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 نظرة في بعض األوزان الصرفية

 ةجعفر عبابنللدكتور   

 ردنيةمن الجامعة األ
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مثااار  -ومااا زا  –العربيااة الفصاايية الجار ااة فااي ا  ااتع ا  كااان ديد ااد الااوزن لاابعض ال ل ااا  

 خالف وجد  ع يقين بين اللغو ين وأرباب الصرف والنيو ين.

صاافا  وأ اا ا  )ا  لمنقلبااة فااي  وحااد ثا   وماان األلفااات التااي دنااازه فااي وزن ااا العل ااا   ااد  ا  

( على شاكلة َهيِّّن ولايِّّن أصو  ثالثية معتلة الو ط ل ائيّته أو واو ّته منمعظ  ا عن صفا ( مشتقة 

 .(1لعليه ال عج ا  العربية توَ يِّّد وَميِّّت وأَ ِّّم و يِّّم وَهيِّّب وَصيِّّب وَطيِّّب وأضراب ا مّ ا نصّ 

. غير أنه  ُْفَ ُم مّ ا جا   على لسان (2لة الخالفية نجدها عند  يبو هوأ دم إشارة إلى هذه ال سأل

 يبو ه أن دناو  هذه ال سألة والبيث في ا  د  بقا دأليفه كتابه، وأن ا كانت ميّل نقاا  لادش شايوخه 

 رب ا لدش طبقة العل ا  التي  بقت م.و

؛ حتى لقد أفرد طو ال   زمنا  بو ه، بل امتد بعده ولم  نقض الجد  في دلك ال سألة عند عصر  ي

لففاه إلاصنصاافإل  خاصاا   ل ا أبو البركا  األنباري لمن رجا   القرن السادس لل جرة( حيّزا   ََ فاي ُم

 .(3لإ اها ال سألة الخامسة عشر بعد ال ئة جاعال  

الشاي  مي اد  و  غرو أن النقا  في ال ساألة عين اا لام  ُْفاَره مناه إلاى  ومناا هاذا. ف اا هاو )ا

 . (4لآ   ا ين، من ال عاصر ن،  خّص ا ببيث مستقل من بيوثه حسن

ومااا مياولتنااا الياضاارة إ ّ امتااداد للقااو  فااي دلااك ال سااألة، وبغيتنااا أن نصاال في ااا إلااى نتيجااة 

 مقنعة نردضي ا.

                                                           

يالإل  ( 1ل  ال أم فَعِّ أحصى من ا الشي  مي د حسن آ   ا ين في لسان العرب وحده ث انيا  و بعين لفظة. انظر بيثاه إلفَْيعِّ

 .  11 -6(: 1891ل12-11في مجلة مج ع اللغة العربية األردني، العدد ال زدوج 

 .  372 -2/371ال تاب:  ( 2ل 

 . 908 -787انظر اصنصاف في مسائل الخالف:  ( 3ل 

 يلإل الذي  بقت اصشارة إليه. هو البيث ال و وم بـِّإلفَْيعل أم فَعِّ  ( 8ل 
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لقد دار  معظم األ وا  في ال سألة التي بين أ د نا حو  آرا  ثالثة:  ذهب األو  من ا إلاى أن 

ال لب سار العاين( الخااّم بال عتالال فرد ّّ الثااني (1لا ، موضوه البيث، هاي مان وزن فَْيعِّ ، و ان

ال لب سارها( ،على أن وزن ا هو فَْيعَل لبفتح العاين( ، و قضاي الثالاث باأن (2لو اد ُعادِّ  عناه إلاى فَْيعِّ

يلوزن ا هو فَ   .(3لوزان كر م ورحيم، ول ن أصابه من اصعال  ما غيّر صورده الظاهرةأ، عِّ

ال ي إلى أن وزن ا هاو فَعِّّ . (8لورب ا كان في ال سألة رأي رابع، لم  َفُْز بالذ وه والش رة،  ُْفضِّ

ه، إ)ا َصاحف ماا أثار  فَْعيِّل أو ماا أشاببل لرب ا ُطرَح في ال سألة رأي خامس  َْرمي إلى أن وزن ا هو 

ن علااى اليااا  الزائاادة تقااد م الااواو التااي هااي عاايب ااول م: إن أصاال ميّاات هااو َمْو ِّاات، عاان بعضاا م ماان 

 .(7لال  سورة

 واختياااااااار (6لوهاااااااو رأي الخليااااااال بااااااان أح اااااااد ،أماااااااا الااااااارأي األو  ف اااااااو األشااااااايع واأل) اااااااع

 .(9ل. و د ُعرف بأنه رأي البصر ين بعامة في ال سألة(7لدل يذه  يبو ه

، وكاذلك فعال صاااحب (8لوأماا الارأي الثااني فقاد )كاره  ايبو ه مان غياار عازو إلاى أحاد بعيناه

ّّ في إلال صباح ال نيرإل .(10لاصنصاف على أن هاذا هاو ماذهب  (11لل ننا ألفينا الفيومي من بعد  د ن

ألناا  ،فإناه ماذهب القادامى ال اوفيين مان معاصاري الخليال )ا كان ماا )كاره صايييا  إ. و(12لال وفيين

                                                           

، 786 ، واصنصاااف:1/176 ، والخصااائّ:2/17 ، وال نصاا :1/128 ، وال قتضااب:372 -2/371 انظاار ال تاااب: (  1ل 

 .  10/87 ، وشرح ال فصل:178، 3/172 ، وشرح شافية ابن الياجب:700، 2/889 وال  تع في التصر  :

 . 10/87 ، وشرح ال فصل:3/172 ، وشرح الشافية:2/888 ، وال  تع:786 نصاف:، واص2/372 ال تاب:  (2ل 

، وشااارح ال فصااال: 3/178، وشااارح الشاااافية: 2/701، وال  تاااع: 787، واصنصااااف: 8/360د اااذ ب اللغاااة:  ( 3ل 

 ، ولسان العرب: مادة ل وم(. 10/87

 . 18/382انظر د ذ ب اللغة:  ( 8ل 

 ر د ذ ب اللغة: ال وضع السابق. انظ ( 7ل 

 .  2/371انظر ال تاب:  ( 6ل 

 .  2/372وعبارة  يبو ه في اختياره هي: إلو و  الخليل أعجب إلّي إل. انظر ال تاب:  ( 7ل 

 . 10/87، وشرح ال فصل: 786انظر اصنصاف:  ( 9ل 

 .  2/372انظر ال تاب:  ( 8ل 

   786انظر اصنصاف:  ( 10ل 

  مادة لجود(. ( 11ل 

  ارن هذا القو  ب ا  نذكره في الفقرا  التالية من رأي ال وفيين ال ش ور في ال سألة.  ( 12ل 
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 .(1لرأ نا  يبو ه  ذكره في كتابه رد فا  لرأي الخليل

 ااد نساابوا هااذا الاارأي صااراحة إلااى  (8لعااي واباان   (3لواباان عصاافور (2لعلااى أن اباان جنااي

 اايبو ه، ولام   اان البغاداد ون فااي ع ااد كتااب مااذكور فااي  البغاداد ين. ولعلّااه خماأ ماان م؛ ألن الارأي

في اا  – يبو ه  د أنشأوا مذهب م النيوي بَْعدُ. ول ن من الجائز أن   ون بعض البغداد ين  د د ّسا وا 

 ونافيوا عنه حتى اشت روا به ونُسب إلي م. ، هب ذا الرأي الوارد عند  يبو -دال من زمن

 . ثام هاو(10لوأما الرأي الثالث فيضايفه صااحب اصنصااف إلاى ال اوفيين دون ديد اد أو دسا ية

يااااااااااااال ودفضااااااااااااايله علاااااااااااااى غياااااااااااااره مااااااااااااان    اااااااااااااورد ل ااااااااااااام، فاااااااااااااي اختياااااااااااااار فَعِّ

ّّ فاااااااي غيااااااار  األوزان، دعليلاااااااين صاااااااوديين متباااااااا نين مملقاااااااي النسااااااابة إلاااااااي م. و اااااااد نُااااااا

 ُْسانَدُ إلاى  ثالثاا   دعلايال   (6لبَياْد أّن فاي إلال صاباح ال نيارإل .(7لصادر على أن  ا للفارا اصنصاف من ال 

يل دون إشارة إلى الفارا  أو ج اعتاه ال اوفيين. ولعال دفساير )لاك أن ماذهب الفارا  فاي  ال ناد ن بفَعِّ

يل  د فشا في ال وفيين وغيرهم، ول ن م اختلفوا من بَْعدُ في دعليله صو ؛ ف ن م من اكتفى ديا  اختيار فَعِّ

بتعليل الفارا  نفساه، ومان م مان أداى بتعليال آخار مان عناده. علاى أن دعليال الفارا  نفساه لل ساألة  اد 

 اختل  ب رور الزمن، فأورد رأ ين متضاربين في منا بتين مختلفتين.

