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 الزبدة :
الوزن هو مجموعة من الحروف الرمزیة التي 
تُستخدم للتصویر وفصل الحروف األصلیة عن 
الزائدة .نظراً إلی أن أساس علم الصرف قائم 

السطورالحالیة إلی تلخیص علی الوزن ، هدفت 
قواعد مختلفة للتعبیر عن وزن الکلمة، ولتحقیق 
الهدف المنشود ، بدأت اوالً في محاولة جمع 
األقوال من کتب شتی وبعد تقسیم القواعد إلی 
فئتین "شائعة" و "مثیرة للجدل" ، اختتم  وجهات 
نظر مختلفة. و في النهایة إنتهی االمر من خالل 

ت في قاعدتین عامتین ، مع تلخیص کل الکلما
مراعاة حقیقة أن االختالف في عدد القواعد في 
الکتب المختلفة ال یؤدي إلی إختالفات رأسّیة 

 في القواعد .

                                                             
 .مدرسة آیة الله بهجت)ره( العلمیةبعلم النحو استاذ . 5

 ،الوزن، قواعد الوزنالکلمات الرئیسیة: 
 ،لمکانی، حذف الحرف، الحرف مشددالقلب ا

  الحرف الزائد
 

 المقدمة :
 مکانةل الصحیح والنظر الدقیق للفحص نظًرا

 نم یتطلب و أساسّیته لعلم الصرف، الوزن
 املک إتقان لدیه یکون أن العلم هذا في الطالب

 وزن بسهولة علی یحصل وأن للموضوع
 وبعد ، األثناء هذه في. المختلفة الکلمات

 فإن القاری ، العلم هذا کتب مختلف عن لمحة
 ولح خالفات وجود سبب حول نفسه یتسائل 

 ًراأخی مختلفة؟ القواعد هذه لماذا الوزن؟ قواعد
 للحصول علی یتبعه أن یجب کتاب أي ،

 الکتب آراء جمع خالل من لذلك الوزن؟
و  عةالشائ القواعد إلی نقسم ، اوالً  ، المختلفة

 في جیدة نتیجة إلی الوصول نحاول ثم غیره ،
 .للجدل المثیرة القواعد

 
 القول االول( 

 :الوزن ومکانة األهمیة
 ،یتلفظ بالکلمات و یصنعها للتکلم المرء

د و لق ، الهجائیة الحروف من مکونة والکلمة

الله بهجت)ره( طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة . 2
 .العلمیة فی المستوی الخامس
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رسم العرب قوالب لصیاغة الکلمات التي 
 روفالح یریدون إیصال معناها للقارئ . و وضع

صد ق ، المثال سبیل علی. تلك القوالب فی
و . فِعل شکل في الحروف ووضع ، المصدر

 درجةل للعرب مهم زن الو. صنع مصدر َعلَم یعلُم 
 ، األفعال شکل عن التعبیر أجل من وضعه أنه

 مام المصدرویصنع الفعل ، من القدم ویمتد
 الحروف و یضع.األشخاص وعدد الوقت یعني

ض و یزید إلیها بع. َعلَم  ویصنع َفعَل  شکل في
تودی الی تحول  ولکن الحروف الزائدة ،

. تلفةمخ مواقف وخلق ، کبیرفی معنی الکلمات
فعل  یتم تغییر الفظ و معنی ، المثال سبیل علی

 المضارعة أحرف إحضار طریق الماضی عن
 .الحاضر و المستقبل  وقد صنع معنی. علیه

مثاًل بدل َعلَم إلی َیعلُم عن هذه الطریق و أدی 
إلی تبدل معناه ، و فی الحقیقه قام بتغییر قالبه 

