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ABSTRAK 

Ilmu sharaf merupakan salah satu ilmu dalam bahasa arab yang memiliki 

peran yang sangat penting. Ruang lingkup pembahasan ilmu sharaf yaitu 

mengenai pembentukan kata  dan perubahan pada kata، sehingga mengakibatkan 

perubahan makna. Kata dalam bahasa arab itu dibagi tiga، yaitu isim (kata benda)، 

fi’il(kata kerja)، dan harf. Ditinjau dari jumlah huruf asli ، fi’il dibagi menjadi dua 

macam ، yaitu fi’il yang memiliki tiga huruf asli (tsulatsi) dan fi’il yang memiliki 

empat huruf asli (ruba’i). Sedangkan jika dilihat dari keaslian hurufnya، fi’il 

dibagi menjadi dua ،yaitu fi’il yang kosong dari tambahan huruf ( mujarrad) dan 

fi’il yang memiliki tambahan huruf (mazid). Perubahan kata yang disebabkan oleh 

penambahan huruf mengakibatkan perubahan makna pada kata tersebut.  Fi’il 

tsulatsi mazid terdiri dari 3 bab dan 12 wazan yang masing-masing memiliki 

fungsi atau faedah yang berbeda-beda. Sehingga jika ingin mengetahui maknanya 

harus disesuaikan dengan konteks dan kedudukannya dalam suatu kalimat. Buku 

al Arba’in al Nawawiyyah merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Yahya bin 

Syarafuddin al Nawawi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi. Buku ini 

memuat empat puluh dua hadits pilihan. Buku ini sangat terkenal di kalangan 

pesantren di Indonesia. Peneliti memilih kitab ini sebagai objek penelitian ، 

karena dalam kitab ini terdapat banyak fiil tsulatsi mazid yang bermacam-macam 

bentuknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan wazan 

fiil tsultasi mazid yang terdapat dalam kitab al arba’in al nawawiyyah، dan juga 

untuk mengetahui faidah-faidah yang terkandung didalamnya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  dengan memaparkan data 

dalam bentuk kata-kata. Sedangkan untuk menganalisis data، peneliti 

menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu 

sharf yang bersumber dari beberapa referensi buku. Dalam buku al Arba’in al 

Nawawiyyah، peneliti menemukan 140 shighat  fiil tsulasi mazid yang terdiri dari 

81 fi’il yang memiliki tambahan satu huruf، 38 fi’il yang memiliki tambahan 2 

huruf dan ada 21 fi’il yang memiliki 3 huruf tambahan. Adapun faidah tsulatsi 

mazid yang di temukan dalam buku ini sangat bervariasi، diantaranya al ta’diyah، 
al musyarakah، al takalluf، al ittikhadz، al shaiyrurah، al muthawa’ah، al thalab، 
al istihqaq، al mubalaghah، bi ma’na al mujarrad، dan faidah-faidah yang 

lainnya. 
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 التجريد

 مباحثو فاكميد. للغاية مهم دكر لو الذم العربية اللغة علـو من علم ىو الصرؼ
 الكلمة ،العربية للغةا ىف.ا١تعٌت تغَّت  كجود إىل تؤدل حىت تغيَتىا ك الكلمة بناء ىو

 األصل حركؼ عدد باعتبار كالفعل. حرؼ ك فعل ك إسم كىي أقساـ ثالثة إىل تنفسم
 تغيَت. ا١تزيد ك اجملّرد من يتكّوف  حركفو أصلية باعتبار ك. الرباعي ك الثالثي من يتكّوف
 الثالثي كالفعل. الكلمة ىذه ىف ا١تعٌت تغيَت إىل يسبب ؼك اٟتر  زيادة سببب الكلمة
 إذا ،كاٟتاصل. ٥تتلفة كفائدة كظيفة منها كللك . كزنا عشر إثٍت ك أبواب ثالثة من يتكّوف
 األربعُت  كتاب.منزلتها ك الكالـ بسياؽ نوافق اف ناعلي كجب ،معناىا نعرؼ أف نريد

 بن حسن بن مرم بن شرؼ بن حيِت الدين ٤تي زكريا أبو اإلماـ وأّلف كتاب ىو النوكية
 ىذا حيتوم. الشافعي الدمشقي اٟتورين اٟتزامي حزاـ بن ٚتعة بن ٤تمد بن حسُت
 اإلسالمية عاىدا١ت كسط ىف جدا مشهور كالكتاب. ٥تتارا حديثا أربعُت ك ُتإثنان الكتاب

 الثالثية األفعاؿ من كثَت فيها إلف البحث ىذا موضع الباحث كاختار. اإلندكنيسي ىف
 ك ةا١تزيد ةالثالثي األفعاؿ أبنية ليعرؼ  ىو البحث ىذا كغرض .متنوعة بفوائد ا١تزيدة
 الىت التحليل كطريقة .أيضا فوائدىا ليعرؼ ك ،النوكية األربعُت كتاب  ىف أكزاهنا

. ا١تتناسبة هاٚتل يف البيانات عرضب كيفية يقةطر  ىي البحث ىذا ىف الباحث استعملها
 الصرؼ علم بقواعد مضبوطة كصفية طريقة الباحث يستعمل اناتالبي ٖتليل ىف ،كلكن
 مائة)ٓٗٔ الباحث كجد ،النوكية بعُتاألر  كتاب ىف .ا١تراجع كتب من تنتج اليت

 ٙتانية) ٖٛ ،ْترؼ امزيد الفع( ٙتانُت ك كاحد) ٔٛ من فتكوّ ي لالذ زيدم فعل( كأربعُت
 فوائد أما .أحرؼ بثالثة مزيدا فعال( نعشري ك كاحد) ٕٔ ،ْترفُت مزيدا فعال( ثالثُت ك

 أك ،لتعديةل منها ،٥تتلفة ك متنوعة فهي الكتاب ىذا ىف ُكجدتْ  الىت ا١تزيد الثالثي
 أك ،لطلبل أك ،لمطاكعةل أك ،ةلصَتكر ل أك ،إلٗتاذل أك ،لتكلفل أك ،لمشاركةل
 .ذالك كغَت ،التكثَت أك ،السلب أك ،اجملرد عٌتٔت أك ،لمبالغةل أك ،إلستحقاؽل
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 وتقدير شكر كلمة

 

الرحيم الرٛتن اهلل بسم  

 أفصػ  مػن علػى كالسػالـ كالصالة ،مبُت عريب بلساف القرآف أنزؿ الذم هلل اٟتمد
 .أٚتعُت كصحبو آلو كعلى ،سّلم ك عليو اهلل صلى ٤تمد سيدنا كالعجم العرب

 ىف ىادكفوائػػػ ا١تزيػػػدة الثالثيػػػة األفعػػػاؿ"  العنػػػواف ٖتػػػت البحػػػث ىػػػذا الباحػػػث قػػػّدـ
 ّتامعػػة الثقافيػػة كالعلػػـو اآلدب كليػػة إىل("صػػرفية ٖتليليػػة دراسػػة) النوكيػػة األربعػػُت كتػػاب
 علػػى للحصػػوؿ الشػػركط بعػػض إل٘تػػاـ جوكجاكرتػػا اٟتكوميػػة اإلسػػالمية كاليجاكػػا سػػوناف

 .اأدهب ك العربية اللغة علم ىف ي١تلعاا للقبا

 ككػاف. األسػاتيذ إرشػادات بوسػيلة ك اهلل بعػوف البحػث ىػذا كتابػة الباحث تّ أ قد
 ثّ . كاألغػػالط األخطػػاء مػػن كثػػَت فيػو يكػػوف قػػدك  كالتمػػاـ الكمػاؿ عػػن ابعيػػد البحػػث ىػذا

