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ة:مقدم   
 ،لى سائر اخللقع منزلتهم ورفع شرف أهل العلمو  مكانة العلماء ورفع ،م والتعلمدعا اإلسالم إىل طلب العل

.11 :اجملادلة ﴾ ت  يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجا﴿ : قال اهلل تعاىل  

َا ي َ  يَسْتَِوي الَِّذينَ ي َعَْلمُوَن وَالَِّذينَ ال ي َعَْلمُونَ َهْل  قُلْ ﴿  :وقوله تعاىل ﴾ِإَّنَّ ِِ َْلََا .9 :الزمر َتذََُّّر أُوُلو اْْ  

" َمْن َسَلَك َطرِيًقا  :ولمسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يق :اهلل تعاىل عنه قال أيب الدرداء رضي وعن
َاِلِب اْلِعْلِم، َوإِ يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل اهللُ َلُه َطرِيًقا ِإىَل اْْلَنَِّة، َوِإنَّ اْلَمالَِئَكَة لَتَ  تَ َها ِرًضا لَِ ََ نَّ ََضُع َأْجِن

َْْرِض، َحَّتَّ اْْلِيَتاِن ِف الْ طَاِلَب اْلِعْلِم يَ  َوِإنَّ َفَْضَل اْلَعاِلِِ َعَلى اْلَعاِبِد،   ،َماءِ ْستَ ْغِفُر َلُه َمْن ِف السََّماِء َوا
َا وا ِديَنارًا َواَل ِدرْ َْنََِْياَء ِلَْ يُ َورِّثُ َََّفَْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواَِِّب، وِإنَّ اْلُعَلَماَء ُهْم َوَرثَُة اَْنََِْياِء، ِإنَّ ا ََهًا، ِإَّنَّ

وابن ماجة أخرجه مسلم والرتمذي وأيب داوود –َورَّثُوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِِبَظٍّ َواِفر  "  . 

 ،عقد ِف بيوت اهللقَل املسلمون على طلب العلم وااللتفاف ِف حلقاته اليت َّانت تأ ،ومن هذا املنَلق
اد أن يتعلموا مجيع وشريعة اإلسالم حَضت على العلم، بل فرضت على العَ .وم بنصيبفأخذوا من َّل العل

.العلوم النافعة ِف أمور دينهم ودنياهم، وتكفلت مع ذلك بَيان العلوم وتفصيالهتا  

  :مبادئ علم الصرف -1
 اصة به،وهي اْصول والقواعد اخل ،وفن أن يعرف املَادئ ِف الفن الذي يريدهأينَغي لكل طالب علم 

المبادئ العشرة التي لخصها الشيخ  ومفاتيَه هي ،تفتح هبا مستغلقات أبوابه وقَضاياه واملفاتيح اليت
  :الصبان في قوله

ــمرةــــرة ****الحد والموضوُع ثمَّ الثـــعش فنإنَّ مبادئ كل   

ــــع ****واالسم االستمداد حكُم الشارعــونسبٌة وفضله والواض  

البعض اكتفى****ومن درى الجميع حاز الشـرفاض بــمسائل والبع  
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  :الحد
صَاِ ذلك أن ص ماهل االختصأواصَالحا عند  ،أي ِف معجمات العربية :وهو التعريف باملصَلح لغة

 .العلم

اىلومن هذا القَيل قوله تع ،الصرف هو التغيري والتَدل واالنتقال من حال إىل حال :لغة :  

َْْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ فِ  َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمنْ ﴿  ا ِِ وَتَْصرِيِف الرَِّي يَها ِمْن َُّلِّ َدابَّة  السََّماِء ِمْن َماء  َفَأْحَيا ِبِه ا
َْْرضِ  ِِ اْلُمَسخَِّر ب َْْيَ السَّمَاِء وَا .161 :آليَات  ِلَقْوم  يَ ْعِقُلوَن ﴾ الَقرة وَالسَََّا  

وية وضعيفةوق ،ة عن تقليَها مشاال وجنوبا، وحارة وباردةعَار  الكرمية فتصريف الريا ِ ِف اآلية . 

  .علمي وعملي :للصرف معنيان ،ي ِف عرف اْلماعة العلمية املخصوصةأ :اصطالحا

َّاسم  : إالَّ بهتلك املعاين مثلة خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصلأهو حتويل اْصل الواحد إىل  :العملي
...ملصدر وإسناد اْفعال إىل الَضمائر وا الفاعل واملفعول والتثنية واْلمع  

بَناء وال إعراِ حوال أبنية الكلمة اليت ليستأهو العلم باْصول والقواعد اليت يعرف هبا ف :العلمي . 

  :موضوعه
 دة أو القليلة التصرف،احرتازا من اْفعال اْلام وحتديدا اْفعال املتصرفة ،الكلمات العربية ِف حالة إفرادها 

احرتازا من اْمساء املَنية ملعربةواْمساء ا . 

 أما اْلروف ومَنيات اْمساء وجوامد اْفعال فال تدخل ِف جمال دراسته وأِباثه.

  :واضعه

 ةتقله ، فهو أول من أفرد مسائل الصرف بالََث والتأليف، مس181املتوىف سنة  الهرَّاء معاذ بن مسلم 
عنه. رضي اهلل يب طالبأعلي بن  :وقيل ،يلأبو االسود الدؤ  :وقيل ،عن فروع اللغة العربية  
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  :نسبته
علم من علوم اللغة العربية، فهو قسيم النَو عند َّثري من املتقدمْي.   

  :استمداده
.يستمد هذا العلم مادته من القرآن الكرمي واْلديث النَوي الشريف وَّالم فصَاء العِر   

  :حكـمه
سقط عن اآلخرين ،الَعض إذا قام به ،فهو فرض َّفاية ،الوجِو الكفائي  . 