 هلم جرا . و
 لیع ، أخری أغراض لصنع آخر دستوًرا تولی ثم

 علی ینطوي الذي القالب ، المثال سبیل
فی « ع ل م» و جعل  الحدث و الذات مثاًل،

و هکذا فی قوالب « عاِلم»قالب فاِعل و صنع 
أخری.فی المجموع کل قالب و کل وزن 

 ال هذاو ، معین معنی نقل لغرض فقط یستفاد 

                                                             
سید حسن العاملی کما نقل عنه  ُکتیب سر االوزان.. 5

» مقاله  http://haghani.hawzahqom.irفی  
 «اهمّیت و جایگاه وزن در کالم عرب

 ، ثالالم سبیل علی. آخر شکل في ذلك یعني
ال یمکن أن نعنی باسم المفعول ما یعنیه اسم 

 عنیم قالب لکل ألن نظًرا. الفاعل و ال العکس 
 ، الواقع في ، جًدا مهمة نقطة فهذه ، به خاصاً 
 فعل الماضی أو اسم  توضیح منا ُطلب کلما

 المفعول أو الصفة المشبهة وما الفاعل أواسم
من  «العاِلم» کما عندما نشرح مثاًل  ، ذلك إلی

 قالبه أو وزنه الصرفی و فی نصف ، جهة صرفیة 
جملة واحدة الوزن ساریة فی علم الصرف 

 بأجمعه. 
 أن ولنق أن یمکننا ، االعتبار في ذلك وضع مع

 هذا العلم هو الوزن و ما یتعلق به فلذا  أساس
 و لیس مکانته الخاصة ، نمنح له أن یجب

ا أن نکتفی بإیرادها فی المقدمات جدیرًا بن
 1.فقط

 :الوزن تعریف
 معرفة من قلیل بعد الکتب الصرفیة، في عادة

 ذلك في ماب ، فوائده عن والتعبیر بالعلم بسیطة
 تکوین علی والقدرة ، ومعناها الکلمة معرفة

 عن رللتعبی الوقت یحین فقد ، جدیدة کلمات
 معرفة الوزن حول والنصائح التعاریف بعض

 نحوال علی األمرین  هاتین في والنظر وقواعده
 .التالي

http://haghani.hawzahqom.ir/
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 لغة : "القواعد" و" الوزن"
 باب  ومن « و ز ن » الجذر من: الوزن        

: 1المنجد کتاب في تحدیده تم والذي ، ضرب
 َوزَن یزُن زنًة بمعنی األهمیة ، قدر ، ثقل و....

 بهذا ُیقصد ، « ق ع د »  جذر من: القواعد       
الضابط و هی : 2"المنیر المصباح" کتاب في

 االمر الکلی المنطبق علی جمیع الجزئیات .
 أن تجنستن أن یمکننا ، المعنیین هذین من       

 یاسالق ضوابط" تعني الکلمة في الوزن قواعد
 ".العامة

 :الصرفی هو المصطلح في الوزن لکن
 مستخدمة رمزیة عالمات من مجموعة     

 في لیةاألص الزائدة عن الحروف وتمییز لتمثیل
 3.والتعلم التعلیم

 فوائد الوزن :
 مقیاس عن عبارة هاآن هي للوزن میزة أهم

 تمییزل وتستخدم ،( فعل ، اسم) العربیة للکلمة
 امع بشکل ، و.... الزائدة عن األصلیة الحروف

 یفیةک أیًضا یعکس کما الوزن نقول أن یمکننا
 رعةس هاما في یلعب دورا الکلمة بنیة تکوین
 إن نقول عندما ، المثال سبیل فعلی ، الفهم

 :ُنفهم القاری ،" یفُعل" علی زنة " یُقول"
                                                             

 2973ص، 2ج.  5
 391. ص 2
 49ص ،انش صرف. د7

: اثانیً . زائد و لیس أصلیًا  الحرف األول ، اوالً 
 ثالثا : نظرا الی أّن  القاف إلی حرکة الواو ُنقلت
 ، من اوزان فعل الثالثی المجرد « َیفُعُل » وزن
 یدرک لذلك. مضارع ثالثی مجرد  فعل فهو

