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 *بسمميحرلا نمحرلا هللا *
والصالة والسالم على النيب ادلختار, وعلى  واألبصار, حلمد هلل مصرؼ القلوبا

 , أما بعد:وصحبو األخيار ,آلو األطهار
على  صعوبة ىذا العلم اين إيل مجعهايف علم الصرؼ دع سلتصرة فهذه مقدمة

ترسيخ أىم  اردت هبالعربية, أصاً الناطقٌن بغًن خصو  -مع أمهيتو – الطالب
 يف غمار االعلم وتقسيماتو وقواعده يف أذىان الطالب ليلجوا بعدىمصطلحات 

وهبم وطُبعت يف قل ,وقد ترسخت يف نفوسهم مبادئو ىذا الفن ومطوالتو سلتصرات
أكثرىا  بعض كتاابت سابقة مشهورة على افيهوقد اعتمدت  ,معادلو

وقد ومستها بػػ)بلغة األريب يف علم  ,دئٌنتدلزيد من التيسًن على ادلب (1)للمعاصرين
 الرأي. القصد, وسدادَ  سنَ حُ  وأسأل للاَ  التصريف(

 
 
 
 
 

                                                 

: جامع الدروس العربية للغالييين, وتصريف العزي, وزلنك األطفال حملمد اآلمٌن األثيويب مثل (1)
 اذلرري, وادلختصر الظريف لألىدل, وادلنهاج ادلختصر للجديع.

 :ـعلم الصرف  بادئم  فصل في
ىو علم أبصول يُعرؼ هبا أحوال أبنية الكلم اليت ليست إبعراب وال  :تعريفو -1

 بناء.
 األمساء ادلتمكنة, واألفعال ادلتصرفة. :موضوعو -2
ىػ( تلميذ أيب األسود 187ن مسلم اذلراء بن رجاء )ت:بمعاذ  :واضعو -3

 الدؤيل واضع علم النحو.
 عصمة اللسان عن اخلطأ يف بناء الكلمة. :فائدتو -4
 االستعانة على فهم معاين القرآن والسنة. :غايتو -5
 من كالم فصحاء العرب. :استمداده -6
 

 صرفي:ـالميزان ال  فصل في
العربية ادلتصرِّفة, قاعدُة َوْزِن الكلماِت وىي  وىو يتكون من حروؼ )فَػَعل( -

  .(3)وُحروُفها ادلزيدة (2)ُحروُؼ الكلمِة األصليةِ  اتتميػَُّز هب
 اختصاُر معرفِة أصوِل الكلمِة ودتييزُىا من زوائِدىا. فائدتو: -

                                                 

 احلروؼ األصلية ىي: ما قابلت )الفاء( و)العٌن( و)الالم(. (2)
 ادلزيدة ىي: ما خرج عن حروؼ )فعل( وىي عشر حروؼ جيمعها قولك )سألتمونيها(.احلروؼ  (3)
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أقلُّ ما تكوُن عليِو الكلمُة الَّيت يدُخُلها التَّصريُف ثالثُة أْحُرٍؼ, ىي حروُؼ  -
, الذَّاُل فاُء الكلمِة, واذلاُء َعٌْنُ الكلمِة, والباءُ الُم الكلمة, )َذَىَب(حنو:  ل(عَ )فػَ 

 فجميُع ُحروِؼ )َذَىَب( أصليٌَّة دلطابقِتها حروَؼ )فعل(.
ُم يف الَوْزِن, كما يف َوْزِن  - وإذا كانت أصوُل الكلمِة فوَؽ ثالثِة أْحُرٍؼ ُكّرَِرت الالَّ

 )فَػْعَلَل( ألنَّ ُحروَفها مجيعاً أصليٌة. )َدْحرََج( فهو على
ُنها,  - ويُقاُل يف َوْزِن كلمِة )َأْكَرَم(: على )أَفػَْعَل(, الكاُؼ فاُء الكلمِة, والرَّاُء َعيػْ

 وادليُم الُمها, واذلمزُة زائدة.
 

