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 اسـتعماالً ال هـو علـى        » بعد وأبعاد  «كثيراً ما تُستعمل في الكتابات المعاصرة كَِلمتا      
  .الحقيقة، وال على المجاز

ويقولون فـي الـدعاء     . اتساع المدى : د البع «:جاء في المعجم الوسيط    •
 ويقـال . ذو رأي عميق وحـزم    : إنه لذو بعد  : وقالوا. أي هالكاً ): بعداً له (عليه  

 .»يحذِّره شيئاً من خَلِْفه): بعدك(
  .العربية) بعد( هذه معاني كلمة. »الغاية: والمدى. المسافة:  المدى«: وجاء فيه

 شرحها معجم أكسفورد على النحو       اإلنكليزية فقد  dimensionأما كلمة  •
 :اآلتي

 :في حالة إفرادها  -أ 
طول، عرض، ارتفاع،   : من أي صنف  ( قياس، بعد  -1

  ما هي أبعاد الغرفة؟: يقال. مدى ؛)…ثخانة، الخ
للمـسألة جانـب لـم      : مظهر، جانب، نحو  : مجازاً -2
 .نناقشه

 :                                      sفي حال جمعها بحرف   -ب 
  ).ال األبعاد( مخلوق عظيم الحجم: م؛ مقدار؛ قَدر؛ شأن، نحو حج-1
  !لم أدرك حجم المشكلة:  حجم بالمعنى المجازي؛ نحو-2

  .ويعطي معجم وبستر شروحاً مماثلة
  

ما ينشر في مجالت ومطبوعات هذه األيام استعمال كلمتـي             فيويالحظ القارئ المدقق    
  .ق، ويجعل الجملة في غاية الركاكةاستعماالً يجانبه التوفي )بعد وأبعاد( 

  :اآلتيةواسعة االنتشار العبارات و فقد جاء في عدة أعداد من مجلة راقية 
 اللغوية، وصار يعبر    األبعاد غير   أبعاداًاتخذ  ) التسامح( بيد أن المصطلح   … « -1

  .… اللغويةالداللة غير دالالٍتاتخذ … : والوجه أن يقال». اجتماعي-عن موقف ثقافي
   وأبعاده الثقافيةِبِعِه ويقود إلى التفكير في أصول هذا المصطلح ومنا … « -2

  .…وآثاره الثقافية و ِبِعِه ومنا. …:  والوجه أن يقال»…واالجتماعية والنفسية
/ الوجه: البرمجيات: والوجه أن يقال  ! » الثقافي البعد: البرمجيات«:  عنوان المقال  -3
  . الثقافيالجانب
   »…ي الضوء على األبعاد الجديدة للمعلوماتيةوتُلق … « -4

  … الجديدة للمعلوماتيةالمظاهر/ الجوانبعلى … : والوجه أن يقال
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     سالمة اللغة، أن يـستعمل      علىالحريص  ) للكاتب( وإضافة إلى ما ذكر، يمكن الكاتب 
  :ما يقتضيه السياق من الكلمات اآلتية) وأبعاد/بعد ( بدالً من
  …، إلخحجم؛ عواقب؛ صعيد؛ ىمغز؛ معاٍن/ معنى

  
   الالم الموِصلة إلى المفعول-130

 فإذا كان الفعـل ناصـباً   [:3/14»جامع الدروس العربية «قال صاحب •
، وألنه  )ظَن( لمفعولَين، فاألصُل تقديم المفعول األول، ألن أصلَه المبتدُأ، في باب         

البـدر  : األصل (» طالعاً  ظَنَنْتُ البدر  «:، نحو )أعطى( فاعٌل في المعنى في باب    
سعيد والكتاب ليس أصلهما مبتدأ     ( »أعطيتُ سعيداً الكتاب  «:  ، ونحو )طالع؛ م ح  