 خالل من 4األقل علی نقاط ثالث المستمع
 کلمة واحدة . إلی االستماع

 :ثالث مواقع  في أیًضا الوزن یستخدم     
 یعّلم أن المعلم أراد إذا أنه التدریس في -9

 نم فبدالً  ، الحروَف االصلیة و الزائدة الطالب
 یعطی وزن ، واحدا تلو أخری الحروف ذکر

 یةاألصل الحروف الوزن حسب و یوّضح ، الکلمة
 5.و الزائدة و ما إلی ذلک 

 بریعت ، الموضع هذا في فی مقام التعّلم ،. 2
 من األصلیة األحرف لتحدید الوزن وسیلة

 من جهة أّن  للکلمة األخری والمزایا الزائدة
قد عّدوا أوزان االسماء و االفعال من کل  العلماء
لی ع الحفاظ خالل من ، الطالب فیجد. االبنیة 

وزَن الکلمة  ، االعتبار في وأخذها هذه األوزان
 ، دون رعایة کلمات المتجانسة من بین األوزان

و یحصل علی تمییز االحرف االصلیة عن 
 6الزائدة .

فوائد أخری یمکنک العثور علیها فی صرف هناک . 9
 و کتب أخری 31ص  ،ساده

 61ص  ،صرف ساده. 1
 61ص  ،صرف ساده. 7
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فی  مختلفة جعل مواد أیًضا الممکن من. 3
 الحاالت من کثیر في له قالب  واحد یکون
" ِعلف" ، المثال سبیل علی ، معنی و حکم واحد

 ، و ... "و "السعادة" الحزن" غالًبا یعني الذي ،
 ثابت وهو" فُعل"و   شابه وما ، َفِرح و َحِزن: مثل

 .نحُس  ، کُرم: مثل...  و ، والفضائل للصفات
 الوزن فائدة أن إذًا من الممکن أن نستنتج  

 سرعة فهم الطالب في في المساعدة هي
 .تعلیمیین مستویین

 
 :الوزن القول الثانی( قواعد

 تب:الک جمیع في الشائعة الف. القواعد
 ن م للکلمة األحرف األصلیة  تحدید أجل من

»  ةالثالث األحرف إستخدام یتم ، الزائدة أحرفها
 و مقابلة لها ،1األصل من بدالً « ف ع ل 

 حروف من حرف کل في والسکون والحرکة
 الموجودة الکلمات نفس مع یتناسب الوزن
 لیع کَتَب : یقال  ، المثال سبیل علی ؛ أمامه
َفعَل و حُسَن علی  وزن علی َفعَل و َعلَم  وزن

و إنما أختیرت هذه الثالثة من الحروف   ، َفُعل 
 ربیةالع اللغة في والعشرین التسعة حروف من

ألنها جاریة و مناسبة مع کل األعمال و األفعال 
ب ام الشخص بضر ق إذا ، المثال سبیل علی ؛ 2

                                                             
یمکننا العثور علی احرف اصلیة من خالل مالحظة  .5

 کلمات متجانسة و المعاجم

فانه فعل شیئا أو اذا قام بأکل فإنه فعل شیئا و 
 لرغما ان قام بضحک فإنه فعل شیئا و ... علی

 . إنکسر مثل ، االستثناءات بعض وجود من
بنفسه یمکن أن « ف ع ل »إضافة الی أن 

ألم تر کیف فعل ربک »یستعمل کما ورد فی 
»....3 

  مقابال ألحرف اصلیة « ف ع ل» بعد أن جعلنا 
حروف  ثالث من اکثر لدیها الکلمة کانت إذا

 ليوبالتا حرف الالم ، الوزن یکرر فی اصلیة 
 نینذو اث  الرباعیات ثالثیات ذو الم و  وزن فإن

 ، الخماسیات والوزن( والثاني األول الفعل الم)
( والثالث والثاني األول الفعل الم) ذو ثالثة

