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 فَيْعِلٌ أمْ فَعِيْل

 للشيخ محمد حسن آل ياسين

 )عضو المجمع العلمي العراقي(       
 

العربيية الصصيي،ة   بنية والصيي ضمَّْت من األفيما ضّمت المعجمات اللغوية 
يقاع والجير؛  ثييير الايلاول واعمياعمال  يعيمل  يللًا ييير  لييل مين بناًء جميل اإل

يِّل وَمييِّل  وويو بنياءه  ويب معليغ اللغيويين هلي   ني  المصرلات  ن،و َطيِّب وَصيِّب وجَ 
 لييي    بعيييل ااصيييا عغ جميعيييًا «َفِعْييييل»  وخيييالل اليييبعل فيييى  لييي  فييير    نييي  «َفْيِعيييل»

يي» -ثمييا يقييول ميييبوي   –ن العييرب اخاصاصيي  بالمعاييل لون يييير   أل ون  ييل يخص 
ون ب  يير  يير المعال المعالَّ   .(1)«ببناٍء ع يخص 

نعيش اليوغ مر،لة اإل،ياء الجليل لاراينا اللغوي  والعمل  ل  اناقاء ا يولما ُثنَّ 
ميييي؛  لصيييال المعيييانى الم،ليييية  وبخاّصيييٍة فيييى مييييلان الاعرييييب والارجمييية  ون،ييي؛  بم

وزان العربيييية المييي يورا  ولرامييياعا باعمييي  بنيييية واألال،اجييية هلييي  الو يييول  لييي  ثيييل األ
معيييان  لياميييّن  لنيييا امييياعمال ميييا صييي َّ امييياعمال   منعيييا  والقييييا؛  لييي  ميييا يجيييوز وا 

مييياعرل وييي    مثنيييت اإلفيييالا  ر ييييت  ن  ا؛  ليييي   واإلفيييالا مييين ثيييل  لييي  ميييا القيييي
م   ن  وفَّي  المم لة اماعراضًا عاماًل فى و   الصص،ات  و ن  للى بللوي فيعا   

 ن عاء الل  اعال .ههل  ما ينصع ويجلي 
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ار الب،ث وبييان اآلراء واأل وال في   ّلًا  بل اللخول فى يمي جل من الراج  ج

 ن ُ  يييلِّغ بييين يلييي  جريييلًا مصصييلة اضييغ اليي  المصييرلات المعيييار هليعييا  مقابميية مييين 
بعل اماقراٍء واميايعاٍب ايامَّْين  لّنييًا منيى ب وميية البيلء بي ل    «لمان العرب»معجغ 

الناائج  خالل من ثبير الصائيلا فى ضمان مالمة األ،ثياغ وصواب  لميا ياراب  لي 
 ا واعماععال بعا فى مطاوي ال،ليث يالرجوع هليع

ايييييييار  و ييييييل يخصَّييييييل ميييييييل خفيييييييالن ميييييييِّ  اع» أسو 
لعا صييييييييييييي... والمَّييييييييييييييِّئة  الخطيئييييييييييييية    َوييييييييييييييِّن

 .«ِيمتْ َمْيِوئةه  فُقِلبت الواو يياًء وُ لْ 
بييييييييو  بيليييييييية ميييييييين    -ميييييييييل َميييييييييِّل  –َطيِّيييييييي ه » أطي

 .«َفْيِعلُ  ... ووو اليمن
  الَ،َميين العيئيية -   ليي  ميييال َويِّيي –الَعيِّييُ  » أهي

 .«من ثل عىء
صييل ت يَيِّييب ... ويَيِّييبه ثييان فييى األبْئييره  ا»  ثوب

 .«يَْيِوب
 .«َمَطر َصْوبه وَصيِّب» صوب

 .«الطَّيُِّب  خالل الخبيث» طيب
 .«رُجل وائب وَوُيْوب ... وَويَّب» هيب

ت  و صييل  وييو َصيييِّت وصييائب  ثميِّييٍت ومائيي» صوت
 .«  َفُقِلب وُ لِيغالواو  وبناؤ  َفْيِعل