ن دون ديد اد أل ا ائ م أو يوأما الرأ ان الرابع والخامس ف  ا  نسبان إلى ج اعة من الصارفي

 .(7لمذهب م النيوي

-3- 

بعد هذا الذي أ لفنا مان مقادما  ن ضاي إلاى عارج اليجا  التاي  اا  ا كال فر اق لادعم ماا 

                                                           

 .  2/372انظر ال تاب:  ( 1ل 

 . 2/16ال نص :  ( 2ل 

 .  2/888ال  تع:  ( 3ل 

 . 10/87شرح ال فصل:  ( 8ل 

 786، 787( انظر اصنصاف: 10ل 

، وشاارح 3/178، وشاارح الشااا ية: 2/701ب: مااادة ل ااوم(، وال  تااع: ، ولسااان العاار8/360انظاار د ااذ ب اللغااة:  ( 7ل 

 . 10/87ال فصل: 

 مادة لجود(. ( 6ل 

 . 18/382انظر د ذ ب اللغة:  ( 7ل 
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 إغفاله. )هب إليه من اختيار وزن دون غيره، مستبعد ن من التفصيال  ما   ضير

لإل ألن الظاهر مان بناا  ال ل اا ل ف م  قولون إن م  ختارون إلفَْيعِّ ه ، موضاو فأما أنصار فَْيعِّ

 البياااااااااااااااااث، هاااااااااااااااااذا الاااااااااااااااااوزن، إلوالت ّساااااااااااااااااك بالظااااااااااااااااااهر واجاااااااااااااااااب م  اااااااااااااااااا 

، ف ن اا فُعَلَاة فاي ج اع وال عتل  اد  نفارد بأبنياة ليسات للصاييح ،، وألن هذه ال ل ا  معتلّة(1لأم نإل

 وهااااااااااااااو  ،فاعاااااااااااااال ماااااااااااااان ال عتاااااااااااااال نيااااااااااااااو  اااااااااااااااج و ضاااااااااااااااة ورام ورماااااااااااااااة

 ، فاااااإ)ا(2ل قابااااال فَعَلَاااااة فاااااي ج اااااع فاعااااال مااااان الصاااااييح ك اداااااب وكتباااااة وحااااااف  وحفظاااااة

جاز أن  ختّ ال عتل بأبنية ليست للصييح، كان ح ل َ يِّّد وَهيِّّن وميِّّت وأمثال ا على الظاهر أولى 

 .(3لمن العدو  عنه إلى غيره

الياصل في هذه ال ل ا  بأنه ناشئ عن  لب الواو  ا . فالواو ال  سورة فاي  وهم  فسرون اصدغام

العين دقلاب  اا  ألن اا دتلاو  اا   ااكنة لهاي الياا  الزائادة(  َ ْيود وَمْيو  وما أشب   ا من ال ل ا  الواو ّة

التااي دقضااي بقلااب الااواو  ااا  إ)ا اجت عاات الااواو واليااا  و اابقت إحااداه ا  علااى القاعاادة الصاارفية جر ااا  

وهااو وجااود مثلااين األو  من  ااا  اااكن والثاااني  ،. وبقلااب الااواو  ااا   تيقااق شاارط اصدغااام(8لبالساا ون

 .(7لمتيرك

، و)لاك دلقائيا    تيققأن شرط اصدغام في ال ل ا  التي عين ا  ا  َكليّن وبيّن  وغني عن البيان

 .(6لباجت اه  ا  ن األولى من  ا زائدة  اكنة والثانية أصلية متيركة بال سرة

في الصاييح؛ فقاد  ألن له نظيرا   ،ا أنصار فَْيعَل ف م  رون أن هذا الوزن راجح على غيرهوأمّ 

قَل وَصْيَرف وأشباه ا، لذلك  نبغي أن د ون َ يّد وميّت وطيّب وأضراب ا علاى جا  منه َحْيدَر وَصيْ 

غيار أن فتياة العاين فاي فَْيعَال دنقلاب إلاى كسارة  .(7لل ا على نظائرها من الصاييح وزن فَْيعَل ح ال  

ك ا في أمثلة أخرش في العربية دغير في ا حركة األصل، نيو  ول م في  ،لرب ا لضرب من التو ع(

ّي بضم بة إلى البَْصَرة بِّْصرَي ب سر البا ، وفي النسبة إلى أُميّة أَ النس َموّي بفتح ال  زة، و ول م دُْهرِّ

                                                           

 . 2/702، وال  تع: 2/372. وانظر أ ضا ال تاب: 786نصاف: اص ( 1ل 

 -2/700ال  تااااع:  ،786صنصاااااف: ، وا16، 2/18 :، وال صاااان 127 -1/128، وال قتضااااب: 2/372انظاااار ال تاااااب:  (  2ل 

 .  10/87، وشرح ال فصل: 702

 .789انظر اصنصاف:  ( 3ل 

 .789نصاف: ، واص1/176، والخصائّ: 2/17، وال نص : 1/172ال قتضب:  انظر ( 8ل 

 .10/88، وشرح ال فصل: 373 -2/372في شرط اصدغام هذا انظر ال تاب:  ( 7ل 

 .2/888انظر ال  تع:  ( 6ل 

 .700 -2/888، وال  تع: 901نظر اصنصاف: ا ( 7ل 
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.  ضاااف إلااى )لااك أن كل ااة َعاايفن لوهااي ماان جاانس (1لالاادا  للرجاال ال سااّن نساابة إلااى الاادفهر بفتي ااا

ل الاذي  نااادون عَال لبفاتح العااين( أي علاى األصاال ل اا  موضاوه البياث(  اد جااا   علاى وزن فَيْ 

 .(2لبه

 مابق ما لدش الفر ق السابق. وهو  تلخّ في  لب الاواو  ودفسيرهم لإلدغام في هذه ال ل ا 

ومن ثّم اجت اه  ا  ن األولى من  اا  ااكنة والثانياة متيركاة علاى ماا هاو الشارط فاي اصدغاام.  ، ا 

 .أفتية هي أم كسرة والخالف بين الفر قين  نيصر في حركة العين أصال  

يل فقد ا ت س وا بالقو  إن وزن َ يّد وَميّت ل، )لاك أن  وأما أدباه فَعِّ يل   فَْيعِّ ونيوه ا هو فَعِّ

اال   وجااود لااه فااي الصااييح. وال عتاال مي ااو  علااى الصااييح، فااال وجااود لااه فااي ال عتاال  وزن فَْيعِّ

دج اع علاى ، و اد زاد مان ا ت سااك م بقاول م )اك أن ام رأوا بعاض ال ل اا  مان هاذا القبيال (3لكذلك

يلج ع فَ  -ك ا هو معروف –أفعال ، مثل َهيّن وأهونا ؛ وأفعال    .(8لعِّ

ولقد أجابوا عن اصدغام في دلك ال ل ا  بتعليال  صودية ثالثة. و د جا  في األو  من ا أن ام 

أرادوا أن  علّوا عين إلَ و دإل وإلَمو تإل وأشباه  ا ك ا أعلّت في  اد  سود وفي ما    و  فقدمت 

يل( على  اليا  الواو لالتي هي عين( فانقلبت الواو  ا ؛ ألن الواو والياا  إ)ا الساكنة في  ا لأي  ا  فَعِّ

 .(7لاجت عتا والسابق من  ا  اكن  لبوا الواو  ا  وجعلوه ا  ا  مشدّدة

وجا  في الثاني أن م أرادوا أن  علّوا الواو لالتي هي عين( ك اا أعلوهاا فاي  ااد وماا  ف اان 

)لاك   نفتاح ما  بل ا، ثام  ساقموها لسا ون ا و ا ون الياا  بعادها، فل اا فعلاوا  قلبوها ألفا    لزم م أن

يال بفَْعال مثال َ اْيد  يال حساب زع  ام(لأي أ قموا األل ( التبس فَعِّ  ،وَهاْين وَمْيات لوهاو مخفا  فَعِّ

يال وفَْعالإل ا ،(6لإلفزادوا  اا  علاى الياا  لي  ال بناا  اليارف و قاع الفارن ب اا باين فَعِّ ْن ثاّم أدغ ات ومِّ

 اليا ان.

  ادإلعلى إلَجوِّ دإل، وفيه أن ال سرة ا تثقلت على الواو فاي إلَجوِّ  و د ورد التعليل الثالث ممبقا  

                                                           

 .3/173، وشرح الشافية: 2/888، وال  تع: 901نصاف: ، واص2/372انظر ال تاب:  ( 1ل 

 .3/178، وشرح الشافية: 902-901نصاف: انظر اص ( 2ل 

 .10/87، وشرح ال فصل: 2/702ولسان العرب: مادة ل وم(، وال  تع:  ،انظر اصنصاف ( 3ل 

 ( أن هذا هو احتجاج الفرا .7/66ر ابن  عي  في شرح ال فصل ل)ك ( 8ل 

 .10/87 ، وشرح ال فصل:3/178 ، وشرح الشافية:2/701 ، وال  تع:786 نظر اصنصاف:ا ( 7ل 

 ، ولسان العرب: مادة ل وم(.8/360د ذ ب اللغة:   ضا  أ، وانظر 786اصنصاف:  ( 6ل 
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 .(1لفاجت عت الواو وهي  اكنة واليا  فقلبت الواو  ا  وأدغ ت اليا ان ،فيذفت

وأن ام  ،وف الاواويوواضح مّ ا  بق أن عنا ة الصرفيين في التعليال  الثالثة  د دوج ات إلاى األجا

أه لوا األجوف اليائي. ول ان لايس مان الصاعب دصاور أن هاذه التعلايال     ان أن دنمباق علاى األجاوف 

ومان ثاّم  جاري  .صاال  أ لب الواو  ا  ألن الياا  موجاودة نفس ا ما خال خموة واحدة وهي اليائي بالخموا  

 اصدغام ك ا وصفوا.

