
 امليزان الصريف
و . لتكون ميزاناً صرفياً  ) فعل(و قد اختار الصرفيون كلمة    .     مقياس جاء به العلماء ملعرفة أحوال أبنية الكلمة       

امليزان الصريف يبين لنا حركات الكلمة و سكناا ، و األصول منها و الزوائد ، و تقدمي حروفها و تأخريها ، و                      
 .حِذف، و يبين صحتها و إعالهلاما ذُِكر من تلك احلروف و ما 

    وزن الكلمات املكونة من ثالثة أحرف
 الوزن الكلمة الوزن الكلمة الوزن الكلمة الوزن الكلمة
برلَ ضـَع ـَِتف ف ـَِعل ك ـَعل صرح ف ـَعلَ حسن ف  ف
ِلمـَِعلَ ع ـُعل جرح ِفعل ِعنب ف ـُعل عنق ف  ف
ـَعل جمل ـُِتلَ ِفعل ِحمل ـَعلف عضد ف ـُِعلَ ق  ف
     

 وزن الكلمات الزائدة عن ثالثة أحرف
إذا كانت األحرف الزائدة عن ثالثة أحرف أصلية ، أي أنّ احلرف الزائد ال ميكن االستغناء عنه ألنه                   .١

ت كلمة رباعية   أصل يف بناء الكلمة ، و ال يستقيم املعىن من دونه ، ِزدنا الماً واحدة يف آخر امليزان إن كان                   
ـَر : دحرج  : ، مثل  ـَلَ، بعث ـَعل ـَلَ ، زلزل  : ف ـَعل ـَمأنَ     : ف ـَلَ ، طـ ـَعل ـَلَ ، وسـوس    : ف ـَعلـ : ف

ـَعلل، ِدرهم ـَل ، بيدر : ف ـَل: ِفعل ـَعل و إن كانت أصول الكلمة مخاسية ، و هذا ال يقع إال يف األمساء . ف
ـَر : ِزدنا المني يف آخر امليزان، مثل ـَّل ، زبرجد : جل سف ـَعل ـَّل، جحمِرش : ف ـَعل ـَِلل: ف ـَعل  .ف

ـَرر ما يقابله يف امليزان           .٢ و إن كانت الزيادة نامجة من تكرار حرف من األحرف األصول يف الكلمة تك
ـَدم : ، مثل  ـَعيل: فـعلَ ، مرمريس : ق ـَعف  .ف

شئة عن حرٍف غري أصلي،و غري مكرر،بل ناجتة عن حرف من أحرف و إن كانت الزيادة يف الكلمة نا       .٣
فإننا نزن من الكلمة أحرفها األصول فقط مبا يقبلها يف امليزان، مث نزيـد يف امليـزان                 ) سألتمونيها( الزيادة  

:  مستصـغر    انفَعـلَ ،  : فاعـل، انجـرح   : أفْعلَ ، شارك    : مفْعول ، أحسن    : األحرف الزائدة ؛ مقْتول     
ـْعل  .مستف

املمدود " ناء"، دليل على أن   ياالشتقاق، كناَء باملد، فإن املصدر وهو النأ      بيعرف     أما ما تعرض للقلب املكاين ف     
ناء على وزن فَلَع، وكما ىف جاه، فإن ورود وجه ووجهة، دليل على أن جاه مقلوب وجه،              : ، فيقال ىأمقلوب ن 

، فِإن ورود مفرده وهو قَوس، دليل على أنه مقلوب قُووس، فَقُدمت            ي ِقسِ وكما يف . جاه على وزن عفَل   : لفيقا
الالم ىف موضع العني، فصار قُسوو على فُلُوع، فقلبت الواو الثانية ياًء لوقوعها طَرفا، والواو األوىل؛ الجتماعها                 

