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 صـرفـي  ـيـزان الـمـال : ةـيـالمحاضرة الثان

نظر علماء الصرف إلى الكلمات التي تدخل في أبحاثهم وهي األسماء المتمكنة واألفعال 
فاتخذوا مقياسا يعرفون به أبنية ، المتصرفة ، فوجدوا أنها ال تقل عن ثالثة أحرف إال لعلة 

إعالل  قلب أو الكلمات العربية األصول والمزيد فيها ومعرفة ما طرأ على الكلمة من حذف أو
ل، وسموا ذلك المقياس الميزان. وجعل الصرفيون الكلمة المكونة من ثالثة أحرف أساسا إبدا أو

والتزموا في هذا الميزان أن تشكل الكلمة بنفس الوزن من حركة أو سكون أو تقديم لهذا الميزان 
فاء الكلمة  وسموا الحرف األول، أو تأخير . كما جعلوا األصل الفعل الماضي الثالثي )فعل( 

: الكاف يسمى الفاء ففي كلمة كتب مثال  لث الم الكلمة .ارف الثاني عين الكلمة والحرف الثوالح
 في الميزان ، والتاء تسمى العين والباء يسمى الالم.

 ميزان على ثالثة أحرف :وضع ال سـبـب -

العلماء  باستقراء األبنية األصول للكلمات العربية وجد أن أغلبها ثالثية األصول ولهذا عد   
سر في اختيار هذه لى الفاء والعين والالم .والمات ثالثة أحرف ووقع اختيارهم علأصول الك
 ما يلي:هو (ف،ع،ل ) الحروف

 . أن لفظ )فعل( أعم جميع األفعال ويطلق على كل حدث  -

أن هذه الحروف الثالثة ف، ع، ل، قد توزعت على الجهاز النطقي من أوله إلى آخره.، فأخذ  -
 صرفيون الفاء من الشفتين والعين من الحلق والالم من اللسان.ال

أحرف علة ، ذف كاألفعال التي أصولها حروفها ، فليس فيها حرف يتعرض للحصحة  -
 كاألـلف والواو والياء. فاألفعال المعتلة قد تتعرض إلعالل أو قلب أ و حذف أو نقل.

 االعتبارات التي تدخل في الميزان الصرفي: -

بعينه، ل بفاء الميزان ، والثاني وإذا كانت الكلمة ثالثية توزن بمقابلة الحرف األ -        
ال : كلمة َخَرَج تكون على ة الموزون في الحركة والسكون . مثوالثالث بالمه ، وتصور بصور

وقُْفٌل على وزن فَعََل، وَشِرَب على وزن فَِعَل، وَصعَُب على وزن فَعَُل، وَرُجٌل على وزن فَعٌُل، 
 وزن فُْعٌل، وهكذا..

 :الميزان الصرفي والزيادة  -      



وهذا النوع يوزن مع زيادة الم ، إذا كانت الزيادة أصلية )أي جميع حروف الموزون أصلية( -1
 بَْيَدرٌ فَْعلََل، و:  إنهما يأتيان على وزنثانية لالم الكلمة إن كانت رباعية مثل: َدْحَرَج وبَْعثََر ف

، وبُْرثٌُن على وزن : فُْعلٌُل ، وِدْرَهٌم على وزن : فِْعلٌَل ، وقَِمْطٌر على  وَجْعفٌَر على وزن : فَْعلَلٌ 
. وإذا كانت الك أفعال خماسية األصول وإنما وال يوجد في العربية  -لمة خماسية وزن : فِعَلٌّ

في الميزان مثل :  ن بزيادة المينزفإنها تو  -خماسي األصول مقصور على األسماء فقط 
 وهكذا.....،  وَجْحَمِرٌش على وزن : فَْعلَِللٌ ، وقُذَْعِمٌل على وزن : فُعَل ٌِل  ،َسفَْرَجٌل وزنها : فَعَلٌَّل 

إذا كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي : سواء كان ذلك لإللحاق مثل : َجْلبََب وهي  -2
لحاق بتكرار العين مثل : قَطََّع، يكون وزنها إن كانت بـ: َدْحَرَج أم كان التكرار لغير اإلملحقة 

ملحقة بتكرار الالم مثل : َجْلبََب وَجْوَرَب على وزن : فَْعلََل. وإن كانت الزيادة لغير اإللحاق 
 فوزنها : فَعََّل مثل : َكسََّر وَحسََّن بتضعيف العين. 