وه ااا غياار  ،عنااد األزهااري فااي نّصااين متتااابعينوأّمااا الرأ ااان الرابااع والخااامس فقااد وردا 

و  مدعومين باليج . و يت ل نّصاه ا من التفسيرا  غيار ماا  اوحي باه تاهره اا. و اد  مبرر ين

ورب ا السقط والغلط من النا  . و نورده ا  ،اكتن  هذ ن النّصين غير  ليل من الغ وج وا لتوا 

 ال قصود ب  ا.في ا  لي بأك ل  ا مياولين  در ال ستماه ف م 

 : َميِّّت كان دصايييه َمْياوِّ  علاى  أّما النّّ األو  من  ا في ضي ه ذا: إلو ا  أهل التصر

ل ثم أدغ وا الواو في اليا .  ا : فَُردف علي م و يال: إن كاان ك اا  لاتم فينبغاي أن   اون َميِّّات علاى  فَْيعِّ

ل، فقالوا:  د عل نا أن  يا ه هذا، ول ن دركنا فيه ال ل من  تباه فرددناه إلى لف ا شقياس مخافة فَْيعِّ فَعِّّ

ل من )لك اللف إل )لك اللف  ألن َميِّّت على لف  فَعِّّ
 .(2ل

علاى النظيار  لبفاتح العاين( ح اال   و د  ُْفَ ُم من النّ أن القياس في وزن َميِّّت أن   ون فَْيعاَل  

ل لب سر العاين( لي اون  من الصييح مثل َصْيَرف وَصْيقَل وَحْيدَر وَضْيغَم. ول ن فَْيعاَل   ُحّوِّ  إلى فْيعِّ

ل بد    ل. لل عتل وزن خام به مخافة التبا ه بالصييح. ول ن طغا  لم النا   ب تابة فَعِّّ  من فَْيعِّ

اال   و د   ون ما أثبته النا   صيييا   ال   وأن أصاياب هاذا الارأي  االوا فَعِّّ رب اا  وهام  قصادون فَاْيعِّ

 وإدغاماا   العين مان َمْيات دضاعيفا   إل، أو رب ا ألن م رأوا في إلموضعلج ل من م بأحوا  ال يزان الصرفي

ار أم هاو نتيجاة  لاب الاواو  اا   اع وَكّسِّ فلم  بالوا أن  سألوا عن مصدر التضعي : أهاو أصالي ك اا فاي  َّمِّ

)لااك أن اام أخااذوا   جت اع ااا هااي واليااا  و اابق األولااى من  ااا بالساا ون ك ااا فااي َميِّّاات وأشااباه ا. ومعنااى

ال جّرد ولم  ُْعنَوا بالتيّري عن أصل التشد د في إلموضعإل العين من َميِّّت، و اابلوه فاي ال يازان  بالظاهر

 جر اان مجارش  -فاي عارف الصارفيين العارب –ياا  والبتضعي  العين. ورب ا دفع م إلى )لك أن الواو 
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 .(1لال ثلين في اصدغام في مثل هذا ال وضع

وا إلى دقد م وزن جد د فاي ال ساألة وأن مارد كالم ام لذلك كله،  غلب على تننا أن م لم  قصد

ل.  إلى فَْيعِّ

مثال  وأّما النّ الثاني من  ا فيرد كاآلدي: إلو ا  آخرون: إن اا كاان َميِّّات فاي األصال َمْو ِّات

َ يِّّد وَ ْيود فأدغ نا اليا  في الواو وثقّلناه لأي شدّدناه( فقلنا َميِّّت
 إل.(3ل، ثم ُخفّ  فقيل َمْيت(2ل

تقادناااا أن لفظاااة َمْو ِّااات الاااواردة فياااه رب اااا كانااات خماااأ مااان النا ااا  ألن ال ل اااة وفاااي اع

 ال شاااااابّه ب ااااااا وهااااااي َ ااااااْيود  ااااااد ورد  بتقااااااد م اليااااااا  علااااااى الااااااواو التااااااي هااااااي عااااااين، 

 أو أن  ائل ااا  ااد دسااره عنااد إطال  ااا ولاام  تثبّاات ماان كالمااه. باال رب ااا كااان األماار ب ج لااه دسااّ يا  

ش الاااواو، أ ن ااا كاااان موضاااع ا، دقلاااب  اااا  إ)ا اجت عااات هاااي مّ اان  نساااب إلياااه القاااو  )لاااك أناااه رأ

 والياااااااااااااااااااااااا  و ااااااااااااااااااااااابقت إحاااااااااااااااااااااااداه ا بالسااااااااااااااااااااااا ون. ولّ اااااااااااااااااااااااا كانااااااااااااااااااااااات 

 النتيجااااااة واحاااااادة، وهااااااي ميّاااااات، فااااااي كلتااااااا اليااااااالتين أ اااااابقت الااااااواو اليااااااا  أم دااااااأخر  

 ت. وهاااااذا فاااااي نظرناااااا أرجاااااح مااااانلااااام  ضاااااره أن  قاااااو  إن أصااااال ميّااااات هاااااو َمو ِّااااا -عن اااااا

  كالماااه إ)ا  آأشاااب ه. ف اااجد اااد فاااي ال ساااألة هاااو فَْعيِّااال أو ماااا القاااو  بأناااه  صاااد إلاااى طااارح وزن 

ل.  إلى فَْيعِّ

ميصاور ن فااي أصاياب  ا لاام  الارأ ين األخياار ن لام  شات را وتاااّل وم  اا   ان ماان أمار فااإن 

 تعد اه ا. ولرب ا كانا صورة مان صاور اليجااج الصارفي فاي هاذه ال ل اا  موضاع البياث، وهاو 

  تقنون وغير ال تقنين وال ت  نون من الصرف وغير ال ت  نين.ال -على حد  وا  –حجاج ول  فيه 

-4- 

لم   ت  كل فر ق بالدفاه عن رأ  م والت سك به، بل ش روا  الح م فاي وجاه مخاالفي م مان 

 الفر ا  اآلخر ن.

يل بأن ف ل على أصياب فَعِّ دعلايل م القاضاي بتقاد م الياا  السااكنة  يفقد اعترج ال نادون بفَْيعِّ
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ي   نظير له في أ يسة ال الم العربي، )لك أن  ا  فَعيل   دتقادم علاى  م انيا   ل( على الواو  لبا  ل ا  فَعِّ

عينه في شي  من الصييح. ف ي   جيزون أن   ون  لب في ال عتل دون الصييح، ثم  ن ارون ماع 

ل، مثال    ؟(1ل)لك أن   ون لل عتل بنا     وجد مثله في الصييح، كفَْيعِّ

ثم حذف ا ودعو ض  ا  م ان ا  ضا على دعليل م الثاني القاضي بقلب الواو ألفا  و د اعترضوا أ 

يل بِّفَْعل  ائلين: لو كان هاذا التعليال صايييا   لاللتبااس أ ّ  جاوز فاي  ل اان  نبغاي منعاا   لئال  لتبس فَعِّ

يل التخفي  فيقا  َ ْيد وَمْيت وَهْين لعلى وزن فَْعل(. ل ان التخفيا   جاائز فاي  -ك اا هاو معلاوم –فَعِّ

 .(2لفعيل باصج اه

يال   يل أن فَعِّ فلام  ساَ ع  ،لم  جائ علاى األصال فاي موضاع وم ا اعترضوا به على أصياب فَعِّ

نيو َ وِّ د وَجوِّ د، وأنه لم  جئ مّ ا عينه  ا  و مه حرف صييح، فليس في كالم العارب مثال  مثال  

 علاااااااااااااااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااااااااااااااااين أن كل اااااااااااااااااااااااااااااااااا  هاااااااااااااااااااااااااااااااااذا ،َكيِّيااااااااااااااااااااااااااااااااال

 .(3لك ا د ون من األجوف الواوي الباب د ون من األجوف اليائي

يل كذلك في ا تد ل م بج ع بعض ال ل اا  موضاوه البياث و د  نازه ابن  عي  أصياب فَعِّ

ال  بقوله: إنه إل  دليل في )لاك؛ ألن ام  اد   ج عاون الشاي  علاى غيار باباه. أ  داراهم  االوا على أْفعِّ

يل ،شاعر وُشعَرا  وجاهل وُج ال  ما . ف ذلك ه نا وإن ا فُعاَل  بابه فَعِّ ََ  .(8لإلنيو ُكَرما  ولُ