 .«رُجل َميِّته وَمْيت» موت
 

 .«ىءطِ    ي بَ -بالاعليل  –رُجل َريَّث » ريث
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يِّييث   ليي  يَ الَغيِّييث  َ ييْيَلغ الميياء. وفَييَر؛ه  و » غيث
 .« ا جاء  َ ْلوه بعل َ ْلوهالاعبي  

 .«علَبَ؛ بعُض   ل  ب... الاَ  َعَجر َليِّث» لوث
...  صيييل  اليييواو الصَيييْيج مخصَّيييل مييين الصَييييِّج  و » فوج

 .«ميل وان يعون فعو َويِّن
 .«وِ عيَّة َريِّ،ة ... طيِّب الري  ... َيْوغه َريِّ » روح
 .«َ ْلغه َنيِّ   عليل» نيج

 .« ي  َ ويّ  -بالاعليل  –يِّله  رُجل » يدأ
صيييل   رَّليء   لييي  َفْيِعيييل  و الَجيِّيييل  نقييييل الييي» جود

َجْييييِول  فُقِلبيييت اليييواو يييياًء عنثمييياروا ومجاوراعيييا 
 .«ء  يغ ُ ليمت الياء الزائلا فيعااليا

صييل  ميين ميياَل َيُمييول فعييو َمييْيِول   ...  المَّيييِّل» سود
اليياء المياثنة  بلعيا  ييغ  فُقِلبت الواو يياًء ألْجيل

 .«ُ ليمت
 .« ا ُ ْلَا  ماَوَل َ هالَقيِّل  ال ي » قود

 .«يِّر  الَغيْغ ينَع  مع المطرل،َ ا» حير
 .«رُجل َخْيره وَخيِّر» خير
الزَّيِّيييييييييُر مييييييييين الرجيييييييييال  الغضيييييييييبان الُمقييييييييياطع » زور

 .«لصا،ب 
 .«... ثيَيِّب  بين َبْلر والملينة َميِّر» سير

 .«َعيِّر  َ،َمن العارا ووى العيئةرُجل » شور
ورارُجل َصيِّر» صور  .«   ي َ،َمن الصًّ

 .«اأُلْمواُر من الر ماا ال،اِ  ُ ر  الَقيِّ » قور
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 .«ْضر   فى ،ُ ي ا رفع َ َنبَ هر  الَصَرُ؛ يالَثيِّ » كور
 .«ناَر فعو َنيِّر  و نار فعو منيريقال  » نور
با» هير ... و يل  ِويره وَوْيره وَويِّره  من  مماء الصَّ

 .«العَّمال ءمما من 
وَويييِّن ولَييْين  ل َويْينٍ الَ،ْييُز اخصيييل الَ،يِّيز  مييي» حوز

 .«وَليِّن
 .«بمعن  رئي؛ –ميل َ يِّغ  –َريِّ؛ » س أر 

 .«وو َثْي؛ه وَثيِّ؛» كيس
 .« ا َثبر وَرلَّ هفالن َريِّش وَرْيش  و ل  » ريش

 ا ثيييان مخلوطيييًا مييين َ،لييييٍل هَميييْيل َخييييِّل  » خيض
 .«نيث و،ليل  ثير 

ِول  فُقِلبيييت اليييواو صيييل  َرْيييي ييييالغ َريِّيييل  و » روض
 .«اًء وُ ليمتي

 .«وما َ يِّضان  ثما يقال َبيَّعان» قيض
 .«العَّيِّط  َفَر؛ه » شيط
 .«انااَط   ي َبُعَل  فعو َنيِّطه » نوط
ن اِصيييل هلييي   النَّييييِّط  العيييين فيييى البئييير  بيييل » نيط

 .«القعر
 .«لبائع والمعاريالَبيِّعان  ا» بيع

  
 .«فالن َايِّع   ي مريع هل  العر» تيع

وما ُماعايعان ومعاا ان فيى لار  و  رل  » شيع
. وثيييل وا،يييٍل منعميييا ..  ا ثانيييا عيييريثين فيعييياه
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 .«َعيِّع لصا،ب 
 «.ي طائع رُجل َطيِّع  » طيع
 «.ْمَوغ َميِّ   يُموغ فى ال،ل  طعاغه » سوغ

 «.ْاباعه...  طعاغه َميِّ  َليِّ » ليغ
 «.َعيَِّصة القوغ  طليعاعغ» شوف

ييييييِّ » صيف   ل  المطييييير الييييي ي يجيييييىء فيييييى فصيييييلالصَّ
يل  والنبات ال ي يجىء في   «.الصَّ

