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  المیزان الصرفي

ة: تعرف المیزان الصرفي. 1 ة الكلمة العر ة لمعرفة أحوال بن اس وضعه علماء العر ان ، و مق لما 

ا، اعتبر علماءُ الصرِف أنَّ أصوَل الكلماِت ثالثةُ أحرف، وقابلوها عند  الًث ة ُث لماِت اللغة العر أكثرُ 

قولون فى وزن  الفاء والعین والالم، ف الً  َذَهَب الوزن  َث َل : مَ ٌل ، َفعَ مَّ َجرَّا وفي وزن َذَهٌب َفعَ هُل    .وَ

ار الصرفیین الحروف الثالث ست من ) ف ع ل(ة وأما سبب اخت حة أ ل الذات، فألنها حروف صح

لمة  ة والمشي و  الرسمل من ف تدل على معنى عام) فعل(حروف العلة، وأن  انت افعأالكتا ن  ل وإ

ذلك نط القرآن الكرم الكرم قال عز وجل. مختلفة المعاني ُ َلِبئَْس ﴿: و وه ُل ٍر َفعَ نَْ َن َعْن مُ اَهوْ نَ تَ انُوا َال یَ َ

وَن  ُل ْفعَ واَ  انُ اَ  وَن ﴿: وقال. 79: ﴾ المائدةمَ رُ مَ ؤْ ُ ا ی وَن مَ ُل ْفعَ مْ وََ ُ ه رَ ا َأمَ َ مَ َّ ُصوَن  وله . 06: ﴾ التحرمَالَ عْ

  : أسس هي

ة، والثانى عین الكلمة، والثالث الم الكلمة .أ ل فاء الكلمة الثالث ة الحرف األوَّ م   .تسَ

انت حروفها أصوال فزادت الكلمة عن ثالثة أحر  نفإ. ب ا َأو المین على أحرف ، و زدَت فى المیزان المً

َج مثالً "ف ع ل" ْحرَ َللِل: ، فتقول فى وزن دَ ِرش َفعْ َلَل، وفى وزن َجْحمَ    .َفعْ

م  .ج قابله فى المیزان، فتقول فى وزن قدَّ َت ما  رْ رَّ انت ناشئة من تكرر حرف من أصول الكلمةَ  ن  وإ

، بتشدید العین ثًال َب : مَ َلَل، : فعََّل، وفى وزن َجْلبَ سمى اللف عندئذَفعْ ُف العین أو الالم و ضعَّ   .مُ

انت الزادة ناشئة من زادة حرف أو أكثر من حروف .د ن  التى " سألتمونیها" ة المجموعة فيالزاد وإ

الً  َت عن الزائد بلفظه، فتقول فى وزن قائم، مَث األصول، وَعبَّرْ فاِعل، : هى حروف الزادة، قابلَت األصول 

م َل، وفى وزن استخرج: وفى وزن تقدَّ َفعَّ ل، وفى وزن مجتهد: تَ ذا: استْفعَ ْفتَِعل، وه   .مُ

ان الزائد مبدال من تاء اال ما إذا  قال مثال فى وزن اضطرابوف ا إلى األصل، ف َطُ بها نظرً نْ ُ : فتعال، ی

  .افتعل، ال افطعل

قابله فى المیزان، فتقول فى وزن ُقْل مثالً . هـ وفى وزن : ُفْل : إن حصل حذف فى الموزون ُحِذف ما 

  .فاعٍ : قاضٍ 

قال مثًال فى وزن  .و ضا فى المیزان، ف ن َحَصل قلٌب فى الموزون، حصل أ م العین : جاهوإ ل، بتقد َعفَ

   .، ألن أصله وجهعلى الفاء
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ن القول م الجملة  قة، والوزن ف ع : و ة المستعملة حق إن المیزان الصرفي هو مقابلة بین الكلمات العر

ات حدث ذلك في أرع مستو نما  ة، وإ   :ل الذ وضعه علماء العر

قابلها حرف : المستو األول - ة  عه ). ف ع ل(من حروف الوزن حروف الكلمة األصل ت و

حذفه حذف   .إن تقدم أو تأخر، و

قابله في المیزان : المستو الثاني - ة الحرف الذ  ة الحرف األصلي هي حر ف ع (حر

 ).ل

ة نوعان: حروف المد: المستو الثالث - النوع األول حرف : حروف المد في الكلمة العر

عامل معاملة ال حروف األخر إال أنه ینظر في أصله الذ مد أصلي في الكلمة وهنا 

ما : والنوع الثاني. انقلب عنه ظهر في المیزان  حرف مد غیر أصلي، وفي هذه الحالة 

 .ظهر في الكلمة

ع - ما زدت في الكلمة: حروف الزادة: المستو الرا  .تزاد في المیزان الصرفي 

ه طعن في علم الصرف لتناوله مسائل ال نجدها ف: تنب ما هو الحال في اإلعالل، قد  الم العرب  ي 

قولهم ه ذلك: و   .یف تبني من ضرب على وزن عثمان، وما شا

  :2/92نجده في قول ابن جني الخصائص جوالجواب 

 
  

 