 : منهم ،البحث ذاى كتابة ىف مسامهة لو من كلّ  مساعدة على اتقدير  ك شكرا أىديت

 كالعلػػػـو اآلدب كليػػػة كعميػػػد ،ا١تاجسػػػتَت كلػػػداف ٤تمػػػد الػػػدكتور الفاضػػػل السػػػيد .1
 .جوكجاكرتا اٟتكومية اإلسالمية كاليجاكا سوناف ّتامعة الثقافية

 العربيػػػة للغػػة قسػػػم كرئيسػػة ، ا١تاجسػػػتَت ىَتنيػػىت أينيػػػنج الػػدكتورة الفاضػػػلة السػػيدة .2
 .البحث ىذا كافقت قد الىت كأداهبا

 بػذؿ الػذم البحػث كا١تشػرؼ ،ا١تاجسػتَت مصػطفى انػدكسالدكتور  الفاضل سيدال .3
 . البحث إ٘تاـ ىف مراقيب ك بإشرايف القياـ على جهده

 أشػػرؼ قػػد الػػذل األكػػادديي كا١تشػػرؼ ،ا١تاجسػػتَت زمػػـز الػػدكتور الفاضػػل السػػيد  .4
 .الثقافية كالعلـو اآلدب كلية ىف الدراسة طوؿ
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 ىػػػذه يف تعّلمػػػت طا١تػػػا العربيػػػة العلػػػـو أعطػػػوين قػػػد الػػػذين ا١تدرسػػػات ك ا١تدرسػػػوف .5
 .اٞتامعة

 بػذا قػد فالػذا حبيبػة سػيت أّمػى ك مهتػدل أسيف أيب:  فاحملبوبا الكردياف لكالدا .6
 اهلل أرجػػو. نايػػةع ك مػػاؿ مػػن فتقػػرا مػػا كػػل ك نفسػػي هتػػذيب ك تربيػػة ىف جهودمهػػا
 .صغَتا ياينربّ  كما يرٛتهما ك ذنوهبما يغفر ك عمورمها يطيل أف الرحيم الرٛتن

 حػػػػلّ  ىف ا٢تّمػػػػة ينايػػػػكأعط يناسػػػػاعد قػػػػد ينالػػػػذ الصػػػػغَتة أخػػػػىت ك  الصػػػػغَت يخػػػػأ .7
 .ا١تسائل

 السػلفية اإلسػالمية اللقمانيػة معهػد كمػريب ، الػوعُت نعػيم كيػاىى الفاضػل السيد .8
 .جكجاكارتا

 الدراسػػػة ىف اٞتهػػػد كػػػل جّهػػػد قػػػد الػػػذم هبػػػاكأد العربيػػػة للغػػػةا قسػػػم ىف أصػػػحايب .9
 .بعلومكم كمل اهلل نفعنا.معي

 قػػػػػد الػػػػػذين كجاكارتػػػػػاو ج السػػػػػلفية اإلسػػػػػالمية اللقمانيػػػػػة عهػػػػػدا١ت ىف أصػػػػػحايب .11
 الفصػػل يف ك ،اإلدارة مركػز ك الثامنػػة غرفػة ،خصوصػا ك ،اٟتيػػاة فهػم ىف عدكيناسػ

 .ظركؼ  أكثر ىف رافقٍت قد الذين الدين علـو إحياء

 الػذين كنجبانتاركػاك  اإلسػالمي ا٠تػَت مفتػاح معهػد ىف أصػحايب ك مدّرسي ٚتيع .11
 .ظركؼ أكثر ىف ينوارافق

 .باإلىتماـ حاؿ لكل تسعدين الىت السعدية حالكة سيت ةاياٟت يف يتصحاب .12

 .اٞتزاء خَت جزاء منهم فلكل  ،أٝتائهم أذكر ا من كل .13

 إل٘تػػاـ الفريػػدة طاقتػػو حسػػب التعػػب ك الكػػد بقػػدر الباحػػث جتهػػدا كقػػد  
 الباحػػػث فَتجػػػو ،لنقصػػػافا ك خطػػػاءاأل مػػػن البحػػػث ىػػػذا خيلػػػو كا. البحػػػث ىػػػذا
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 نافعػػا البحػػث ىػػذا لعػػل اهلل دعػػوأ ،كأخػػَتا. إل٘تامػػو القػػراء مػػن اإلصػػالحاتك  النقػػد
 .يقرأه من لكل مباركا
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 الباب األول

 مقدمة

 ا. خلفية البحث

ستخدمها الناس.كىي موجودة ىف كل ىي الة التواصل الرئيسسية الىت ي اللغة
اللغة  ٔصل مع اآلخرين.اكحياة اإلنساف ا ديكن فصلها عن اللغة ألهنا أداة التو  ،مكاف

ا  ،ها كثَت من الناس ىف العالقات الدكليةالىت يستخدم العربية إحدل اللغات الرٝتية
  مات الدكلية األخرل.ا١تتحدة اك ا١تنظ مماألسيما ىف اإلجتماعات ك اٞتلسات ىف 

نزلة ٦تيزة بُت اللغات األخرل بوصفها لغة القرآف ك فاللغة ٢تا مكانة خاصة ك م
 كمها طريقتا حياة ا١تسلمُت ىف ٚتيع احناء العامل. ،اٟتديث

اقول ا١تواقف ىف مصدر للشريعة الإلسالمية ىو القرآف الكرًن كثانيها اٟتديث. 
ىناؾ  2فاٟتديث ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليو ك سلم من قولو ك فعلو ك تقريريو.

احدىم كتاب األربعُت ،كتب تبحث حديث النيب صلى اهلل عليو ك سّلم عدد من  
ىو اإلماـ ابو زكريا ٤تي الدين حيِت  ،لف ىذا الكتاب  ىو اإلماـ النوكم النوكم.  كمؤ 

بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حسُت بن ٤تمد بن ٚتعة بن حزاـ اٟتزامي اٟتورين 
تُت ك أربعُت حديثا حيتول اصوؿ الدين ك الكتاب يتكوف من اثن ٖالدمشقي الشافعي.

 فرعو ك اٞتهاد ك الزىد ك األدب ك ا٠تطب.

                                                             
 .٘ٔ(،ص.ٜٜٛٔا٠توىل، اساليب تدريس اللغة العربية،)الرياض :ا١تملكة العربية السعودية، ٤تمد 1

2  M. Ma’shum Zen, Ilmu Memahami Hadits Nabi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren),2014h.3. 

 .ٜٖ .ص،( ٕٚٓٓ ،كىل: عماف : الدار األثرية)الطبعة األ ،ٖتفة الطالبُت ىف ترٚتة اإلماـ النوكم ،الء الدين على بن إبراىيم بن العطارعٖ
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لفهم حديث النيب صلى اهلل عليو ك ،جيب علينا اف يتعّلم علـو اللغة العربية 
سّلم عميقا. إف العلـو العربية ىي العلـو الىت يتصل هبا اىل عصمة اللساف ك القلم عن 

: الصرؼ ك اإلعراب ك الرسم ك ا١تعاىن ك البياف ك  ا٠تطاء. كىي ثالثة عشر علما
البديع ك العركض ك القوايف ك قرض الشعر ك اإلنشاء ك ا٠تطابة ك تاريخ األدب ك منت 

 على علم الصرؼ. ْتثو زكّ ر ك ىف ىذا البحث العلمي فإف الباحث  ٗاللغة .

صياغو  ك يعرِّؼ علماء العربية اف علم الصرؼ ىو العلم الذل تعرؼ بو كيفية
ىم كىو علم من أ ٘األبنية العربية ك حالو ىذه األبنية الىت ليست إعرابا ك ا بناء.