ل أ ضا على أصياب فَْيعَل لبفتح العين( فقالوا: لو كاان الاوزن فَاْيعاَل    واعترج ال نادون بفَْيعِّ

قاا  َ ايفد وَميفات وَهايفن. ولّ اا  ول اان  نبغاي أن  ت وَهيِّّن وأضراب ا،ل ا اطرد  ال سرة في َ يِّّد وَميِّّ 

ثاام  ،ه ال ل ااا  ممااردة في ااا لاام  بااق ل ااَ   حجااة فااي أن أصاال ا فَْيعَاالكاناات ال ساارة مالزمااة ل ااذ

البصارة، وفاتح فاي ال نساوب إلاى  الباا . وما ا تأنسوا به من كسار (7لا تعاضوا بال سرة عن الفتية

وضاّم الادا  فاي ال نساوب إلاى الادهر هاو احت اام إلاى الشاا) الاذي    ،ال  زة في ال نسوب إلى أمياة

ما ا تش دوا به من مجاي  َعايفن علاى فَْيعَال؛ ف او ا ت سااك ب ثاا  واحاد شاا)    قاس عليه، وكذلك 

ل لب سار القااف( فاي الصاييح، حساب ماا رواه ك اا    عتاد ب جاي  َصاْيق د اماا   ،لد به في ال عتت ع
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 .(1لاألص عي

ل لم  نجوا هام أنفسا م مان المعان في اا )هباوا إلياه. فقاد اعتارج علاي م    –غير أن أنصار فَْيعِّ

اال فااي الصااييح، وبالتااالي   وجااود لااه فااي  –ك ااا مااّر بنااا  فَْيعِّ ياال وفَْيعَاال بأنااه   وجااود لِّ أصااياب فَعِّ

 .(2لحـال عتل، ألن ال عتل مي و  على الصيي
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ضااد ا بعضا ا ابسمنا آرا  الج اعا  ال تنازعاة وألاوان حجاج اا واعتر لم  بق علينا بعد أن

 وزن من األوزان ال قترحة في ال سألة التي بين أ د نا. وش أن ن ضي إلى دعيين  –على بعض 

و اااد رأ ناااا في اااا  ااابق أن ماااا أ ااا يناه ا باااالرأ ين الراباااع والخاااامس ه اااا  اااو ن منفاااردان 

  ولااااااااام  شااااااااات را اشااااااااات ار غيره اااااااااا. و اااااااااد رددناه اااااااااا ، نيصاااااااااران فاااااااااي أصاااااااااياب  ا

ااال. إلاااى القاااو  بفَيْ  –ورب اااا الساااقط والغلاااط  علاااى ماااا فاااي نّصاااي  ا مااان الغ اااوج - ّجيناااا هاااذا رعِّ

االإل  علااى القااو  بأن  ااا  مرحااان وزنااين مسااتقلين فااي ال سااألة. و لنااا إن أصااياب  ا  ملقااون إلفَعِّّ

اااالإل ( وهاااام و قولااااون إلَمْو ِّااااتإل علااااى وزن فَْعيِّاااال لوإن لاااام  ااااذكروه لفظااااا   ،وهاااام  ر اااادون إلفَْيعِّ

اااال، بنااااا  علااااى  اااارائن بيّنّاهااااا فااااي موضااااع ا. و  شاااا ك أن  قصاااادون إلَمْيااااوِّ إل علااااى وزن فَْيعِّ

أصاااياب  ا لااام   وناااوا )وي  ااادم را اااخة فاااي الصااارف، وإ ّ ل اااا  ااااووا إلَمْو ِّاااتإل باااـِّ إلَ اااْيودإل، 

اااال اصدغااااام فااااي الااااوزن الصاااارفي حيااااث  جااااب اصت ااااار لأي عاااادم ول ااااا ا تاااارف القاااا ائلون بِّفَعِّّ

للخلااط وا ضاامراب. ف ااا هااو )ا اباان جنااي  نبّااه إلااى أنااه    اصدغااام ود ثياال الزائااد بلفظااه( منعااا  

فااال  لتاابس   ثياالن اصت ااار فااي الااوزن فااي هااذا ونيااوه حتااى   ثاال حااا  ال ااوزون خياار دْ بااد ماا

ّّ كااالم اباان جنااي فااي هااذا الشااأن هااو: إلودقااو  فااي د ثياال ُعُرْنااد: فُعُْناال ... وهااذا    بغيااره. وناا

فااي هااذه األماااكن، ألنااه  (2لفااي الااالم (1لدغااام النااونإ، و   جااوز بااد أن   ااون هااو ونيااوه مظ اارا  

اال ) دغ اات نيااو هااذا للزمااك أن أوبماال ال ااراد ال عت ااد؛ أ  دااراك لااو  (3للااك لفسااد الغاارجلااو فُعِّ

 .(7ل إل(8لف ان إ)ا    فرن بينه وبين  ُُ دّ وُعتُّل وُصُ لّ  ،دقو  في مثل ُعُرْند: إنه فُعُلّ 

الثالثاة البا ياة التاي  لذلك،  ننيي هاذ ن الارأ ين عان  ابيلنا، ون ضاي إلاى البياث فاي اآلرا 

ل لب سرها(. ف ا الذي انعقد  ع لي ا معظم األ وا . ونين نبدأ بال وازنة بين فَْيعَل لبفتح العين( وفَْيعِّ

 نختاره من  ا لو انيصر القو  في  ا وحده ا؟

ال   لب سر العين( ألنا رأ نا الد ئل والقرائن درجياه علاى فَْيعَال. ومن اا    شك أننا  نختار فَْيعِّ

ودغيير اليركة  د  أدياان لضارب  باب. فالعدو  عن الفتح إلى ال سراطراد ال سر ولزومه في هذا ال
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ول ن      ن أن   ونا ب ذا ا طاراد  ،من التو ع في كل ة أو كل تين أو في عدد ميدود من ال ل ا 

طارد  حركاة فاي وزن ماا دّ ف اعلاى بااب أو وزن بأك لاه. ف تاى  أو اللزوم حتى أصبح ال سر عل ا  

تإل، وكاذلك باا ي َميفاإلميِّّات َ ايفدإل وفاي صايل فياه. ولاو كاان األصال فاي َ ايِّّد إل)لك على أن ا جز  أ

ولايس مان  ابب صاودي  ي ال علاى  لإْ) لايس فاي الفاتح ثقا ،الباب، ل ا عدلوا عن الفتح إلاى ال سار

ن وحادها بفاتح الياا  ال شاددة هاو مان  بيال الشاا) ر. وما ا تش دوا به من مجي  َعيف ديو له إلى ال س

بعشرا  ال ل ا  التي جا   ب سرها. و  وجه لال تئناس بالشا) مان   لتفت إليه إ)ا ما  يسالذي   

 ألنه من القيا ا  الضعيفة التي   دستند إلى حقائق لغو ة مل و ة. ،مثل بِّْصري وأَموي ودُهري

عَلاة فاي ج اع فاعال زد إلى )لك أنه    ن ر أن   ون لل عتال أوزان مخصوصاة؛ فقاد جعلاوا فُ 

. و اد  االوا فاي (1لالصاييح ك اداب وكتباةو ُضاة  عا ب فَعَلاة فاي ج اع فاعال مان  ال عتل كقاج  من 

و اد ج عاوا  ،(2لبضم الفاا ( أصاال  ج ع  َْر َة  ُرش على فُعَل، و   ج ع فَْعل من الصييح على فُعَل ل

يال   ال ، كذكّي وأ)كيا  فَعِّ علاى فُعَاال ، كبخيال مان الصاييح  ل ن م ج عوا فعايال   ،من ال عتل على أْفعِّ

 وبُخال .

 نقب في كتب الصرف لن  عدم أمثلة أخارش. ف ان )لاك أن مصادر فَعفال مان معتال الاالم ومن 

لاة، وأن مصادر أْفعَاَل وا اتَْفعََل مان معتال العاين لايس إفعاا    ليس دفعيال    ك ا هو في الصييح بل دَْفعِّ

 .(3لبل هو إفالة وا تفالة وا تفعا   

ال  وم ا  قّوي اختيا ل في ن ا ة األمر.  رنا فَْيعِّ كذلك أن أصياب فَْيعَل أنفس م  قّرون بوجود فَْيعِّ

ل هو أن األوالفرن بي خير ن  قولون إنه وجد ه ذا في أصل وضعه وأصياب ن م وبين أصياب فَْيعِّ

 ،صالفَْيعَل  قولون إنه أصبح ه ذا نتيجة  لب الفتية كسرة. فاإ)ا أه لناا النظارة التار خياة وف ارة األ

وأخذنا ب ا هو وا ع وحاصل فال خالف بين  ا،    يّ ا أن دعليلي  ا الصوديين لإلدغام في الباب كله 

عين(  ا  ثم إدغام ا في اليا  السااكنة الزائادة  يمتمابقان. ف ال الفر قين  قو  بتيو ل الواو لالتي ه

  بل ا.

