944م(، ص. 7

الثقافية  مكتبة  )القاهرة:  واإلعراب،  البناء  علل  فى  اللباب  العبكري،  البقاء  ابى   2

الدينية،2009م(، ص. 7

3 الدكتور حسان بن عبد هللا الغنيمان، الواضح فى الصرف، )قسم اللغة العربية بكلية 

املعلمين جامعة امللك سعود(، ص. 11

4 نفس املرجع، ص. 36
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و »نّزل« يتوقف بعض العلماء للنظر فى مسألة اختالف األراء فى داللة، فذهب 

سبويه أنها بداللة واحدة، فيقول فقد يجيئ الشيئ على فّعلت ويشترك 

ْل ِإنَّ 
ُ
ِه ق  ِمْن َرّبِ

ٌ
َية

َ
ْيِه أ

َ
َل عل زَّ

َ
 ن

َ
ْوال

َ
أفعلت. فمثال ذلك فى قوله تعالى » ل

َية« وزعم الزمخشري أن لكّل صيغة خصوصية فى 
َ
أ َل  ّزِ

َ
ُين ْن 

َ
أ ى 

َ
اِدٌر َعل

َ
هللا ق

االستعمال5.  

نظرا من املشكلة التي حدثت حول تلك الرواية السابقة نعرف أّن زيادة املبني 

تؤّدي إلى زيادة املعنى. انطالقا من تلك القضية رأى الباحث أن مبحث حروف الزيادة 

من أهم املباحث ومحتاج إلى البيان املخصوص ملعرفة تغيير الكلمات من الحروف 

األصلية الى الحروف الزائدة فيها، وأن الكلمات الزائدة تسبب املشقة ويصعب على 

دار�شي اللغة العربية فهم معاني وداللة الصيغ الزوائد فى القرأن الكريم أو الكتب 

التراثية، وقد وقع بعض األخطأ لدى طالب اللغة العربية يعاملون لصيغ الزوائد 

معاملة الفعل املجرد. وهذا خطأ شائع ولذلك يحاول الباحث حّل هذه املشكلة 

لتسهيل فهم معانى الزيادة. ولعّل هذا الثراء من أهّم أسباب االضطراب وإذا أخطأ 

استعمال األفعال وفهمها فأخطأ تركيبها.6 وهذا املبحث سيكون مصدرا فيما بعد. 

أسا�شي  الكتاب  هذا  ألن  النجاة  سفينة  متن  كتاب  الباحث  واختار 

للطالب املبتدئين فى املعهد السلفي ملعرفة علم الفقه وأصول الدين، والكشف 

عن الكلمات املزيدات ومعانيها فى هذا الكتاب أمر ضروري.

تعريف الفعل

إّن العلماء العربية يحّددون علم الصرف فى موضعين اثنين: االسم 

5 عبد العظيم الكوفى، أبنية االفعال دراسة لغوية قرأنية،..ص.50

6 أحمد عبد الوهاب باكر، معجم أمهات األفعال معانيها و اوجه استعمالها، )بيروت: دار 

الغرب اإلسالمي، 1997م( ص. 5
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 « املشهور  كتابه  فى  الحسين  ابن  عند  الكلمة  املتصّرف.7  والفعل  ن 
ّ
املتمك

التصريف العّز » هي لفظ يدّل على معنى مفرد، وهي ثالثة أقسام منها كلمة 

االسم والفعل والحرف.8 يقّرر العلماء العربية أّن الفعل اليقّل عن ثالثة أحرف 

أصلية.كتب أحمد الهاشمي فى كتابه »القواعد األساسية فى اللغة العربية« عن 

الفعل. الفعل عند اللغويين مادّل على الحدث. وعند النحويين مايدّل بنفسه 

على حدث مقترنا وضعا بأخذ األزمنة الثالثة )املا�شى والحال واملستقبال(.9 

انطالقا من تعريفات الفعل الكثيرة مشيرا إلى شرح الصرف املذكور، فاستنتج 

الباحث أّن الفعل هو كلمة دلت على معنى ويقترن بأزمنة الثالثة يعني املا�شى 

والحال واالستقبال، وال يدخل فيه عالمة االسم وال عالمة الحرف.

أقسام الفعل

ينقسم الفعل باعتبار تركبيه إلى قسمين هما :

الفعل املجّرد وهو ماكانت أحرف ماضيه كلها أصلية )أي الزائد فيها(، مثل  أ.	