 صيياب  َطييْوله ميين العيييطان وطييائل وَطيِّييل » طوف
   ي -خييييييييييرا  لييييييييي  الاخصييييييييييلاأل –َوَطْييييييييييل 

 «.َم؛  
 «.رائعغابن الَعيِّل الَعْبلي  من عع» عيف
   ي -اعيليل اليياءب –يقال  و   مائة وَنيِّيل » نوف

 «.زيالا
 «.  ثلِّ عىء   فَضُل   ووو َفْيِعل فُ ليغَريِّ » روق
ْيي    ي  – لي  َفْيِعيل  –رُجل َريِّ  » ريق و لي  الرِّ

 «.لغ ُيْصِطر
 «.الري   يِّ  من الم،اب  ما َطَرَلاْ المَّ » سوق
 «.ان فعو َضيِّ ضا  المث» صيق
... وثيييي ل   ...  ي  و اعوييييي  رُجييييل ُ َو َيييية» عوق

 «.َ يِّ 
  َ يِّييييي   ثييييييل  ليييييي   ليييييي  َليِّيييييي رُجيييييل َضيييييييِّ » لوق

 «.اإِلْاباع
مزا وَثْمر الياء   ال الخليل  األيِّل  بصا  الع» ولأ
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 «.ن  يؤول هل  الجبالأل نما ُممِّى َ يِّالً ا  و 
 «.اليَّيِّل  َ،عيش» ثيل

يقييال لليي ي ُيَ،ييال  لييي  بييالَ، ِّ  َ،يِّييل  واليي ي » حول
 «.النال،والَة  َ،يِّل  وُوما الَ،يِّ  يقبل

 «.َطيِّلة الري   َنيَِّ،ُاعا» طول
 صيُل  َ ْييِول فيُ ليغ ... و  الَعيِّل  واِ،ُل الِعَيال» عول

 «.... والياء في  منقلبة  ن الواو
 «.الَعيِّل  الَصقير» عيل
 «....  ل  َفْيِعل رُجل َفيِّل الل،غ  ثيير » فيل

ْصييُل َ ْيييل َ يِّييل بالاعييليل  ميييل َميييِّل ميين ميياَل  » قول
ويييييو الملييييي  النافييييي  القيييييول واألمييييير  ... و  ُميييييولي
 «.ْيِعل  من القول  ،ِ َفت  يُني ِول  فَ يْ  َ  صُل  و 

 «.ماله وَميِّل   ل  َفْعل َفْيِعلوو » مول
ن  وات اليواو  ُصييِّر واوويا يياًء ألالنَّْيل  من » نول

صيييل  َنْييييول  فييي ليموا الييييواو فيييى اليييياء فقييييالوا  
 «.َنْيلَنيِّل  يغ خصَّصوا فقالوا 

...  األيِّييييييغ ميييييين النميييييياء  الاييييييى ع زو  لعييييييا» يمأ
 «.َفْيِعل صل  و 

 «.َ يِّغ األمر  ُمِقيم » قوم
 «.رُجله َبيِّن  َفِصي » بين
 «.... فعو َليِّن لان بث ا» دين

 «.رُجل َ يِّن  مريع الُبثاء» عين
 «.َفْيِعل ... ووو رُجل َلْين وَليِّن» لين
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   ي َميْعل  وَويْين - ل  َفْيِعيل –عىء َويِّن » هون
...  ... وَوييييِّن َفْيِعيييل مييين العَيييْون -مخصَّيييل  –

 «.و ين  واو
امييييييغ  –ثَميييييييِّل  –... وَعيييييييِّ   الجمييييييع  عيييييياءه » شوه

و يييييييياء نييييييي  َعيييييييْيِو   فُ بيييييييللت اليييييييواه...  للَجْميييييييع
 «.عنثماروا ومجاوراعا الياء

 «.... َفْيِعل الَصيِّي   الَجيِّل األْثل» فوه
 «.الَبِرُغ ب،يلا  ع ياوجَّ  لعا الَثيِّ  » هكي

