
 

 

 

(ممدمة فى بيان مبادئ علم الصرف  )  

  .الصَّْرُف، ويُمال له: التصريفُ 

  .هو لغةً: التغييُر، ومنه }تصريُف الرياحِ{؛ أى تغييرها

واصطالًحا بالمعنى العََملّى: تحويُل األَصِل الواحِد إلى أمثلٍة مختلفٍة، ِلمعاٍن ممصودة، 

تحُصل إال بها، كاسَمْى الفاعِل والمفعوِل، واسِم التفضيِل، والتثنيِة والجمعِ، إلى غير  ال 

  ذلن. 

ّى: علمٌ بأصول يُعَْرف بها أحواُل أبنيِة الكلمِة، التى ليست بإعراٍب وال وبالمعنى الِعلْمِ 

  .بناءٍ 

وموضوعُه: األلفاظُ العربيةُ من حيُث تلن األحواِل، كالصحَّة واإلعالِل، واألصالِة 

ونحِوها والزيادةِ،  .  

  .ويختصُّ باألسماِء المتمكنِة، واألفعاِل المتصّرفة

سماء الموصولة وأسماء اإلاارة، وجمعها وتصغيرها، وما ورد من تثنية بعض األ

حميمىّ  فُصوِرّى ال  .  

م هللا وجهه اء، بتاديد الراء، وليل سيدنا علّى كرَّ   .وواضعُه: ُمعاذ بن ُمْسِلم الَهرَّ

ة االنبار/ كلية التربية القائم جامع  

 قسم اللغة العربية 

األول الصف  

1مادة الصرف  

 المحاضرة الثانية 

 م.م. همام دمحم سعيد رجب

 المصدر المعتمد:

 شذا العرف في فن الصرف



كت وانفتح  ومسابلُه: لضاياهُ التى تُذكَر فيه صريحا أو ِضمنًا، نحو: كلُّ واو أو ياء تحرَّ

لبلها للبت ألفًا، ونحو: إذا اجتمعت الواو والياء وسُبمت إحداهما بالسكون، للبت الواو  ما 

وأدغمت فى الياء، وهكذا ياء،  .  

الكتابةِ  وثمرته: َصْوُن اللساِن عن الخطِأ فى المفرداِت، ومراعاةُ لانوِن اللغِة فى .  

  .واستمدادُه: من كالِم هللا تعالى، وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكالِم العربِ 

  .وحكمُ الاارعِ فيه: الوجوُب الِكفابىّ 

واألبنيةُ: جمُع بناٍء، وهى هيبةُ الكلمِة الملحوظِة، من حركٍة وسكوٍن: وعدِد حروٍف، 

  .وترتيبٍ 

ُع ليدلَّ على معنًى، بحيث متى ذُكر ذلن اللفظ، فُهمَ والكلمةُ: لفظٌ مفردٌ، وضعه الواض

المعنى الموضوع هو له منه ذلن  .  

النصوص الواردة في ) اذا العرف في فن الصرف / أحمد ( ضمن الموضوع ) تمسيم 

  (لكلمة

  .تنمسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف

ا منه، مثل رجل فاالسم: ما ُوِضع ليدلَّ على معنى مستمّل بالفهم ليس الزمن جزءً 

  .وكتاب

والفعل: ما ُوِضع ليدل على معنى مستمل بالفهم، والزمن جزء منه، مثل كَتََب ويمرأ 

  .واحفظ

والحرف: ما ُوضع ليدل على معنى غير مستمّل بالفهم، مثل هَْل وفى ولم، وال دَْخَل له 

مرّ  هنا كما  .  

له، وباإلضافة، وباإلسناد ويختص االسم بمَبول حرف الجّر، وأل، وبلحوق التنوين 

وبالنداء، نحو إليه،  :  

  .الحمدُ هلِل ُمنِْاى الَخلَْك ِمْن عَدَمِ 

ْويَا".    ونحو: "يَا إبْراهيمُ لَْد َصدَّلْت الرُّ



ويختصُّ الفعُل بمبول لَْد، والسين، وسوف، والنواصب، والجوازم، وبلحوق تاء الفاعل، 

، وياء المخاطبة له، نحو: "لْد أفْلََح َمْن تَزكىَّ". التأنيث الساكنة، ونون التوكيد وتاء 

ا  "سَنمْربُن فاَل  تَنْسَى". "َولَسَْوَف يُعْطَيَن َربَُّن فَتْرَضى". "لَْن تَنالُوا البِرَّ َحتَّى تُنِْفمُوا ممَّ

اً". "لاَلَْت إِنَّ أَبِى يَْدعُوَن يَِلْد ولَْم يُولَْد". "َربَّنَا َوِسعْت كُلَّ اَْىٍء َرْحَمةً َوِعلْم تُحبُّون". "لَْم 

َّتَُها النَّفْس  ِليَْجزيََن  اِغريَن". "يأَي أْجَر َما سَمَيْت لَنَا". "لَيُْسَجنَنَّ َولَيَكُونًا ِمَن الصَّ

َّةُ  ِِّن َراِضيةً َمْرِضيَّةً  الُمْطَمبِن اْرِجعى إِلَى َرب ".  

  .ويختص الحرف بعدم لَبول اا من خصابِص االسم والفعل

  (   الميزان  الصرفى (

لما كان أكثُر كلماِت اللغة العربية ثاُلثيًا، اعتبر علماُء الصرِف أنَّ أصوَل الكلماِت  -1 

رة بصورةِ الموزون،  ثالثةُ  أحرف، ولابلوها عند الوزن بالفاء والعين والالم، مصوَّ

ل بسكر الفاء وسكون العين، َمثاَلً: فَعَل، بالتحرين، وفى ِحْمل: فِعْ  فيمولون فى وزن لََمر 

ل فاء الكلمة،  وفى كَُرمَ: فَعَُل، بفتح الفاء  ا، ويُسَمُّون الحرف األوَّ وضم العين، َوهلُمَّ َجرَّ

الكلمة والثانى عين الكلمة، والثالث الم  .  

  :  فإذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف -2 

فإن كانت زيادتُها ناابة من أصل َوْضعِ الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة، زدَت فى 

الًما أَو المين على أحرف "ف ع ل"، فتمول فى وزن دَْحَرَج مثالً: فَعْلََل، وفى  الميزان 

  . فَعْلَِلل وزن َجْحَمِرش 

ْرَت ما يمابله فى الميزان، فتمول  وإن كانت ناابة من تكرير حرف من أصول الكلمة كَرَّ

وزن لدَّم َمثالً، بتاديد العين: فعََّل، وفى وزن َجلْبََب: فَعْلََل، ويمال له: ُمضعَُّف العين  فى 

  أو الالم. 

وإن كانت الزيادة ناابة من زيادة حرف أو أكثر من حروف "سألتمونيها" التى هى 

َّْرَت عن الزابد حروف  بلفظه، فتمول فى وزن  الزيادة، لابلَت األصول باألصول، وعَب

وفى وزن تمدَّم: تَفَعََّل، وفى وزن استخرج: استفْعَل، وفى وزن  لابم، مثاَلً: فاِعل، 

  .مجتهد: ُمفْتَِعل، وهكذا

 


