
أ/ فؤاد حمدو الدقس

 
أسـاسـيات عـلم الـصرف 

للمعلق الصوتي المحترف 

رُْف لغًة : هو التغيير.  الصَّ

لم يــــــــدرس الــــــــتغيير الــــــــذي يــــــــطرأ عــــــــلى بُــــــــنيَة الــــــــكلمة  رْف اصـــــطالحـــــاً : عِــــــــ والصَّ
وصــيغتها، ومــا يــطرأ عــليها مــن تــغيير، كــالــزيــادة، أو الــنقصان، أو اإلبــدال والــقلب، 
ِعَد)، فـقد يـطرأ عـليها زيـادات عـديـدة، نـحو: سـعيد،  وغـير ذلـك، وأمـثلة ذلـك كـلمة (سَـ

وُمساَعدة، وُمستِعّد، وُمساِعد، وأسَعد، واستعدَّ، وساَعد.  

: باألسماء واألفعال، إذ ال يطرأ التغيير على الحروف.  وِعلم الصرف ُمختَصُّ

رف: الـــــــكلمة الـــــــعربـــــــية املُتصرِّفـــــــة، مـــــــثل: األســـــــماء املـــــــعَربـــــــة،  لم الصَّ و يــــدرس عِــــ
واألفـــعال املـــتصرفـــة، وصـــحة الـــفعل، وعـــّلته، بـــاإلضـــافـــة إلـــى أصـــولـــه، وزيـــاداتـــه، وال 
يــتناول الــكلمة الــجامــدة الــتي ال تــقبل أي تــغيير، كــاألســماء األعجــمية؛ ألنّــها مــنقولــة 
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مـــــن لـــــغة أخـــــرى، وكـــــاألســـــماء املّـــــبنية، مـــــثل الـــــضمائـــــر، وال يـــــتناول كـــــذلـــــك األســـــماء 
املــــوصــــولــــة، مــــثل: الــــذي، والــــلواتــــي، وال أســــماء اإلشــــارة، مــــثل: هــــذا، وهــــاتــــان، وال 
أســماء الشــرط، مــثل: مَــن، ومــا، وال أســماء االســتفهام، مــثل: مَــن، وكــيف، وأيــضاً ال 
يْهات، وشـــتّان، وال األفـــعال الـــجامـــدة، مـــثل: بِـــئس،  يـــتناول أســـماء األفـــعال، مـــثل: هَـــ

وِنعم، وعسى، وليس.  

ــــــى ســـــــنة (187)  رف : هـــــــو مـــــــعاذ بـــــــن ُمســـــــلم الهـــــــرّاء، املُـــــــتََوفّـَ وواضــــع عــــلم الصَّ
هجــريــة ، ولــيس املُــتََوفّـِـي، ألن املــتوفــي هــو اهلل ســبحانــه يــقول جــل شــأنــه فــي مــحكم 

تنزيله: (اهلل يتوفى األنفس…) 

فظ الـلسان مـن الخـطأ فـي املـعنى والـداللـة الـتي تـدلّ  الـغايـة مـن عـلم الـصرف: حِـ
عليها الكلمة. إليكم بعض األمثلة:

َب.. األولـــى بـــمعنى ظـــّن، والـــثانـــية بـــمعنى عـــّد، والـــثالـــثة  َب وَحسُــ َب وَحسَــ • َحسِــ
بمعنى َشرَُف.

• الـبَّر والـِبّر والـبُّر.. الـبَّر: مـن أسـماء اهلل الـحسنى ، ويـطلق أيـضاً عـلى الـيابـسة 
(األرض) عكس البحر ، والِبّر: اإلحسان، والبُّر: القمح.

ّلة: الثُّقبةُ  ّلة: بـــــقية الـــــطعام بـــــني األســـــنان، والخَـــــ ّلة.. الخِـــــ ّلة والخُـــ ّلة والخَـــ • الخِـــ
الصغيرة أو الحاجُة والفقر ، والُخّلة: الصداقة، وُخّلة اإلنسان أهل مودته.

ّد: سـاحـل  ّد: أبـو األب أو األم ، الجّـِد: االجـتهاد، الجُـ ّد.. الجَـ ّد والجُـ ّد والجِـ • الجَـ
البحر؛ ومنه ُسميت ُجّدة بضّم الجيم.. 