ِثيَّيية» موه َميِّعَيية وماَويية  لعيير ... فعييى  ماَوييت الرَّ
 «.ماؤوا وثير

و يييل مييّر  ثرويييا  «َطيِّيي ه   بيليية  بيييَوْزن َفْيِعييل » طوى
 .«فى طي 
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ن وزن  صا،صيية فييى الجريييلا المييالصة اليي ثر ن  بييرز مييا ارعييلنا هلييي  القييراءا اله

جميييياع المعجمييييات الاييييى جمييييع َعييييْمَلعا ابييييُن منلييييور فييييى لمييييان إب –  المصييييرلات ويييي 
.«َفْيِعله »وو  -العرب ر الاصري  ب  والنص   لي  ثما مرَّ    وو ا ما اثرَّ

وثان  ل  وب هل  ميل  ل  فى اخاييار اليوزن فييى القيول القاطييع بي  ُثيل  مين 
   وثيييييييييييييييييييير(5)وابيييييييييييييييييين جنيييييييييييييييييييى (4)وابيييييييييييييييييين  ايبييييييييييييييييييية (1)وميبويييييييييييييييييييي  (2)الخلييييييييييييييييييييل

 ييرويغ.

ن هللغيويين والبيا،يين المعنييين  بييل ولثينَّ  لي  ليغ يثين موضيع ااصييا  جمييع ا
فيعغ َميْن  ويب مي اوب  خير  فيى ا،لييل وزن ويي   المصيرلات واخاييار ميا رجي  لليي  

 منعا. و ل و عنا  ل  يالية آراء فى و ا الع ن نوجزوا فيما ي ايى 

 لي  ع  ف  الرأي األول: 

 َفِعْيييل»الصَييرَّاء  و ييل رو  األزوييري  نييي   ولييي  فييى الَقيِّيييغ  ويييو   والقائييل بيي  وييو
صييل   َييِوْيغ  وثيي ل  َميييِّل َمييِوْيل وَجيِّييل َجِوْيييل  بييوزن َلِريييل وثييريغ. وثييان يلييزمعغ  ن  

يجعلوا الواو  لصييًا عنصايام ميا  بلعييا يييغ يمقطييووا لمثونعييا وميثون الاييى بعيلوا  فَلّميا 
 لييييي  اليييييياء ليثميييييل بنييييياء  ْيل  لييييي   وزن َفْعيييييل  فيييييزالوا ييييييياءً فعليييييوا  لييييي  صيييييارْت َمييييي

 .(6)«ال،رل
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بنييية العييرب   لييي؛ فييى»نيي   اء بيي ل  بييل   ليين  اطعييًا جازمييًا  ولييغ يثاييل الصيير 
نميييا جييياء َفْيِعيييل  مييييل َضيييْيَرل وَخصْيصييي  هع ُيْعيييَرل فيييى الثيييالغ َفْيِعيييل  »و (7)«َفْيِعيييل

 .(8)«وَضْيَغييغ

 ورل فيييييى لميييييان العيييييرب مييييين جميييييع َمييييييِّل  لييييي  مييييياَلاويؤيِّيييييل ر ي الصيييييّراء ميييييا 
... ييلل  ْييل  وويو ميييل َميِرّي وَميرااعِ فَ ن اقلير َمييِّل   أل-بالا،ري  –اقلير  َفَعلة » 

 .(9)«ع  ل  ميائل بالعمزا  ميل  ِفْييل و فائل وَابيع وَابائعمن  ُيجْ   ل  

 الرأي الثاني: ف عِّل

ن ه ثيير  ييولعغ رّلًا  ليي  َمييْن  ييال  و زوييري  يين  وييل الاصييريل  و ييل روا  األ
ن ثيان ه» يالوا   «يغ  لَيموا الواو فى اليياء  َفْيِعلَميِّت ثان اص،ي،  َمْيوت  ل  »

 يل  لمنييا  ن  يامي  ويي ا  »  فقييل لعييغ  «ن يثيون َميِّييت  لي  َفعِّييل  ليُاغ فينبغييى  ثميا
 .(11)«من  ل  اللصلولثن ارثنا في  القيا؛ مخافة اععابا   فرللنا  هل  لصيل َفْيِعل 