  :فضلـه
.مالء متوقفة عليهحيتاجه املشتغلون بالعربية، فكثري من مَاحث اللغة والنَو واإل   

ا لكون ه يََث ِف ذوات الكلم ويرى بعض علماء الصرف أنه ينَغي تقدمي تعلمه على النَو ال لفَضله، وإَّنَّ
 وأحواهلا مفردة من غري نظر إىل ترَّيب.

وقد برع العِر ِف هذا  ،لل وتدر  انَالقا من أصغر وحدة فيها أاَل وهي الصوتحتُ صََت أ اللغة اآلنف
ا براعة الرتَاط هذا العلم بقراءة القرآن الكرمي وِل يسَقهم إىل ذلك سوى اهلنود ولسَب ديين  ،العلم أميَّ

كلمة املفردة هي ال ،هو دراسة َّتاهبم املقد  الفيدا....صوت إىل جانب صوت يعَينا َّلمة مفردة؛يَضاأ
َّلمة إىل جانب َّلمة إذا وصلنا إىل النقَة وأدَّت اْلملة معىن حيسن السكوت ،موضوع علم الصرف

  نكون بصدد علم النَو. ،عليه

 فعلم الصرف إذن هو العلم الوسط بْي علم اْصوات وعلم النَو.

  :اسـمه
علق باْمساء.ق ِف شقه املتواالشتقا ،التصريف ِف شقه املتعلق باْفعال :ويقال له ،الصرف   
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  :مسائله
والزيادة  ،ة واالعتاللوأمور الصَ ،والنسَة ،التصغري والتثنية واْلمع والتقاء السكنْي :قَضاياه من قَيل 

....والتجرد ِف اْفعال  

  :وظـيفته
من تغيري  متعلم العربية ابيان القواعد اليت يتمكن هب ثل فيموتت :األولى معنوية :لعلم الصرف وظيفتان 

ارع واْمر الكلمة من بنية إىل أخرى، ْجل اْلصول على معىن جديد، َّنقل املصدر إىل املاضي واملَض
ُِ  :حنو تغيري ،واسم الفاعل واسم املفعول واسم اآللة وغريها َِ وَيَْضِر ٌِ إىل َضَر ٌِ َضْر ِْ و ضار  واْضِر

... ٌِ ٌِ ِمَْضَر  ومَضرو

ىن طارئ على لها من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معهو تغيري الكلمة عن أص :الثانية لفظية
قَوَل إىل قال. :الكلمة، حنو   

:اللبنات األساسية في علم الصرف-2   

  :الميزان الصرفي
مقاييس ِف  حسن ما ُعِرف منأملعرفة أحوال بنية الكلمة املفردة، وهو من  يةمقيا  وضعه علماء العرب 

كن به علماؤنا ِف حالة انَهار من هذا املقيا  الصغري الذي مت َّانوا  غِرلذا فإن علماء ال ،ضَط اللغات
ل املتصرفةواْفعا ،اْمساء املعربة :ووزن الكلمات العربية رضي اهلل عنهم وأرضاهم مجيعا من ضَط . 

ن اْصل ِف واختاروا هذه اْلروف حتديدا ْ ،(ل  -عـ -ف)  :يتكون امليزان الصرِف من ثالثة أحرفو 
ات الصرفيةفاألفعال هي أكثر مواضيع الدراساسات الصرفية هو إتقان اْلزء اخلاص باْفعال، الدر  . 

أصل  إىل يعود -وهي من اللغات السامية- أصل الكلمات العربية ْن ،وجاء امليزان على ثالثة أحرف
يال وفيا جهاز النطق ثتمثل تمَّما أن هذه اْصوات اليت اختارها علماء العربية عنوانا هلذا املقيا    ،ثالثي
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أقصى  فالفاء حرف شفوي في مقدمة جهاز النطق، والعين حرف حلقي محله في ،عند اإلنسان
والالم في وسط الحنجرة  جهاز النطق،  

  :كيف نزن الكلمات العربية

  :ِوفق الموزون يكون الميزان
 .جيب أن يتَابق امليزان واملوزون ِف عدد اْحرف وِف اْلرَّات والسكنات

فَ َعَل. :حنو ََّتَب وزهنا ،نقابل الحروف األصلية بالفاء والعين والالم*   

 :وزهنا ،ْرَهمٌ دِ  :حنو ،نزيد في الميزان الما أو المين ،الكلمة حروفها األصلية فوق الثالثة*إذا َّانت 
فَ ْعَلَل. :ِفْعَلٌل، وَدْحرََج وزهنا  

َل، واستغفر على فَاعَ  :َراَسَل، على وزن :حنو ،ايعبَّر عنها بلفظه ،إذا لم تكن الحروف من أصل الكلمة*
..استفعل :وزن  

، حنوإذا ُحِذف شيء في الموزون يحذف ما يقابله في الميزان :وزن ما فيه حذف*  :  

ُعوا... :ُقوا ،اِْفعِ  :ِاْرمِ  ،لْ فِ  :ْل، ِبعْ فُ  :ُصمْ   

 ،فَ َعلَ  :على وزن َصَومَ  :لهاصاَم أص :حنو ،نزن الكلمة على األصل ال على النقل :وزن ما فيه نقل* 
وبقي وزهنا  ،َيُصومُ  :على وزن يَ ْفُعُل، نقلت حرَّة الواو ملا قَلها طلَا للخفة فأصََت َيْصُومُ  :مَضارعه