 تصريف األفعال:ـ  فصل في
 ألقاب الفعل: أواًل:

 تَػْقسيماِن: من احلروؼِ  من حيُث ما تركََّب منوللِفْعِل  
 

وىو: ما َخال تركيُبُو من َحْرٍؼ من ُحروِؼ العلَّة, ويندرُج حتَتو , الصَّحيحُ  (1)
 َثالثُة ألقاٍب للِفْعِل:

 [ السَّامل, وىو: ما َخَلْت ُأصولُُو من اذلْمِز والتَّْضعيف, حنو: )َعِلَم, َكَتَب(.1]
 (.و: )َأَخَذ, َسَألَ ًة, حن[ ادلهموز, وىو: ما كاَن شيٌء من ُأصولِِو مهزَ 2]

[ ادلضعَّف, وىو: ما َوَقَع يف تركيِبِو َحرفاِن متماِثالِن أُْدِغَم أحُدمها يف اآلَخِر, 3]
 حنو: )َردَّ(.

 
وىو: ما دَخَل يف تركيِبِو بَػْعُض ُحروِؼ العلَّة )األلُف, الواُو, الياُء(, , املعتل  ( 2)

 :وحتتو أربعُة ألقابٍ 
كاَنت فاُؤه حْرَؼ علٍَّة, وىو واويّّ حنو: )َوَعَد(, وايئيّّ حنو: [ ادلِثال, وىو: ما  1]

 )يَِبَس(.
ُنُو َحْرَؼ علٍَّة, حنو: )قاَل, ابَع(.2]  [ األْجَوؼ, وىو: ما كاَنت َعيػْ
 [ النَّاِقص, وىو: ما كاَنت الُمُو َحْرَؼ علٍَّة, حنو: )َدعا, َرَعى(.3]
 :وىو نوعانعلٍَّة, [ اللَّفيف, وىو ما اجتمَع فيو َحْرفا 4]
 مقروٌن, حنو: )َطَوى, َقِوَي(. / 1
 َمفروٌؽ, حنو: )َوَعى, َويلَ(. / 2
 

 أوزان الفعل: اثنياً:
ا ىو َمزِيٌد  ُأصوَل الِفْعِل ثالثُة ُحروؼٍ   أو أْربَعُة حروٍؼ, فما زاَد على ذلَك فإَّنَّ

 وإليَك بياَن ذلَك:, حبْرٍؼ أو أكثَػَر من حروِؼ الّزايدةِ 
 

 ِسَتٌة: أوزاُن الث الثيِّ اجملرَّد (1)
 يَقولُ  -قالَ  / يَػْنُصرُ  -يَػْفُعُل حنو: َنَصرَ  -[ فَػَعلَ 1]
 يَِعدُ  -َوَعدَ  / جَيِْلسُ  -يَػْفِعُل حنو: َجَلسَ  -[ فَػَعلَ 2]
 َيَضعُ  -َوَضعَ / َيْذَىُب  -يَػْفَعُل حنو: َذَىبَ  -[ فَػَعلَ 3]
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 َيطَأُ  -َوِطىءَ / ُح يَػْفرَ  -يَػْفَعُل حنو: َفرِحَ  -[ َفِعلَ 4]
 يَػْوُضعُ  -َوُضعَ  / ََيُْسنُ  -يَػْفُعُل حنو: َحُسنَ  -[ فَػُعلَ 5]
 يَِثقُ  -َوِثقَ /  ََيِْسبُ  -يَػْفِعُل حنو: َحِسبَ  -[ َفِعلَ 6]
 

 أوزان الر ابعيِّ اجملرَّد: (2)
 .يَُدْحرِجُ  -يُػَفْعِلُل حنو: َدْحرَجَ  -فَػْعَللَ  َوْزٌن واحٌد, ىو:

َغ رلموُع من الثُّالثيِّ والرُّابعيِّ أييت َمزيداً حبرٍؼ أو أكَثر إىل أن يبلُ  ُكلٌ  :تنبيو= 
 وال يزيد عن ذلك. ِستَّةً حروِؼ الكلمِة 

 
 :للمجهولِ بناء الفعل  اثلثاً:

َوْزٍن كاَن,  [ بِناُء ادلاِضي, قاعدتُُو: ُيَضمُّ أوَّلُُو وُيْكَسُر ما قْبَل اآلِخِر, على أيِّ 1]
 .تُػُعلَِّم( :)تعلَّمَ  ومن ِتَب(كُ  :َتبَ تقوُل ِمن )كَ 

 