ر أرض، والـُغلُّ  راِء دار وأَجْـ .. الـَغلُّ بـفتحِ الـغني: الـدَّخْـل مـن كِـ • الـَغلُّ والـُغلُّ والـِغلُّ
بـــالـــضم والجـــمع األغـــالل : طـــوق مـــن حـــديـــد أو جـــلد يُـــجعل فـــي الـــيد أو فـــي الـــعنق، 

والِغلُّ بالكسر: العداوة والحقد الكامن .
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• الـَجنَّة والـُجنَّة والـِجنَّة.. الـَجنَُّة بـالـفتح داُر الـنعيم فـي اآلخـرة، والـُجنَُّة بـالـضم 
نة» أي وقــــايــــة، والــــجِنَّة بــــالكســــر  كــــل مــــا وقَــــى مــــن ســــالح وغــــيره ومــــنه «الــــصوم جُــــ

الجنون أو طائفة من الجِن.

َدٌم بــالكســر  • قَـَدٌم وقِـَدٌم وقُـُدٌم.. قَــَدٌم بــالــفتح مــا يطأُ األرض مــن رجــل اإِلنــسان، وقِــ
أي منذ زمن بعيد «منذ الِقَدم»، وُقُدٌم بالضم بمعنى إِلى األمام «نمضي ُقُدماً.

مال.. الــــشمال بــــفتح الشــــني عــــكس الــــجنوب، وبكســــرهــــا عــــكس • مال والــشِّ الــشَّ
اليمني.

ة بـالـفتح الـِعلم بـركـوب الـخيل وركْـضها مـن الـفُُروسـة  ة والـِفراسـة.. الـفَراسَـ • الـفَراسَـ
والـــــفروســـــية.. والـــــِفراســـــة بكســـــر الـــــفاء االســـــتدالل بـــــاألمـــــور الـــــظاهـــــرة عـــــلى األمـــــور 

الخفية، وأيضاً ما يقع في القلب بغير نظر وُحّجة.

، والـــــدِّرَّة: هـــــي  تََدرَّ • الـــدِّرَّةُ والـــدُّرَّةُ.. الـــــدِّرَّةُ بـــــالكســـــر: الـــــلنب إذا كـــــثر وســـــال واسْـــــ
السوط،  والدُّرَّةُ بالضم: اللؤلؤة العظيمة.

ُر بكسـر السـني وسـكون الـحاء: كـل أمـر أو عـمل يُـزعـم  حْـ ُر.. السِّ حَـ ُر والسَّ حْـ • السِّ
ُر بــــفتح الســــني  حَــــ أنــــه خــــارق لــــلعادة والــــطبيعة ويــــقصد بــــه الــــتمويــــه والخــــداع، والسَّ

والحاء: قبيل الصبح. 

ُر بـــــضم املـــــيم: صـــــغير  ُر بـــــفتح املـــــيم: صـــــداق الـــــزوجـــــة، واملُهْـــــ ُر.. املَهْـــــ ُر واملُهْـــ • املَهْـــ
الحصان.

• الــِعَقاب والــُعقاب.. الــــِعَقاُب بكســــر الــــعني: جــــزاء فــــعل الــــسوء، عــــكسه الــــثواب، 
والُعقاُب بضم العني: طائر من الجوارح.

رْم واملــعصية،  • الـذُّنـوب والـذَّنـوب.. الــذُّنــوب بــالــضم: جــمع ذنْــب وهــو اإلثــم والجُــ
والـذَّنـوب بـالـفتح: الـدلـو املـملوءة مـاًء…وورد فـي الـقرآن فـي سـورة الـذاريـات بـمعنى 

نصيب من العذاب.
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• الـَقَصص والـِقَصص.. الـَقَصص بـفتح الـقاف: مـا كـان حقَّاً؛ ومـنه قـولـه تـعالـى : 
نــحن نــقص عــليك أحــسن الــقصص، والــِقَصص بكســر الــقاف: يــشمل مــا كــان حــقاً 
وبـاطـالً، ومـفردهـا قـصة، وهـي حـكايـة نـثريـة تُسـتمد مـن الـخيال أو الـواقـع أو مـنهما 

معاً. 

املـــقياس الـــصرفـــي:  هــــو املــــقياس الــــذي يــــعرف بــــه أحــــوال أبــــنية الــــكلمة حســــب 
ميزانها املقدر. 

وأغــــلب األلــــفاظ الــــعربــــية تــــتكون أصــــول أحــــرفــــها مــــن ثــــالثــــة أحــــرف فــــجعلوا الــــوزن 
األصلي للمفردات عموماً الوزن: (فَـَعَل ) 

وا الحرف األول : فاء الكلمة   فََسمُّ

والثاني : عني الكلمة 

 والثالث : الم الكلمة  

وقــابــلوا كــل كــلمة بــما يــقابــلها مــن املــيزان ،وقــسموا الحــروف الــهجائــية إلــى أحــرف 
زائـــدة وأحـــرف أصـــلية ،  فـــاألحـــرف الـــزائـــدة مجـــموعـــة فـــي قـــولـــهم”ســـألـــتمونـــيها” أي 
الســـني والـــهمزة والـــالم والـــتاء واملـــيم والـــواو والـــنون والـــياء والـــهاء و األلـــف ومـــا دون 

ذلك من الحروف فهي أصلية. 