 الرأي الثالث: ف ي ع ل

يين  ييال   ... ُييِّييرت ال،رثيية  وييو َفْيَعييل  »-ولييغ ُيَمييمِّ  –و ييل روا  ميييبوي   مَّ
و يالوا  َ َميوي  و يالوا  ع ايراوغ  يالوا ِبْصيري   ُييِّير اعميغ    اهن ال،رثة  يل اُْقلَيب أل

 .(11)«ة َفْيَعلري  فث ل  َييَّروا ،رثصل  الصا   و الوا  ُلوْ  ُ ْخت و 

                                                           

 . 9/161اع يب اللغة  ( 7) 
 . 485 لب الثااب   (8) 
 لمان العرب  )ارثيب مول(. ( 9) 
 )ارثيب موت(.  14/142اع يب اللغة  ( 11) 
 . 485  وميل  فى  لب الثااب  2/172الثااب  ( 11) 
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نيي  امييغ موضييوع  نمييا لييغ اُييْلَيغ فييى الوا،ييل ألا  و »ابيين بييرِّي فييى َضييْيَون  و يييال 
...  ولي؛  ل  َوْج  الِصعل  وث ل  َ،ْيَوا امغ رُجٍل  وفياَرَ  َويِّنيًا وَميِّايًا وَمييِّلًا وَجيِّيلاً 

 .(12)« يال  وَضْيَون  َفْيَعله 

ل  يييغ َييَّييروا ال،رثيية بقوليي   صييل  َفْيَعيي يبويييي   ليي  وييؤعء القييائلين بييي ن َورلَّ م
روا من ال،رثة باطرال لَغيَّي  ا  رلَت َفْيَعل من ُ لُت ُ ْلَت  َ يَّل  فليو ثان ُيَغيَّر عىءه»

  ثانيييت الثميييرا مطَّيييرلا هن ُيْ،َميييل َمييييِّل  لييي  َفْيِعيييل  ال،رثييية واونيييا. فعييي   اقويييية أل
 .(11)«ثييرا

صيل بنياء َجيِّيل وَمييِّل وميا   يوال فيى اعييين  ربعية آراء  و  ووث ا اجامع ليلينا 
 عابععما وجر  مجراوما.

 –صل و   المصرلات  ن  ل خر  لنج هل  الجريلا المابقة ال ثر مرا  يغ نعول
ل وِ ي َميييْ  ويييو باليييياء  بييل الييواو   –فييى ر ي المعجمييات المجمو يية فييى لمييان العييرب 

غ  و ل اثرر النص  ل   ل  فيى اللميان َ يِّ فى َميِّل  وَرْيِول فى َريِّل  وَ ْيِوغ فيى 
لانْت الييييياء واليييواو بمنزلييية الايييى اييي نه»نيييصَّ  ليييي  مييييبوي   يضيييًا بقولييي   ميييرارًا  ثميييا 

لمناعغ. فلما ثانت الواو ليي؛ بينعيا  ما  ل  ياوما وَمَمرِّوهمخارُجعا لثيرا اماعمالعغ 
ل  وَرْفيُع اللميان مين ا،يوبين الياء ،اجز بعيل اليياء وع  بلعيا  ثيان العميُل مين وجيٍ  و 

خيييل   نعيييا الغالبييية فيييى القْليييب ع اليييواو  أل َخيييلَّ  لييييعغ  وثانيييت اليييياءُ  موضيييع وا،يييل 
صييلعما َمييْيِول  نمييا ا  فييى َفْيِعييٍل  َميييِّل وَصيييِّب  و  لل  و ليي   وليي بععا بيياأل ليييعغ لعيي
 .(14)«وَصْيِوب

 

                                                           

 لمان العرب  )ارثيب ضون(. ( 12) 
 . 2/172الثااب  ( 11) 
 . 2/171  الثااب (14) 
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ل يًا  فقييجميياع وااصييا   يضييهغ يثيين موضييع يولثييينَّ ويي ا الاصييريل  و الاخييريج ليي
نمييا ثيييان َميِّيت فيى األصيل  َمْويييت  ه» ين جما يٍة لييغ ُيَميمِّعغ  يولعغ  رو  األزويري 