علم الصرؼ اـ العلـو ك النحو العلـو العربية حىت قاؿ بعض علماء اللغة العربية إف 
س القدر جليل الشأف ا يقل أمهية عن النحو إف مل يإلف الصرؼ علم النف 6أبوىا.

 ٚفإف النحو يهتم بأخر الكلمة ك الصرؼ يهتم ببنيتها. ،ىف نظرميكن أعظم قدرا منو 

إلف فيها كثَت من األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة  ،األربعُت النوكية ْتث الباحث كتاب
بفوائد متنوعة. الكتاب أيضا مشهور ك ىو مادة كاجبة ىف كثَت من معاىد اإلسالمية 

ب بعلم الصرؼ كثيق لتحّصل إف ْتث  ىذا الكتا   ،ىف إندكنيسيا. بسبب ذالك 
 ٤تتويات ىذا الكتاب ُتوصَّل اىل اجملتمع صحيحا. ،على فهم ا١تعٌت ا١توافق. لذالك 

سيبحث الباحث  األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة ىف الكتاب األربعُت   ،ك بعد ذالك
حىت ٖتدث فائدة جديدة أك  ،النوكية من ناحية زيادة اٟتركؼ ا١تؤثِّرة على الفعل

                                                             
 .ٚص .،(ٖٜٜٔ ،. )بَتكة: دار الفكرجامع الدركس العربية ، ٌتيمصطفى الغالي 4


 .ٚ(،ص.ٜٜٛٔ،. )بَتكت : دار النهضة العربيةالتطبيق الصريف الراجحى،عبده  5

6
Moch. Anwar, Ilmu Shorof Terjemahan Matan Kaelani,(Bandung: Sinar Baru 

Algesindo,1996),h.iii. 

7
 .ٗٔص. ،(ٖ٘ٔٔ،)الرياض : دار الكياف،العرؼ ىف فن الصرؼ شذ ،الشيخ أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٟتمالكم 
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ك الفعل ا١تزيد ىو ما زيد فيو حرؼ أك أكثر على أحرفو األصلية. إف تغيَت  ٥تتلفة.
َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ صلى ":  ىف اٟتديث الثاىن كما قاؿ  الكلمة يؤّدل اىل تغيَت ا١تعٌت

جد فيو فعل كُ  ، َعَلى َفِخَذْيو" اهلل عليو كسلم فأسند رُْكَبتَػْيِو ِإىَل رُْكَبتَػْيِو َكَكَضَع َكفَّْيوِ 
يسند  –اصلو سند  ،يفعل  -على كزف افعل  ) menyandarkan"اسند" )

((bersandar  "بزيادة ا٢تمزة ىف اكلو ك فائدة زيادة اٟترؼ للتعدية .ك فعل "يصدِّؽ
(membenarkan) يصدؽ  -صدؽ يفّعل اصلو -على كزف فّعل(benar)  بزيادة

 رؼ للتعدية.جنس عُت الفعل كىو حرؼ "د" ك فائدة زيادة اٟت

كبناء على ىذه ا٠تلفيىة فإف الباحث اختار ٔتوضوع " اافعاؿ الثالثية ا١تزيدة ك 
 فوائدىا ىف كتاب ااربعُت النواكية لالماـ النوكم".

 ب. تحديد البحث

 أما ٖتديد ا١تسألة ىف ىذا البحث ىي :

 ؟ يف كتاب األربعُت النوكية الثالثية ا١تزيدة األفعاؿ كم عدد .1

 يف كتاب األربعُت النوكية ؟ الثالثية ا١تزيدة بنية األفعاؿما ىي أ .2

 يف كتاب األربعُت النوكية ؟ الثالثية ا١تزيدة ما ىي فوائد األفعاؿ .3

 ج. أغراض البحث و فوائده

 (. أغراض البحثٔ

 أف أغراض البحث مناسبة بتحديد البحث السابق ىي :

 عُت النوكية.يف كتاب األرب الثالثية ا١تزيدة األفعاؿ معرفة عدد .1

 يف كتاب األربعُت النوكية. الثالثية ا١تزيدة معرفة أبنية األفعاؿ .2
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 يف كتاب األربعُت النوكية. الثالثية ا١تزيدة معرفة فوائد األفعاؿ .3

 (. فوائد البحثٕ

أما فائدة ىذا البحث من ناحية نظرية فهي ا١تسامهة ىف تقدًن كيفية  .1
قسم اللغة العربية ك أدهبا ّتامعة  ٖتليل اٟتديث النيب بنظرية الصرؼ للطالب

 سونن كاليجاكا اإلسالمية بصورة خاصة.

ىف  أما من ناحية تطبيقية فَتجى أف يساىم ىذا البحث معارفا ك علوما .2
. تعليم للغة العربية لطالب قسم اللغة العربية ك أدهبا ىف كلية األداب ك العلـو اؿ

ك يعّرؼ العلم ا١تتوصل ،عميقا ك يساىل القارء لفهم الكتاب األربعُت النوكية
 بعلم الصرؼ. 

 د. التحقيق المكتبي 

ا١تراد بتحقيق البحث ا١تكتيب ىو السعي من أم جهود بذ٢تا الباحث على 
اٟتصوؿ ك ٕتميع ٚتيع ا١تعلومات ىف كتابة ذات الصلة بالقضايا الىت ْتثت. ديكن 

ك  ،مقاؿ العلميك  ،اٟتصوؿ على ىذا ا١تعلومات من الكتب ك التقارير التحثية
ك ىذه البحوث  8كمراسيم كمصادر أخرل. ،كلوائ  ،كحولية ،ك موسوعة ،أطؤكحة

 الىت  تستخدـ نفس ا١تقاربة أم النظرية ك منها : 

اإلنشاء ىف كتاب األربعُت النوكية )دراسة ٖتليلية بالغية(" الذل   ك ا٠تربالبحث " .1
امعة عالء الدين اإلسالمية كتبو ٤تمد ٚتيل طالب قسم اللغة العربية ك أدهبا ّت

.ىذا البحث ٖتليل اٟتديث النيب ىف كتاب األربعُت النوكية ٕٚٔٓاٟتكومية ىف 

                                                             
8 Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,(Malang : 

Lembaga Penelitian IKIP Malang,1997),hlm.23.  
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بنظرية البالغية. ك خال صة ىذا البحث كل األساليب ا٠تربية ىف األحاديث 
ا١توجودة ىف األربعُت النوكية يلقى إلفادة ا١تخاطب اٟتكم الذل تضمنتو اٞتملة 

ؿ سواء كاف قالو تعاؿ أك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم أك إا قليل. كل القو 
 عباده ينقسم إىل ا٠ترب ك اإلنشاء. 