: ذهب، خرج. وهو على قسمين: 

مجّرد ثالثي : ماكان أحرف ماضيه ثالثة فقط من غير زيادة عليها. مثل  	.1

: ذهب، قرأ.

مجّرد رباعي : ماكانت أحرف ماضيه أربعة أصلية فقط، الزائد فيها،  	.2

مثل : دخرج، وسوس.

الفعل املزيد وهو ماكان بعض أحرف ماضيه زائدا على األصل، مثل :  ب.	

أذهب، تدخرج. وهو على قسمين:

7 عبد الراجى، التطبيق الصرف، )بيروت: دار النهضة العربية،1973م(، ص. 21

8 ابن الحسين على ابن هشام، التصريف العّزي، )سمارغ: طه فوترا كروف، 2007(، ص. 3

9 أحمد هاشمي، القواعد األساسية فى اللغة العربية، )بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 

مجهول السنة(، ص. 17
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مزيد فيه الثالثي : مازيد على أحرف ماضيه الثالثة حرف واحد أو  	.1

حرفان أو ثالثة أحرف. مثل : أكرم، انطلق، استغفر.

مزيد فيه الرباعي : مازيد فيه على أحرف ماضيه األربعة األصلية حرف  	.2

واحد أو حرفان. مثل : تزلزل، احرنجم.

تعريف األفعال املزيدة

الفعل املزيد عند الحمالوى أّن الفعل مازيد فيه حرف واحد أو أكثر على 

حروفه األصلية.10 املزيد هو: مازيد فيه حرف أو أكثر على حروف األصلية11. 

وعرف محي الدين عبد الحميد أن املزيد هو مازيد على حروف األصلّية حرف 

ة تصريفية، أو حرفان، أو ثالثة أحرف 
ّ
يسقط فى بعض تصاريفه الفعل لغير عل

كذلك12. وذهب عبد الهادى فى كتابه أن املزيد هو ماكان بعض حروفه مزيد.13 

وقيل أيضا إن الفعل املزيد هو الفعل الثالثي الذي زيد على أحرف األصلية 

الثالثة.14 بعد أن يطالع الباحث عن التعريفات السابقة فاستنتج الباحث بأّن 

الفعل املزيد هو فعل زيد فيه حرف أو أكثر من أحرف الزيادة على الحروف 

األصلية.

وينقسم الفعل املزيد إلى قسمين منها:

الفعل الثالثي املزيد : مازيد على أحرف ماضيه الثالثة حرف واحد أو  أ(	

حرفان أو ثالثة أحرف مثل: أكرم، تفاعل، استغفر.

10 الحمالوي، شد العرف...ص. 61

11 نفس املرجع،..ص. 61

12 محمد محي الدين عبد الحميد، دروس التصريف، ) املكتبة العصرية(، ص.55

13 دكتور عبد الهادى الفضلى، مختصر الصرف، )بيروت: دار القلم(، ص.22

العلمية  الكتب  دار  )لبنان:  السابع،  الجزء  العربية،  اللغة  علوم  يعقوب،  بديع  اميل   14

2006م(، ص. 133
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الفعل الرباعي املزيد : مازيد على أحرف املاضيه األربعة حرف واحد نحو  ب(	

َزَل.
ْ
زل

َ
ت

أنواع األفعال املزيدة

تنقسم األفعال املزيدة إلى قسمين15

الثالثي املزيد : مازيد على أحرف ماضيه الثالثة حرف واحد. وله ثالثة  أ(	

أقسام إّما بحرف واحد، بحرفين أو ثالثة أحرف.

الرباعى املزيد: مازيد على أحرفه ماضيه األربعة األصلية حرف واحد. ب(	

معاني حروف الزيادة فى الفعل الثالثي املزيد

فاملزيد بحرف واحد يكون على ثالثة أوزان هي:

أفعل: بزيادة همزة القطع فى أّوله لها معان كثيرة.16 ومنها: أ.	

.
ً
َعْدُت بكرا

ْ
ق

َ
التعدية، وهي تصير الفعل الالزم متعّديا نحو: أ 	.1

جُر( أي صار ذا ثمٍر.
ّ

ثَمَر الش
َ
الصيرورة، وهي التحّول والتبّدل. نحو: )أ 	.2

يُت املهموَم( أي أزلُت املهموم.
َ
ك

ْ
ش

َ
الّسلب واإلزالة، نحو: )أ 	.3

ْصَبَح الرجُل( أي دخل فى 
َ
الدخول فى الشيئ مكانا أو زمانا، نحو: )أ 	.4

الصباح.