َيْسريُ على وزن يَ ْفع ُل  :مَضارعه ،فَ َعلَ  :على وزنَسيَـَر أصله  سارَ  :ومثله .، على اْصل ال على النقليـَْفُعلُ 
 ىل ما قَل الياء.إقل الكسرة على اْصل وإن مت ن

القلب في  لكن ،وهو تغيري مكان بعض اْلروف تغيريا ال يؤثر على معناها :وزن ما فيه قلب مكاني *
وهذا القلب ِف  ،َمْرَسحٌ  :بعَضهم ينَقها ،َمْفَعلٌ  :، حنو َّلمة َمْسر ٌَِ وزهناالموزون قلب في الميزان

 َمْعَفٌل. :قلب ِف امليزان ،حروف الكلمة
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 هناك من ينَقها ِمْعَلَقٌة على وزن ِمْعَفَلٌة. ،وزهنا ِمْفَعَلةٌ  ،لعق :ِمْلَعَقٌة من الفعل :نهوم

الصحة واالعتالل  :اللبنة الثانية-2  
والزيادة والتجرد. ،الصحة واالعتالل :للفعل خريَتان  

على ثالثة  و، وهالواو واأللف والياء :هو الفعل الذي خيلو من حرف من حروف العلةالفعل الصحيح 
  :أقسام

َّتب وضِر  :حنو ،الهمز والتضعيف منوهو ما خلت حروفه  ،وهو أغلب افعال العربية :*صحيح سالم
....ودخل وخرج  

 *صحيح مهموز1: وهو ما َّانت فاؤه أوعينه أو المه َهزة، حنو: أخذ، سأل، مأل.

شدَّ ومدَّ وفرَّ  :حنو ،مهوهو الفعل الذي تشَه عينه ال ،ويسمى الفعل اْصم لشدته :* صحيح مضعف
...  وقَ رَّ

  :الفعل المعتل
 ،مثاال فعلال يسمى ،فاء الكلمة إذا َّان ِف ،الفعل الذي َّان أحد حروفه أو أَّثر حرفا من حروف العلة

َدأ بياء قلة قليلة ِف اْغلب واوا، ْن االفعال اليت ت ..ويكون حرف العلة.وقف ،َوَصفَ  ،َوَعدَ  َوَلَد، :حنو
يَََِس ويَِئَس. :حنو ،ربيةِف الع  

ساكن.والعربية ال تبدأ ب ،ألن األلف تالزم السكون ،ال وجود لفعل مبدوء بألف :تنبيه  

قة فاْلف هنا َساَر، وِف اْلقي ،نامَ  ،قالَ  :حنو ،يسمى الفعل أجوفا ،عين الفعلوإذا َّان حرف العلة 
بل هي منقلَة عن الواو او الياء. ،ليست اصلية  

                                                            
 خصوا الفعل المهموز بقسم خاص ، ألن الهمزة من الحروف  صعبة التحقيق ، ومعلوم أن قريشا كانت ال تهمز . -1 
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 :صوما، باع :ام، صعن طريق المصدريه نصل إل بل ُيساعدنا المضارع للوصول إلى األصل،ال  :تنبيه
....هيَة :هاِ ،ميال :خوفا، مال :بيعا، خاف  

تدل  ، وهي اليتعالوهي قلة قليلة من اْف هو نفسه حرف العلة،و أصلها ب وردت بعض األفعال :تنبيه
إذا صارت  :َدتِ وَجيِ  ،وَهِيَفِت الفتاة إذا صارت هيفاء ،وَعِورَ  ،َحِولَ  :حنو ،على عيب ِخلقي أو حلية

حرف العلة ِف هذه اْفعال ِل ينقلب إىل ألف. ،جيداء  

:سامأقوهو على ثالثة  ،ناقصا يسمى الفعل ،الم الفعلإذا َّان حرف العلة    

َرِضَي، َخِشَي، َلِقَي، بَِقَي... :، حنو*مختوم بياء  

ذا عقل ونَاهة. أي صار :نَ ُهوَ  :، حنوفعال قليلة جداأوهي  :*مختوم بواو  

رمى... ،دعا، غزا، دنا،مشى :حنو ،وهذا النوع هو الغالب :*مختوم بألف  

سمْيوهو على قلفيفا  من حروف الفعل اْصلية مسي الفعل حرفينإذا َّان حرف العلة ِف  :  

َّوى، نوى، لوى، عوى....  ،شوى ،طوى :حنو ،عينه والمه حرفا علة :* لفيف مقرون  

وىف.... ،وهى، وىن، وقى ،وعى :حنو فاؤه والمه حرفا علة، :* لفيف مفروق  

  :خالصة
سالم ومهموز ومضعف. :الصحيح  

ولفيف. ،وأجوف، وناقص مثال، :المعتل   
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اللبنة الثالثة-3 :  

  :المجرد والمزيد
خنرج من العائلة ىن و اخلايل من الزيادة، َّل حروفه أصلية، إذا حذفنا حرفا واحدا خيتل املع :الفعل المجرد

 .اللغوية اليت تنتسب إليها الكلمة

  .اضي واملَضارعوهو ستة أبواِ حسب حرَّة عْي الفعل ِف امل،وهو أَّثر ما ِف اللغة :المجرد الثالثي

  :جمعها هذا البيت الشعري
 فتُح ضمٍّ فتُح كسر فتحتان****** كسُر فتح ضمُّ ضمٍّ كسرتان