البحث "األفعاؿ ا١تزيدة ك معانيها ىف كتاب بلوغ ا١تراـ لإلماـ اٟتافظ إبن حجر  .2
العسقالىن )دراسة صرفية( الذل كتبو نور عيٌت طالبة قسم اللغة العربية ك أدهبا 

ـ. ىذا البحث ٖتليل  ٕٛٔٓية اهلل اإلسالمية اٟتكومية ّتامعة شريف ىدا
ىذا  اٟتديث النيب ىف كتاب بلوغ ا١تراـ "باب الصالة" بنظرية صرفية. ك ىف

فعال ىف كتاب بلوغ ا١تراـ "باب الصالة". تتكوف  ٖٛٔالبحث كجدت الباحثة 
 ٘٘ كالفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت  ،فعال  ٓٚمن الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ 

فعال. ُكجدت معاىن األفعاؿ ا١تزيدة  ٖٔكالفعل الثالثي ا١تزيد بثالثة أحرؼ  ،فعال
 فائدة. ٕٙىف باب الصالة لكتاب بلوغ ا١تراـ  

البحث "األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا ىف سورة األنفاؿ )دراسة ٖتليلية صرفية(  .3
ّتامعة سنن كاليجاكا  الذل كتبو حياة فورككنو طالب قسم اللغة العربية ك أدهبا

ـ. ىذا البحث ٖتليل أيات القرأف الكرًن بنظرية  ٜٕٔٓاإلسالمية اٟتكومية ىف 
فعال ىف سورة األنفاؿ. تتكوف  ٖٓٔىذا البحث كجدت الباحث  صرفية. ك ىف

 ٕٔكالفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت   ،فعال  ٘ٛمن الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ 
فعال. ُكجدت معاىن األفعاؿ ا١تزيدة  ٙيد بثالثة أحرؼ كالفعل الثالثي ا١تز  ،فعال

 فائدة. ٘ٔىف سورة األنفاؿ 

البحث "األفعاؿ ا١تزيدة ك كضائفها ىف سورة فّصلت )دراسة ٖتليلية صرفية( الذل   .4
كتبو ٤تمد بادم السركر طالب قسم اللغة العربية ك أدهبا ّتامعة موانا مالك 
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ـ. ىذا البحث ٖتليل أيات القرأف الكرًن  ٕٛٔٓإبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ىف 
فعال ىف سورة فّصلت.  ٜٕىذا البحث كجدت الباحث  بنظرية صرفية. ك ىف

 ٛكالفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت   ،فعال  ٕٓتتكوف من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ 
 كالفعل الثالثي ا١تزيد بثالثة أحرؼ فعال. ُكجدت معاىن األفعاؿ ا١تزيدة ىف ،فعال

 فائدة. ٘سورة فّصلت 

ألفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا ىف سورة األنبياء )دراسة لالبحث "اٟتركؼ الزائدة  .5
ٖتليلية صرفية( الذل كتبو الفية الرٛتة طالبة قسم اللغة العربية ك أدهبا ّتامعة 

ـ. ىذا البحث ٖتليل أيات  ٕٚٔٓسنن كاليجاكا اإلسالمية اٟتكومية ىف 
فعال ىف سورة  ٖٚىذا البحث كجدت الباحثة  بنظرية صرفية. ك ىف القرأف الكرًن

كالفعل الثالثي ا١تزيد   ،فعال  ٙٗاألنبياء. تتكوف من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ 
فعال. ُكجدت معاىن  ٔٔكالفعل الثالثي ا١تزيد بثالثة أحرؼ  ،فعال ْٙٔترفُت 

 فائدة. ٖٔاألفعاؿ ا١تزيدة ىف سورة األنبياء 

حصل على أف في ،تحقيق ا١تكتيب الذل قاـ بو الباحث إىل ىذا اٟتدالإىل  ادإستنا
من حيث ا١توضوع  ،قدـ البحث ٥تتلفا عن البحوث السابقةيالباحث سوؼ 

ك لكن قد كجد الباحث بعض البحوث  ،األساسي يعٌت كتاب األربعُت النوكية
 ا١تتسوية من حيث ا١توضوع ا١تنهجي كما بينها سابقا.

 ر النظريه. اإلطا

الذل درسو باستخداـ علم  كتاب األربعُت النوكيةإلعطاء القراء بيانا عن ال
 الصرؼ. حيتاج الباحث لبياف التعريف عن بعض ا١تصطلحات ا١تتعلقات كما يلى :

 تعريف علم الصرف و موضوعو .1
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كاصطالحا ٖتويل األصل الواحد إىل أمثلة ٥تتلفة  ،الصرؼ لغة التغيَت
صل إا هبا كاٝتي الفاعل كا١تفعوؿ كاسم التفضيل ك التثنية ١تعاف مقصودة ا ٖت

ىل غَت الك. كالعلم الصرؼ يبحث عن تغيَت األصل الواحد  إىل إ كاٞتمع ك
ك يعّرؼ مصطفى الغالييٌت ىف كتاب  ٜصيغ متعددة ليدؿ على معاف ٥تتلفة.

جامع الدركس أف الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من 
يف ك إعالؿ ك إدغاـ ك إبداؿ ك بو نعرؼ ما جيب أف تكوف عليو بنية بصر 

  ٓٔالكلمة قبل انتظامها ىف اٞتملة.

أما موضوع علم الصرؼ ىو الكلمة ا١تعربة من األٝتاء ا١تعربة ك األفعاؿ 
ا١تتصرفة ىف حاؿ إفرادىا )األلفاظ العربية من حيث تلك األحواؿ كالصحة ك 

ىف ْتث األفعاؿ ا١تتصرفة  ،ك بعد ذالك ٔٔة ك حنوىا(.األعالؿ ك األصالة كالزياد
ىناؾ ا١تيزاف الصرىف.كىو مقياس كضعو العلماء العرب ١تعرفة أحواؿ بنية الكلمة 
كىو من أحسن ما ُعرؼ من مقاييس ىف ضبط اللغات. ك ١تا كاف أكثر 

فإهنم جعلوا ا١تيزاف الصرىف مكونا من  ،الكلمات العربية يتكوف من ثالثة حركؼ
ك العُت تقابل  ،كجعلوا الفاء تقابل اٟترؼ األكؿ ،ثالثة أصوؿ ىي :)ؼ ع ؿ(

على أف يكوف شكلها على شكل  ،كالالـ تقابل اٟترؼ الثالث ،اٟترؼ الثاىن
 ٕٔالكلمة ا١توزكنة.

 بيان األفعال الثالثية المزيدة .2

                                                             
 .ٖ(،ص.ٕٙٔٓ،ماانج : مطبعة جامعة موانا مالك ابراىيم .) علم الصرؼ : نظرياتو ك تطبقاتو ، ةمعرفة منجي 9

 .ٛص.،(ٖٜٜٔ،بَتكة: دار الفكر ).العربية الدرس جامع ،الغالييٌت مصطفى 10

 .ٖص.علم ، ، معرفة منجية 11

 .ٓٔص.(،ٜٜٛٔ،بَتكت : دار النهضة العربية )الصريف. التطبيق الراجحى،عبده  12



8 

 

 

الفعل  ىو الكلمة الىت  ٖٔالفعل ىو ما دؿ على معٌت ىف نفسو مقًتف بزمن.
مثل َكَتَب تدؿ على حدث كىو الكتابة كزمن كىو  ،على حدث مقًتنة بزمنتدؿ 

ك يقرر العلماء العربية أف الفعل ا يقل ىن ثالثة أحرؼ أصلية. ك  ٗٔ.اضالزمن ا١ت
حُت نقوؿ إف الفعل يتكوف من أحرؼ أصلية معناه أنو ا ديكن أف يكوف للفعل 

الفعل باعتبار حركفو  أما ٘ٔ.اضمعٌت إذا سقط منو حرؼ كاحد ىف صيغة ا١ت
 رد ك ا١تزيد.ينقسم الفعل إىل ٣ت األصلي

ا يسقط حرؼ منها حرؼ  ،ما كانت ٚتيع حركفو أصلية الفعل اجملرد ىو .1
كالفعل ٙٔمنها ىف تصاريف الكلمة بغَت علة. كىو قسماف ثالثي ك رباعي.