: ، ونحـو »ظننتُ طالعاً البدر«: إن ُأِمن اللَّبس، نحوويجوز العكس ). م ح  وخبر،
 .] »أعطيتُ الكتاب سعيداً«

مـازن  . د، بتحقيـق    161ص(  للزجـاجي  » الالمات «جاء في كتاب     •
 باب الالم التي تكون موِصـلةً لـبعض األفعـال إلـى             «:باب عنوانه ) المبارك

نصحتُ زيداً، ونصحتُ لزيد، والمعنى     : وذلك قولُك  :»مفعوِليها وقد يجوز حذفها   
 .واحد

ِكلْتُ لزيـٍد الطعـام وِكلْتُـه       : ، وكذلك تقول  …،..شكرتُ لزيٍد وشكرتُه،  : وكذلك تقول 
وعلى هذا».الطعام  :ِكلْتُ زيداً الطعام= كلتُ لزيٍد الطعام ! 

 وهذا ليس ِبمِقيس، أعني إدخال هذه الالم بين المفعـول           «:ثم يستدرك الزجاجي فيقول   
  .…والفعل

ضـربتُ  : ضربتُ لزيٍد وأكرمتُ لعمٍرو، وأنت تريد     : أال ترى أنه غير جائٍز أن يقال      
  ».زيداً وأكرمتُ عمراً

ممنـوع مـن    ! ال ينـون  ) عمر( عند تنوين النصب، ألن   ) مروع(  ال حاجة إلى واو    [
  .])الصرف( التنوين

معناه أن ِعلَّة عدم جواز القياس هي       ) …وهذا ليس بمقيس، إلخ   ( وقولُه •
  .فساد المعنى

فإذا لم يتغير المعنى أمكن القياس؛ أي في وسعنا استعمال هذه الالم مع بعض األفعال               
  ).كاَل زيداً الطعام( ولَين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، على غرار إلى مفعبنفسهاالمتعدية 

يـؤدي معنـى        ) أعطيتُ الكتاب لسعيدٍ  ( أو) أعطيتُ لسعيٍد الكتاب  ( أال ترى أن قولَك   
)؟)أعطيتُ سعيداً الكتاب  

 .أي صنَعه إليه: َأولَى فالناً معروفاً: يقال في اللغة •
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أولى فالناً ِثقَتَه :نَحاهاأي مإي ه.  
. أولى معروفـاً لفـالن    / أولى لفالٍن معروفاً  : أال يبقى المعنى على حاله إذا قيل      : قلت

  أولى ثقتَه لفالن؟/ أولى لفالٍن ِثقَتَه
  :مالحظة مهمة

  .إن جواز تقديم المفعول الثاني على المفعول األول ال يعنى أن المعنى ال يتغير البتة
  .والتأخير ودالالتهماوتبحث كتب البالغة دواعي التقديم 

مع إيالِء عنايـٍة  …  «:استناداً إلى ما سبق أرى أنه لم يخطئ الذي قال •
  »…مع إيالء الطرفين عنايةً خاصةً …«:  واألصل أن يقول».خاصٍة للطرفين

تُولى عنايـةٌ خاصـة بـالفروق بـين     … «: شأن الذي قالهذاوليس  •
 »…األلفاظ

   »…ة للفروقتُولى عناية خاص…  «:والوجه أن يقول
  »…تُولى الفروق عنايةً خاصة… « :لــــواألص

منح ِثقتَـه   /  منح لفالٍن ِثقتَه   «:ويمكن القول . »منَح فالناً ِثقَتَه  …« :يقال •
 .»لفالن
أعطاه إياه وقتياً   : كأنه قيل (أعطاه إياه عاريةً،    : أعار فالناً الشيء  : يقال •

كـلُّ  : يقال. عطيه غيرك على أن يعيده إليكما ت:  العارة =، ألن العاِرية)موقتاً(
 ).عارٍة مستَردة