   :اْلدول اآليت او يوضَه

ارع المضموم المض
 العين

المضارع المكسور 
 العين

عينالمضارع المفتوح ال  الماضي 

 فـََعلَ  يـَْفَعلُ  يـَْفِعلُ  يـَْفُعلُ 

 َفِعلَ  يـَْفَعلُ  يـَْفِعلُ  ــــــــــــ

 فـَُعلَ  ـــــــــــ ـــــــــــ يـَْفُعلُ 

َعَل يـَْفَعلُ  :تنبيه  :وف الحلق الستةحر أن تكون عين الفعل أو المه حرفا من  :يشترط في باب فـَ
الغين، الحاء، الخاء. ،الهمزة، الهاء، العين  

عينه والمه ليسا من  رغم أن ،فَعَل يَ ْفَعلُ  :ْنه جاء على وزن ،أَبى يَْأَبى شاذا في بابه :الفعل :وعّدوا
 حروف الحلق.
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دُ جيَْ  :دُ ََ جَ  ،يِنَجحُ  :حَ نََ  يَ ْقَرأُ، :أحنو قرَ  ،فتح فتح :حنو :*باب فـََعَل يـَْفَعلُ  ، َيْذَبحُ  :حَ خَيَْشُع، َذبَ  :عَ َخشَ  ،ََ
ََْمُح، زَ  :حَ َطمَ  يَ ْزَحُف.... :فَ حَ َي  

َْ  :يَ ْنُصُر، َطَرقَ  :َنَصرَ  ،َيْسُلكُ  :َسَلكَ  :حنوفتح ضم،  :*باب فـََعَل يـَْفُعلُ   :يَ ْعَُُد، نَ ََغَ  :ُرُق، َعََدَ َي
َيْذَُُّر.... :ذَََّرَ  ،خَيُْلدُ  :يَ ْنَُُغ،َخَلدَ   

َِ  :َجَلسَ  :، حنوفتح كسر :َل يـَْفِعلُ *باب فـَعَ  ، َحََسَ  :جَيِْلُس، َجَذ ُِ  :يَ ْغِمُس، َسََقَ  :َغَمسَ  ،َِسُ حيَْ  :جَيِْذ
َيْدِفُن.... :َيْسَُِق، َدَفنَ   

ََِل قَ  ُر،ََُع، َجِهل جَيَْهُل، َضِجَر َيَْضجَ تَََِع يَ تْ  ،َحزَِن حَيَْزنُ  ،َصِعَد َيْصَعدُ  :، حنوكسر فتح :* باب َفِعَل يـَْفَعلُ 

.... ُِ َِ َيْشَر ََْمُع، َشِر  يَ ْقََُل، َطِمَع َي

حَيِْسُب..... :َحِرَص حَيِْرُص، َحِسبَ  :، حنوكسر كسر :*باب َفِعَل يـَْفِعلُ   

 َُ َر َيْكَُ ُر، َضُعَف َيَْضُعُف،ثَ ُقَل يَ ثْ ُقُل، ََّ  ،ََُّرَم يْكُرُم، َحُسَن حَيُْسنُ  :حنو ،ضم ضم :* باب فـَُعَل يـَْفُعلُ 
ُب َيْصُعُب.....َصعُ   

....مَ َحْرجَ  ،َدْحرَجَ  ،بَ ْعثَ رَ  :حنو ،هو فعل مكون من أربعة أحرف َّلها أصلية :المجرد الرباعي  

فـَْعَلَل. :وهو على وزن  

  :الفعل المزيد
رفا أو حرفْي بالنسَة وح ،هو ما زيد على حروفه اْصول حرفا أو حرفْي أو حرفْي بالنسَة للفعل الثالثي

 .للرباعي

وأقصاها ستة. ،أقل عدد حروف الفعل ثالثة :هتنبي  

 ،فظها ِف امليزان الصرِفوزَْلَزل، وهذه يعرب عنها بل ،َخرَّجَ  :، حنوزيادة بتضعيف عين الفعل :الزيادة نوعان
فَ ْعَلَل. :ووزن زَْلَزلَ  ،فَ عَّلَ  :فوزن خرَّج  
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نهاية مسؤول، تال  :أوهناء وتسليم، :سألتمونيها،أو :مع ِف عَارةاليت تُ زيادة بحروف الزيادة العشرة و
أو أمان وتسهيل. ،يوم أنسه  

  :جمعها ابن مالك في قوله

 هناٌء وتسليٌم تال يوَم أُنِسه****نهايُة مسؤول، اماٌن وتسهيل

  :أوزان الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد
...أْصََحَ  ،أْخرََج، أْدَخلَ  :أفْـَعلَ   

َجاَهَد... ،قَاَتلَ  ،َشاَركَ  ،َخاَصمَ  :فَاَعلَ   

، حدََّث... ،َعلَّمَ ،َخرََّج، قَ وَّمَ  :فـَعَّلَ  َِ أدَّ  

  :أوزان الثالثي المزيد بحرفين
، ََتَرَّجَ  :تـََفعَّل َِ َعلَّمَ  ،تََأدَّ ََ تأمََّر... ،َت  

َتَصاَلََ، َتَشاَرَك.... ،َتَصاَفحَ  :َتفاَعل  

انْ تَ َقَم... ،انْ َتَصرَ  ،اْصََََ رَ  :افْـتَـَعل  

اْنَكَسَر، انْ َغَلَق... ،حَ انْ َفتَ  :انـَْفَعل  

، اْسَودَّ... ،اْخََضرَّ  :افْـَعلَّ  اْْحَرَّ  

:أوزان الثالثي المزيد بثالثة حروف   
اْستَ ْغَفَر، اْستَ ْفَهَم، اْسَتْكثَ َر... :اْستَـْفَعلَ   

... :ِافْـَعالَّ  ، اِبْ َياّض، ِاْعَوارَّ ، ِاْْحَارَّ ِاْخََضارَّ  

 



12 

 