ثالثی َسأل علی زنة َفعَل ،  وزن علی مثال
رباعی کدرهم علی زنة ِفعَلل و خماسی 

 کَسفرَجل علی زنة َفعلَلل )فعّلل(.
 تتصل  التي یعامل مع الضمائر عملیة الوزن، في

 بالفعل معاملة حرف زائد . 
  فی الحاالت التی یکون وزن الکلمة فیها

مشترکا بین المجرد و المزید کوزن رباعی 
جرد و ثالثی مزید  أو ثالثی مزید و خماسی م

مجرد أو رباعی مزید و خماسی مجرد نحو 
َجلَبب علی َفعَلل و َعمَلَس ، الوزن ال یفیدنا فی 
تمییز الحروف االصلیة و الزائدة بل ال بد من 

  32ص ،شرح النظام. 2
  .9الفیل، آیه ورةس. 7



 لوزن و قواعده المثیرة للجدلا

 

60 

طرق أخری نحو: مالحظة المتجانسات و و 
 1 توالی الحروف المشابهة فی الموزون و ...

 
 :ثیرة للجدلم ب. قواعد

 : 2دانش صرف
  إذا کان فی الکلمة حرف زائد إن کان مکررًا

ألصلی کَسّلم و َجلَبب یکرر فی الوزن أیضا نحو 
ل و جلبب علی فعلل و إال یذکر  سّلم علی زنة َفع 
الزائد نفسه فی الوزن .فإذن وزن الکلمات 

 المضّعفة علی نحو التالی :
o وند هماوزن فسیکون ، أصلیین کالهما کان إذا 

 َفَعَل = مّد  ، المثال سبیل علی تکرار،
o في نمتطابقی فیکونان ، زائدین کالهما کان إذا 

 ، المثال سبیل علی ، متکرر بشکل الوزن
 إجلّواذ = إفعّوال 

o منهما زائدا و األخری أصلیة  إذا کان واحد: 
  إن کان الزائد مکِررا لألصلی ، یکرر الحرف

المقابل لحرف األصلی فی الوزن نحو : فّوض 
 = فّعل 

  إن لم یکن الزائد مکررًا لألصلی یذکر حرف
المقابل لحرف األصلی فی الوزن دون تکرار 

 کَسّید= َفیِعل 

                                                             
 61ص  ،رف ساده. ص5
  44ـ49. شرح النظام، ص2

اإلدغام فُیدَغم    أمکن إن ، الوزن في: مالحظة
 مثل : سفرجل = فعّلل 

  و جاء فی وزن المعتالت: 
o فال ، أخری حروف إلی الحروف حرکة نقل تم إذا 

ی ف النظر یتم ولکن ، الوزن في اعتبارها یتم
 حدوث دعن النقل وکذلك قبل الرئیسیة الحرکة
ُقول = ی ، المثال سبیل علی ، کلمة في القلب

 یفُعُل  و بیع = ُفِعل 
o یتّم  الحالة هذه إال و أن یحدث الحذف ففي

الوزن بحذف ما حذف من الکلمة الموزون و 
زنة  لالمثا سبیل مراعاة حرکاتها الفعلیة علی

ل = ُفل 
ُ
 ق

 : 3شرح شافیة و نظام
 إذا ، لمةالک في الزائدة للحرف الرئیسیة القاعدة 

أن یکرر فی  هي ، مکرر لحرف اصلیة  کانت
الوزن أیضا إشعارا إلی أن الحرف الزائد کان 

 ما  لإللحاق أم لغیره تکرر سواء ، یکرر األصلی 
 إذا ، المثال سبیل علی ، ذلك خالف یثبت لم

لم نحصل علی زنة مطردة بل علی  الالم تکررت
العکس فحینئذ نذکر الزائد نفسه فی الوزن 

 .مثاًل ُبطنان یکون علی فعالن
 ،( ظامالن ولیس) شافیة لکتاب وفًقا ، بالطبع

 لیع ، ذا وزنین  الکلمات بعض هناك ستکون

و شرح الرضی  علی   36ـ39ص ،النظامشرح . 7
 . 39ـ93، صالشافیة
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 الًفاخ حلتیت =فعلیل و فعلیت، المثال سبیل
 فی وزنه فعلیت .  یعتبر الذي ، للنظام