ال   فاي  نماان ا ختياار وجعلنااه ميصاورا   وفضلناه على فَْيعَل ن اون  اد ضايقنا وإْ) اخترنا فَْيعِّ

                                                           

نصاف:16، 2/18: ، وال نص 2/372 ال تاب:انظر  ( 1ل   .2/700 ، وال  تع:786 ، واصِّ

 .2/700انظر ال  تع:  ( 2ل 

لاة وإفالاة وا اتفالة   دنفاإن ف رة اليذف والتعو ض بالتا  في ال صادر  ( 3ل  وهاو أن  ،ماا ناذهب إلياه فاي مج لاه يدَْفعِّ

 سم على حياله.ال عتل  
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يل، حسب. ل وفَعِّ  فَْيعِّ

ل؟  ف ا الذي نختاره من  ا؟ أدرانا نعود ثانية إلى درجيح فَْيعِّ

 بل اصجابة عن هذا التساؤ   يسن بنا أن نستذكر اليجتين اللتين )كره ا القدما  في دفضايل 

يااااااااااااااال،  ااااااااااااااال فاااااااااااااااي ال عتااااااااااااااال لح ااااااااااااااااال  فَعِّ فَْيعِّ   وه اااااااااااااااا: أناااااااااااااااه   وجاااااااااااااااود لِّ

يال نياو َهايِّّن وأْهوناا ؛ ك اا لى الصييح(، وورود بعض كل ا  الباب مي ولة في الج اع علاع ى فَعِّ

  يسااااااااااااااااان بناااااااااااااااااا أن ناااااااااااااااااذكر، إضاااااااااااااااااافة إلاااااااااااااااااى اليجتاااااااااااااااااين الساااااااااااااااااابقتين، 

ل، و)لاك ل اي  تسانّى لناا الاردّ  (1لال يدثين القرائن التي  ا  ا أحد الباحثين يل على فَْيعِّ في درجيح فَعِّ

 ائن ال شااااااااااااار إلي ااااااااااااا هااااااااااااي: مااااااااااااا )كااااااااااااره علي ااااااااااااا ج يع ااااااااااااا. وهااااااااااااذه القاااااااااااار

ال   (2ل اااااايبو ه واباااااان  اااااايده ياااااال ماااااان أن العاااااارب  ااااااد أجااااااروا فَااااااْيعِّ  وجعلااااااوا ،مجاااااارش فَعِّ

الَ ْيااَت والااّر ض ب نزلااة السااد س والجد ااد؛ وكااون ال فااردا  موضااوه البيااث دي اال معنااى الفاعاال 

يل؛ وج ع َ يّد على  ادة  كسرّش وَ راة،  –فَعَلَة دقد ر  –ومعنى ال بالغة فيه، و)لك مدلو  صيغة فَعِّ

وج عه على  يائد ك ا ج ع أفِّيل ودَبِّيع لمن الصييح(
ج ع َعيِّّل على عيائل وَخيِّّار علاى  ، وكذلك(3ل

يل؛ و)هاب الفرا  إلى )لك إل ،(8لخيائر  إل.-وهو من هو -و)لك كله من شَون فَعِّ

اال فااي ال عتاال  أّمااا إن ااار وجااود صااياب فَْيعَاال. وأّمااا عليااه ب ثاال ردّنااا السااابق علااى أفياارد فَْيعِّ

ا حتجاج بالج ع فيرد عليه بقولنا: إن م  د ح لوا هذا الباب فاي الج اع علاى فاعال ك اا ح لاوه علاى 

يل فج عوه ج ع  المة مثل َميّت علاى ضاارب وضااربون، وكّساروه علاى أْفعَاا   وميّتاون ح اال   فَعِّ

ياد ك ا  الوا  ائم و ِّ  فقالوا َميّت وأموا  ك ا  الوا شاهد وأش اد، وعلى فِّعا  فقالوا يام، وعلى َجيّد وجِّ

 .(7لة الوا  ائد و ادَ  افَعَلَة فقالوا َ يّد و ادَة ك 

ألّن ج ع الت سير  ،على أن ا  تد   بج ع الت سير هو برهان ضعي  وحجة غير مستي  ة

 .(7ل، و  ثر فيه الي ل على ال عنى وعلى اللف (6لليس  يا ا  كلّه وهو موطن للشذو)

                                                           

 (.18: ال  )كره لمآ   ا ين في بيثه السالشي   ( 1ل 

لمخفاا  َميِّّاات(  (: إن َمْيتااا  10/166فااي ال خصااّ ل ه( واباان  اايد2/211 تاااب لإشااارة إلااى  ااو   اايبو ه فااي ال ( 2ل 

 . ستوش ال ذكر وال َنث في  ا فال ددخل مَنث  ا التا  وَر ِّّضا  

 إشارة إلى ما في لسان العرب: مادة ل ود(. ( 3ل 

 .378 -2/373إشارة إلى ما في ال تاب:  ( 8ل 

 .66 -7/67انظر شرح ال فصل:  ( 7ل 

 شارة إليه.ع َهيِّّن على أهونا . و د مضت اص ارن  ولنا هذا برد ابن  عي  على الفرا  في مسألة ا تد له بج  ( 6ل 

 .92 -7/91انظر أمثلة من )لك في شرح ال فصل:  ( 7ل 
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فاي  (1لا ا  توا  في التذكير والتأنياث ف او  ليال فاي هاذا البااب. و ادّ  علاى  لفتاه  او  ابان  عاي وأمّ 

نفثّهُ التا ُ  ََ للفرن، مان  معرج حد ثه عن فَيْعِّل: إلفالباب فيه وال ثير أن  ج ع ج ع  المة ألنه صفة ددخل ُم

ض. ب ه ا َميْت لمخفّ  َميّت( وَر ِّّا تين من هذا الباإل. وهو   اد  نيصر في كلةَوبَيِّّع وبَيِّّعَ  نيو َميِّّت وَميِّّتة

يل.  وواضح أنه      ن الركون إلى مثالين لأو نيوه ا( ص امة ح م  اطع في ح ل الباب كله على فَعِّ

يال فيارد  وأما كون ال فردا  موضوه بيثنا دي ال معناى ال بالغاة وأن )لاك مادلو  صايغة فَعِّ

ال  عليه ب ا )كر في  يبو ه من أن فَيْ  أدخل في  -ك ا هو معروف –. وفَعّا  (2لب نزلة فَعّا  هو أ ضا   عِّ

–باب ال بالغة والت ثير من فَعيل. غير أن د لة هذا الباب على ال بالغة ليست ممردة. ف ل ة َصايّب 

(، و   قصد ب ا أكثار مان الوصا  باذلك دون نظار إلاى مبالغاة أو (3لدعني )ا َصْيب لأي ممر -مثال  

 غيرها.

يل هو اختيار الفرا  إلوهو من هوإل فالرد عليه بأن  قا  إن فَْيعال  وأ هو رأي الخليل  ّما كون فَعِّ

 :(8ل. ل ان مساائل الصارف ك اا  قاو  ابان جنايو وله واختيار دل يذه  يبو ه إلوه اا مان ه ااإل أ ضاا  

لّةإل.... إلى  ابق ُ نّة و   فيه عُ و   ُْرجَ إلموضع إن ا  تُياكم فيه إلى النفس واليّس    د م مِّ

وم  ااا   اان ماان أماار، فااإن الاارأي اليا اام والقااو  الفصاال فااي ال سااألة ه ااا لعلاام األصااوا . 

ال  يال  اتي لنا علاى اختياار فَْيعِّ و نرش كي  أن منا شة التعليال  الصودية التي أدى ب ا أصياب فَعِّ

يل.  دون فَعِّ

و  بد لنا  بل الخوج في دلك التعليال  أن نساون بعاض اليقاائق ال قاّررة فاي علام أصاوا  

 العربية.