 كمها : ،اجملرد ينقسم إىل قسمُت

 كلو ستة أكزاف : ،ثالثة اجملرد الثالثي ىو ما كانت حركفو ااصلية.أ 

 ينُصر -مثل نَصر ،يفُعُل -فَعل -

 يضِربُ  -مثل ضَرب ،يفِعُل -فَعل -

 يفَت  -مثل فَت  ،يفَعُل -فَعل -

 يعَلم –مثل عِلم ،يفَعُل -فِعل -

 حيُسنُ  -مثل حُسن ،يفُعُل -فُعل -

 حيِسبُ  -مثل حِسَب ،يفِعُل -فِعل -
                                                             

 .ٔٙص.علم ، ،معرفة منجية 13

 .ٕ٘ٔص.،(ٕ٘ٓٓ،)قاىرة: دار الفكر العريب،النحو األساسي،مصطفى النحاس زىراف،أٛتد ٥تتار عمر،٤تمد ٛتسة عبد اللطيف14

 .ٕٓٙص.،التطبيق الراجحى،عبده 15

 . ٖٚ(،ص.ٕٙٔٓ،ماانج : مطبعة جامعة موانا مالك ابراىيم ،)ا٢تدل ىف علم الصرؼاٛتد مزكى،  16
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للمجرد الرباعي كزف  اجملرد الرباعي ىو ما كانت حركفو ااصلية أربعة. . ب
دربخ.  ،حشرج ،عربدك غربل ،بعثر ،مثل دحرج ،كاحد فقط كىو فعلل

ٚٔكأىم أكزاف ملحقات الرباعي اجملرد الىت ذكرىا الصرفيوف ٙتانية ىي :

 كجلبب أم ألبسو اٞتلباب. ،فعلل: مشلل أم أسرع-
 كحوقل أم كرب كعجز. ،فْوَعل: جورب أم ألبسو اٞتوارب-
 جهور أم رفع صوتو. ،من عل فعوؿ: دىور أم ٚتعو-
 سيطر أم اشتوىل. ،فيعل: ببيطر أم عاًف اٟتيونات-
كرىيا إذا ضعف كعجز  ،فعيل: شريف الزرع إذا قطع كرقو كقيل شريانو-

 كتواىن.
 فعلى: سلقى أم إستلقى على ظهره.-
 فعنل: قلنس أم ألبسو القلنسوة.-
 فنعل: سنبل أم أخرج سنبلو.-

حرؼ أك أكثر على حركفو األصلية . كىو قسماف  الفعل ا١تزيد ىو ما زيد فيو .2
ٛٔ؛ ا١تزيد الثالثي كا١تزيد الرباعي.

ا.  ،ٜٔقد يزاد الفعل الثالثي اجملرد ْترؼ كاحد أك ْترفُت أك بثالثة أحرؼ
 كمزيد الثالثي إثنا عشر كزنا ىي:

.ٖٙ(،ص.ٕٚٓٓ)منقحة كمسححة،-٤تمد زرندج،اسس الدرس الصريف ىف العربية،الطبعة الرابعة كـر17

.ٕٗص.،ا٢تدلاٛتد مزكى، 18

.ٕٚٚ(،ص.ٕٓٔٓ،)األرداف: عامل الكتب اٟتديث،الصرؼ الواىف دراسة كصفية تطبقيةىادل هنر،19
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كأكزانو ثالثة: ،الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ كاحد. أ

 أشار.-أكـر-زة القطع ىف أكلو. مثل: أخرجبزيادة مه ،يُػْفِعلُ  –اَفْػَعَل  -

 رّكح.-قّدـ-بزيادة حرؼ من جنس عينو. مثل: كرّب  ،يُػَفعِّلُ  –فَػعََّل  -

-دافػع-بزيادة األلف بُت ألفاء كالعػُت. مثػل: جػادؿ ،يُػَفاِعلُ –فاََعَل  -

 ٕٓكاعد.

 كأكزانو ٜتسة كىي: ،الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت. ب

َفِعلُ  –اِنَفَعَل  -  انقاد.-انفت -األلف كالنوف. مثل: انكسر بزيادة ،يَػنػْ

 اّتقى.-اجتمع-بزيادة األلف كالتاء. مثل: افتت  ،يَفَتِعلُ  –اِفتَػَعَل  -

-اصػػفرّ -بزيػػادة األلػػف كتضػػعيف ااـ. مثػػل: اٛتػػرّ  ،يَفَعػػل   –اِفْػَعػػلَّ  -

 اسود.ّ 

-تقػّدـ-بزيػادة التػاء كتضػعيف العػُت. مثػل: تكلّػم ،يَػتَػَفعَّػلُ  –تَػَفعََّل  -

 توّعد.

.-تقاتل-يَػتَػَفاَعُل بزيادة التاء كاأللف. مثل: تباعد –َفاَعَل تػَ  - ٕٔتناـك

 كأكزانو أربعة كىي: ،الفعل الثالثي ا١تزيد بثالثة أحرؼ. ت

.ٖٓص.،التطبيق الراجحى،عبده 20

.ٖٚص.،التطبيق الراجحى،عبده 21
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-بزيػادة األلػف كالسػُت كالتػاء. مثػل: اسػتغفر ،َيْسػتِعْفِعلُ  –ِاْستَػْفَعَل  -

 استوجب.-استهلك

تكريػػػػر العػػػػُت. مثػػػػل: بزيػػػػادة األلػػػػف كالػػػػواك ك  ،يَػْفَعوِعػػػػلُ  –اِفْػَعوَعػػػَل  -

 اغدكدف-اخشوشن

ث ألف تكرير الالـ. مثل:  ،بزيادة ألف الوصل ،يْفَعاؿ   –اِفْػَعاؿَّ  -
 احضار.ّ -اٛتارّ 

كىػو يسػتعمل قلػيال.  ،بزيادة االف ككاك مضاعفة ،يَػْفَعوِّؿُ  –اِفّعوََّؿ  -

 ٕٕاعلّوط أم تعلق بعنق البعَت.-مثل: اجلّوز أم أسرع

 المزيدةفوائد األفعال الثالثية  .1

سػػواء ىف  أك ىف -فالزائػػد ىف اللغػػة  ،بثػػاعإف كػػل زيػػادة ىف الفعػػل  ا تكػػوف 

كضػيفة أك كإمنػا ىػو ٣تػرد اصػطالح صػريف أك حنػوم  ،ليس كجوده كعدمػو -النحو

ك تلػػك حقيقػػة مهمػػة ىف الػػدرس اللغػػوم. مػػن أجػػل ذالػػك أف  ،صػػرفية أك حنويػػة 

 ما يلى :بينها الباحث كيلكل من زيادة معاف نوجزىا الىت س

 بحرف : المزيد الثالثي الفعلأوال : 

 يُػْفِعلُ  –اَفْػَعَل  .1

                                                             
 .ٓٗص.،التطبيق الراجحى،عبده   22
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مثػل : خػرج زيػد صػار أخرجػت  ،التعدية : أم جعل الفعل ااـز متعديا.أ 

 زيدا.

 ،مثػػػػل : أصػػػػب  أم دخػػػػل ىف الصػػػػباح ،الػػػػدخوؿ ىف الزمػػػػاف أك ا١تكػػػػاف .ب 

أصػحر أم دخػل  ،أمصر أم دخل ىف مصػر ،أمسى أم دخل ىف ا١تساء

 أْتر أم دخل ىف البحر. ،ىف الصحراء

مثػػل : أٓتلتػػو  ،الدالػػة علػػى أنػػك كجػػدت غلػػى الشػػيي علػػى صػػفة معينػػة.ج 

 أم كجدتو ٓتيال.

مثػل :  ،كمعناه أنك تزيل عػن ا١تفعػوؿ معػٌت الفعػل ،الدالة على السلب.د 

صػار أشػكيت زيػدا أم أزلػت  ،شكا زيد أم فإنك تثبت اف لو شكول 

 شكواه.

مثػػل : أزكجػػت الفتػػاة أم اسػػتحّق  ،الدالػػة علػػى اسػػتحقاؽ صػػفة معينػػة.ه 

 الزكاج.

أظبػػأ ا١تكػػاف  ،مثػػل : أشػػجر ا١تكػػاف أم كثػػر شػػجره ،الدالػػة علػػى الكثػػرة.و 

 أم كثرت ظباءه.