  ال  بالبدل« افتعال»یعبر عن الزائد فی باب
 المبدل خالفا لنظام نحو : إضطزب =إفطعل

 : و من األفضل أن نقول 
o  : یجب أن یعبر عن الزائد بلفظه فی الوزن نحو

 عجاوز =عجائز = فعائل 
o  المدغم فی األصلی )یکون األصلی بعد الزائد و

( یعبر عنه فی الوزن بحرف یکون بعده نحو : 
 اّدارک = إّفاعل

o  و المکرر یعبر عنه فی الوزن بحرف یکون قبله
 نحو : قردد = فعلل 

اإلدغام   أمکن إن ، الوزن مالحظة : في
 فُیدَغم  مثل : سفرجل = فعّلل 

 
 :1آموزش صرف 

 کان مکررًا لحرف أصلی ال  الحرف الزائد إذا
یذکر فی الوزن بل یذکر ما یقابل حرف اصلی و 

 یکرر مثاًل عّلم = فّعل و جلبب = َفعلل 
هذه القاعدة تجری ما إذا لم نحصل علی زنة 
نادرة و اال یذکر الزائد فی الوزن مثاًل ُبطنان 

 یکون علی فعالن ال فعالل ألنه نادر.
  یقابله فی إذا حذف من الوزن حرف یحذف ما

ل = ُفل 
ُ
 الوزن نحو ق

                                                             
 26ـ22. شرح النظام، ص5

  إذا تغیر فی الکلمة مکانة حروفها األصلیة )قلب
مکانی ( یغیر ما یقابله فی الوزن أیضا نحو : جاه 
= عفل ألننا الحظنا بمتجانساته نحو وجیه و 

« و ج ه» توجه و ... مکانة حروفها علی التوالی 
 « .ج و ه » و اآلن 

  اذا تّم تغییر حرکة حرف طبقا للقواعد إن لم یکن
فی الکلمة حذف أو قلب مکانی یراعی فی 
الوزن حرکات الرئیسیة مثاًل قال = َفَعَل و یمد 
= یفُعُل و إن کان فیه حذف أو قلب مکانی 
یراعی فیه حرکاتها الفعلیة نحو : ُرُموا  =  ُفُعوا و 

 حادی )أصلها : واحد (= عاِلف  
 : 2ه صرف ساد

  إن کان فی الکلمة حرف زائد و کان الحرف
را کسّلم و جلبب ، یکرر فی الوزن مقابُل ما  مکرِّ
ُکّرر فی الموزون مثاًل سّلم = فّعل و جلبب = 
فعلل و إال یذکر الزائد فی الوزن نفسه کمعلوم 

 علی زنة َمفعول .
 الوزن حروف من أٍيّ  حرکة تکون أن یجب 

َم َعلِ  فإن لذلك ، مطابقا لما کان فی الموزون 
علی زنة َفِعَل و َعلیم علی َفعیل إال و أن تغّیرت 
الحرکة طبقا لقواعد اإلعالل فحینئذ یالحظ 

 بیلس الحرکة الرئیسیة قبل التغییر علی
قال علی زنة َفعَل ألنه کان  أن نقول المثال،

 61ـ33. شرح النظام، ص2
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َوَل و نقول َیُمدُّ علی َیفُعُل 
َ
نه کان أل  فی األصل ق

 فی األصل َیمُدُد و ....
  إذا کان فی الکلمة حرف مضعف یمثل حرفین

متشابهین فلنالحظ المتجانسات ِلنری   أ 
کالهما أصلیان أم زائدان أو أحدهما زائد ففی 
األول الوزن مخفف کمّر یُمرُّ علی زنة َفَعَل َیفُعُل 
و فی الثانی  یذکر الزائدان فی الوزن بالضبط 