ْزٍن كاَن, [ بِناُء ادلضارِع, قاِعدتُُو: ُيَضمُّ أوَّلُُو ويُػْفَتُح ما قبَل اآلِخِر, على أيِّ وَ 2]
        يُػتَػَعلَُّم(. :يتعلَّمُ ) ( ومنُيْكَتبُ : تقوُل ِمن )َيْكُتبُ 

 تصريف األسماء:ـ  فصل في
 أوزان االسم: أواًل:

 على نوعٌن:ُء االسِم بِنا  

 بناء اجملرد, ولو ثالثة أقسام:( 1)
 ُثالثيِّا حنو: )َسْعٌد(, وُرابعيِّا, حنو: )َجْعَفٌر(, وُُخاسيِّا, حنو: )َسَفْرَجٌل(.

 

 بناء املزيد, ولو ثالثة أقسام:( 2)
: حَبْرٍؼ حنو: )ِإْصَبٌع(, وحبرفٌِن حنو: )ِسكٌٌِّن(, وبثال [1] ثِة أحُرٍؼ َمزِيُد الثُّالثيِّ

 حنو: )أَْرِبعاُء(, وأبربعِة أحُرٍؼ, حنو: )عاُشوراُء(.
 

: حبرٍؼ حنو: )قِ وَمزِ  [2] ْرطاٌس(, وحبرفٌِن حنو: )َعْنَكبوٌت(, وبثالثِة يُد الرُّابعيِّ
 أحُرٍؼ حنو: )َعبَػْوثُران(.

 

: حَبْرٍؼ فَػَقط حنو: )قَػبَػْعَثرى(. [3]  وَمزِيُد اخلُماسيِّ
 

ا يكوُن عليِو بِناُء االسِم ادلتصرِِّؼ َثالثُة أْحُرٍؼ, وأقصى َوْزٍن يبُلُغُو : أَقلُّ متنبيو= 
َعُة أْحُرٍؼ.  َسبػْ

 

 :املصدراثنياً: 
ناً أْحُرَؼ ِفْعِلوِ ىو: اللَّْفُظ الدَّالُّ على احلَدِث رلرَّداً عن الزَّم  , وىو أصل اِن, متضمِّ

 حنو: )َذَىَب َذىاابً(. ادلشتقات,
ُر من الِفْعِل بزايدِة ميٍم يف أوَّلِِو مع بْعِض التَّغيًِن يف َضْبِطِو, حنو: يُبىن ادلصدَ  -

 )َمْطَلع( من: )طََلَع(.
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 لواحق املصدر: اثلثاً:
 :اسم املرَّة( 1)
 وىو: اسٌم َمصوٌغ من ادلصَدِر للدَّاللِة على ُحصوِل الِفْعِل مرًَّة واحدًة. 
 .و: )قَػْوَمة, َصْيَحة(( حنفَ ْعَلة)[ وىو من الثالثي على وزن 1]
 ادلْصَدِر اتَء أتنيٍث, تَقوُل: )اْنطالَقة, اسِتْغفاَرة(. [ ومن غًن الثالثي: تزيد على2]
 

 :اسم اهلَْيئة( 2)
َفِة الَّيت يكوُن عليها احلََدُث عنَد وقوِعِو.   وىو: اسٌم َمصوٌغ للدَّاللِة على الصِّ
 (.َوْزنُُو: )ِفْعَلة( حنو: )ِجْلَسة, ِقْعَدة - 
 

 :اسم املصدر (3)
وىو: ما ساَوى ادلصَدَر يف الدَّاللِة على احلََدِث, لكنَّو أقلُّ منو فيما اشَتَمَل عليِو  

 من ُحروِؼ ِفْعِلِو.
 حنو: الِفْعُل )توضَّأَ( مصَدرُُه: )تَػَوضُّؤ( واسُم مصَدرِِه: )ُوضوء(. - 

 اَشَر( مصدرُُه: )ُمعاَشَرة( واسُم مصَدرِِه: )ِعْشَرة(.والِفْعُل )ع
 والِفْعُل )تكلََّم( مصدرُُه: )َتَكلٌُّم( واسُم مصَدرِه: )َكالم(.