مثػػػل :  ،أم أنػػػك تعػػػرض ا١تفعػػػوؿ ١تعػػػٌت الفعػػػل ،الدالػػػة علػػػى التعػػػريض.ز 

 أرىنت ا١تتاع أم عّرضتو للرىن. ،أبعُت ا١تنزؿ أم عّرضتو للبيع
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مثػل  ،قػد صػار صػاحب شػيء مسػتق مػن الفعػل الدالة على أف الفاعل.ح 

 أكرقت الشجرة أم صار ذات كرؽ. ،: أٙتر البستاف أم صار ذا ٙتر

 ،مثػػل : أٜتػػس العػػدد أم صػػار ٜتسػػة ،الدالػػة علػػى الوصػػوؿ إىل العػػدد.ط 

 أتعست البنات أم صار تسعا.

 يُػَفعِّلُ  –فَػعََّل  .2

 ،الطػػواؼ مثػػل : طػػّوؼ النػػاس أم أكثػػر ،الدالػػة علػػى التكثػػَت كا١تبالغػػة.أ 

 قّتل زيد أم أكثر القتل.

 ،مثػػػل : فػػػرح زيػػػد صػػػار فّرحتػػػو ،أم جعػػػل الفعػػػل ااـز متعػػػديا ،التعديػػػة.ب 

 خرج زيد صار خّرجتو.

 غّرب أم توجو غربا. ،مثل : شّرؽ أم توجو شرقا ،الدالة على التوجو.ج 

مثػل :  ،الدالة على أف الشيء قد صار شبيها بشػيء مشػتق مػن الفعػل.د 

 حّجر الطُت أم صار مثل اٟتجر. ،من القوسقّوس فالف أم صار 

كّذبتو أم   ،مثل : كّفرت فالنا أم نسبتو إىل الكفر ،الدالة على النسبة.ق 

 نسبتو إىل الكذب.

قّلمػػت  ،مثػػل : قّشػػرت الفاكهػػة أم أزلػػت قشػػرهتا ،الدالػػة علػػى السػػلب.ك 

 اظافرل أم أزلت قالمتها.
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ّلل أم قاؿ ا إلو إاّ ى ،مثل : كرّب أم قاؿ اهلل أكرب ،إختصار اٟتكاية .ز 

 سّب  أم قاؿ سبحاف اهلل. ،اهلل

 يُػَفاِعلُ –فاََعَل  .3

 ،كىي الدالة على أف الفعل حػادث مػن ااعػل كا١تفعػوؿ معػا ،ا١تشاركة.أ 

إذا  ،مثػػػل : ضػػػرب زيػػػد عمػػػرا أم أف الضػػػرب حػػػادث  مػػػن زيػػػد زحػػػده

قلػػت ضػػارب زيػػد عمػػرا أم أف زيػػدا ضػػرب عمػػرا كمػػا أف عمػػرا ضػػرب 

 حادث من اإلثنُت.فالضرب  ،زيدا

 ،مثػل : كاليػت الصػـو ،كىي الدالة علػى عػدـ انقطػاع الفعػل ،ا١تتابعة .ب 

 تابعت الدرس.

مثل : عافاه  ،الدالة على أف شيأصار صاحب صفة يدؿ عليها الفعل.ج 

عاقبػت عمػرا أم  ،كافػأت زيػدا أم جعلتػو مكافػأة  ،اهلل أم جعلو عافية

 جعلتو ذا عقوبة.

 جاكز.-ىاجر-مثل سافر ، كقد يدؿ فاعل معٌت فَػَعلَ  .د 

 بحرفين :الفعل الثالثي المزيد ثانيا : 

َفِعُل  –اِنَفَعَل  .1 فإذا كػاف الثالثػي اجملػرد  ،كىذا الوزف ا يكوف إا ازما ،يَػنػْ

كفائدتػو للمطاكعػة ىػي أف أثػر الفعػل  ،متعديا كزيػد ألفػا كنونػا صػار ازمػا
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النػوف  نػػوف  كلػذالك ٝتيػت ىػذه،يظهػر علػى مفعولػو فكأنػو اسػتجاب لػو 

 مثل : كسرت الشيء فانكسر. ،ا١تطاكعة

 يَفَتِعلُ  –اِفتَػَعَل  .2

كيطػػاكع  ،مثػػل : ٚتعتػػو فػػاجتمع ،كىػػو يطػػاكع الفعػػل الثالثػػي  ،ا١تطاكعػػة.أ 

كيطػػاكع الثالثػػي  ،مثػػل : أنصػػفتو فانتصػػف ،الثالثػػي ا١تزيػػد با٢تمزة)أفعػػل(

 مثل : قرّبتو فاقًتب. ،ا١تضعف العُت)فّعل(

 اختلف زيد ك عمر ،قتتل زيد ك عمرمثل: ا ،اإلشًتاؾ .ب 

i.  كمػػن الواضػػ  اف ىػػذا الػػوزف يػػدؿ علػػى مػػا يػػدؿ عليػػو كزف )فاعػػل( مػػن(

أما اإلسم ىنػا فهػو مشػًتؾ مػع  ،غَت أف اإلسم ىناؾ منصوب ،ا١تشاركة

 الفاعل يف الرفع عن طريق العطف(.

 اكتاؿ أم اٗتذ كيال. ،مثل : امتطى أم اٗتذ مطية ،اإلٗتاذ.ج 

 اجتهد. –اكتسب  –مثل : اقتلع  ،الفعل ا١تبالغة يف معٌت.د 

 يَػتَػَفاَعلُ  –تَػَفاَعَل  .3

ٕتػادؿ زيػد عمػرا  ،مثل : تقاتػل زيػد عمػرا ،ا١تشاركة بُت اإلثنُت فأكثر.أ 

 ك علي.
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مثػػل :  ،كمعنػػاه األدعػػاء باإلتصػػاؼ بالفعػػل مػػع انتفائػػو عنػػو ،التظػػاىر.ب 

 تعامى. -ٕتاىل -تكاسل –تناـك 

مثػػػل : تزايػػػػد  ،الدالػػػة علػػػى التػػػػدريج أم حػػػدكث الفعػػػػل شػػػيأ فشػػػػيأ.ج 

 تواردت األخبار. ،ا١تطر

 مثل : باعدتو فتباعد. ،كىو يطاكع كزف )فاعل( ،ا١تطاكعة.د 

 يَػتَػَفعَّلُ  –تَػَفعََّل  .4

 عّلمتو فتعّلم. ،مثل : أّدبتو فتأّدب ،كىو يطاكع كزف )فّعل( ،ا١تطاكعة.أ 

صوؿ فعل لو كاجتهػاده يف سػبيل التكلف كىو الدالة على رغبة يف ح.ب 

 –مثػػػػل : تصػػػػرّب  ،كا يكػػػػوف ذالػػػػك إا يف الصػػػػفات اٟتميػػػػدة ،ذالػػػػك

تكػػػػػّرـ. أم أنػػػػػو ا يكػػػػػوف مػػػػػن صػػػػػفات مكرةىػػػػػة   –ٕتلّػػػػػد  –تشػػػػػّجع 

 كاٞتهل أك القب  أك البخل.

كنسػػّود ذراعػػو أم  ،مثػػل : تسػػّنم فػػالف اجملػػد أم اٗتػػذه سػػناما ،اإلٗتػػاذ.ج 

 اٗتذىا كسادة.