 .(15)«الواو ويقَّلنيا  فقلنيا َميِّيتمييل َميِّل َمْوِيل  ف ليمنا اليياء فى 

  الييييياء  و ا خرويييا  نعيييا ليييي؛  ا يييييير  ن وييي ا الخيييالل فيييى اقيييلغ اليييواو  لييي
 ن العيييرب وليميييت ليييي  آييييار  مليييية  ات عييي ن  ألل  وميييية اميييال ى الو يييول والا مييي 
،ييل واألوليي  فييى موضييع وا  ا وجييلوا فييى ثلمييٍة يييياًء وواواً ه» -ثميييا رو  األزوييري  -

،ييلاوما فييى األخيير  وجعلييوا اليييياء وييى الغالبيية  ثانييت  بييل همنعمييا ميياثنة   ليمييوا 
  ييغ ضيرب ميياًل لي ل  «فى ثلمات َعواّ  ُارو  ميل الصاوَّا والعوَّا الواو  و بعلوا  هعّ 

صييل واأل... ولوياُيي  َلّييييًا وعييويا  َعّييييًا   صييل َمييْيِول وَمْيييِوتَميييِّل وَميِّييت  األ»ثلماييى 
 .(16)«َعْوييًا وَلْويياً 

 ن  فالجييلير بالب،ييث واللراميية والنقيياش وييو الموضييوع األول الماعليي  بييوزن ا  و 
ن بييين اليي  اآلراء  َفْيَعييله  و اليي  المصييرلات  لا،ليييل اليير ي األْوليي  بالا يييييل والقبييول ميي

 َفِعْيل  و َفعِّل؟
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- 3 - 
بل من الامعيل ل ل   و بل اخايار القول األرج  والر ي األ و  فى المم لة  ع

 ئيَمْين ر بعرل  مرين 

 األمر األول:

،مييل معنيي  الصا ييل  و ومييا ثييان  ليي  عيياثلاعما ي« َجيِّييل»و« َميييِّل»ن بنييياء ه
ا  لييي   لييي   ييييلل مييين النصيييوص والعيييواول نييي ثروا فيميييا يّلنييي  و يييل ل«فاِ يييل»صييييغة 
 يي اى  

بصاِ يييٍل ،يييين  يييالوا عييياِول  فَيييْيِعالً  يييالوا َميِّيييت و ميييوات  عيييبَّعوا » ييييال مييييبوي    - 
 .(17)«ال وَثْي؛ و ثيا؛يْيله و  ل  ل   َ يو ععال  وم

 .(18)ْ،ياز وَبيِّن و ْبيان   وث ل  َ،يِّز و -َ يِّل وَثيِّ؛مخصَّل  -

ى َجْمييع يفيي (19)«ييياع وِاجييارال  ثمييا  ييالوا جِ ييوا  طيِّييب وِطَييياب وَجيِّييل وِجَييي اليي» -ب
 جائع وااجير.

  مييييييل  ائييييييل و ييييييالا و ائيييييل ثييييي ْنعغ جمعيييييوا ميييييائلاً » جمعيييييوا َمييييييِّلًا  لييييي  مييييياَلا - 
  وثييي ل  َ يِّييييغ و اميييية وَ يِّييييل و اليييية وَبيِّييييع وبا يييية وَضييييِّ  وضا يييية  (21)«و الا

 .(21)وبائيع وضائي   ائيلوث ن  َجْمع  ائيغ و 

 

                                                           

 . 211  2/211الثااب  ( 17) 
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 لمان العرب )ارثيب بييع وضي  ومول(. ( 21) 



 - 17-  

َثْيُمييون  وُيييرال بعييييا  اليييوا  َوييْينه وَوْيُنييون ولَييْين وَلْيُنييون وَ ْيييل وَ ْيلُييون وَثييْي؛ و  -ل
  ولو ثان الُميرال َفْعياًل فيى األصيل «ولثن  ُخصِّل وُ،ِ ل مني »صلعا الميقَّل   
« يُِّعييونبَ »مييالمًا ثقوليي  ًا . وَجْمييُع الميقييل منيي  جمعيي(22)«فالاثمييير فييي   ثييير»
 ْعِب  َجْمَع فا ٍل ثميا ع يخصي .يُ 

ورلت فى لمان العرب مصرلات ثيييرا مين وي ا البنيياء مرالفيية لصييغة الصا يل   -وي
 وو    ميلة منعيا 