    هـذا الـنقص الكبيـر                            «:ومن المجاز ما قاله كاتب دِلـس ـر اهتمامـاً أعظـمونُِعي 
  ).في المعاجم(

  .نُعير سد النقص اهتماماً: األصل
  .نعير اهتماماً لسد النقص: أو
  

  !ِلَأوَِّل مرة:  َأوََّل مرَّة، ال-131
 قُـل يحييهـا الـذي       [: في التنزيل العزيز تسع مرات، منها     ) أول مرة ( ورد التركيب 
  .]أنشأها أول مرة

، وال  !)ألول مـرة  : (وكثيراً ما نصادف في أيامنا هذا التركيب بعد إدخال الالم عليـه           
  :فمثالً. لكثيرةأرى لهذه الالم وجهاً، إذ ال يستقيم في هذا التركيب أيٌّ من معانيها ا
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 يقولون والوجه أن يقال

 يقام في دمشق معـرض المخطوطـات        -1
  .أول مرة

 يقام في دمـشق أول معـرض        :واألحـسن 
 .للمخطوطات

 يقام في دمشق معـرض المخطوطـات        -1
 .ألول مرة

.  غداً األمير فالن يزور دمشق أول مرة-2  األمير فالن يزور دمـشق غـداً ألول         -2
 .مرة

ل مرة يـشمل فيهـا القـصف         وهذه أو  -3
 .المدينة كلها

 وقد شمل القصف المدينـة كلَّهـا ألول         -3
 .مرة

 وهذه أول   - سمحت السلطات للصحفيين   -4
 … بحضور-وهذا أول سماح/ مرة

 سمحت السلطات للصحفيين ألول مـرة       -4
 بحضور محاكمات المعتقلين

ا هــامــرأة تمنحأول التــي كانــت  …-5
  …األكاديمية

ت َأوَل من منحتها األكاديمية في      التي كان :أو
  …تاريخها

التي كانت اُألولى في تاريخ األكاديميـة       :أو
 …التي حصلت على

 األديبة فالنة التي منَحتْهـا األكاديميـة        -5
الفرنسية وألول مرة في تاريخهـا جـائزة        

 .البالغة والشعر

ة  وجه أمس إلى فـالن تحـذير للمـر         -6 .تحذير أخير…  …  وجه-6
 .األخيرة

 
 
 

 مرر يده على جذع شـجرته المفـضلة         -7 .مرةً أخيرة… …  مرر يده-7
 للمرة األخيرة

 . أمس عوقب فالن للمرة الثالثة-8 . أمس عوقب فالن مرةً ثالثة-8

  : جاء في إحدى الدراسات عن الذخيرة اللغوية-9
حت تصرفه أعظـم مدونـة      أما اللغوي فألول مرة في تاريخ البحوث اللغوية ستكون ت         «

 وألول مرة حقيقةً سيـستغّل هـذه   - ما عدا دواوين العرب اللغوية-نَصيٍة شهدها التاريخ  
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المدونة على شكل مندمج، أي بصورة قاعدة معطيات؛ وألول مرة أيضاً يمكنه أن يستغل              
  …ما فيها أينما كان

  :ليته قال:  أقول-9َ
 أعظـم   - في تاريخ البحوث اللغويـة     أول مرة ه   وهذ -أما اللغوي فستكون تحت تصرفه    

 التي  والمرة األولى …  التي يستغل فيها هذه المدونة     المرة األولى وسوف تكون   … مدونة
  …يستغل فيها

 في تاريخ البحوث اللغوية يوضع فيها تحت تصرفه         أوَل مرة أما اللغوي فستكون هذه     : أو
 .أعظم مدونة

  :  ال عيب في قول من قال-10
 .كانت تلك هي المرة األولى التي يترِجم فيها أديب عربي إحدى المالحم األوربية… 

   

  .لُِمدة كذا:  مدَّةَ كذا، ال-132
عـرب مفعـوالً    وتُ( ظروف الزمان وأسماء الزمان كلها صالحة للنصب على الظرفية        