فإننا نزن الكلمة مع اإلتيان صلي إذا كانت الزيادة غير أصلية وال ناشئة عن تكرار حرف أ -3
بالزائد في موضعه. وحروف الزيادة عشرة : األلف والهمزة والهاء والسين والميم والنون 
والالم والتاء والواو والياء، وقد جمعت في عبارات مثل :سألتمونيها ، اليوم تنساه...وتدخل 

، قَاتََل ، اْنَكَسَر ، تَقَدََّم ، اْستَْخَرَج حروف الزيادة على األسماء واألفعال.ففي األمثلة : أَْكَرَم 
 . فوزنها على التوالي : أَْفعََل ، فاَعَل ، اْنفَعََل ، تَفَعََّل ، اْستَْفعَلَ 

 وفي األمثلة : كاتٌِب ، ُمْستَْخِرٌج ، َمْعروٌف ، فوزنها : على التوالي : فَاِعٌل ، ُمْستَْفِعٌل ، َمْفعُوٌل.

في كل واحدة حكمها   زيادتان وكل واحدة منهما من نوع الحظتَ وإذا حدثت في الكلمة  -4
الخاص فكلمة اْحَرْنَجَم تأتي على وزن اْفعَنلََل فأصلها َحْرَجَم )فَْعلََل(وزيدت عليها الهمزة 

 .تضعيف العين وفيها زيادة الهمزة والواو و وكلمة اْعَشْوَشَب وزنها : اْفعَْوَعَل ، لنونوا

 الميزان الصرفي والحذف: -

 كان بالكلمة حذف وجب أن يحذف من الميزان ما يقابله: إذا -

 ُخْذ على وزن: ُعْل. -حذف الفاء نحو:   -1       

 على وزن: ِعْل. قِفْ  -                                

 على وزن: َعْل  َهبْ -                                

 ، َوقَف ، وَهَب .وأصل الكلمات: أَخَذ 

 .قُْل على وزن: فُلْ  -حذف العين نحو:  -2      

  بِْع على وزن: فِْل. -                              

 .)يبيع في المضارع( ، بَاعَ  )يقول في المضارع(وأصل الكلمتين: قاَل

 اِْسَع على وزن: اِْفَع.  -حذف الالم نحو:  -3    



 اِْرِم على وزن: اِْفعِ. -                          

 راعٍ ، راٍم ، قاٍض على وزن: فَاعٍ. -                          

 قاِضي.، ارِمي ، راعي ،  اسعَىوأصل الكلمات: 

 ِف على وزن: عِ وأصلها َوفَى. -حذف الفاء والالم نحو:  -4     

 ى.عِ على وزن: عِ وأصلها َوعَ  -                                   

  ِق على وزن: عِ وأصلها َوقَى. -                                   

  الميزان الصرفي واإلعالل: -        

 إذا حصل إعالل في الموزون فإن الكلمة توزن بحسب أصلها أي قبل حدوث اإلعالل.

 إذا حصل في الكلمة إعالل بالقلب نحو:  -1        

)قََوَل( تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا وصارت )قَاَل(.  اقاَل وزنها: فَعََل ، أصله
 وكذلك: قَاَم فهي على وزن: فَعََل.

