
 

 

 

الميزان الصرف    

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

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

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

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

الكلمة والثانى عين الكلمة، والثالث الم  .  

فإذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف -2  :  

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

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

فَعْلَِلل وزن َجْحَمِرش  .  

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

ين وزن لدَّم َمثالً، بتشديد العين: فعََّل، وفى وزن َجلْبََب: فَعْلََل، ويمال له: ُمضعَُّف الع فى 

  أو الالم. 

وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف "سؤلتمونيها" التى هى 

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

ة االنبار/ كلية التربية القائم جامع  
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وفى وزن تمدَّم: تَفَعََّل، وفى وزن استخرج: استفْعَل، وفى وزن  لائم، مثاَلً: فاِعل، 

ُمفْتَِعل، وهكذا مجتهد: .  

وفيما إذا كان الزائد مبدال من تاء االفتعال، يُنْطَُك بها نظًرا إلى األصل، فيمال مثال فى 

اضطرب: افتعل، ال افطعل، ولد أجازه الرضىّ  وزن  .  

وإن حصل حذف فى الموزون ُحِذف ما يمابله فى الميزان، فتمول فى وزن لُْل مثالً:  -3 

فاعٍ، وفى وزن ِعدَة: ِعلَة وفى وزن لاٍض: فُْل:  .  

وإن َحَصل للٌب فى الموزون، حصل أيضا فى الميزان، فيمال مثالً فى وزن جاه:  -4 

بتمديم العين على الفاء عَفَل،  .  

  :ويُعَْرُف الملب بؤمور خمسة

، دليل على أن "ناء" الممدود األول: االشتماق، كناَء بالمد، فإن المصدر وهو النَّؤى

فيمال: ناء على وزن فَلََع، وكما فى جاه، فإن وُرود َوْجه وُوْجَهة، دليل  مملوب نؤى، 

َوْجه، فيمال: جاه على وزن عَفَل. وكما فى لِِسّى، فإِن ورود مفرده  على أن َجاه َمملوب 

مت الالم فى م وهو لَْوس، دليل على أنه  وضع العين، فصار لُسُْوٌو مملوب لُُوْوس، فَمُدِّ

لولوعها طََرفا، والواو األولى؛ الجتماعها مع الياء  على فُلُوع، فملبت الواو الثانية ياًء 

لمناسبة الياء، وكسرت الماُف لعُْسر االنتمال  َوسَبْك إحداهما بالسكون، وكُِسرت السيُن 

يٌل على أنه مملوب ورود َوْحدة دل من ضمٍّ إلى كسر... وكما فى حاِدى أيضا، فإن 

  ."واحد"، فوزن "حادى": عالف

الثانى: التصحيح مع وجود ُموِجب اإلعالل، كما فى أيَِس، فإِن تصحيحه مع وجود 

وهو تحرين الياء وانفتاح ما لبلها، دليل على أنه مملوب يَئَِس، فيمال: أيَِس  الموِجب، 

  اليَؤس.  ويُعَْرُف الملُب هنا أيًضا بؤصله وهو على وزن عَِفَل 

الثالث: نُْدَرة االستعمال، كآرام جمع ِرئم، وهو الظَّبْى، فإِّن نُْدَرتَه وكثرة آرام، دليل 

مت العيُن التى هى الهمزة الثانية، فى  على أنه  مملوب أرآم، ووزن أرآم: أفعال: فمدِّ

لَْت، فصارت آرام، فوزنه: أْعفال. وكذا آراء، فإِنه على و موضع الفاء،  زن أعفال، وسُّهِ

  .بدليل مفرده، وهو الرأى

  .ولال بعضهم: إن عالمة الملب هنا ورودُ األصل، وهو رئم، ورأى



الرابع: أن يترتَّب على عدم الملب وجود همزتين فى الطرف؛ وذلن فى كل اسم فاعل 

األجوف المهموز الالم، كجاء وشاء، فإِن اسم الفاعل منه على وزن فاعل.  من الفعل 

أُعلَّ الفعل بملب عينه ألفًا، أِعلَّ اسم الفاعل منه، بملب عينه همزة، فلو  أنه متى والماعدة 

موضع العين، لزم أن ننِطك باسم الفاعل من جاء: جائئ،  لم نمل بتمديم الالم فى 

على العين، بدون أن تملب همزة، فتمول: جائٌئ:  بهمزتين؛ ولذا لزم المول بتمديم الالم 

بوزن: فال ّل إعالل لاض فيمال جاٍء بوزن فالع، ثم يُعَ  .  

الخامس: أن يترتب على عدم الملب منع الصرف بدون ممتض، كؤشياء، فإننا لو لم 

بملبها، لزم منع "أفعال" من الصرف بدون ممتض، ولد ورد مصروفًا. لال تعالى:  نمل 

يْتُُموها{، فنمول: أصل أشياَء شَيْآء،  }إْن ِهَى إالَّ  َمت أَْسماٌء سَمَّ على وزن فعْالَء، لُدِّ

فى موضع الفاء، فصار أشياء على وزن لَفْعَاَء، فَمنعَُها من  الهمزة التى هى الالم، 

هو فَعْالء. وال شن أن فعالء من موازين ألف التؤنيث  الصرف نظًرا إلى األصل، الذى 

وهو المختار الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلن،  . 