َشَن...ِاْعَشْوَشَب، ِاْخَشوْ  :فْـَعْوَعلَ ا  

تعلََّق بعنق الَعري. :أسرعت، واْعَلوَّطَ  :ِاْجَلوََّذِت اإلبل :فْـَعَولَّ ا  

:وزن الرباعي المزيد بحرف واحد   
...َتَدْحرََج، َتَْلََبَ  :تـََفْعَللَ   

:أوزان الرباعي المزيد بحرفين   
، ِاْطَمَأنَّ... ،اََِّْفَهرَّ  :ِافْـَعَللَّ  ِامْشََأزَّ  

َللَ ا إذا اجتمعت. :احرنمت اإلبل َم...ِاْحَرِنَ  :فْـَعنـْ  

وإنما تفهم من السياق ،األفعال كثيرة قّلما تنضبط الزيادة معاني -4 :  

من أشهر معانيه :علوزن أفْ  :  
   :حنو وهي تصيير الفعل الالزم متعديا :التعديةُ  -*

 .أذهَُت زيدا .أخرجُت بكًرا .أقعدُت عليًّا
 ا زيدا جمداً.أعلمُت حممدً  .أعلمُت زيدا املوضوعَ 

.111 :﴾ الَقرةَوَما ََّاَن اللَُّه لُِيَِضيَع ِإميَاَنُكم﴿  :ومنه قوله تعاىل   

  :حنو ،الصيرورُة ومعناها التحول والتبدل -*
 أمْتَر الشجُر، وألنب الرجل

و ذا لنب.   ،صار ذا متر   

السَّلب واإلزالة -*  :  

أزلت شكواه. :أي ،أشكيُت املهمومَ    

َِ َأْعَجْمُت الكو   .أزلُت عجمته بالنقط :أي ،تا
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  .الدخوُل في الشيء مكانًا أو زمانًا *
 .دخل ِف الصَا ِ :أي .أصَح الرجل :حنو

دخل ِف املساء. :أي :وأمسى  

دخل ِف الشام والعراق. :وأشأم وأعرق، أي  

 .ن يكون مطاوًعا لَفعَّلأ *
َََر. :حنو َّرته فأْف ف  

  :حنو .وجداُن الشيء على صفة *

وجدته خبياًل. :بكراً، أي أخبلتُ   

َِعْ  ﴿ :ومنه قوله تعاىل  :سورة الكهف اآلية ََّاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا﴾َوات ََََّع َهَواُه َو  َأْغَفْلَنا قَ ْلََُه َعْن ذَِّْرِنَامَْن  َواَل ُت
وجدناه غافاًل  :.أي88 . 

  :تجعل المفعول به معرضا لمعنى الفعل، نحووهو أن  :التعريض -*

عرضُتُه للَيع. :، أيأبعُت العقارَ   

  :حنو .االستحقاق - *

 .استَقَّ حصاُده :أي أْحَصَد الَزرُْع،
 

  :شهر معانيهأمن  :وزن فاعــل -2

خاصمُت زيداً  :كثر، نحوبين شخصين أو أ :المشاركة -* . 
مشيُت ومشى بكر. :ومعناها ،ماشيُت بكرا :نحو :التعدية -*  
تابعُت عملي جِبدٍّ  :ستمرار الفعل وعدم انقَاعهللداللة على ا ،المواالة والمتابعة -*  
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ضاعفُت اْجَر. حنو :التكثير -*  

  :من أشهر معانيه :وزن فعَّلَ  -3
:التعدية -*    

ََ املعتمُر حول الكعَِة، أي :المبالغة والتكثير -* أَّثر الَواف. :َطوََّف  

َِ وَغَلََّقِت  ﴿ :ومنه قوله تعاىل َبْ َوا أغلقت أبوابا َّثرية.  :، أي81َك﴾ سورة يوسف، َوقَاَلْت َهْيَت لَ  اْْ  

إذا نزعت قشرهتا وأزلتها. ،قشَّرُت الفاَّهة :الداللة على السلب واإلزالة -*  

فهَّمُت زيداً. :نحو :التعدية -*   

ْبُت بكراً  :حنو :النسبة -* نسَته إىل الكذِ. :أي ،َّذَّ  

  :حنو ،اختصاُر حكاية الشيء -* 
 . إله إال اهللال :إذا قال  :َهل َّلَ 

 .سََاَن اهللِ  :إذا قال  : َسَّحَ  
 .اهللُ أَّربُ  :إذا قال :َََّ َّرَ 

 جهة الشرق. شرَّقَت إذا توجهتَ  :حنو ،الداللة على الجهة -* 
.  وغرَّْبَت إذا توجهَت جهة الغِر

 أظهر الشجاعة. :َتَشجََّع أي :حنو ،إظهار الشيء -* 

  :ومن أشهر معانيه :وزن افتعل -4 
  :حنو ،الداللة على االختيار - *

 انْ َتَخََه. ،اختاره ،اْجَتَاه ،اصَفاه ،انتقاه
  :حنو ،الداللة على املشارَّة -*

 .بكرٌ اْخَتصَم زيٌد و 
 اَتذها فراشا له. :أي ،افرتش النائم اْرض :حنو ،االتخاذ -* 

 .اَتَذ له خامتًا :أي ،اْخَتَتَم زيدٌ و 
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  :حنو ،إظهار الشيء -* 
 .أظهَر الُعذرَ  :أي َر،اْعَتذَ 

اظهر االرتَاك. :أي ،واْرتَ ََكَ   

  :حنو .االجتهاد والطلب -*
 .طلَب الكسبَ  :أي ،اََّْتَسبَ 

أي طلب الكتابة ،واَّتتب  . 

