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 أليب عبدهللا عملد البوزيدي املللكي
 غفر هللا له ولوالديه وللمسلمني
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 بن مصطفى البوزيديا   عماد     ه اجملـيد  يـقـول راجي رب    10
 يف صرفـنا األفعااَل  ام لخـص      الـمـقـاال حبـمـد ريب أبـدأ   10
 مـحـمـد وآلــه خـيــر األمـم      لم  َـ ا عـلى العَ ا مسلم  صلي  م   10
 ال  وهللَا أسـتـعـيـن يف الـمـقـ    ه خالصة األفـعـال  ـيـت  مـس 10

 
 امليزان الصريف

 م ـدونـه  مـن أحـرٍف ثـالثـة     مة م كـونه  ـعـبارة عـن كـل   10
 فـحـالـها مـنـقـول   زدـت وإن    ـيـن الم األصـول  ـفـاء وع 10

 رف  حرف ففي امليزان مثله ع      ف  ذ  ح  إن و أتى على أربعٍة  10
 الفـفيه  اي ـ اللـعإن ـوإن يك    الق  ـن   كذاك إن قلب هبا قـد  10
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 وتصلريفه ابب أبنية الفال اجملرد
 الَ ـع ـــع ــَل ثـم فَــفَـَعــَل مـع  فَ    الَ ـع ـلَ ـرد بوزن  فَ ـأييت اجمل 10

 معاـرن  ما س  ـح  واكسـَل افـتـوَفع     ضارعاـَزم  املـضمَّ ال  ـمن فَـع ـَل ال 01
 ن  ـيـعـح الــتـي بـفـَعـَل الـتـوفَ    ـيـن  ـهـد ابلـوجنه ما ورَ ـوم 00

 ـف  ـعـا أو الزٍم م ـضَ ـواوي   ف    ا ويفـري  فـره  يف ايئي   غـساك   00
 ه  نـ قـل  ـمُّ آتـيـن ثـم ضـوجهـي    ـضم وابلـم ع ابلـومنه ما س   00
 ر  ـسـأو ذا التعـدي َحـبَّه  ابلـك    ـر  خـو للفأذا الواو  غري فاٍء  00
 ا إذا فـقـد  ـوفـتح  حلقي  غري  ف    أتى وابلوجهني منه ما ورد   00

 مـاـاو بـض بـكـسـرٍ  رمل يشته      جالـَب كـسـٍر أو لضـٍم ثـما 00
 لـعـيـن  فـَعـال مٍ  ـضبكسٍر او     وما خال من اجلـمـيع نـ قـال 00

ـرنَّ  00 ـس   قــنَّ ــوأَل ـح ــر  ما قـبـل ااَلخــ    وفـَع لَـَل املضارع اك 
 فـَع لى وفَـو َعـَل كـذاك فَـع ـَوالَ     تسعَة أوزاٍن بـه فَـــَفـع ـلَـالَ  00
َعـالَ  01 َعـَل فـَع ـيَـَل كذاك فَـنـ  َعالَ ـيَ  فـَع ـنَـَل ثـم يف األخـري    فَـيـ   ف 
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 ابب أبنية الفال املزيد
 فَـعَّـَل فـاَعـَل كـذاك انـ ـَفـَعـال    فـللـثـالثي   الـمـزيـد أَف ـَعـالَ  :00
َعـَل مث افَعو َعالا      تَـفاَعـَل اف ـتَـَعـَل زد تَـَفـعَّال :00  فـ َعـلَّ واستَـف 
لَ فعالَّ وافَعَولَّ مث او  :00  كـذلـك افـَعـن ـلى ب نا تَـَفـع ـَلال     الافَعـنـ 
َعـَلت  تَـَفع ـَوَلت  تَـَفو َعال    اللـَ ع  ـفَ ـن  تَ ـقـاحل للرابعي   ـف :00  تَـَمـف 

َعـَلت  تَـَفع ـلى :00  بـاثـنـيـن  إفـَعـن ـلَـَل وافـَعـَلالَّ     تَـَفع ـيَـَلت  تَـَفـيـ 
 كذلـك افَعـن ـلَـَل مث افـتَـع ـلى     افـَعـن لى ثالثة بذين   ق  واحل   :00

 
 املضلرعابب يف 

ضي  ببعض   :00
 
غ ه  مَن امل  وافـتـح  ويف الرابعي  ضمٌّ اييت    انيت ص 

ز  من َفع   ري  وكسَر غ :00  ر بـهـمـٍز و صـالدَّ ـوما تـص    الَ اي أج 
 ـقـاـوما قـد لـح مـا فـاؤه واو      ومـا بـتـا زائـدٍة وم ـطــلـقـا :00
 فلـتـسمع   من غري ذي ثالثةٍ     ر  آخـر املضارع  س  أىب وكَ  :01

 داا ورَ وإال فـيه الـفـتـح  حقـ      ــدافــقَ  إذا م ـضـــيـه لــتـاءٍ  :00
ـص ص  رأى حبـذف  هـمٍز واحذف   :00  ا يـفيفاَء الـمثـال إن ثـالثـي        واخ 

 ص ا مـَن الـعــدوَّتــيـن  تَـخـلُّ      ا مَع كـسر  العـني  ذا الـفاء واو   :00
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 ابب عفيمل مل يسم عفلعله
 فاعـله فـأول الـفعـل يـ ضـم       سم  إن تسـند  الـفعل إىل ما مل ي   :00

 وما قـ بَـي ـل آخـر الـفعـلـيـن       واكسره إن يكن م َعلَّ العني   :00
 كسره يف ا   :00

 
 والضم فالـزمنه   يف غـريه       ضي   وافَتَحنه  امل

 اثلَث ذي مهزة وصل ذا يـلي     مـا بـتا بـ دي مـع  أول   ثـانَّ  :00
 ألوٍل وثـالــٍث ثــم اخــبــر       إال يف حنو اختار وانقاد اكسر   :00

 
 األمر ابب يف

 سر  ـحرَف املـضارع وقل  بك    اف ع ل  واحذفن من غري  من أفَعَل  :00
 ن  ـبـل ضـم الزم فـالـضـمُّ عَ ـوقـ     هـمزة وصل قـد أتـت مبا سكن   :01

 ذ  ـحذف  هلمز  ك ل  وم ر  وَسل  وخ       وحنـو إغـزي جاز كسر  مث شذ   :00
 حنو ع د  ور ث  سيايت فاألمر      اآليت ويف الـمـثال بـشـروط :00

 وفـيه قـل عه  أو ع  كالـمـحـلـوق       ق  على العـني مَن املفـروق  ب  أَ و  :00
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 خلمتة
 من  اتصال  ان وتـاٍء أضمـرا    ويف اخلتام نظم ما قد َعـس را :00
 وما ذكـرت للـطريق يـفـتـح       التوكـيد سوف ي شر   ونونَ   :00
ـت هادي :00 ـاد      قـد  تَـمَّ ما خلَـَّصـه  اج  ـَن اأَلْن  ـظ ـه  م  ـف   فَـك ن  بـ ح 

ـَعـب   أحـمـَد الـنَّـب    بـ حـ    ه  ـيـَن اق ـبَـل  الـم  عـفَـيَـا إ لَــَه الـ :00  ه  ل   اج 
 ـراه  ن  قَ ـمَ أو  َمـن  َوَعـاه  أو  لـ     ن  َحــواه  ـَع لـ ـمــنَّـف  ا لــمـ ا دائ   :00
 ـام  ـخــت لـهـا هلل والـحـمـد    هـى الـكـالم  ا قـد انـتإىل هـنـ :00

 
* * * 
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