وأبواب التصريف خمسة وثالثون باباً منها : 

أبواب الفعل الثالثي املجرد 

ستة منها للثالثي املجرد . 

ينقسم الفعل من حيث التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد . 
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فــاملجــرد : مــــا كــــانــــت حــــروفــــه أصــــلية بــــحيث إذا حــــذف أحــــدهــــا تــــغير املــــعنى وهــــو 
قسمان :  

 أ. ثالثي مثل : نََصَر ، وَشرَِب ، وَكرَُم . 

ب. رباعي مثل : َدْحَرَج ، وَحْوَقَل ، وزَْلزََل . 

وأما املزيد : فهو ما كانت حروفه زيادة على أصله وهو أيضاً قسمان :  

أ. مزيد ثالثي مثل : أَْكرََم ، وافْتَتَحَ ، واْستََقاَم . 

تََحلَّ ، ومـــــثل  َرَج ، وتَـــــزَلْـــــزََل ، ومـــــثل اْشَمأَزَّ ، واسْـــــ ب. مـــزيـــد ربـــاعـــي مـــــثل : تَـــــَدحْـــــ
اْحرَنَْجَم . 

الفعل الثالثي املجرد : أوزانه الصرفية ستة أبواب هي:  

الباب األول:  

فَـــَعَل – يَــفُْعُل مـــوزونـــه : نَـــَصَر يَـــنُْصُر ، وعـــالمـــته أن تـــكون عـــني فـــعله مـــفتوحـــة فـــي 
املــاضــي ومــضمومــة فــي املــضارع ، وبــناؤه لــلتعديــة ، غــالــباً وقــد يــكون الزمــاً مــثال : 
َرَج زيـٌد واملـتعدي مـا يـتجاوز  ْمراً ، ومـثال الـالزم نـحو : خَـ املـتعدي نـحو : نَـَصَر زيـٌد عَـ
فـعُل الـفاعـل إلـى املـفعول بـه ، والـالزم هـو مـا لـم يـتجاوز فـعُل الـفاعـل إلـى املـفعول بـه 

بل وقع في نفسه. 

ا  تََب يَــْكتُُب ، قَــَعَد يَــْقُعُد ، رَفَــَق يَــرْفُــُق ، مَــدَّ يَــُمدُّ ، َدعَــ  ومــن أمــثلة الــباب األول: كَــ
يَْدُعو ، نََصَر يَنُْصُر ، َهَضَم يَْهُضُم ، َخَرَج يَْخُرُج.... 

الباب الثاني: 

رََب يَــْضرُِب ، وعــالمــته أن تــكون عــني فــعله مــفتوحــة فــي  فَــَعَل – يَـفِْعُل ومــوزونــه ضَــ
املـاضـي ومـكسورة فـي املـضارع وبـناؤه أيـضاً لـلتعديـة غـالـباً وقـد يـكون الزمـاً مـثال 

املتعدي : َضرََب زيٌد َعْمراً ، ومثال الالزم : َجَلَس زيٌد . 
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َلَك يَـــْملُِك ، قَـــَلَب يَـــْقلُِب ، غَـــَلَق يَـــْغلُِق ، طَـــَوى يَـــطِْوي    ومــن أمــثلة الــباب الــثانــي: مَـــ
لُِس  رَمَــى  َلَس يَجْــ رََب يَــْضرُِب ، جَــ ، ضَــ َد يَــِعُد ، رَمَــى يَــرْمِــي ، فَــرَّ يَــِفرُّ َوقَــى يَــِقي ، َوعَــ

يَرِْمي ، أَتَى يَأِْتي ....  

الباب الثالث:  

فَـَعَل – يَـفَعُل مـوزونـه : فَـتَحَ يَـفْتَحُ وعـالمـته أن تـكون عـني فـعله مـفتوحـة فـي املـاضـي 
واملـضارع بشـرط أن تـكون عـني فـعله أو المـه واحـداً مـن حـروف الحـلق وهـي سـتة : 
الــحاء والــخاء والــعني والــغني والــهاء والــهمزة وبــناؤه أيــضاً لــلتعديــة غــالــباً وقــد يــكون 

الزماً مثال املتعدي : فَتَحَ زيٌد الباَب ومثال الالزم: ذََهَب زيٌد. 