؛ (7لأولى هذه اليقائق أن حروف ال دّ، أي األل  والواو واليا  ال اد تين، هاي حركاا  طو لاة

)  تّيد كل فاألل  هي فتية طو لة، والواو ال دّ ة هي ضّ ة طو لة، واليا  ال د ّة هي كسرة طو لة، إ

 و ختلفان في ال  ية أو ُمدفة النمق. ،زوج من ا في ال خرج والصفا 

                                                           

 .7/67شرح ال فصل:  ( 1ل 

ّّ الشي  آ   ا ين في بيثه ال ذكور لم: ، و د 2/210انظر ال تاب:  ( 2ل   ( على )لك.19ن

 انظر ال صباح ال نير: مادة لصوب(. ( 3ل 

 .2/362الخصائّ:  ( 8ل 

، 316 -2/317، والخصااائّ: 32، وال اان   الصااودي للبنيااة العربيااة: 70انظاار اللغااة العربيااة معناهااا ومبناهااا:  ( 7ل 

 .20 -1/18و ر اصعراب:  ،3/121، 327، 319
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هو أن األخيردين دضارعان في بنا   (1لوالفرن بين الواو واليا  ال د تين والواو واليا  اللينتين

فت ونااان (، (2لال ل ااة ودركيب ااا ال قمعااي غيره ااا ماان اليااروف الصااياح لأو مااا  سااّ ى بالصااوامت

ودفتتياان آخار ك اا فاي وَر اة و َساار.  ،ك اا فاي  َاْوم وبَْيات ودغلقان مقمعا   ،ن أصو  ال ل ةم أصال  

مان  ودسبق  ا اليركة. ل ن الواو والياا  ال اد تين   د وناان أصاال   ،وه ا  ابلتان لإل  ان والتير ك

ده ا ألن  اا فاي أصو  ال ل اة، و  دغلقاان مقمعاا  أو دفتتياناه، و  دقابالن اليركاة    بل  اا و  بعا

طو لاة  (8ل  دقبال اليركاة –ك ا هو معلوم  –. واليركة (3لحقيقة أمره ا حركتان طو لتان خالصتان

حساب ماا  تملباه البناا  ال قمعاي لل ل اة  –كانت أم  صيرة من جنس ا أو من غير جنس ا، بل   باد 

كاااللينتين وصااف  ا وألن  ااا   دقاابالن اليركااة ماان وجااود حاارف صااييح  فصاال بين  ااا.  –العربيااة 

 القدما  بأن  ا  اكنتان. غير أن اعتراضنا على هذا هو أن اليركة      ن أن دوص  بالس ون.

وثانيااة هااذه اليقااائق أن حااروف ال اادّ      اان أن دُْساابَق بيركااا  ماان جنساا ا ك ااا )هااب إليااه 

 ة   ّاااااااااااااااة   دسااااااااااااااابق ب سااااااااااااااارة، والاااااااااااااااواو ال د ّااااااااااااااا. فالياااااااااااااااا  ال د(7لالقااااااااااااااادما 

األل    دسبق بفتية؛ ألن حروف ال دّ هي نفس ا حركا  طو لة صارف. واليركاة دسبق بض ة، و

 (6ل ك ا  لنا   دقبل اليركة و  ددخل علي ا.

ليناة. فالياا   (7لأو  اا  حركاة  صايرة وواوا   وثالثة هذه اليقائق أن حرف ال دّ  اد  سااوي ك ياا  

ليناة، واأللا  دسااوي فتياة  ا  وي ضا ة وواوة دساا ّاكسرة و ا  لينة، والاواو ال د ة دساوي ك يا   ّ ال د

 لينة. ا  و ا  أو واو

                                                           

، 298 -293، ودرا ة الصو  اللغوي: 73 -69انظر في الفرن بين حروف ال دّ وحروف اللين: اللغة العربية:  ( 1ل 

. و نبغاي التنّباه 88 -83، واألصوا  اللغو اة: 137 -132، 96 -77وعلم اللغة العام لالقسم الثاني: األصوا (: 

، 73 -72، فاال د اون إ ّ حارف مادّ لانظار اللغاة العربياة: إلى أن األل  ليس ل ا مقابل ليّن كالواو واليا  ال د تين

 (.32وال ن   الصودـي: 

الاواو واليااا   -باالمبع -. وهاي دشا ل Consonantsنجليز اة الصاوامت هناا ماا  قابال ال ل ااة اص عناي بالصاياح أون ( 2ل 

د خرج ب اذا التيد اد الاواو والياا  حتى شاه وصف  ا با عتال . و  ودقلبا   اللينتين، وإن كانتا أكثر الصوامت دغيرا  

 -72، 69 . انظار اللغاة العربياة:Vowelsال د تان ألن  ا دنت يان إلى فصيلة أخرش من األصوا  هاي الصاوائت: 

 .96 -93 ، وعلم اللغة العام:73

ع  اا م ا  د  على أن  اا حركتاان خالصاتان أناه    يادا أي احت ااك عناد النماق ب  اا، و  اون مجارش ال اوا  م ( 3ل 

مان اليفيا .  ضاعيفا   ، بخالف اللينتين اللتين  ضيق مجرش ال وا  لدش النمق ب  اا، ونسا ع ل  اا نوعاا  جدا   متسعا  

 .83انظر األصوا  اللغو ة: 

 .2/318انظر الخصائّ:  ( 8ل 

 .60 -79، 22، 1/20، و ر صناعة اصعراب: 121 -3/120، 2/317انظر الخصائّ:  ( 7ل 
 

 .167 -166، 138 -139، ودروس في علم أصوا  العربية: 71لعربية: انظر اللغة ا ( 7ل 
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 شاا د لااذلك، ماان ناحيااة، انقااالب ال ساارة واليااا  اللينااة  ااا   مد ااة فااي ميقااان، وانقااالب الضاا ة 

والواو اللينة واوا  مد ة فاي  اون، وانقاالب الفتياة والاواو أو الياا  الليناة ألفاا  ك اا فاي َمْلَ اْو وَمْبنَاْي. 

انقالب الواو ال د اة فاي َماْدُعوول إلاى ضا ة وواو ليناة  ااكنة دادغم فاي من ناحية أخرش،  و ش د لَهُ،

اييَ الواو األصلية التي هي  م ال ل ة للتاوفر شارط اصدغاام(، وانقاالب الياا  ال د ّا إلاى  (1لة فاي  اضِّ

فتياة و اا   إلاى (2لكسرة و ا  لينة  اكنة ددغم في  ا  ال ت لم، وانقالب أل  ال قصور عند بني د ايم

ا والشارط فاي نياو هاذ لة.ثوغير )لك من مئا  األم ،(3للينة  اكنة ددغم في  ا  ال ت لم ك ا في َهَويّ 

 .(8لحرَف اللين وأن   ونا متصلين في ال ل ة الواحدة أو ما  شبه ال ل ة الواحدة أن  سبق ال د  

 خاتالف طبيعت  اا؛  ة، نظارا  واليقيقة الرابعة أناه     اون إدغاام باين حارف ماد وواو أو  اا  لينا

فيرف ال دّ هو حركة خالصة وحرف اللين هو حارف صاامت لكالساين والصااد والجايم وإن كاان كثيار 

، إلاى حركاة  صايرة    . فاال باد مان انقاالب حارف ال اد، أوّ التغّير والتقلّب حتى أطلق علياه لقاب ال عتال(

وإن  ا  فيا ( حتى  تم اصدغام. و د ماّر  أمثلاة فواو،  وحرف لين   اثل حرف اللين الذي  تلوه لإن واوا  

 من )لك، و لنا إن الشرط في ا وفي نيوها أن  سبق الَ د  الليَن وأن   ونا متصلين.

واليقيقة الخامسة أن القاعدة الصرفية ال ش ورة التي دقضي بقلب الاواو  اا  إ)ا اجت عات واو 

نمبااق علااى اجت اااه واحاادة ماان الااواو أو اليااا    د –دغام  ااا إو ااا  و اابقت إحااداه ا بالساا ون، ثاام 

كاة طو لاة رال د تين مع أخرش من اللينتاين، ل اا )كرنااه مان اخاتالف طبيعت  اا؛ فيارف ال ادّ هاو ح

 صرف، وحرف اللين هو حرف صامت. و  بد لتمبيق هذه القاعدة من كون الواو واليا  لينتين.

 ل األو  الااااااااذي أدااااااااى بالتعلياااااااا –علااااااااى هاااااااادش اليقااااااااائق السااااااااابقة  –ولن سااااااااك اآلن 

يل يل الساكنة على العين لالتي هي واو(. وواضح أن م  الوا  ،به أصياب فَعِّ وهو القائل بتقد م  ا  فَعِّ

بتقد م اليا  ال د ة لوهي  اكنة في عرف م( حتى دت يأ عندهم البيئة ال نا بة لقلب الواو  ا ، ومن ثام 

والثانية متيركة لوهي ال نقلباة عان واو( لتيقياق األولى من  ا  اكنة لوهي ال د ة(  ،اجت اه  ا  ن

ن الاواو فاي مثال هاذه البيئاة   دقلاب أأول اا:  ،شرط اصدغام. ولنا على هذا التعليل ثالثة اعتراضاا 

ألن  ،التي دسبق ا ليست لينة بال مد ّاة. والثااني أن الياا  ال د اة   دادغم فاي الياا  الليناة ا  ألن اليا  

                                                           

 مَلفة من كل ة  اضي مضافة إلى  ا  ال ت لم. ( 1ل 

 .2/80انظر شرح ابن عقيل:  ( 2ل 

 ونيو )لك  جري في لَدَّي وعلّي وإلّي. ( 3ل 

 .176، 177، 1/172ال قتضب:   ارن  ولنا هذا ب ا في ( 8ل 
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ا هي حركة طو لة و  دادغم فاي حارف اللاين. والثالاث هاو أن القاو  بتقاد م الياا  ا  لن اليا  ال د ة ك

 ال د ة ل ا  فعيل( خارج على أ يسة العربية، )لك أن دلك اليا  هي عالمة الاوزن، ودقاد   ا اعتباطاا  

  َدّي إلى ط س معال ه وان يا  أثره وفساد الغرج الذي دخلت الوزن من أجله.