 رُجله وائب وَويِّب.   ويب
 وو َصيِّت وصائت.   صوت

يان بابي  ... ثي و وغ َمْوا  و موات وَميُِّاون»َميِّت ومائت    موت
ا  ثييييرًا  ييينن العييياء اييلخل فييى  بييالواو والنييون  أل الجمييع

اِ اًل فى الِعيلَّا وال،رثية والميثون  فلّما طاب   لثن َفْيِعالً 
 «.رو   ل  ما  ل ُيْثَمر  لي  فا لثمَّ 

   ثي؛
مييييًا  ليييي   فعييييال ... ثمَّييييروا َثيِّ  والجمييييع  ثيييييا؛»َثيييييِّ؛ 

 «.َاْعبيعيًا بصا يل
 ئل وَصيِّل.صال الثبُش ... فعيو صا   صيل

 صاب  َطْوله من العَّيطان وطائل وَطيِّل.    طول

 .... وضائ  ضا  المثيان فعو َضيِّ    ضي 

 .... والقيا؛ مائل وَميِّل وو مياله    مول

 ... فعى َميِّعة وماوية. ماوت الرَّثيَّة   مو 

 األمر الثاني:
                                                           

 . 2/211الثااب  ( 22) 



 - 18-  

ى الِصعيل  ولنييا  لي   لي  هنَّ البنياء ال ي ُنعن  بب،ي  ي،ميل معني  المبالغيية في
 عاولان صري،يان 

 ّمييييا َفْيِعيييل »مييييبوي      ييييال (21)ثونيييي  بمنزلييية َفّعيييال  وويييو مييين صيييي  المبالغييية - 
 .(24)«فبمنزلة َفّعال  ن،و َ يِّيغ وَميِّل وَبيِّيع

و ييل »   ي   يييال ميبوييي(25) يضيياً  ميين صييي  المبالغيية ى  ووييلْيييَفعِ ثونييي  بمنزليية  -ب
)و ْ،َيْينيا   ر والمؤنث مواء   يال الل  جلَّ و يزَّ يالم ثَّ  جياء عىء من َفْيِعل فى

ابيين و ييال  .(26)«ة َمييِلْي؛ وَجِلْيييلي... جعلييو  بمنزليي َريِّييل ةيبييي  بلييلًا َمْياييًا( ونا يي
ل  ي... َمييوَّوا بييين الم ثييير والمؤنييث  ألنَّ وزن َميِّييت َفْيِعيي  رله َمْيييت»ميييل   

 .(27)«ِعْيلُمْجر  فَ  غ مّما ُيْجُرون َفْيِعالً يوو

 
- 4 - 

و نلميا ااَّض  المم لة بثلِّ  طرافعا وجوانبعا  وامياوفى ويي   المقيلِّمات ،قَّعيا 
  «َفِعْييل»ة لعي   المصيرلات ويو يمن الص،ص والا ميل  نجييل  ن  رجي  األوزان الم،املي

ْن  ال بي  َمْن  يال و طع َمْن  طع.ين يير  و و   و المرجوم وا 

ل القيائلون ب صيالا  باغييير ،رثاي   ثمييا ُييِّيرت ال،رثيُة فقل ا اير  (لعَ َفيْ )ا ي م
فى َبْصرّي وُ ْخت وُلْوري   ي  ن  يير موجول  ل  صعيل الميزان اللائيير والانليير 

 المباعر.
                                                           

 . 1/56الثااب  ( 21) 
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يييييييل)ا يو مييييييي  فعيييييييو وزن  يييييييائغ فيييييييى  الييييييييغ الييييييي ون  ولثنييييييي  مايييييييرو   ملّييييييييًا  (َفعِّ
 «.مخافية اععابا »

ِعييل( فقيييل مياَ ْانا هلييي   رائييين ماعييللا نجملعييا فيمييا (  ليي  )َفيْ اييرجي  )َفِعْيييلو مييا 
 ي ايى 

 ميين  نَّ العييرب  يييل  ْجييروا فيييِعالً    وابيين ميييل  فيمييا ميييرَّ ميييا ا اييرل بييي  ميييبوي - 
 ُمجر  َفِعْيل  وجعلوا الميِّت والريِّل بمنزلة المَِّلي؛ والَجِلييل.