َر(.
َ
ه فأفط

ُ
ْرت

َّ
أن يكون مطاوعا لفّعَل، نحو: )فط 	.5

ُه بخيال.
ُ
( أي وجْدت

ً
لُت بكرا

َ
ْبخ

َ
وجدان الشيئ على صفة، نحو: )أ 	.6

َبعُت 
َ
التعريض، وهو أن يجعل املفعول به معرضا ملعنى الفعل. نحو: )ا 	.7

15 مصطفى الغاليين، جامع الدروس العربية،.. ص.100

16 سميرة حيدا، علم الصرف لبنات وأساس، )دار النشر-املغرب: جامعة محمد األول بوجدة(، 

ص. 12
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الَبعْيَر( أي َعَرْضُتُه للبيع.

ْرُع( أي ِإْستحّق حصادُه. ْحَصَد الزَّ
َ
االستحقاق، نحو: )أ 	.8

فّعل: بزيادة التضعيف فإنه يأتى لسبعة معان17،منها :  ب.	

الطواف  أكثرت  أي  الفعل »جّولت، وطّوفت«  فى  اما  التكثير، وهو  	.1

ت اإلبل« أي كثرت امليت منها.
ّ
 فى الفاعل، املثل » موت

ّ
والجوالن. وإما

التعدية، وهي أن تضّمن الفعل معنى التصيير فيصبح االسم الذي  	.2

كان فاعال فى األصل مفعوال، فإذا كان أصل الفعل الزما صار متعّديا 

لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار متعديا الثنين، وإذا كان متعدّيا 

الثنين صار متعّديا إلى ثالثة. فمثال األول » أجلست عليا« ومثال الثاني 

.
ً
 بكرا مطيعا

ً
ْعلمُت محمدا

َ
َهْمُت خليال املسألة« ومثال الثالث » أ

ْ
ف

َ
»أ

بُته« أي نسبة إلى الكذب.
ّ
نسبة املفعول إلى أصل الفعل، املثال »كذ 	.3

املثال  الفعل،  الفاعل عن املفعول أصل  الّسلب، ومعناه أن يزيل  	.4

دته وجربته« أي أزلُت قراَده وجلَده وجربه.
ّ
»قّرْدُت البعيَر وجل

َق خالٌد وغّرَب« أي توّجه  ه نحو ما أخذه الفعل منه، املثال »شرَّ التوجُّ 	.5

الى الشرق والغرب.

ه وهللا 
ّ
إلَه اال الل

َ
َل، وكّبَر« أي قال ال

ّ
ب، املثال »هل

ّ
اختصار حكاية املرك 	.6

أكبر.

 » الداللة على أّن الفاعل يشبه ما أخذه منه الفعل، املثال »قّوَس عليٌّ 	.7

أي انحني ظهره حتى أشبه القوس.

الدعاء.18 	.8

17 محي الدين عبد الحميد، دروس التصريف،..ص. 73

18 هاشم. أوزان األفغال ومعانيها،... ص. 82.
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فاعل : بزيادة األلف بعد الفاء، يكثر استعماله فى معنين.19  ت.	

أحدها التشارك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعال  	.1

فيقابل األخر مثله.

املواالة، فيكون بمعنى أفعل املتعّدي. 	.2

وتنفرد بستة : التكثير فى الفعل وصيرورة شيئ شبه شيئ ونسبة الشيئ 

إلى أصل الفعل والتوّجه الى شيئ واختصار حكاية الشيئ وقبول الشيئ.

فاملزيد بجرفين يكون على خمسة أوزان وهي:

تفاعل: بزيادة التاء فى أوله واأللف بعد الفاء، وأشهر معانيه منها:  أ.	

اتَل زيد وعمرو«
َ
ق

َ
املشاركة بين اثنين فأكثر، مثل »ت 	.1

التظاهر، ومعناه االدعاء باالتصاف بالفعل مع انتفائئه عنه، مثل  	.2

»تناوم، تكاسل«

الداللة على التدّرج أي حدوث الفعل شيئا فشيئا، مثل »تزايد املطر«. 	.3

ُه فتباعد«20
ُ
َعْدت

َ
املطاوعة وهو يطاوع وزن )فاعل( مثل »با 	.4

املعاني لخمسة  تأتي هذه  العين  أوله وتضعيف  فى  التاء  بزيادة   : تفّعل  ب.	

