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  مقدمة يف الصرف

التصريف، وله يف اللغة عدة معان أخذ معناه االصطالحي من : يقال الصرف، ويقال :تعريف الصرف. 1
ذا املعىن يف قوله تعاىل ح﴿: التغيري، ويف القرآن الكرمي  أي تغيري ) 05: ، اجلاثية164: البقرة( ﴾وتصريِف الر

يت به   .من رمحة أو عذاب اجتاهها وتغيري ما 
لىّ  مَ ملعىن العَ ُ اَألصِل الواحِد : أي يف استعمال املتكلم اللغة واصطالًحا  ،  أي جذر الكلمة حتويل إىل أمثلةٍ خمتلفةٍ

ا، كامسَىْ الفاعِل واملفعوِل، واسِم التفضيِل، والتثنيةِ واجلمِع، إىل غري ذلك ل إال  ُ ِمعاٍن مقصودة، ال حتص   . ل

ا أحواُل أبنيةِ الكلمةِ  :لصرفتعريف علم ا. 2 رَف  عْ ُ صول يـ عراٍب وال بناءٍ العربية علمٌ    .، الىت ليست 

، من حركةٍ وسكوٍن : واألبنيةُ  ، وهى هيئةُ الكلمةِ امللحوظةِ   .وعددِ حروٍف، وترتيٍب : مجعُ بناءٍ
، حبيث مىت ذُكر ذلك : والكلمةُ  اللفظ، فُهمَ منه ذلك املعىن املوضوع لفٌظ مفرٌد، وضعه الواضعُ ليدلَّ على معىنً

  .اسم وفعل وحرفوهي  .له
ا منه، مثل رجل وكتاب: فاالسم ً لفهم ليس الزمن جزء ِضع ليدلَّ على معىن مستقلّ  يدرس علم الصرف منها  ما وُ

  .املعربة دون املبنية
لفهم، والزمن جزء منه، مثل َكتََب وي: والفعل ِضع ليدل على معىن مستقل  يدرس علم الصرف  قرأ واحفظما وُ

   .من األفعال املتصرفة دون اجلامدة
لفهم، مثل َهلْ وىف ومل، : واحلرف ضع ليدل على معىن غري مستقلّ    .وهو ليس من موضوعات علم الصرفما وُ

إلضافة،  ، وأل، وبلحوق التنوين له، و لنداءوخيتص االسم بَقبول حرف اجلرّ إلسناد إليه، و ُ وخيتصُّ ا. و لفعل
ء  ء التأنيث الساكنة، ونون التوكيد، و ء الفاعل، و بقبول قَْد، والسني، وسوف، والنواصب، واجلوازم، وبلحوق 

  .املخاطبة له، وخيتص احلرف بعدم قَبول شئ من خصائِص االسم والفعل
  : قال ابن مالك

  ومسند لالسم متييز حصل ...  جلر والتنوين والندا وأل

  و افعلي       ونون أقبلن فعل ينجلي بتا فعلت وأتت

  كيشم مل يلي مضارع فعل       ومل ويف كهل احلرف سوامها

، وحنِوها :موضوعُه. 3 ِ دة ة واإلعالِل، واألصالةِ والز   .األلفاُظ العربيةُ من حيُث تلك األحواِل، كالصحَّ
ألمساءِ املتمكنةِ  فةأي املعربة وخيتصُّ    ......................................................، واألفعاِل املتصرّ
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ه. 4 اء :واضعُ َرَّ م اهل ِ ْسل عاذ بن مُ ئع الثياب اهلروية املنسوبة إىل مدينة هراة األفغانية) هـ187ت( مُ اء هو  قال ، واهلرَّ
... شيخ النحو، أبو مسلم الكويف اهلراء«): 482/ 8ج(يف سري أعالم النبالء  ) هـ 748ت(عنه اإلمام الذهيب

إنه صنف يف العربية، : ويقال. أخذ عنه الكسائي. وما هو مبعتمد يف احلديث، وقد نقلت عنه حروف يف القراءات
ق. ومل يظهر ذلك را مات أوالده وأحفاده، وهو  عاش تسعني : يقال... وكان يصغر نفسه. وكان شيعيا معمَّ

  . بن أيب طالب علىّ  ، وقيل واضعه اإلمام»انني ومئة، وله شعر قليلعاما، وتويف سنة سبع ومث

  . يدرس علم الصرف مسائل كثرية كأوزان الكلمات العربية والقلب املكاين واإلعالل وغريها :مسائُله. 5

ُن اللساِن عن اخلطأِ ىف املفرداِت  :مثرته. 6   .، ومراعاُة قانوِن اللغةِ ىف الكتابةِ من حيث األوزان َصوْ

  .شعرا ونثرا كالِم هللا تعاىل، وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكالِم العرِب تستنتج قواعده من مصادر كالم العرب، وهي   :مادته. 7

   .ذلكحكمه كحكم تعلم النحو وهو فرض كفاية ملن مل ينصب نفسه للتفسري أو اإلفتاء أو ما شابه  : هحكمُ . 8

): هـ180ت(بعض الكلمات ال يتميز بعضها عن بعض ما مل ختضع لقواعد الصرف، قال سيبويه : أمهيته. 9

» وذهب فاختالفُ اللفظين الختالف المعنيين هو نحو جلس | نحو ذهب واختالف اللفظين والمعنى واحد
الموجِدة ووجدت إذا أردت وجِدان واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك وجدتُ عليه من | وانطلقَ 
  .1/24ج» الضالَّة

 