مثػػػل :  ،الػػػة علػػػى تػػػرؾ معػػػٌت الفعػػػل كاإلبتعػػػاد عنػػػوكىػػػو د ،التجنّػػػب.د 

 ٖترّج أم ترؾ اٟترج. ،تأّث أم ترؾ اإلث ،هتّجد أم ترؾ ا٢تجود

 يَفَعل   –اِفْػَعلَّ  .5
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كيػأتى مػن األفعػاؿ الدالػة علػى األلػواف  ،كىذا الوزف ا يكوف إا ازمػا.أ 

 اعوّر. -اعرجّ  -ابيضّ  -مثل : اٝترّ  ،كالعيوب بقصد ا١تبالغة فيها

 بثالثة احرف :الفعل الثالثي المزيد  –الثا ث

 ْفِعلُ َيْستػَ  –ِاْستَػْفَعَل  .1

 ،اسػػتفهم أم طلػػب الفهػػم ،مثػػل : اسػػتغفر أم طلػػب الغفػػراف ،الطلػػب.أ 

 استأّد أم طلب األداء.

استأسػػػد  ،مثػػػل : اسػػػتحجر الطػػػُت أم صػػػار حجػػػرا ،التحػػػوؿ ك التشػػػبو.ب 

 فالنا أم تشبو باألسد.

اسػػػػتعظمتو أم  ،أم اعتقدتػػػػو كرديػػػػامثػػػػل : اسػػػػتكرمتو  ،اعتقػػػػاد الصػػػػفة.ج 

 اعتقدتو عظيما.

أقمتػػػػو  ،مثػػػػل : أحكمتػػػػو فاسػػػػتحكم ،كىػػػػو يطػػػػاكع )أفعػػػػل( ،ا١تطاكعػػػػة.د 

 فاستقاـ.

 مثل : اسًتجع أم قاؿ إنّا هلل ك إنّا إليو راجعوف ،اختصار اٟتكاية.ق 

 ،مثػل : قػّر يف ا١تكػاف ك اسػتقرّ  ،كقد يأتى ىذا الوزف ٔتعػٌت كزف الثالثػي.ك 

 كيئس كاستيأس. ،أنس ك استأنس

 أيقن كاستيقن. ،مثل : أجاب كاستجاب ،كقد يأتى ٔتعٌت )أفعل(.ز 
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 افَعاؿَّ ك افْػَعوَعَل ك افْػَعّوؿَ  .2

 مثل:  ،تدؿ ىذا األكزاف الثالثة على ا١تبالغة ىف أصل الفعل كازدياد قوتو

اعشوشػب  أم تػدؿ علػى زيػادة ىف  ،اٛتاّر أم تدؿ على زيػادة ىف اٟتمػرة

اجلػّود تػدؿ علػى  ،ر أم تػدؿ علػى زيػادة ىف طولػواغدكدف الشػع ،العشب

 ٖٕزيادة ىف السرعة.

 و. منهج البحث

الذل ( Yunani)وناف يلمشتق من اmetode ج ىف اللغة اإلندكنسية ٔتعٌت ا١تنه 

أما   ،التابع ،ٔتعٌت التوجو اىل شيي، اجملاكز "metaجيمع بُت معٌت كلمة "

الوظيفة من منهج البحث ىي  24.اإلٕتاه ،الكيفية ،ىو الطريقة  ”hodos”كلمة

عنواف الباحث إىل ٖتقيق اك إنكار إفكاره أك كيفية الباحث إىل ٖتقيق ىدؼ البحث 

الذل يستند إىل صياغة ا١تشكلة الىت تركبها.فطريق البحث الىت استخدمها الباحث ما 

 يلى :

 نوع البحث .1

                                                             
 .ٖٛ-ٜٕ،ص.التطبيق الراجحى،عبده 23

24  Nyoman Kutha Ratna, Teori,Metode dan Teknik Penelitian Sastra,(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2004),hlm.34. 
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عة متنوعة ّتمع ٣تمو  ،كىف ىذا البحث استخدـ الباحث منهج الدراسة ا١تكتبية

من ا١تعلومات الىت تأتى من الكتب ك اجملالت ك ا١توارد األخرل ذات الصلة هبذا 

 25البحث.

 مصادر البيانات .2

صادر احملتاجة إليها فتنقسم إىل قسمُت كمها مصادر رئيسية ك مصادر ا١تك اما 

ثانوية. كا١تصدر الرئيسي ىف ىذا البحث فهو األحاديث ىف كتاب األربعُت 

ماـ النوكم.ك ا١تصادر الثانوية ٢تذا البحث كىي  ا١تصادر الىت تدعم النواكية أل

ك الكتب ا١تتعلقة ٔتنهاج البحث  ،ىذه الدراسة مثل الكتب ا١تتعلقة بالبحث

 الذل حدده الباحث.

 طريقة ٚتع البيانات .3

إف ٚتع البيانات ا١تستخدمة ىف ىذا البحث باستخداـ أسلوب القراءة كالكتابة. 

قرأ األحاديث النيب صلى اهلل عليو ك سلم ك يفهم ٤تتوياهتا كالباحث سوؼ ي

 26مرارا ك تكرارا بدقة كدقة من خالؿ مستمرا للحصوؿ على بيانات دقيقة.

 طريقة ٖتليل البيانات .4
                                                             

25  Mardalis, Metode Penelitian Sastra: Suatu Pendekatan Proposal,(Jakarta: Bumi 

Aksara,1999),hlm.164. 

26  Suwardi Endaswara,Metode Penelitian Sastra Bandingan(Jakarta: bukupop,2011), 

hlm. 171 
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استخدـ الباحث ٔتنهج ٖتليلي كصفي. ا١تنهج الوصفي  ،عند القياـ هبذا البحث

ادثة أك كاقعة كما ىي. كهبذا ىو منهج لبياف ك تعبَت معلومات أك ظاىرة أك ح

ُ ك بعد ذالك ُٖتَلُِّل. َعْت ث تُػبَػُتِّ ٖتليل  27ا١تنهج تُنَتَظُم البيانات الىت قد ٚتُِ

البيانات ا١تستخدمة ىي ٖتليلية صرفية. ا٠تطوات ا١تستخدمة األكىل قرأ كىتّم 

ية ث ٖتليل األفعاؿ الثالث ،الباحث بدقة األحاديث ىف كتاب األربعُت النواكية

ا١تزيدة ك فوائدىا ك ٖتديد ا١تراجع ك كتبت اإلستنتاج الىت خلص إليها ٖتليل 

 النتائج الذل ّت القياـ بو.

 ز. نظام البحث

حيتاج البحث إىل نظاـ منضبطا ألجل أف يكوف متناسقا. يتألف ىذا البحث   

 بأبواب كالكل باب فصوؿ. ك أما البحث الذل استخدمو الباحث كما يلى :

األكؿ يتضمن فيو حلفية البحث كٖتديد البحث كأغراض البحث ك الباب 

 فوائده ك التحقيق ا١تكتيب ك اإلطار النظرم كمنهج البحث ك نظاـ البحث.

يتضمن فيو حملة عن كتاب األربعُت النوكية.كىذا الباب يتكّوف  ك الباب الثاين

 النوكية كىو من فصلُت. الفصل األكؿ يبُّت عن ترٚتة حياة مؤّلف كتاب األربعُت

 اإلماـ النوكم كالفصل الثاين يبُّت عن أحاديث األربعيُت النوكية ك ٤تتويّاهتا.
                                                             

27  Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito,1994),hlm.140 
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يتضمن فيو ٖتليل كتاب األربعُت النوكية باستخدـ نظرية  كأما الباب الثالث

. ا١تبحث األكؿ ٖتليل األحاديث من ثالثة مباحث  علم الصرؼ. ك ىذا الباب يتكوف

ا١تبحث الثاىن ٖتليل األحاديث الىت  ،زيدة ْترؼ كاحد ك فوائدىاالىت فيها  األفعاؿ ا١ت

ا١تبحث الثالث ٖتليل األحاديث الىت فيها   ،فيها  األفعاؿ ا١تزيدة ْترفُت ك فوائدىا

 األفعاؿ ا١تزيدة بثالثة أحرؼ ك فوائدىا. 