يِّّن مان  أنه كان ولنفرج جد    ث ة دقد م لليا  و لب للواو ثم إدغام، ف ي  نيصل على َها

يِّّد ماااااااااااااااااااان إلَ ااااااااااااااااااااوِّ دإل؟   شااااااااااااااااااااك أن إلَهااااااااااااااااااااو نإل   إلَهااااااااااااااااااااوِّ نإل وَ اااااااااااااااااااا

 وإلَ اااااااااو دإل  تصااااااااابيان بعاااااااااد التقاااااااااد م إلَهْياااااااااونإل وإلَ اااااااااْيودإل، أي باااااااااانقالب الياااااااااا  

اللينة دقبل ال د ة إلى  ا   اكنة حتى    ن  لب الواو  ا  وال يافظة على فتيتي ال ا  والسين، ف

 ؛ وببقاااااااااااااااااااااا  ال ساااااااااااااااااااارة لالتااااااااااااااااااااي دصاااااااااااااااااااااوروها (1لالفتيااااااااااااااااااااة  بل ااااااااااااااااااااا

 دساااابق اليااااا ( بعاااااد الااااواو حركااااة ل اااااا. ألن هااااذه ال سااااارة لااااو انتقلاااات ماااااع اليااااا  لبقيااااات

الواو السااكنة، وكاذلك الياا  التاي  اتنقلب إلي اا، فينخارم باذلك شارط اصدغاام ألن ال ثال الثااني  ااكن. 

: إلو)هاب الفارا  إلاى أناه لأي وزن هاذا (2لو  فاي شارح ال فصالو َ د افتراضنا هذا أن ابن  عي   قا

يل أعلّت عين الفعل منه فاي ماا    او  وصااب  صاوب باأن  ادموا الياا  الزائادة وأّخار   ،الباب( فَعِّ

يال، ثام  لبات الاواو  ل(، إ ّ أنه منقو  ميّو  من فَعِّ ل ك ا  لتم لوالخماب ألصياب فَْيعِّ العين فصار فَْيعِّ

ر  ال ا  ك ا )ُكِّ ل(إل. ومعنى هذا أن م  د عادوا فقالوا بِّفَْيعِّ ول ان مان طر اق ملتاو  ،لأي عند أصياب فَْيعِّ

يال( بعاد  مخال  لل ألوف في صرف العربية وأصواد ا. و َ ده أ ضا   أنه لو تلات الياا  ال د اة ل اا  فَعِّ

وكاان  ،لياا  ال د اة ابة اوليلّات ميلّ اا ال سارة ل نا ،نقل ا على مدّها ل اا  و ات فتياة الفاا  علاى البقاا 

يِّّدإل وأشباه  ا. يِّّنإل وإل ِّ  الناد  إلهِّ

مت اعتباطا    بل الواو انقلبت إلى كسارة و اا   وليس ث ة دليل على أن اليا  ال د ة التي  ُدِّّ

لينة  اكنة، ثم انقلبت الواو  ا ، وأدغ ت الياا ان؛ إ)ْ لَاْو حصال )لاك ل اا صا د  الفتياة كاذلك 

ا  -بعاد اصدغاام – ان النااد  أ ضاا  بوجاود ال سارة بعاد الفاا ، ول ا يِّّدإل وأمثال  اا مّ ا يِّّنإل وإل ِّا إلهِّا

  خال  ال ستع ل في هذا الباب، وهو بفتح الفا .

ثم  وهو القائل بقلب الواو في مثل إلَ وِّ دإل وإلَهوِّ نإل ألفا   ،ولننتقل اآلن إلى دعليل م الثاني

                                                           

 .3/131انظر الخصائّ:  ( 1ل 

 .10/87 ( 2ل 
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 .(3لفال  لتبس بفَْعل اليرف ي    ل بنا ل  (2لدخا   ا  م ان األل إ، ثم (1لحذف ا  لتقا  الساكنين

يل غيار صاالية لقلاب  .تَرج على هذا التعليل بعدة أمورو ُعْ  أول ا أن البيئة الصودية في فَعِّ

 مااااااااااا  بل ااااااااااا. ف ااااااااااا إ)ا ديركاااااااااات وانفااااااااااتح . ف ااااااااااي دنقلااااااااااب ألفااااااااااا  الااااااااااواو ألفااااااااااا  

كسارة  بال الياا  ال د اة  حركت ا هنا؟  ُْفَ م من  و  القدما  إن ال د  ُسبَُق بيركة من جنسه أن ث ة

يل(   ن افتاراج أن الاواو ميركاة ب اا. ل ان هاذه يوهي دتلو العين لأي الواو( مباشارة فا ،ل ا  فَعِّ

إ)ا ؟ إن ااا اليركااة لباال  اال  ،وجااود إ ّ فااي )هاان الااذ ن افترضااوا )لااك. ف ااا حركااة الااواوال ساارة   

 ،بيئة هنا غير منا بة لقلاب الاواو ألفاا  ال سرة( المو لة التي دلي ا وهي اليا  ال د ة. وبذلك د ون ال

حتى لو كانت مسبو ة بفتية. فنيو طو ل و و م   دقلب  ألن الواو إ)ا دالها حرف مدّ لم دقلب ألفا  

 .(8لعلى الرغم من انفتاح ما  بل ا. والسّرفي )لك أن حركة الواو طو لة    صيرة واوه ألفا  

 االوا باجت ااه حرفاي مادّ ه اا األلا  والياا ، إ) إنف واألمر الثاني هو و وع م فاي الخماأ حين اا 

حااروف ال ااد هااي حركااا  طو لااة ك ااا  ااد دقاارر؛ والتركيااب ال قمعااي للغااة العربيااة    ساا ح بوجااود 

 لتين أو  صيردين( دون فاصل بين  ا. و د و عوا في خماأ آخار حين اا  االوا إن حركتين متتاليتين لطو

 هذ ن اليرفين  اكنان.

دخاا   اا  ليناة  ااكنة م اان األلا  أن اصدغام غير جائز هناا حتاى لاو  لناا بإ واألمر الثالث

وبخاصاة إ)ا كاان حارف  ،و)لك لسببين: األو  ما  لناه من أنه   إدغام بين حرف مد وحرف لاين

 و  القدما  إن ال دّ دسبقه حركة من جنسه. ومعنى هذا أن ث ة  اللين  سبق حرف ال د. والثاني هو

فعيل دعترج ما بين ا وبين اليا  ال دخلة. وا)ا اعترضت اليركة بين ال ثلاين بمال  كسرة  بل  ا 

 .(7لاصدغام ألن ال ثل األو      ون  اكنا  

ثام حاذف ا،  نتفاى اصدغاام  ولو  لنا إن ال سرة السابقة لليا  ال د ة  د  قمت بقلب الواو ألفا  

 ة. ّ ليا  اللينة ال دخلة واليا  ال د اكنين: ا  جت اه نظرا   -حسب معا ير القدما  أنفس م –لك ذك

                                                           

 وه ا األل  واليا  ال د ة. ( 1ل 

درش ما عساهم  قولون في ال ل ا  اليائية العين مثل لَيِّّن وبَيِّّن لوه ا من لَيِّين وبَيِّين حساب رأ  ام(؟ أ قولاون في اا  ( 2ل 

 ف ا وإدخا   ا  جد دة م ان ا؟ذثم ح أ ضا بقلب اليا  ألفا  

يل ك ا هو مف وم بالمبع.اليا  و ا  فَ دغام بين هذه ثم  تم اص ( 3ل   عِّ

 .139انظر دروس في علم أصوا  العربية:  ( 8ل 

 .2/322، والخصائّ: 373 -2/372انظر ال تاب:  ( 7ل 
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 ا  فعيل إلى كسرة و ا  لينة  اكنة، ألن اللين  سبق ال دّ. وحتاى  وليس ث ة دليل على انقالب

بين اليا  ال دخلة واليا  األخرش   نع  ألن ال سرة  ت ون حاجزا   ،لو  لنا بذلك ل ا صار إدغام أ ضا  

 إدغام  ا.