معان.21 

الصيرورة، املثال )تأيمت املرأة( أي صارت أيما. 	.1

َوّسَد الولُد ثوبه( أي إذا اتحد وسادة.
َ
االتحاد، املثال )ت 	.2

ف الصبر والحلم.
ّ
َم( اذا تكل

ّ
ف، املثال )تصّبر الرجل وتحل

ّ
التكل 	.3

التجّنب، املثال )تخّرج الرجل( أي تجّنب الخرج. 	.4

19 الحمالوي، شّد العرف فى فن العرف،..ص. 79

20 عبد الراجي، التطبيق الصرف،..ص. 78

21 فاضل مصطفى الساقى، أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، )القاهرة: 

مكتبة الخانجي1977-1397(، ص. 295
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ً
التدّرج، املثال )تجّرع املريض الدواء( أي شرب املريض الدواء جرعة 	.5

بعد أخري.

انفعل: بزيادة الهمزة والنون فى أوله،لها معنيان: ملطاوعة فعل وملطاوعة  ت.	
أفعل. وهذا الوزن موضوع ملطاوعة الثالثي غالبا.22

افتعل : بزيادة الهمزة فى أوله والتاء بعد فائه، اشتهر فى ستة معان.23 ث.	

 و خادما.
ً
االتخاذ، املثل: اختتم زيٌد، واختدم أي اتخد له خاتما 	.1

االجتهاد والطلب، املثل »اكتسب« أي اجتهد وطلب الكسب. 	.2

التشارك، بمعني املشاركة بين اثنين، املثل »اختصم علّي و محمد« أي  	.3

اختلف.

االظهار 	.4

املبالغة بمعنى الفعل، املثل »اقتدر« أي بالغ فى القدرة. 	.5

مطاوعة الثالثي كثيرا. 	.6

على  الداللة  معنيان:  له  الالم،  وتضعيف  الوصل  همزة  بزيادة   : افعّل  ج.	

الدخول فى الصفة وللمبالعة.

فاملزيد بثالثة أحرف يكون على أربعة أوزان هي:

استفعل : بزيادة همزة الوصل والسين والتاء ويأتي هذا الوزن فى ستة معان  أ.	
وهي:24

َفرُت هللا أي طلبت املغفرة الى 
ْ
الطلب، ويكون خقيقيا كأن تقول اسَتغ 	.1

هللا

للنشر  الظاهرية  )دار  الخامسة،  الطباعة  األفعال،  تصريف  عنتر،  الحميد  عبد   22

والتوزيع1372ه-1952م(، ص. 106

 العرف...ص. 81
ّ
23 الحمالوي، شذ

24 نفس املرجع،...ص.266 
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يُن  ِ
ّ
الط تقول استحَجَر  الحقيقة كأن  الصيرورة، وتكون على سبيل  	.2

 او املهر حصانا.
ً
واستحصن املهر أي صار الطين حجرا

اعتقاد الشيئ على الصفة، املثال )استحصنت الرأي واستصوبته( أي  	.3

اعتقدت حسنه وصوابه.

ا 
ّ
اختصار حكاية الشيئ، املثال )استرجع الرجل( أي إذا قال إّن هلل وان 	.4

اليه راجعون

التحول. 	.5

.
ً
مصادفة الشيئ على صفة، كأن تقول استكرمت زيدا أي صادفته كريما 	.6

الخاتمة

املوضوعات  تحت  النجاة  سفينة  متن  كتاب  الباحث  مطالعة  بعد 

املقررات فى األفعال الثالثية املزيدة مع مالحظة معانيها وتّم عرض البيانات 

والتحليل حّتى وصلت نتائج البحث مايلي:

أن األفعال الثالثية املزيدة الواردة فى كتاب متن سفينة النجاة بلغت على  أ.	

91 صيغة، تتكّون من الفعل الثالثى املزيد بحرف 57 صيغة والفعل الثالثي 

املزيد بحرفين 30 صيغة، والفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف 4 صيغات.

معانى األفعال الثالثية املزيدة فى كتاب متن سفينة النجاة حسب  ب.	

األحرف الزائدة تحت الفوائد األتية:

للمشاركة،  للصيرورة،  للتعدية،  تحتوي  بحرف  الثالثية  األفعال  	.1

للمطاوعة

وللمطاوعة  للصيرورة  تحتوي  بحرفين  املزيدة  الثالثية  األفعال  	.2

وللتظاهر ولالتحاد وللتجنب.

األفعال الثالثية املزيدة بثالثة أحرف تحتوي للطلب. 	.3
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