  .دهراًانتظرتُ مدةً؛ ِسرتُ زمناً؛ صبرتُ :همة، نحوسواء أكانت مب) فيه
 .ُأسافر يوم الخميس: ، نحو)متى( أو مختصة صالحة للجواب على •
 …شهرين/ سأغيب يومين: نحو): كم(أو معدودة تصلح جواباً لِـ  •

  :ومما ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه
 .سافرت ثالثين يوماً: العدد المميز بالظرف، نحو -1

  ).سافرت مدةَ ثالثين يوماً: األصل(
أيـاٍم؛  سـتةَ   لزمتُ الدار   : المضاف إلى الظرف، نحو   العدد   -2

 . ساعاتأربعسافرتُ 
  ).سافرت مدة أربع ساعات. لزمت الدار مدةَ ستة أيام: األصل(

 .وقفتُ زماناً طويالً: ، أيطويالًوقفتُ : صفة الظرف، نحو -3
. لالمأو غيره وقد ُأدخلت عليه ا     ) مدة( وكثيراً ما نصادف في هذه األيام ظرف الزمان       

  :فعلى سبيل المثال. وال أرى لهذه الالم وجهاً
  

 يقولون والوجه أن يقال
المؤتمر لمدة أسبوعين/  يستمر المعِرض-1  المؤتمر مدة أسبوعين/  يستمر المعرض-1
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 !يستمر المعرض أسبوعين: واألوجز
 . عمل فالن في الشركة ليومين فقط-2 . عمل فالن في الشركة يومين فقط-2
 . أيام4 حصل فالن على إجازة لمدة -3 .  أيام4فالن على إجازة مدتها  حصل -3
  .مدتها أسبوع…  سافر في جولة-4
 …تمتد أسبوعاً/ تستغرق أسبوعاً… : أو

 سافر فالن في جولـة تفتيـشية لمـدة          -4
 .أسبوع

  …بيروت طَوال ثالثة أيام مؤتمر … -5
 .وقد دام المؤتمر ثالثة أيام… عقد: أو

 بيروت، ولمدة ثالثة أيام مؤتمر       عقد في  -5
.» المؤسسة العربية للتحديث الفكري«إشهار

 تأثيرات هذا الدواء الجانبية ضعيفة، وال       -6
 ..وتدوم زمناً قصيراً/ تدوم طويالً

  التأثيرات الجانبية لهذا الـدواء تكـون       -6
 .ولمدة قصيرة) كذا( خفيفة) كذا(

صالح سـنتين بـدءاً مـن تـاريخ          … -7
 .إصداره

 جواز السفر هذا صالح لمـدة سـنتين         -7
 …بدءاً

8-لـسنوات طويلـٍة منـصب         -8 … شغل فالن سنواٍت طويلةً منصب شَغَل فالن 
 ..المدير العام

  . انتخب فالن ليرأس الجمعية مدة سنتين-9
انتخب فالن رئيـساً للجمعيـة ومدتـه        : أو

  .سنتان
 انتخب رئيساً مـدة سـنتين، ألن        :ال يصح 
 ! ليس له ديمومةاالنتخاب

. انتُخب فالن رئيساً للجمعية لمدة سنتين-9

133-هام ،ِهممَّة؛ مهِهمَّة، مم   
لغـة  «ناً فـي كتابـه    يأورد الناقد اللغوي صالح الدين الزعبالوي رحمه اهللا بحثاً رصِ         

  .، رأيت أن أقتبس منه تعميماً للفائدة»العرب
ـ    ( للفعل الثالثي  • مه ـمهي معـاٍن، منهـا مـا يتعلـق بـالحزن          ) اهم
َأقْلَقَـه  : همه األمـر : يقال. ] شائع االستعمال بهذا المعنى    - الهم -المصدر[والقلق