أي بالغ ِف الردة. ،اْرَتدَّ  :حنو ،المبالغة في معنى الفعل*  

بالغ ِف القدرة. :واقْ َتَدَر، أي   

:حنو ،* المطاوعة   

لته فاعتدل ،مجعُته فاجتمعَ  نزعته فانتزع.، عدَّ   

  :ومن أشهر معانيه :تَـَفــعَــّلَ - 5

بُتُه فتهذَِّ، وأدَّبْ ُتُه فتأدَِّ. :حنو :المطاوعة -*  علَّمته فتعلَّم، وهذَّ  
 .َتَلَّدَ  ،حَتَلَّمَ  ،َتَصَ َّرَ  ،َتَشجَّعَ  :حنو ،التكلُّفُ  -* 
  :حنو ،الصيرورة والتحول -* 
 .صارْت زوًجا :أي ،َزوََّجْت زينبُ ت َ 

ََ لََّل اْلاج   .انتهى إحراُمه :أي ،تَ   
اَتذتُه أًخا مالزًما يل :أي ،تَ َوخَّْيُت الصدقَ  :، حنواالتخاذ * . 
  :حنو ،التجنُّبُ *  

 .تنَُت اإلثَ  :أي ،تَأَثَّ ْم تُ  
 .تنَُت اْلرجَ  :أي ،وحَتَرَّْج تُ 

حنو* الداللة على تكرار الفعل،  :  
، وتوَّلُت ِف املدينة.الدواء َتَرَّعتُ   
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ومن أشهر معانيه ،وزن تفاعل – 6 :  

تعانق الَضيف واملَضيف. :حنو ،المشاركة -*   
زاد شيئا فشيئا. :أي ،تزايد املاء :حنو ،حصول الشيء وحدوثه -*  

تغاىب وتعامى وتغافل... :حنو ،وهو حماولة إظهار خالف ما هو عليه فعال ،* التكلف   
باعدته فتَاعد. :وحن ،* المطاوعة  

ومن أشهر معانيه ،وزن استفعل – 7 :  

طلب املغفرة  :استغفر :حنو ،الطلب -*   
طلب الفهم. :واستفهم  

5 :اآلية :سورة الفاحتة ﴾إيَّاك نعَد وإياك نستعْي﴿  :ومنه قوله تعاىل . 
، حنوالتحول والتغير -* :  

 .صار حجًرا :، أي الَْيُ  اسَتْحَجر
صار َّالنسر ِف القوة. :(، أي َيْستَـْنِسرُ  بأرضناالَُغاَث ) إنَّ  :وِف املثل السائر  
إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون. :، إذا قالاسترجع :حنو * االختصار،  

مطاوعة الفعل أفعل*  :  
.فاستقامَقْمُتُه أ :حنو  

 

افْـَعوَّلَ  ،افْـَعالّ  ،افْـَعلَّ  ،افْـَعْوَعلَ - 8   
.املَالغة أوزان تفيد  

املكانُ  اْخَشْوَشنَ  :نقول ،املَالغة والتوَّيد دنافإذا أر  ،املكانُ  َخُشنَ  :نقول . 

اْعَشْوَشبت :نقول ،العموَم والكثرة دنافإذا أر  ،أعشَِت اْرضُ  :نقولو  . 

  :افعالّ و افعلّ * 
 .اْلوان والعيِو اْلّسية ِف يستعمالن إلفادة املَالغة ِف
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  .احـمـارّ  ،احـمـرّ   :حنو
 .اخـضارّ  ،اخضـرّ  

  :افعوَّل* 
 .مبعىن أسرع .اجلّوذ  :حنو

 
 .في الصيغ المذكورة أعاله زيادات دّلت على معاٍن كما ذكرنا األفعال وزانأالزيادة في  :تنبيه

.ة اإللحاقٍن مطَّردٍة فهي زيادأمَّا الزيادُة اللفظية في الفعل واالسم التي ال تدل على معا  

  :المصدر-5
ن أو هو االسم الدال على حدث جمرد م ،اإلشارة إلى زمان معينحالة أو حدث دون َّلمة تدل على   

َّالقيام والقعود والكتابة والعَاء.... :الزمان  

  :الفرق بين المصدر والفعل
 الـمصـدر الفــعــل

 حدث مجرد من الزمان. حدث مقترن بزمان معين.

 يُعرَّف بـ ) ال (. الفعل ال يـَُعرَّف.

التنوين نوين من عالماتألنَّ الت ،الفعل ال ينوَّن ن.حقه التنويلألنه اسم ي ،المصدر يـُنَـوَّن   

 

 ،ع فيه الفعلال قاعدة هلا، ال يوجد هلا قالب ميكن أن نَض ،المصادر من الفعل الثالثي أكثرها سماعية
ا مساعية ،  ؛فيعَينا مصدر معينا، ْهنَّ  السماع والرجوع إىلو تُعرُف ب ،نُقلت عنهم و َّما مسعت عن العِر

قَع قَعا، رعى رعيا... ،رجع رجوعا، قتل قْتال :حنو ،معجمات اللغة  

  :ومن األوزان الغالبة في مصادر األفعال الثالثية ما يأتي

فر...إباٌء من الفعل أىب، ونِفارمن الفعل ن :بكسر الفاء فيما دلَّ على امتناع، حنو :* ِفعال  
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ارة...وِصناعة، وِخياطة، وِن  ،وِفالحة ،ِمالحة :بكسر الفاء فيما دلَّ على ِحرفة، حنو :*ِفعالة  

َل، وُدوارمن الفعل زَُّام من الفعل زََّم، وُسعال من الفعل َسعَ  :حنو ،بَضم الفاء، فيما دلَّ على داء :*فُعال
 َداَر...