علی زنة إفِعّوال و فی الثالث إذا کان  کإجلّواز
ف ما یقابل  األول أصلیا و الثانی زائدا ُنضِعّ
األصلی فی الوزن کسّلم علی زنة فّعل و إحَمّر 
علی إفَعّل و إذا کان األول زائدا و الثانی أصلیا 
یکون الوزن دون تضعیف کسّید علی زنة َفیِعل 

 و علّی علی زنة َفعیل .
 للکلمة األصلیة حرفاأل  بعض حذف تم إذا ، 

 ، الوزن من ، ذلك إلی اإلعالل وما لقواعد وفًقا
 علی فی الوزن ، لها حذف المقابلة فسیتّم 
ل"  ، المثال سبیل

ُ
ی من قال یقول یکون عل "ق

من َوهَب َیهُب علی زنة َعل و  "َهب"زنة ُفل و 
 ِف " من َوفَی َیفی علی زنة ِع ." 

  إن غّیرت مرتبة الحروف األصلیة فی الکلمة و
عثرنا علی قلب مکانی ففی الوزن أیضا یغیر 
مرتبة الحروف کجاه علی زنة َعَفل ألننا علمنا 
بعد مالحظة المتجانسات من قبیل وجیه ، 
وجه ، وجاهت و ما إلی ذلک بأنها تتکون من 

                                                             
 .39ـ27. شرح النظام، ص 5

علی التوالی فصار عندنا قلب فلیالحظ « و ج ه »
 الوزن أیضا . القلب فی 

 :  1درسنامه صرف
  إن کان فی الکلمة حرف زائد یذکر فی الوزن

 باب افتعال . عدا نفسه ما
 یکرر فی  کان الزائد مکررًا لحرف أصلیة  إذا

 ام لإللحاق أم لغیره  تکررت سواء الوزن أیضا ،
 إذا ، المثال سبیل علی ، ذلك خالف یثبت لم

علی  بل لم نحصل علی زنة مطردة الالم تکررت
العکس فحینئذ نذکر الزائد نفسه فی الوزن 
مثاًل ُبطنان یکون علی فعالن وإن لم یکن 

 مکرر فیذکر فی الوزن نفسه . 
  إذا تم التغییر من نوع الثانی فی الکلمة أعنی

اإلعالل و اإلدغام و التخفیف ما عدا الحذف 
فلنرجع الحرکات و الحروف إلی أصلها اواًل ثم 

 وزن .نقوم بعملیة ال
 تلیس ، حالتین في الوزن لتحدید: مالحظة 

 :األصل إلی للعودة حاجة هناك
o وفقا   األصلیة الحروف أحد حذف تم کلما

 في ئالمکاف إزالة فیتم ، اللفظیة للتغییرات
 .الوزن أیضا

تّم تغییر مواقف الحروف األصلیة فیغیر  عندما
مکانة ما یقابله فی الوزن و یالحظ الحرکات 

 للحالة األخیرة .طبقا 
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 القول الثالث( الملخص و االستنتاج :
 في المستخدمة الکتب جمیع أن هو الواضح
 واحدة ولکن حقیقة الواقع في تمثل البحث
 ةالتعلیمی الضرورة بسبب) مختلفة بطرق

. یوًباع أیًضا تتطلب ، و بالطبع....(  أو لکتابهم
 مع انفسه الحقیقة فحص أیًضا نحاول ، لذلك
 :ولکن أفضل بیان

 علی ، الوزن علی الحصول في مطلوب هو ما
 األحرف اوالً  نعرف أننا هو ، الخصوص وجه

لمات ک في حتی ، بالضبط و الزائدة األصلیة
 األول أن معرفة إلی نحتاج ، السّید مثل مضعفة
 لسبی و إال علی ، األصلي هو الثاني زائد أو
 «صرف ساده »المذکورة فی  القواعد ، المثال

إذا کان األول زائدا و التالی أصلیا ...  تقول حیث
 انتک إذا " إنه قول من قال أو ، الیفیدنا شیئا 