 فاألمر ،نَهزوَأحاسم الفاعل( هام( وم، وهومهم) اسم المفعول.( 
  :يقال. ومنها ما يتعلق بالطلب والقصد واإلرادة

  . َأهم بذلك وال أفعله، أو ال ُأريدأي ال: ال مهمةَ لي
: ذهب فالن في مهمٍة، فـالمعنى     : فإذا قيل .  من الفعل هم   مصدر ميمي هنا،  ) مَّةمه(و

  .مضى في قَصٍد أو مطْلب
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بمعنـى  ) هم( والثالثي) َأهم( الرباعي: نَصت المعاجم على أن الفعلين     •
 ومن أجل هذا قالـت العـرب      . أكيد والمبالغة ولكن زيادة الهمزة تعني الت    . واحد

)ِهم( لألمر الشديد، ولم يقولوا) المقُ ما بينهما)! الهاموهذا فَر. 
  :بمعنيين) َأهم يِهم إهماماً( وقد استُعمل الفعل

، )اسم الفاعل ( تداعى القوم ِلمهم أو مِهمةٍ    : األمر الشديد، نحو   -1
 .زل بهمأي تَنادوا ألمٍر شديٍد ن

 .األمر تضطلع به فيشْغلك ويعنيك -2
         وتَح ض إليك فتتوالّهفوفقُـلْ     ِمفإذا أردتَ التعبير عن األمر الذي ي ،تَـهُل مؤونته وتَِبع :

  .في هذا االستعمال، وألصق بالمعنى المراد) مهمة(، ألنها َأولى من مِهمَّة
  .ور؛ وما يدعو إلى اليقظة والتدبيرما يسترعي االهتمام من األم: المِهم: مالحظة

  
   المصدر الِميميُّ-134

، )وبسبب لزوم هذه الميم َأولَه، سـموه ميميـاً        ( هو مصدر قياسي يبدأ أبداً بميٍم زائدة      
ويساوي المصدر األصلي في المعنى والداللة على الحدث؛ وقيل أيضاً إنه آكَد من معنـى               

  .المصدر األصلي
 ل، بفتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو         الثالثيصاغ من الفعل    وهو يفْععلى وزن م  :

منْصر ومذْهب ومضرب؛ ويالزم اإلفراد والتذكير، وال تلحقه تاء التأنيث إال سماعاً فـي              
  . النحاة منرأي كثير

  . على ِزنَِة اسم المفعولمن غير الثالثيويصاغ 
  :مشتق من الثالثينماذج من المصدر الميمي ال: أوالً

 ؛ مفَـر  )روم(= ؛ مـرام  )قُدوم(=  ، مقْدم )غُنْم(= ؛ مغْنم )َأكْل(=  مأكَل •
 ).دخول(= ، مدخَل)ِفرار(=

 ):بكسر العين( وشَذَّ فجاء على مفِْعل •
ـ   ؛           )وعـد (= ، مرِجـع، مـِسير، مـِشيب، مـِصير، مِزيـد، موِعـد            يءمبيت، مج

  ).ثقة(=  ؛ موِثق)والدة(= دموِل )وضع(= موِضع
 :ومما لِحقَتْه تاء التأنيث •

  .الولَد مبخَلَة، مجبنة، محزنَة -
الشكر مبعثَةٌ لنفس المفُِضل، والكُفْر مخْبثَـةٌ لـنفس          -
 .المنِْعم
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؛ مخافـة، مقالـة،     )ِمن حب يِحب حبا وِحبا    ( محبة -
 …   منْصبةمحمدة، مفْسدة، مهلكة،

، مسعى ومسعاة، منْدم ومنْدمـة، معـاب        )فَوز(=  ، مفاز ومفازة  )نَيل(=  منال ومنالة 
  …مودة، مهمة، مسرة، مذَمة، مبرة، مشَقَّة ومعابة،