عَ يَــَضعُ ، َلَجأَ يَْلَجأُ ، وَسأَلَ  ُم ، َوضَــ َم يَــْدهَــ وأمـثلة الـباب الـثالـث: َوقَــعَ يَــَقعَ ، َدهَــ
يَْسأَُل،  فَتَحَ يَفْتَحُ ، َقرَأَ يَْقرَأُ ، َسَعى يَْسَعى.... 

الباب الرابع:  

لَِم يَــْعَلُم وعــالمــته أن تــكون عــني فــعله مــكسورة فــي املــاضــي  فَــِعَل – يَــفَْعل مــوزونــه عَــ
ومــــــفتوحــــــة فــــــي املــــــضارع ، وبــــــناؤه أيــــــضاً لــــــلتعديــــــة غــــــالــــــباً وقــــــد يــــــكون الزمــــــاً مــــــثال 

املتعدي : َعلَِم زيٌد املسألة ، ومثال الالزم : َوِجَل زيٌد . 

ِمعَ يَــــْسَمعُ   رَُب ، فَــــِهَم يَــــفَْهُم ، سَــــ رَِب يَشْــــ وأمــثلة الــباب الــرابــع:  فَــــرَِح يَــــفْرَُح ، شَــــ
لَِم يَـْعَلُم     بَـِقيَ  َن يَأْمَـُن ، عَـ ِوَر يَـْعَوُر ، قَـِوَي يَـْقَوى ،أَمِـ ِئَم يَْسأَُم ،عَـ ى ،سَـ ىَ يَـرْضَـ رَضِـ

يَبَْقى..... 

الباب الخامس:  

ُسَن يَـــْحُسن وعـــالمـــته أن تـــكون عـــني فـــعله مـــضمومـــة فـــي  فَــُعَل – يَــفُْعُل مـــوزونـــه حَـــ
املاضي واملضارع وبناؤه ال يكون إال الزماً نحو َحُسَن زيٌد . 

مَ  رُُف ، عَـــظَُم يَـــْعظُُم ، َوسُـــ رَُف يَشْـــ رَُم يَـــْكرُُم ، شَـــ ومــن أمــثلة الــباب الــخامــس : كَـــ
يَْوُسُم ، َجُرَؤ يَْجُرُؤ ، َلؤَُم يَْلؤُُم، َعظَُم يَْعظُُم ، وَحُسَن يَْحُسُن... . 
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الباب السادس: 

ُب وعـــالمـــته أن تـــكون عـــني فـــعله مـــكسورة فـــي  َب يَْحسِـــ فَــِعَل – يَــفِْعُل مـــوزونـــه َحسِـــ
املـــاضـــي واملـــضارع وبـــناؤه أيـــضاً لـــلتعديـــة غـــالـــباً وقـــد يـــكون الزمـــاً مـــثال املـــتعدي: 

َحِسَب زيٌد َعْمرَاً فاضالً ، ومثال الالزم: َورَِث زيٌد . 

بَ  وأمــثلة الــباب الــسادس : َوثِـــَق يَـــِثُق ، َورَِث يَـــرُِث ، َورَِم يَـــرُِم، َوفِـــَق يَـــِفُق ،  َحسِـــ
يَْحِسُب .... 

أبواب الفعل الثالثي املزيد

وهي اثنا عشر باباً: 

النوع األول : الفعل الثالثي املزيد بحرف واحد وله ثالثة أبواب وهي :- 

رََم يُــْكرِمُ  ِبَق بــهمزة قــطع مــثل : أَكْــ الـباب األول: أَفْـَعَل يُـفِْعُل : كــل فــعل ثــالثــي سُــ

وأَْعطَى يُْعِطي وأَْجزََل يُْجِزُل. 

رَّمَ  فت عـينه مـثل : فَـرََّح يُـفَرُِّح وكَـ عِّ ُل : كـل فـعل ثـالثـي ضُـ َل يُـفَعِّ الـباب الـثانـي:  فَـعَّ

يَُكرُِّم وَعلََّم يَُعلُِّم . 

ُل ، كـل فـعل ثـالثـي ِزيـَد فـيه ألـف بـني الـفاء والـعني مـثل  َل يُـفَاعِـ الـباب الـثالـث:  فَـاعَـ

: َقاتََل يَُقاِتُل وَضارََب يَُضارُِب وَغاَمَر يَُغاِمُر .