ا٠تا٘تة يتضمن فيها خالصة ك اإلقًتاحة. كيقصد هبذا الباب أف  الباب الرابع
 ا١تلخص ألبواب السابقة ك اإلجابة عن ٖتديد البحث. يكوف 
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 الرابع بابال

 خاتمة

 الخالصة .1

 كفوائػػدىا ا١تزيػػدة الثالثيػػة األفعػػاؿ يف يبحػػث الػػذل البحػػث ىػػذا انتهػػى قػد
 الكتػػػاب ىػػػذا ىف أف ،ا١تقدمػػػة ىف الباحػػػث قػػػاؿ كمػػػا. النوكيػػػة ربعػػػُتاأل كتػػػاب ىف

 الكتػاب ذا٢تػ  بالتحليػل الباحث  يقـو أف بعد ك.ا١تزيدة الثالثية فعاؿاأل من كثَت
 ىػػي ا١تزيػػدة الثالثيػػة األفعػػاؿ علػػى ٖتتػػوم الػػىت األحاديػػث عػػدد الباحػػث فوجػػد ،
 ا١تزيػػد الثالثػػي فعػػللل كزنػػا تسػػعُت ك ثالثػػة مػػن تتكػػّوف الػػيت حػػديثا ثالثػػوف ك تسػػ

 ثالثػػة:  فاعػػل ك ،كزنػػا سػػبعُت ك كاحػػد : أفعػػل هػػامن األفعػػاؿ تلػػك كأكزاف. ْتػػرؼ
 ا١تزيػػػد الثالثػػػي فعػػػللل كزنػػػا عشػػػرين ك كٙتانيػػػة ،كزنػػػا عشػػػر تسػػػعة:  فّعػػػل ك ،فاأكز 

:  افتعل ك ،كاحد كزف:  انفعل هامن ا١تتنوعة فاكز ألال من األفعاؿ تكّوفتك  ،ْترفُت
 عشػػر ٜتسػػة ك ،أكزاف ٜتسػػة:  تفاعػػل ك ،أكزاف ٙتانيػػة: تفّعػػل ك ،كزنػػا عشػػر ثالثػػة
 أبنيػػة أمػا ك  .اسػتفعل كزف علػػى ككلهػا ، ؼأحػر  بثالثػة ا١تزيػد الثالثػي لفعػلل كزنػا
, صحيحا بناء سّتُت ك كاحد من تتكّوف الباحث كجدىا اليت ا١تزيد الثالثي الفعل

 ك, مثػاا بنػاء ٜتسػة ك, وافػاأج بنػاء عشػرين ك أربعػة ك, ناقصػا بنػاء عشر ٙتانية ك
 .لفيفا بناء سبعة ك, مهموزا بناء ٙتانية

 الثالثػػي الفعػػل فائػػدة أمػػا. الزيػػادة لػػكت كػػل مػػن الفوائػػد الباحػػث كجػػد ث
 سػتوف ك فااثنػ عػددىا للتعديػة فهػي النوكيػة األربعػُت كتػاب ىف كاحد ْترؼ ا١تزيد
 ،ٜتسػة عػددىا للتكلػف ك ،ثالثػة عػددىا اذلإلٗتػ ك ،فااثنػ عػددىا للمشاركة ك ،
 ك ،كاحػػد عػػددىا كللتكثػػَت ،اربعػػة عػػددىا كللمبالغػػة ،تسػػعة عػػددىا للمطاكعػػة ك
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 كللصػػَتكرة ،ٜتسػػة صػػفاتو علػػى الشػػيء لوجػود ك ،عشػػر ٜتسػػة عػػددىا لفعػػ ٔتعػٌت
 للػدعاء ك ،اثنػُت الزمػاف ىف للػدخوؿ ،عشػر ٜتسػة عددىا للطلب ك ،ستة عددىا
 . كاحد تفّعل ٔتعٌت ك ،اثنُت

 اإلقتراح .2

. ـ ٕٕٔٓ سػػػنة ينػػػاير شػػػهر ىف تػػػوعناي ك تعػػػاىل اهلل بػػػإذف البحػػػث ىػػػذ تّ 
 مػػػن كثػػػَت ىنػػػاؾ. الشػػػريف لحػػػديثل الصػػػريف التحليػػػل لزيػػػادة البحػػػث ذاىػػػ  أرجػػػو

 ينفػػػع أف البحػػػث ىػػػذا الباحػػػث أراد ك. ٖتليلػػػو أك كتابتػػػو ىف النقػػػوص ك األخطػػػاء
 الصػرؼ علػم ىف يبحثػوف الػذين األخػرين البػاحثُت القارئُت كٞتميع خاصة الباحث
 الثقافيػػة كالعلػػـو األداب كليػػة ىف الطػػالب ٞتميػػع الدراسػػة ٘تهػػد أف ارجػػو ث. عامػػة
 كانػػػت ا١تزيػػػدة األفعػػػاؿ جهػػػة مػػػن خاصػػػة الصػػػريف علػػػم يتعّلمػػػوا أف يريػػػدكف نالػػػذي
 .الزائد اٟترؼ كفوائد أحرؼ بثالثة أك ْترفُت أك ْترؼ الزيادة
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شػػػػد العػػػػرؼ ىف فػػػػن . ٖ٘ٔٔاٟتمػػػػالكم ،الشػػػػيخ أٛتػػػػد بػػػػن ٤تمػػػػد بػػػػن أٛتػػػػد اٟتمػػػػالكم.
 .الرياض : دار الكياف.الصرؼ

ـ النػػػػػوكم شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ كا١تسػػػػػلمُت كعمػػػػػدة الفقهػػػػػاء . اإلمػػػػػاٜٜٗٔالدقر،عبػػػػػد الغػػػػػٍت.
 .دمشق: دار القالـ.كاحملّدثُت كصفوة األكلياؤ كالصاٟتُت

 .. بَتكت : دار النهضة العربيةالتطبيق الصريف.ٜٜٛٔالراجحى، عبده.

  .. دمشق : دار ابن كثَتالصرؼ العريب.ٖٕٔٓالسمورئ، ٤تمد فاضل.

.الرياض : مكتبة ا١تعارؼ للنثر ك ٟتديثتيسَت مصطالح ا. ٜٜٙٔالطحاف، ٤تمود.
 التوريع لصاحبها سعد بن عبد الرٛتن الراشد.

ٖتفػػػػػة الطػػػػالبُت ىف ترٚتػػػػة اإلمػػػػػاـ . ٕٚٓٓعلػػػػى بػػػػن إبػػػػراىيم بػػػػػن العطػػػػار، عػػػػالء الػػػػدين.
 .األثرية .عماف :الدارالنوكم

.بػَتكت: . اإلمػاـ النػوكم شػيخ كاحملػّدثُت ك الفقهػاءٜٜ٘ٔعويضة .٤تمد ٤تمػد عويضػة. 
 دار الكتب العلمّية.

 . بَتكة: دار الفكر.جامع الدركس العربية.ٖٜٜٔالغالييٌت، مصطفى.

.قػػػػاىرة: دار الفكػػػػر النحػػػػو األساسػػػػي.ٕ٘ٓٓاللطيػػػػف، ٤تمػػػػد ٛتسػػػػة عبػػػػد ا،ك آخػػػػركف .
 العريب.

.قػػاىرة: هتػػذيب التوضػػي  ىف الصػػرؼ.٤ٕٜٓٓتمػػد سػػامل علػػي ك أٛتػػد مصػػكفى ا١تراغػػى.
 مكتبة األدب.
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.بَتكت : مؤسسة الرياف.النبوية
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