  ):بكسر العين( وشذَّ فجاء على مفِْعلة
  …رة، موِعظةشة، مقِْديمِعرفة، معِصية، مغِْفرة، مِع

  : نماذج من المصدر الميمي المشتق من غير الثالثي:ثانياً
ـ غْ، م )إقامـة ( ، مقام ومقامة  )إجراء( ، مجرى )إخراج( ِ جر، مخْ )إدخال(=  مدخَل ى نَ

إغناء(ناة غْوم .(نطَلَقم )انطالق(نقَلَب؛ م )انقالب(صاب؛ م )إصابة(…   
أسماء الزمان والمكان المشتقة من     ) مفْعل( ي وزن تُشارك المصدر الميمي ف   : مالحظة

ذَهـب  : الفعل الثالثي، إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها وصحيح اآلِخر، نحو           
  .يذهب مذْهب، دخَل يدخُل مدخَل

عين صـحيح اآلخـر      أما أسماء الزمان والمكان من الثالثي الذي مضارعه مكسور ال         
   بكسر العين ( لِعفْفتصاغ على وزن م( غِْرس   : ، نحوِلس؛ يغِرس مجيجِلس م )    علـى حـين

  !).مجلَس، مغْرس: المصدر الميمي من هذين الفعلين هو
  

   متى يجمع مفعول على مفاعيل؟-135
بحثاً رصيناً للناقد اللغوي محمد خليفة      ) 1977؛ آب 225العدد( » العربي «نشرت مجلة 

  .وقد رأيت أن ألخَّصه لفائدته الكبيرة. ذه الفقرةالتونسي رحمه اهللا، عنوانه هو عنوان ه
ذهب كثير من النحاة القدامى إلى أن جموع التكسير سماعية، خالفاً لما ذهـب إليـه                 •

  )1(.1937 مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة

  
  .، وأن المقيس على كالم العرب هو من كالم العرب جواز قياس ما لم يسمع على ما سمع1937 قرر مجمع القاهرة سنة  (1)
فهناك جموع التكسير المطّردة التي قد يكون إلى جانبهـا جمـوع            :  يخطئ من يتوهم أن كل جموع التكسير سماعية        «

  ».، لمؤلفه عباس حسن4/634 النحو الوافي « انظر».سماعية للمفردات المدروسة
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ملعون مالعين، مشؤوم مـشائيم،     : وجد القدماء في المعاجم مثالين فقط      •
  .ماهفمنعوا القياس علي

عض المتأخرين في النصوص األدبية المأثورة عـن الفـصحاء          وجد ب  •
مجنون مجانين، منكود مناكيد، مشهور مشاهير، مملوك مماليـك،         : أمثلة أخرى 

  …ميمون ميامين
  :الكلمات التي وردت على وزن مفعول أربعة أنواع •

محضاً للداللة على الحدث؛ وما كان كذلك ال يجمع البتـة             مصدراً  األول يستعمل    -1
 هذا الرجل ال معقول له وال مجلود        «: نحو قولنا  ،]جمع المصدر؛ م ح   : 54نظر الفقرة ا[

  .نادرةوأمثلة هذا النوع .  أي ال عقل له، وال جلد وال يسار»وال ميسور
فإذا جمعنا  . » بأوالده مربوط كّل أب    « كما في قولنا   صفةً خالصة الثاني يستعمل    -2
 أي  » بأوالدهن مربوطاتبأوالدهم، واألمهات    مربوطون اآلباء   «هنا قلنا ) مربوط( كلمة

!!). مـرابيط (، وال تجمع جمع تكـسير       )مذكر سالم أو مؤنث سالم    ( تُجمع جمع سالمة  
  )2(…مسرور مسرورون، مبتور معقود: وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً، منها

  :أسماء مصطلحات، أو أسماء ذوات وهيئات، نحو: الثالث -3
مواضـيع، محلـول             ) محـور الكـالم   ( يل، موضـوع  مفاع) مصطلح نَحوي ( مفعول