النوع الثاني: الفعل الثالثي املزيد بحرفني وهو خمسة أبواب : 

ُر انْــِكَسارَاً وعــالمــته أن يــكون  َر يَنَْكسِــ الـباب األول: انْـفََعَل يَـنْفَِعَل مــوزونــه انَْكسَــ
مـاضـيه عـلى خـمسة أحـرف بـزيـادة الـهمزة والـنون فـي أولـه وبـناؤه لـلمطاوعـة ومـعنى 
رَ  اَج فَـانَْكسَـ رُْت الـزُّجَـ املـطاوعـة حـصول أثـر الـشيء عـن تـعلق الـفعل املـتعدي نـحو َكسَـ
صَل عـــن تـــعلق الكســـر الـــذي هـــو الـــفعل  ذلـــك الـــزجـــاُج فـــإن انـــكسار الـــزجـــاج اثـــٌر حَـــ

املتعدي . 
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اً وعـالمـته أن يـكون  ِتَماعَـ تََمعَ يَـْجتَِمعُ اجْـ الـباب الـثانـي: افْـتََعَل يَـفْتَِعُل مـوزونـه اجْـ
مــاضــيه عــلى خــمسة أحــرف بــزيــادة الــهمزة فــي أولــه والــتاء بــني الــفاء والــعني وبــناؤه 

للمطاوعة أيضاً نحو : َجَمْعُت اإلبَل فَاَجتََمعَ ذلك اإلبُل . 

ِمرَارَاً وعــــالمــــته أن يــــكون  َمرُّ احْــــ َمرَّ يَحْــــ الــباب الــثالــث: افْــَعلَّ يَــفَْعلُّ مــــوزونــــه احْــــ
مـاضـيه عـلى خـمسة أحـرف بـزيـادة الـهمزة فـي أولـه وحـرف آخـر مـن جـنس الم فـعله 
َمرَّ زيـدٌ  فـي آخـره وبـناؤه ملـبالـغة الـالزم وقـيل لـأللـوان والـعيوب مـثال األلـوان نـحو : احْـ

، ومثال العيوب نحو : اْعَورَّ زيٌد.

ُل:مـوزونـه تَـَكلََّم يَـتََكلَُّم تَـَكلَُّماً وعـالمـته أن يـكون مـاضـيه  َل يَـتَفَعَّ الـباب الـرابـع: تَـفَعَّ
عـلى خـمسة أحـرف بـزيـادة الـتاء فـي أولـه وحـرف آخـر مـن جـنس عـني فـعله بـني الـفاء 
والــــعني وبــــناؤه لــــلتكلف ومــــعنى الــــتكلف تــــحصيل املــــطلوب شــــيئا بــــعد شــــيء نــــحو : 

تََعلَّْمُت الِعْلَم مسالًة بَْعَد َمسالة .

َداً ، وعــالمــته أن  ُد تَــبَاعُــ َد يَــتَبَاعَــ ُل مــوزونــه : تَــبَاعَــ َل يَـتَفَاعَـ الـباب الـخامـس: تَـفَاعَـ
يـــكون مـــاضـــيه عـــلى خـــمسة أحـــرف بـــزيـــادة الـــتاء فـــي أولـــه واأللـــف بـــني الـــفاء والـــعني 
دَ  وبــناؤه لــلمشاركــة بــني االثــنني فــصاعــداً ، مــثال املــشاركــة بــني االثــنني نــحو : تَــبَاعَــ

زيٌد عن عمرو ومثال املشاركة بني االثنني فصاعدا نحو : تََصاَلحَ القوُم .

النوع الثالث: الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهو أربعة أبواب . 

تَْمَلَك ..حــــيث ِزيــــَد فــــيه  تَْعَمَل واسْــــ تَْخَرَج واسْــــ تَفَْعَل  مــــثل : اسْــــ الــباب األول : اسْــ
همزة وصل في أوله بعدها سني ثم تاء. 

ب واغْـَدْوَدَن ..حـيث ِزيـَد فـيه  َب واعْـَشْوشَـ َل مـثل : اخْـَضْوضَـ الـباب الـثانـي :افْـَعوْعَـ
همزة وصل في أوله ثم واو بني عيني الكلمة.  

َلوََّط ..حـيث ِزيـَد فـيه هـمزة وصـل  روََّط واعْـ َلوَّذَ واخْـ الـباب الـثالـث: افْـَعوََّل مـثل : اجْـ
في أوله ثم واو مضعفة بني العني والالم.  
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َهابَّ ..حــــيث ِزيــــَد فــــيه هــــمزة  َمارَّ واخْــــَضارَّ واشْــــ الــباب الــرابــع: افْــَعالَّ مــــثل : احْــــ
وصل في أوله ثم ألف بني الفاء والالم ثم الم مضعفه.
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