قان القلب، وُصراخ فيما دلَّ على صوت، حنو طنْي وصهيل وهديل اْلمام، ووجيب خلف :*َفِعيل أو فُعال
... ِونَُا   

فق...فَ َيََضان من الفعل فاض، وَخفَقان من الفعل خ :فيما دلَّ على اضَراِ، حنو :*فـََعالن  

فيما دلَّ على سري، حنو رحيل من الفعل َرَحَل.... :*َفِعيل  

ُقدوم وُصعود... :فيما دلَّ على معاْلة، حنو :* فـُُعول  

وَعَوٌر... َعرَج وَحَور : :حنو ،فيما دلَّ على عيب أو ِحلية :*فـََعلٌ   

....وُصْفرة ،ُخَْضرة، وُْحْرة :فيما دلَّ على لون، حنو :*فـُْعَلةٌ   

ليها، فالغالب في يمكن القياس ع ،أوزان األفعال الثالثية كثيرة جدا ال تحّدها ضوابط ثابتة :خالصة
.نهاممصادر الثالثي يتوقف على السماع واالستعانة بمعجمات اللغة لمعرفة الفصيح   

تعرف  ،ة جداوهي مسألة عجيَ ،غير الثالثي مصادره كلها قياسية :الرباعي المجرد مصادر الفعل
 القالب وتقيس عليه ِف معرفة املصدر من الفعل.

  الوزن الفعل  مصدره

ْعَللَ  ة.بـَْعَثرة على وزن فـَ ( ََ فـَْعَلَل ) الرباعي المجرد بـَْعثـَرَ    

ْعَلَلة.  زَْلَزلة على وزن فـَ

ْعالل.وزِْلزاٌل على وزن فِ   

(فـَْعَلَل ) الرباعي المضعف زَْلَزلَ   
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 إخراج على وزن إفعال.

 إلقاء على وزن إفعال.

 أْخَرَج.

 أْلقى.

 أفْـَعلَ 

 

ِقتال ُمقاتلة على وزن ُمفاعلة، و 
 على وزن ِفعال.

 فاَعلَ  قاَتلَ 

ل.تْسبيحا على وزن تفعي  

 تسوية على وزن تـَْفِعلة.

 َسبََّح.

 سوَّى.

 فـَعَّلَ 

لى وزن اْنِفعال.اْنِطالق ع  انـَْفَعلَ  اْنَطَلقَ  

.ابِْتالع على وزن اْفِتعال تَـَلَع.   افْـتَـَعلَ  ابـْ

.َتكاُسٌل على وزن َتفاُعلٌ   تـََفاَعلَ  َتَكاَسَل. 

.تـََعلُّم على وزن تـََفعُّلٌ   تـََفعَّلَ  تـََعلََّم. 

.ِاْخِضرار على وزن ِاْفِعالل  ِافْـَعلَّ  .ِاْخَضرَّ  

عال.اْسِتفْ  ِاْسِتْغفار على وزن  ِاْستَـْفَعلَ  ِاْستَـْغَفَر. 

 

  :إسناد األفعال إلى الضمائر-6
ليها اْفعال هي والَضمائر اليت تسند إ،تكلم أو خطاب أو غيبة :الضمير هو ما دلَّ على مسماه بقرينة

لغرض من  ة غياِ الفاعلأو النيابة عن الفاعل ِف حال رفع على الفاعلية، ضمائر الرفع اليت موقعها اإلعرايب
.االغراض الَالغية اليت حملها َّتب الَالغة ِف باِ املعاين حتديدا  
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نكف اْلديث عنه وهلذا الَاِ أَهية قصوى، ْن اَّثر االخَاء تقع فيه رغم أن َّثريا من الَاحثْي يست
 .ِبجة أنه ال فائدة من معرفته

 :يها أي تغيري، حنولة،وال حيدث فليس فيها مشكاألفعال السالمة ف ،وانَالقا من خريَيت الفعل السابقة
اَُُّْتْب. ،َََّتَب، َيْكُتبُ   

لى قسمْيفيما عدا أفعاال قليلة، وهذه اْفعال ع أيَضا، ال حيدث فيها تغيرياألفعال المهموزة و :  

اهده ِف القرآن ومن شو ،ُعلْ  :َُّْل وُخْذ على وزن :نقول ،حُتَْذُف َهزهتما وجوهبا ،ِف اْمر :* أَخَذ وأَكلَ 
من طيبات  لواكُ  ﴿ :، وقوله تعاىل11 :سورة اْعراف، آية ﴾زينتكم عند كل مسجدذوا خُ ﴿ ،:كرميال

.86 :آية ،﴾ سورة مرميواشربي وقَـرِّي عينا ُكلي﴿ :، وقوله تعاىل81 :﴾ سورة طه، آيةما رزقناكم  

، لكنها أصال يةوهذه قاعدة صرف ،َأْأُخذُ  :مع المتكلم المفرد، في األصل نقول ،في المضارع :تنبيه
ة إلى مد من جنس تنقلب الثاني ،األولى متحركة والثانية ساكنة :عندما تلتقي همزتان ؛في األصوات
 حركة األولى.