 )بَيََع(. اباَع وزنها: فَعََل ، أصله

 )َسَمَو(. اسَما وزنها: فَعََل ، أصله

 )قُِوَل(. وهكذا..... اقِيَل وزنها فُِعَل ، أصله

 نحو:  نقل حركة حرف إلى حرف آخر (إعالل بالنقل ) وهو إذا حصل  -2     

إلى ما  )الضمة(اويَقُول ويَُهون فوزنهما: يَْفعُُل ألن أصلهما )يَْقُوُل ويَْهُوُن( فنُقلت حركة الو -
 قبلها وكذلك نقلت سكون ما قبلها إلى الواو.

)الكسرة( إلى ما الياء ( فنُقلت حركة يَبِيُع ويَِصيُح وزنهما: يَْفِعُل ألن أصلهما )يَْبيُِع ويَْصيُِح  -
 الياء. قبلها وكذلك نقلت سكون ما قبلها إلى

 إذا حصل إعالل بالقلب والنقل نحو:  -3   

يََخاُف فوزنها: يَْفعَُل ألن أصلها )يَْخَوُف( فحدث إعالل بنقل حركة الواو )الفتحة( إلى ما   -
 قبلها، ثم إعالل بقلب الواو ألفا لمناسبتها لحركة الفتحة.

نَاُل وزنها: يَْفعَُل ألن أصلها )يَْنيَُل( فحدث إعالل بنقل حركة الياء )الفتحة( إلى ما قبلها، ثم يَ  -
 إعالل بقلب الياء ألفا لمناسبتها لحركة الفتحة.

فحدث إعالل بنقل حركة الواو)الكسرة( إلى ما  ُمْستَِحيٌل وزنها ُمْستَْفِعٌل ألن أصلها ُمْستَْحِولٌ  -
 بقلب الواو ياًء لمناسبتها لحركة الكسرة.قبلها، ثم إعالل 



             

 الميزان الصرفي واإلبدال: -                

 إذا حدث في الكلمة إبدال يتم وزن الكلمة على أصلها نحو: 

 اْضَطَرَب يأتي على وزن: اْفتَعََل ألن أصله اضتََرَب.

 .يأتي على وزن: اْفتَعََل ألن أصله اْصتَبَرَ  اْصَطبَرَ 

 يأتي على وزن: اْفتَعََل ألن أصله اْزتََهَر. اْزَدَهرَ 

 اد عى يأتي على وزن: اْفتَعََل ألن أصله اْدتَعَى.

 ألن أصله اْزتَِهارٌ  الٌ عَ على وزن: اْفتِ يأتي  اْزِدَهارٌ 

 فتوزن بعد فك  اإلدغام نحو: (المضع فة) في الكلمة إدغــاموقد يحدث  -

َشَدَد ، َصبَّ وزنها فَعََل ألن أصلها َصبََب ، اْستَعَدَّ وزنها اْستَْفعََل ألن  َشدَّ وزنها فَعََل ألن أصلها
 َدَد ، ُشدَّ وزنها فُِعَل ألن أصلها ُشِدَد.أصلها اْستَعْ 

وإذا حصل  قلب مكاني في الكلمة )وهو نقل حرف من الكلمة من مكانه إلى مكان آخر من  -
 نحو:  نفس الكلمة( حدث مثله في الميزان

 َجبََذ وزنه فَلََع ألنه مقلوب َجَذَب )فَعََل(.

 ألنه مقلوب يَئَِس )فَِعَل(. أَيَِس وزنه َعِفلَ 

 وزنه فَلََع ألنه مقلوب نَأَى )فَلََع(.  نَاءَ 

 الحادي وزنه العَاِلُف ألن األصل هو الواحد )الفاِعُل(. 

 آبار وزنه اَْعفَاٌل ألن أًصل الكلمة أْبآٌر )أَْفعَاٌل(.

 َطأَْمَن وزنه فَْلعََل ألن أصله َطْمأََن )فَْعلََل(.

 

  

 

 

 

  



 

 

                       