ت السني ملناسبة الياء، وكسرت القاف لعسر االنتقال مـن ضـم إىل             مع الياء وسبق إحدامها بالسكون، وكُِسر     
 .عالف": يحاد"، فوزن "واحد" أيضا، فإن ورود وحدة دليلٌ على أنه مقلوب ي حاِدوكما يف... كسر

 :وقد وضع كثري من اللغويني أموراً أخرى يعرف ا القلب املكاين إلّا أا ضعيفة احلجة؛وهي
 أِيس، فِإن تصحيحه مع وجود املوِجب، وهو حتريك اليـاء            التصحيح مع وجود موِجب اإلعالل، كما يف       ـ  ١

 . أِيس على وزن عِفلَ: وانفتاح ما قبلها، دليل على أنه مقلوب يِئس، فيقال
 . الدليل، وال داعي هنا جللب سبب آخر و إلغاء هذا)اليأس(القلب هنا أيضا يعرف بأصله وهو لكن  
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م، دليل على أنه مقلوب أرآم، ووزن       آرأ، فِإنّ ندرته وكثرة     ي ندرة االستعمال، كآرام مجع ِرئم، وهو الظَّب       ـ  ٢
وكذا . أعفال:  موضع الفاء، وسهلَت، فصارت آرام، فوزنه اهلمزة الثانية، يفي هفقدمت العني اليت: أفعال: أرآم

 .ي، و كذا آبار وزا أعفالل، بدليل مفرده، وهو الرأآراء، فِإنه على وزن أعفا
 .ي، بئرن عالمة القلب هنا ورود األصل، وهو رئم، ورأأ هذه اجلموع ليست نادرة االستعمال و ال خيفى

 كل اسم فاعل من الفعل األجوف املهموز         الطرف؛ وذلك يف    أن يترتب على عدم القلب وجود مهزتني يف        ـ٣
والقاعدة أنه مىت أُعلَّ الفعل بقلب عينه ألفًا، أِعلَّ اسم        .  فِإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل       الالم، كجاء وشاء،  

جائئ، : الفاعل منه، بقلب عينه مهزة، فلو مل نقل بتقدمي الالم ىف موضع العني، لزم أن ننِطق باسم الفاعل من جاء                 
بوزن فالع، مث يعلّ إعالل     : جائئٌ: قلب مهزة، فتقول  مزتني؛ ولذا لزم القول بتقدمي الالم على العني، بدون أن ت          

 .فال: قاض فيقال جاٍء بوزن
جاِئئ ،خفِّفت الثانيـة    : ؛األصل  ) داٍع ،و هاٍد ،و رامٍ    : (وزا فاٍع مثل    ) جاٍء  (و هنا ال بوجد قلب ،و        

 .لكوا طرفاً بعد ألٍف و مهزة فقُِلبت ياًء ، حذفت الياء ألنه صار امساً منقوصاً
من " أفعال" أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض، كأشياء، فإننا لو مل نقل بقلبها، لزم منع                   ـ٤

ـ   :،فنقول} إالَّ أَسماٌء سميتموها   يإنْ هِ {: قال تعاىل . الصرف بدون مقتض، وقد ورد مصروفًا      أصل أشياَء شآء، ي
عاَء،فَمنعها من الصـرف  فْ موضع الفاء، فصار أشياء على وزن لَ   م، يف  الال ي ه الَء،قُدمت اهلمزة اليت  ععلى وزن فَ  

وال شك أن فعالء من موازين ألف التأنيث املمدودة، فهو ممنوع من الصرف             . الءع هو فَ  ينظرا إىل األصل، الذ   
 .لذلك

اء و يف ذلك تكلف كبري و حتميل للفظة ما ال تتحمل ،و األوىل األخذ بالظاهر و هـو أن أشـي                 
طري أطيار ،و بيت أبيات،وسيف أسياف، و إمنا منعت أشياء من الصرف لكثـرة              :مجع شيء ،مثل    ) أفعال(وزا  

 .االستعمال ،كما ذهب إىل ذلك الكسائي
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