 
ناعي   (4)  :املصدر الصِّ

 وىو: اسٌم تَػْلَحُقُو ايءُ النِّسبِة ُملَحَقًة بتاِء التَّأنيِث للدَّاللِة على ِصفٍة فيِو. 
 رجحيَّة, انإنسانيَّة, االشاراكيَّة(.حنو: )األعلميَّة, األ

 

 
 ( املصدر امليمي:5)

د على وزن مصدر مبدوء مبيم زائدة يف غًن مفاعلة, ووزنو من الثالثي اجملر  :ىو
 َمرَْكَباً(.)َمْفَعل( حنو: )رََكب: 

 ُمْنطََلق(.ى وزن )اسم ادلفعول( حنو: )انطلق: وأما غًن الثالثي فمصدره ادليمي عل
 

 وزان املشتقات:أ رابعاً:
 اسُم الفاِعِل: (1)

ىو: صفة تؤخذ من الفعل ادلعلوم لتدل على معىن وقع من ادلوصوؼ هبا على 
 وجو احلدوث.

: )فاِعل( حنو: )انِصر, عامل, واٍع, داٍع(.1]  [ َوْزنُُو من الثُّالثيِّ
ومًة, حنو: [ بناؤُه من غًِن الثُّالثيِّ يكوُن إبْبداِل حْرِؼ ادلضارَِعِة ميماً مضم2]

 (.)ُيْكرُِم: ُمْكرٌِم, يَُدْحرُِج: ُمَدْحرٌِج, يَػْنطَِلُق: ُمْنطَِلقٌ 
 

 اسُم املفعوِل: (2)
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ىو: صفة تؤخذ من الفعل اجملهول للداللة على حدث وقع على ادلوصوؼ هبا 
 على وجو احلدوث.

: )َمْفعول( حنو: )َمْنصور, َمْعلوم, َمْدُعّو(. بناؤه[ 1]  من الثُّالثيِّ
[ بِناُؤُه من غًِن الثُّالثي يكوُن إببداِل حرِؼ ادلضارَِعِة ميماً مضمومًة, مَع فَػْتِح 2]

 (.َدْحرٌَج, ُمْنطََلقٌ ما قَػْبَل اآلِخر, حنو: )ُمْكَرٌم, مُ 
 

فُة املشبَّهة( 3)  :الصِّ
صفٌة تُؤخُذ من الفعل الالزم, للدَّاللة على معىًن قائٍم ابدلوصوؼ هبا على  :ىي

 .وتوجو الثُّب
 :  , منهانً عشر وز  هلا اثناو 
)مؤنَّثُو:  َعْطشان: النفَػعْ  [2]               )مؤنَّثُو: فَػْعالء( أَفػَْعل: أمْحَر [1]

 )مؤنثو: فَػْعالء( فَػَعٌل: َحَسنٌ  [3]             فَػْعلى( 
                                   

 أمساء الزَّمان واملكان: (4)
 فعل للداللة على زمان احلدث أو مكانو. ىو: ما يؤخذ من ال

 :ثالثة أوزان ىيمن الثُّالثيِّ ولو  [1]
 

 (.رَلَْمع,  حنو: )َمْدَخل )َمْفَعل( -
 )َمْفِعل( حنو: )َمْوِعد, رَلِْلس(. -

 )ِمْفَعل( حنو: )ِمنػََْب(. -
 ْحرَج(.: )ُمْكَرم, ُمدَ حنوِصفِة بناِء اسِم ادلفعوِل, على  :من غًِن الثُّالثيِّ  [2]

 
 :اسم اآللة ( 5)

 آللِة الِفْعِل. وىو: اسٌم َمصوٌغ من مصَدِر ُثالثيِّ 
 ولو أوزاٌن ثالثٌة:

َرد [1]  .ِمْفَعل, حنو: ِمبػْ
 ., حنو: ِمْفتاحِمْفعال [2]
 .ِمْفَعَلة, حنو: ِمْسَبَحة [3]
 
 
 

 بناء اجلمع أبنواعو الثالثة: خامساً:
, فَجْمُع دِة واٍو أو ايٍء بعَدىا نوٌن مفتوحةٌ , فبناؤُه بزايمجُع مذكَِّر سالٌ  (1)

 )ُمْسِلِمٌَن(.و( )ُمْسلم(: )ُمْسِلمونَ 
 

, فِبناُؤُه بزايدِة ألٍف واتٍء َمْبسوطِة, فجمُع )عابدة(: مجُع مؤنٍَّث سالٌ  (2)
 )عاِبدات(.
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 , ىو على قسمٌن:مجُع التَّكسيِ  (3)
 أربَػَعُة أوزاٍن: ىيمجوُع ِقلٍَّة: و [1]