مکررة لألصلی فالوزن یکون مضعف و  الزائدة
 یکون قد ألنه الجدوی عدیم إال فال " یکون

 لثانيا الحرف یکون أن احتمال المبتدئین لدی
ویکون من باب تکرار لحرف أصلی  ، زائداً 

 ، لذلك. لوزن مضعف أو علی العکس تماما فا
من یقوم بعملیة الوزن تحصیال  علی یجب

 ظرةن للنجاح و الثقة فی هذا المضمار أن یکون 
 و األصلی و الزائد  ، الوزن علی مختصرة عامة

                                                             
را فیکون بعد األصلی  .5 و من الطبیعی أنه اذا کان مکرِّ

را  و إال کان األصلی مکرِّ
 فالیدغم فی اإللحاق و یدغم فی غیره. 2

 يف المتوفرة األوزان وکذلك ، الحروف وموضع ،
 علم الصرف . 

 و اآلن القواعد أمامک :
 قواعد ستکون ، المشترکة القواعد ذکر بعد

 :هي الوزن
ر الحرف الزائد أن یذک الرئیسیة في القاعدة . 9

 :لم ما نفسه فی الوزن عینا
را لإللحاق أم لغیره فیکون فی   1یکون مکرِّ
را أیضا إذا لم یتطلب األمر وزنا نادرا  2الوزن مکرِّ

 فیذکر نفسه فی الوزن .لذلک :
 : المثال سبیل علی

رة (قردد = فعلل   )الدال الثانیة مکرِّ
 سّلم = فّعل 

 = فعلون لندور فعلول  3سحنون 
 و إجلّواذ = إفعّوال 

 إضطرب = إفطعل 
 مالحظة: 

حذرا من تجاهل قواعد االعالل العامة حیث 
أمکن اإلدغام فیدغم و مع ذلک ربما لصالح 

 أن نستثنی ذلک من اإلدغام .4الوزن
 9 نصیحة: 

 بالتکرارحرف المّد ال یخل .  7
 فوائد التعلیمیة و التعلمیة.  9
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 قاعدةال فإن اإلبدال  إذا عثرنا علی التکرار بعد
 :هي

  إذا صار األصلی مشابها للزائد : الوزن دون
 تضعیف  

 : المثال سبیل علی
 إتحد)إوتحد( = إفتعل  

 إّدکر)إذتکر=إذدکر( = إفتعل 
  إذا صار الزائد مشابها لألصلی : الوزن مضعف 

 إّذکر = إّفعل 
 2 نصیحة: 

ر لالم الفعل أن یکون  ال یجب أن یکون المکرِّ
متصال بها بل ربما إنفصل عنها بحرف مّد 

 کحلتیت علی زنة فعلیل . 
فی 1تجب دائما مراعاة  الحرکات الرئیسیة . 2

 قاعدةال هذه تسبق: )یلي ما باستثناء ، الوزن 
 (9،القاعدة

  عند حذف أو إضافة حروف إلی الکلمة و بالتبع
یحذف أو یضیف إلی الوزن أیضا و تراعی 

 الحرکات الفعلیة ال السابقة 
 علی سبیل المثال :

 إّدارک =إفاعل 
 خّصم )إختصم(= فّعل 

 قل = ُفل 
 مد  ) أمر حاضر من مدد(= فعَل)ساکن العین(

                                                             
 أعنی قبل التغییر. 5

)فعل ماٍض( =  إذًا مثالً  ← قال = فعل و مد 
َل ، ألنها الیحذف منها وال یضاف إلیها حرف َفعَ 

َول و َمَدَد  .فتراعی حالت
َ
 ها الرئیسیة أعنی ق

 تغیر  الکلمة في قلب مکانی هناك کان إذا
مکانة ما یقابله فی الوزن أیضا کجاه =َعفل و 

 حادی = عاِلف  
 

 :إقتراح 
 احةللر  بها القیام یمکننا التي األشیاء أحد

 الحصول هو آخر خصش ألي أو المبتدئین
 وزنوال األصلي الوزن: کلمة لکل وزنین علی

 بیلس علی ،( مختلًفا کان إذا) الحالّی  أو الثاني
أمر حاضر من )" ل"مد   األولي الوزن ، المثال