ْر وَسْل، وِف مُ  :نقول ،ِف أول الكالم شريَة أن يكونا ،حُتذف َهزهتما وجوهبما ِف اْمر :*َسَأَل وَأَمرَ 
َناُهم مِّْن آيٍَة بـَيـِّ بَ  َسلْ ﴿ :قال اهلل تعاىل ،القرآن الكرمي  :آية ،﴾ سورة الَقرةَنةٍ ِني ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيـْ

...ومنه قول أمري الشعراء أْحد شوقي811 :  

عتابا قلبي غداة سال وتابا ****لعل على الجمال له سلوا  

ك، ْل حاجتسَ  :قلت له :لك ان تقول ،فأنت باخليار ،لكن إذا استعمل الفعل سأل وامر ِف وسط الكالم
.18 :﴾ سورة النساء، آيةاهلل من فضله  اسألواو﴿ :قال اهلل تعاىل ،واْسَأْل حاجتك  

.في وسط الكالم أنت بالخيار ،في أول الكالم تحذف همزتهما في األمر وجوبا :خالصة  

رأى  :الفعل  
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ُل.أَفَ  :ِبذف َهزته فيصَح وزنه أرىأنا  :في المضارع ،وهو فعل مهم جدا ِف االستعمال  

رد أن رَيَا، َرْوا، رَْيَن...ومن حقنا والفعل على حرف واحد مع المخاطب المف ،َريْ  ،رَ  :منه األمر
رَْه. :نضيف له هاء السكت  

  :نحو :الفعل المضعف أواألصم

 -تِ  -َت  –)ُت  :ضمائر الرفع المتحركةعدَّ ومزيده أَعدَّ واْستَ َعدَّ، إذا أسند الفعل املَضعف ومزيده إىل 
َعَدْدُت  :تقول ،يـَُفكُّ اإلدغام وجوبا :نون النسوة( –نا الدالة على الفاعلية  –ُتنَّ  –ُتْم  –ُتما 

 وَأْعَدْدُت واْستَـْعَدْدُت.

وألف اإلثنين وواو  ،ياء المخاطبة :إذا أسند الفعل إلى ضمائر الرفع غير المتحركة، وهيأما 
ا. ،َعد وا :، نقولنبقي على اإلدغام ،الجماعة  َعدَّ

َقَلًباِإَلى  رُِدْدتُ  َولَِئن﴿ :وله تعاىلومنه ق َها ُمنـْ ًرا ِمنـْ .16 :رة الكهف، آيةسو  ﴾رَبِّي ألِجَدنَّ َخيـْ  

والسر في ذلك أن  ،هنَّ َيْستَـْعِدْدنَ  :نقول ،ال يـَُفكُّ اإلدغام إال مع نون النسوة ،في المضارع :تنبيه
هو عل إلى سكون فحاجة هذا الف ،سكونعلى ال امبني يكون الفعل المضارع عند اتصاله بنون النسوة

فك إدغامه، فنون النسوة تفرض السكون. سبب  

و تَقي على ..أ.ِْل أَْمُررْ  :حنو ،تفك اإلدغام وُتظهر السكون :فأنت بالخيار :في المضارع المجزوم
. ،اإلدغام مع إظهار الفتَة حنو ِل أَُمرَّ  

ُمرَّ أو اْمُرْر. :نقول :ِف اْمر  

رع يحذف حرف في المضالكن  ،في الماضي ال يحدث فيه تغييرَوَزَن... ،حنو وصف :الفعل المثال
أعُل. :انا أصف على وزن :نقول ،العلة منه  
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﴾ سورة اإلسراء، مبالقسطاس المستقي وزِنوا﴿ :ومنه قوله تعاىل ،ِعلْ  :وزِْن على وزن ِصْف، :وِف اْمر
ُتُه َونـَفَ )) :، وقوله تعاىل15 :آية  :سورة اْلجر، آية ((اِجِدينَ َلُه سَ  فـََقُعوا ُروِحيِمْن  ْخُت ِفيهِ فَِإَذا َسوَّيـْ

من الفعل وقع ،89 . 

  :الفعل األجوف
 ،قلَنا ،لَت وقلتِ انا قلُت وق :نقول ،يحذف حرف العلة ،في اتصاله بضمائر الرفع المتحركة :حنو قال

قُ ْلَن. ،قلتم، قلُتَّ  ،قلُتما  

ن وقوال، قولوا ويقولون قاال ويقوال ،تقولْي و قويل :ي على حرف العلةمع ضمائر الرفع غير المتحركة نبق
 وقولوا.

  :الفعل المعتل اآلخر
ع واو الجماعة إالَّ م ،..هذه اْفعال ال إشكال فيها.وبَِقَي، وَلِقَي، وَخِشيَ  ،َرِضيَ  :حنو ،ما آخره ياء

وا وَلُقوا. َرُضوا وبَ ُقوا َوخشُ  :نقول ،ُيحذف حرف العلة وُيضم ما قبلها  

الث في هو الحرف الث.إذا كانت األلف حرف العلة منه سعى ورمى ودعا وغزا... :، حنوما آخره ألف
َدَعْوُت ومَشْيتُ وَغَزْوُت وَرَمْيتُ  :نعيد الفعل إلى األصل الترتيب . 

 :قولإّن القاعدة تف،استدعى ،هتادى ومتاشى، اهتدى :حنوإذا لم تكن األلف ثالثة في ترتيب الحروف 
َتَداَعْيُت، تَ َهاَدْيُت. ،متاَشْيتُ  :هذه األلف تقلب ياء مباشرة إنّ   

ْوا.َدَعْوا وَمَشْوا وَغزْوا وَرمَ  :، نقوليحذف حرف العلة ويـُْفَتُح ما قبلها :مع واو الجماعة   

ْدعون.هْم َيْدعوَن وهنَّ يدُعون :نقول :تنبيه ََ ة عل األصليعلى وزن يـَْفعون ألن واو الف :..هم َي
 :دعونأمَّا هنَّ ي.الن الفعل من األمثلة الخمسة ،ُحذفت وهذه واو الجماعة في محل رفع فاعل

والواو هنا هي واو الفعل األصلية،فالفعل على وزن يـَْفُعْلنَ  . 
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