: َأْفِعَلةٌ  .                      : أَْبوابٌ َأْفعالٌ  .                     : أَْعٌُنٌ ُعلٌ َأف ْ 
 : ِإْخَوٌة.ِفْعَلةٌ  .                         أَْعِمَدةٌ 

 منها: مجوُع َكْثرٍة: وىي زائدٌة على ثالثٍة وِعشريَن َوْزانً  [2]
 .                                       : ُسُررٌ فُ ُعلٌ                        .                             : مُحْرٌ فُ ْعلٌ 
 .: ُسَورٌ فُ َعلٌ 

 

 :اسُم اجلْمعِ ( 4)
 لفظو .ىو: َلْفٌظ دالّّ على اجلَْمِع, لكن ال ُمفَرَد لو من  

 , نساء.ومن أمثلتِو: ِإِبل, َخْيل
 

 :اسُم اجلِْنِس اجلَْمعي( 5)
اجلْمِع يكوُن للِجْنِس ُُييػَُّز مفَرُدُه بزايدِة اتِء التَّأنيِث, أو ايِء  َلْفٌظ دالّّ على :ىو 

 النِّسبِة.
 َعَريّب(., َعَرب( مفرُدىا: )دَتْرة ,حنو: )دَتْر

 
 :ألقاب االسم سادساً:

 :أقسام ةأربعمن احلروِؼ  من حيُث ما تركََّب منو سملال

 

 :املنقوص (1)
َلها, حنو: )قاِضي, داِعي(.ىو: االسُم ادلْعَرُب ادلختوُم ب   ياٍء الزمٍة مكسوٌر ما قَػبػْ
 :املقصور (2)
 ىو: االسُم ادلْعَرُب ادلختوُم أبِلٍف الزِمٍة, حنو: )ُىدى, َعصا(. 
 :املمدود (3)
َلها أِلٌف زائدٌة, حنو: )مَساء, صحراء(.   ىو: االسُم ادلْعَرُب ادلختوُم هبمزٍة قَػبػْ
 ( الصحيح:4)

 وال مقصوراً وال شلدوداً, حنو: )رجل, قلم( ىو: ما ليس منقوصاً 
 

 تغييرات أصول الكلمة:  فصل في
 

 على نوعٌِن وارَديِن يف الِفْعِل واالسِم:وىي 
 

 :اإلْبدال أواًل:
, ولو طيا(وْ موعٌة يف قوذِلِْم: )ىدأت مُ ىو: َوْضُع َحْرٍؼ مكاَن آَخَر, وحروفُُو رل 

 اثنا عشر قاعدة.
 من أمثلتو : - 
 .طََرَب( أصُلها: )اْضتَػَرَب()اضْ  -1 
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 .و)أِصيالل( أصلها: )أِصيالن( -2
 و)ُشوِىَد( أصلها: )َشاىد(.  -3
 

 :اإلْعالل اثنياً:
 , ولو صور كثًنة.بَقصِد التَّخفيفِ  , أو حذفو, أو تسكينوحْرِؼ العلَّةِ قلب ىو:  
 مثلتو:من أ - 
 )ابع( أصلها: )بَػَيع(. -1
 )مل خيَش( أصلها: )خيشى(. -2
 )يقضْي القاضْي( أصلها )يقضُي القاضُي(. -3
 

بعون ربنا وكرمو, واحلمد هلل رب العادلٌن, وصلى  , وقد متخر ما أردت مجعوىذا آ
 وصحبو وسلم. للا على نبينا دمحم وعلى آلو

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إعداد:
 عبداذلادي ادلصري دمحم بن أمحد بن 

 دكتوراه ختصص أصول الفقوابحث 
 ادلدينة النبوية

رجب سنة ألف وأربعمئة وُخسة  حد يف السادس والعشرين منضحى يوم األ
 (4)وثالثٌن

                                                 

تعديل بعض األشياء بعد شرحو  جلماعة من الطالب الفضالء من إندونسيا, بعدىا يل  بدامث  (4)
 .-وفقو للا–وبعدما عرضتو على أخي ادلفضال دمحم بن أمحد آل رحاب 
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