غييية فييييي   المب،يييوث  نعيييا ا،ميييل معنييي  الصاِ يييل ومعنييي  المبالالمصيييرلات  ثيييون -ب
 .ليْ َفعِ  و ل  مللول صيغة

ْمِع   لي  وَمَراا  وجَ  ثَمِري   –اقلير  َفَعَلة  –ميا َميرَّ من جمع َميِّل  ل  ماَلا  - 
 لييي   ْييييل وابيييييع  وثييي ل  َجْميييُع َ يِّيييل  لييي  َ يائيييل وَخيِّيييرَمييييائل ثمييييا ُجِميييع  فِ 

 .َفِعْيل و ل  من عؤون. (28)َخيائر

 و ْفِعيييالء .(29)نييياءيِ لْ  يِّن  لييي   ْبِينييياء ولَييييِّن  لَييي  َبيييَجْميييُع َوييييِّن  لييي   ْوِونييياء و  -ل
 .(11)َجْمع َفِعْييل –ثميا نعلغ  –

نثيار  وجيول َفْيِعيل فيى  بنيية العيرب -ووو َمْن ويو – واب الصّراء هل   ل   -وي   وا 
 وثالمعغ.

 القيييرائن بمجمو عيييا َلاَيييْلفع لفعيييًا هلييي  القيييول برج،يييان اخاييييار صييييغة    هنَّ ويييي
وزنيييييًا لالييييي  المصيييييرلات  وليييييين يضيييييير رج،انعيييييا خروُجعييييييا  لييييي  الملرمييييية  (َفِعْييييييل)

                                                           

 . 2/174الثااب  ( 28) 
 ولمان العرب  )ارثيب لين ووين(.  211/ 2الثااب  ( 29) 
 لمان العرب  )ارثيب عي (.  (11) 
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بييل  –ننيا ع ناعصيب فيى المميائل اللغويية بعيا البيارزين  ألوفاياو    طا (11)البصرية
لملرمة معينية  و مينعج خياص  بمقيلار ميا ناعصيب لليلليل األ يو    –العلمية ثلعا 

  واألجليي  لعييورًا فييى العييواول ن األ ييرب هليي  اليي و   واليير ي األلصيي  بالميييااوالبرويي
 ورا.يالمويو ة واإلمارات الم ي

ال فييى ا،ليييل يا يجييب  ن يقيييى  لينييا فييى الخايياغ  ن نعييير باخاصييار هليي  ميييبقيي
ى ثيالغ العيرب   و  يلغ يمن هبا،ة القيا؛  ل  وي ا اليوزن  لاثيرر ورول  في المو ل

 ة.يعروفاإلبا،ة في   لعلغ الاصري  بقياميا  فى مصالرنيا اللغوية الم

وليييي؛ مييين الاميييام   و الامييياول المخيييلِّ بواجيييب ال،صيييال  لييي   مانييية الميييلل 
  يبا،ايا  وصي،ا  و  –ة يفيى وي   الصيغي –ومالمة الاراث  ن ُيَخيَّيل ليى جيواز القييا؛ 

لعميوغ المعنييين العيارفين بعييؤون  وعيروط   ألنَّ المصيرلات المروييية  لي  وي ا البنيياء 
ان  مضيافًا يصى ويوفى فى الويا ة والقنا ة واعطمئنيل بلغت من الثيرا والوفرا ما يثي 

،نيا فيى وزن وي   األ ل  ميا اخارنيا ور  –هل   ن َفِعْياًل   ،يل  وزان المبالغية  -اليلصيجَّ
ثما مرَّ  وصي  المبالغة ب جمععا  يامية بال خيالل  ويجيوز اععياقا   لي  ُويلاوا 

 وغ.يلمن ي،من وياقن ثما وو معل

اثيييير َيْيَباُييي   َييِّيييب   ياميييًا  لييي  َصييييِّب وَويِّيييب   ووثييي ا صييي   ن نقيييول لمييين
 ولمن يثير َلَوراُن   َليِّر  ثما نقول َخيِّر وَنيِّر. وفو  ثل  ي  لغ  ليغ.

 

                                                           

 ولميييييييييان العيييييييييرب   485ب  اييييييييياب الثة صييييييييييغة َفْيِعيييييييييل فيييييييييى  لي( ورل الاصيييييييييري  ببصييييييييير 11) 
 )ارثيب مول(. 