يال  واألمر الرابع  ول  (  لتابس ب خففاه حين ا ديذف منه عينه لوهي الواو ال نقلباة ألفاا   م إن فَعِّ

. ولنااا علااى هااذا القااو  مالحظتااان: األولااى أن وزن َ ااْيد وَهااْين (1لماان وزن فَْعاال مثاال َ ااْيد وَهااْين

 باااااااااااااااااااااااااال هااااااااااااااااااااااااااو إلفَْياااااااااااااااااااااااااالإل،  ونيوه ااااااااااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااااااااايس فَْعااااااااااااااااااااااااااال  

دة هاي العاين لأي الاواو منقلباة  اا ( وأن . ولو افترضنا أن اليا  ال وجاوألن اليا  زائدة وليست عينا  

 اليااااااااااااااااااا  الزائاااااااااااااااااادة ميذوفااااااااااااااااااة للتخفياااااااااااااااااا   نتفاااااااااااااااااات الد لااااااااااااااااااة علااااااااااااااااااى 

اااااايال  الباااااااب أصااااااال       فَااااااْيال   فِّاااااايال   –بعااااااد حااااااذف العااااااين منااااااه  – صاااااابح  . والثانيااااااة أن فَعِّ

 دختفااااااي إ)ا جااااااا   بعااااااد الفااااااا   ااااااا  مد ااااااة ألن الفتيااااااة  ،حسااااااب  ااااااول م هاااااام( لأو فَْعااااااال  

د ون حركة ل ا. و  وجه لل قارنة بين فِّيال حياث الياا  مد اة وباين فَْيال لأو فَْعال لأي كسرة طو لة( 

حسب زع  ام( والياا  في اا ليناة. إ ّ أن   وناوا  اد  االوا بقلاب الياا  ال د اة  اا  ليناة دقبال أن  سابق ا 

ل د اة أن الياا  ا -(3لل ا هو معاروف مان خلم ام باين حاروف ال ادّ واللاين – م  صدوا ؛ أو أن(2لالفتح

وبااذلك دساااوش فِّياال وفَْياال لفَْعاال عناادهم( فااي مملااق اليركااا   ،الساااكنة  اااو  اليااا  اللينااة الساااكنة

فاي هاذا البااب  اد جاا  علاى والس نا  واليروف. وم  ا   ن من أمر فاإن )هااب م إلاى أن ال خفا  

 فَْعل هو خمأ صرفي ليس من الس ل دبر ره.

 ال سااااارة التاااااي دسااااابق الياااااا  ال د اااااة  ولناااااأ  إلاااااى التعليااااال الثالاااااث لاااااد  م، وهاااااو أن

  اااااااد ا اااااااتثقلت علاااااااى الاااااااواو لفاااااااي مثااااااال َجوِّ اااااااد( فياااااااذفت، فاجت عااااااات الاااااااواو السااااااااكنة 

 واليااااااا ، فقلباااااات الااااااواو  ااااااا ، ثاااااام أدغ اااااات اليااااااا ان. ولنااااااا علااااااى هااااااذا التعلياااااال أ ضااااااا  

مد ّاة    هذه البيئة الصودية   دقلب  اا  ألن الاذي  لاي الاواو  اا  لمثفي ثالثة مآخذ: أول ا أن الواو 

. وباذلك   وناون  اد د لفاوا  ا  لينة. وثاني ا أنه   وجود ل سارة  بال الياا  ال د ّاة، ك اا  ررنااه  اابقا  

ل اي  يققاوا شارط  لاب الاواو  اا . وثالث اا أن اصدغاام    اتم  القو  بيذف شي  غير موجود أصاال  

لساببين: األو  أن الياا  ال نقلباة  با تثقا  ال سرة على الواو وحذف ا، و)لاك هنا، حتى لو  ل نا جد   

                                                           

، ولساان العارب: 8/360نقل صراحة على لسان الفرا  أن مثل َ ْيد وَهْين هو من وزن فَْعل. انظر د اذ ب اللغاة:  ( 1ل 

 مادة ل وم(.

 ذا ا فتراج  نسجم والرأي الذي نقله ابن  عي  عن الفرا . و د مرف )كره.ه ( 2ل 

 .171 -170انظر ال ن   الصودي:  ( 3ل 
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عن الواو  ت ون  اكنة فينتفي شرط اصدغام. والثاني أنه   إدغاام باين حارف ماد وحارف لاين ك اا 

 بخاصة إ)ا كان اللين  سبق ال دّ. ررناه، و

يلإل الصودية مت افتة و  دقوش على الو اوف فاي وجاه ماا أثرنااه  وه ذا نرش أن دعليال  إلفَعِّ

الإل مادعوم صاوديا ، ودتاوفر فياه البيئاة ال نا ابة لقلاب الاواو  اا  من اعتراضا ؛  على حاين أن إلفَْيعِّ

ومن ثم اصدغام، دون د يك أو اعتباط أو د ل  التقد م والتأخير واليذف واصدخا ، أو القو  بأمور 

 دخال  ما دقرر من حقائق في علم األصوا .

) إخف  في هذا الباب من مثل َ يْد وَمْيات وَهاْين؛ ل وهو ال ير أخير  رجح كفة فَيْعِّل على فَعوث ة أم

ال. والعارب  اد  فت، وبقيت الياا  الزائادة السااكنة دلايال  ذ ستقيم أن نقو  إن عينه  د ح علاى أن البااب هاو فَيْعِّ

، ولااو  لنااا إن إلَ اايْدإل هااو مخفاا  إلَ ااو دإل لوكااذلك األماار فااي بااا ي (1لديااذف األصاالي ودبقااي الزائااد لفائاادة

وكسرة الياا  ال د اة، ثام  لاب الياا  ال د اة نفسا ا  (2ل نبغي أن نت ل  أمر ن. القو  بيذف الواو األمثلة( ل ان

  ا  لينة ل ي دسلم الفتية  بل ا، وهو  لب غير مألوف، وفيه من التي ّم ما    خفى أمره.

ال هاو الاوزن ال عت اد  فاي هاذا وبعد؛ فعسى أن د ون هذه الدرا ة  د أفليت فاي إثباا  أن فَْيعِّ

 ااد أباارز  أن ا  ااتناد إلااى نتااائ  علاام األصااوا  فااي البيااث  الباااب كلااه؛ وعسااى أن د ااون أ ضااا  

 .وحد ثا   الصرفي    ن أن  يسم الخالف في  ضا ا ثار حول ا الجد   د  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع التي ورد ذكرها في البحث
                                                           

 .890 -2/877ل ز د من األمثلة انظر إلباب في غلبة الزائد لألصليإل في الخصائّ:  ( 1ل 
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ياااااة، األصااااوا  اللغو اااااة. القاااااهرة: دار الن ضاااااة العرب إبراهيم أنيس،

 م.1861

 م.1876درا ة الصو  اللغوي. القاهرة: عالم ال تب،  أح د مختار ع ر،

د ذ ب اللغة، الجز ان التا ع لبتيقيق عبدالسالم هاارون  أبو منصور األزهري،

مي ااد علااي النجااار( والرابااع العشاار لبتيقيااق  جعااةاومر

 عقوب عبدالنبي ومراجعة مي د علاي النجاار(. القااهرة، 

  ة للتألي  والترج ة.الدار ال صر

اصنصاف في مسائل الخالف لبتيقيق مي د مييي الاد ن  أبو البركا  األنباري،

 عبدالي يد(.

 الخصااائّ لبتيقيااق مي ااد علااي النجااار(. بياارو : دار ابن جني، 

 اعة والنشر.بمال دش لل

ال نصاا  لبتيقيااق إبااراهيم مصاامفى وعبداللااه أماااين(.  ابن جني،

وممبعااة مصاامفى البااابي اليلبااي  القاااهرة: شااركة م تبااة

 م.1878وأو ده، 

فا اه(. رمصامفى الساقا و  ر صناعة اصعاراب لبتيقياق ابن جني،

القاااهرة: شااركة م تبااة وممبعااة مصاامفى البااابي اليلبااي 

 م.1878وأو ده، 

ال خصّ. بيرو : ال  تب التجاري للمباعاة والتوز اع  ابن  يده،

 والنشر.

   لبتيقيق فخر الد ن  باوة(. بيرو : ال  تع في التصر ابن عصفور،

 م.1878دار اآلفان الجد دة، 

شرح ابن عقيل لبتيقيق مي د ميياي الاد ن عبدالي ياد(.  ابن عقيل،
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 م.1867القاهر: ال  تبة التجار ة ال برش، 

 .لسان العرب. القاهرة: الدار ال صر ة للتألي  والترج ة ابن منظور،

 : عالم ال تب.شرح ال فصل. بيرو  ،ابن  عي 

اللغااة العربيااة معناهااا ومبناهااا. القاااهرة: ال يئااة ال صاار ة  د ام حسان،

 م.1873العامة لل تاب، 

دروس فااااي علاااام أصااااوا  العربيااااة لدرج ااااة صااااالح  جان كانتينو،

 م.1866القرمادي(. دونس: الجامعة التونسية، 

يساان شاارح شااافية اباان الياجااب لبتيقيااق مي ااد نااور ال الرضي ا  ترابا)ي،

 م.1877ه(. بيرو : دار ال تب العل ية، يورفيق

بباااو ن،  ال تااااب. القااااهرة: ال مبعاااة ال بااارش األمير اااة  يبو ه،

 هـ.1317

ال ن   الصودي للبنية العربية. بيرو . مَ سة الر االة،  عبدالصبور شاهين،

 م.1890

 م.1829: ال مبعة األمير ة، ال صباح ال نير. القاهرة الفيومي،

األصاوا (. القااهر: دار  –العاام لالقسام الثااني  علم اللغة مي د بشر، ك ا  

 م.1873ال عارف، 

بيارو :  .ال قتضب لبتيقيق مي اد عبادالخالق عضاي ة( ال برد،

 عالم ال تب.

ل أم إلفَ  مي د حسن آ   ا ين، يلإل في مجلاة مج اع اللغاة العربياة األردناي، ْيعِّ فَعِّ

 م(.1891ل 12 -11العدد ال زدوج 
 