مُدد و وزن الثانی أو الحالي( = مدد
ُ
 لالفع لهذا أ

 المبتدئین فإن . (ساکن العین )= ُفعل 
رضت ع التي الکلمات في راحة أکثر سیکونون

 لسبی علیها اإلدغام و الحذف و قلب و ...علی
قال " من السهل أن  وزن" مواجهة في ، المثال

 في مذکور هو یحصل علی فال و َفَعَل کما
 .2األخری الکتب

 
 
 
 

من عبد الرسول « صرف کاربردی »مثال فی . 2
 .76ـ62کشمیری .المجلد األول ص
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من کتاب الُمنَجز فی َشرِح  ةلمح
 الُموَجِز فی ُاُصوِل الِفقِه 

 المباحث اللفظیة ( ؛)الجزء االّول
 5االسالم الشیخ عبادتی ةحج

 2محمدجواد رسا
 

 :الزبدة
الغطاء فی هذا المجال عّما أسطرنا قد کشفنا 

المسّمی بالمنجز فی شرح الموجز فی أصول 
الفقه و هو شرح ما یحتوی علیه فی مباحث 
األلفاظ و اکثر ما یحتوی علیه فیها المحرز فی 
شرح الموجز و اعلم أّن لشرحنا أربع میزات أرینا 
هنا نماذجها و هی أنّه قد أفرغنا فیه أدلّتهما کلّها 

ب األقیسة المنطقیة االقترانیة األولی و فی قال
الثانیة و االستثنائیة بإیجاز غیر مخّل و طرحنا 
ثمانی و عشرین تأّمال فیه و سبعة عشر فی 
المحرز و تسعة عشر تحقیقا فی األثناء تفصیال 
لمجمالته و وضح أّن هذا من أضبط شیم تطبیق 
المنطق و شرح ما استدّل به فی أّی علم ؛ فللمفید 

المستفید أن یأخذ عن هذا عّینة فی تعلیم  و
 الکتب الدراسیة و تعلّمها .

                                                             
 بمدرسة آیة الله بهجت)ره( العلمیةاصول الفقه استاذ . 5
. 

، رزشرح الموجز، المحالرئیسیة :  کلماتال
 األقیسة المنطقیة

 
 تمهید:

الحمد لّله رّب العالمین و الصالة علی محّمد و 
 آله أجمعین و اللعنة علی أعدائهم الی یوم الدین

یوتی بیت فّن و اّما بعد...  قد اخذ االهبة ان 
االصول من بابه بطرح المباحث فی مستوی 
الناشئین فی کتاب ) الموجز فی اصول الفقه ( 
آلیة الله الشیخ جعفر السبحانی ) مّد ظّله العالی 
( ایقافا علی امهات المسائل . کغیره من الکتب 
الدراسیة إثر کتابته قد تعرضت شروح فاخرة 

لک مع ذ  لتبیین مجمالته و ایضاح مبهماته و
 قد بقیت کثیرة من المبهمات .

فجعل الله الظروف آتتنی ألسطر کراسة دفعا 
لهذه المشکلة اواًل و سعیا فی تطویر نفسی ثانیا 
فحّررت کّل الموجز و ثمانین بالمأة من المحرز 
شرح االستاذ الشیخ عبدی ) دام بقاؤه ( 
بعبارات اخری بإیجاز غیر مخّل حیث کتب فی 

 23311ث اللفظیة فی قریب من الموجز المباح
کلمة و شرحتها فی هذا المختصر بقریب من 

کلمة حاویا لجمیع الشرح و البسط له  31111
و للمحرز و التأّمالت و التحقیقات فیهما و 
ناقشت ثماني و عشرین مرة فی ما أفاده 

.  طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة الله بهجت )ره(  2
 .العلمیة فی المستوی الرابع