) رسـالة ( محاليل، مولود مواليد، محصول محاصـيل، مكتـوب       ) سائل فيه مادة منحلَّة   (
مكاتيب، مجهول مجاهيل، مشروع مشاريع، مرسوم مراسيم، منشور مناشـير، مفهـوم            

 مضامين، مشروب مشاريب، معجـون معـاجين، منـسوب        ) محتوى( مفاهيم، مضمون 
 مراكيب، مرجـوع  ) نوع من النعال  ( مساتير، مركوب ) ِسرٌّ(  مناسيب، مستور ) مستوى(
  .مشاحيف) نوع من الزوارق الصغار( مراجيع، مشحوف) الوشم الذي ُأعيد سواده(

   ]…مرجوحة مراجيح، مقصورة مقاصير، مطمورة مطامير[
  :كلمات تدل على النَّسب :الرابع -4

: ياء مشددة فـي آخـره، نحـو   ينسب إلى االسم عادة بزيادة      •
 …عرب عربي، حجاز حجازي

وهناك كلمات تدل على النسب بغير هذه الـصيغة اليائيـة،            •
 …ذو لبن: ذو سيف؛ لَبان: سياف: نحو
 : تدل على النَّسب، نحوعلى وزن مفعولوثمة كلمات كثيرة  •

  
  .)م ح( شاعر مطبوع، شعراء مطبوعون (2)
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هير؛ مـشا ) ذو شـهرة  ( مناكيد؛ مشهور ) ذو نكد ( مجانين؛ منكود ) ذو جنون ( مجنون
متـابيع؛ معتـوه،    ) ذو أتباع ( مشائيم؛ متبوع ) ذو شْؤم ( مالعين؛ مشؤوم ) ذو لعنة ( ملعون

  …مخبول، مهبول، منكور، مملوك، منحوس
  

  :مالحظة
فالن ال ميـسور لـه؛ أو       : ، نحو !)فال تُجمع  (بعض الكلمات قد تُستعمل مصدراً بحتاً     

  ).جمع مذكر سالم( اءلقو الوريس هم م←هو ميسور اللقاء: نحو!) فتُجمع( صفة خالصة
فـالمهم فـي   ). مياسير( أما إذا أردناها نسبة بمعنى ذي يسار فتجمع جمع تكسير على  
)2(،)1(جمع مفعول أو عدم جمعه على مفاعيل هو الداللة في االستعمال

  

  

  
  ).م ح(» .ِسيروا إلى اهللا عرجاً و مكاسير، فإن انتظار الصحة ِبطالة « :2/57 »يبطِّ نَفْح ال« جاء في)1(
ومـن  .  بـاأللف والتـاء    »جمع الوصف لمذكَّر غير العاقل    «عن قياسية ) 53الفقرة(من المفيد أن أذكّر بما ورد سابقاً       )2(

وب مشروبات، ملبوسات، مزروعـات، محفوظـات، ممنوعـات         مأكول مأكوالت، مشر  : يقال. الوصف اسم المفعول  
   …مخطوطات، مسروقات منشورات،إلخ
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   آتى يؤاتي مؤاتاةً- إيتاءي آتى يْؤت-136

  :ومن المعلوم.  وفاعَلَأفْعَل: في العربية أفعال تحتمل صيغتُها وزنين
   يفِْعُل إفْعاالً، ←أفعَل: أن مضارع الوزن األول ومصدره هما
  . يفاِعُل مفاعلةً←فاعَل: وأن مضارع الوزن الثاني ومصدره هما

   آجر يؤاِجر مؤاجرةً-آجر يْؤجر إيجاراً: من هذه األفعال
  …يؤانس مؤانسةً آنس -                     آنس يْؤنَس إيناساً

  
  : ثمة أفعال شبيهة بالمذكورة، ولكن لها وزن واحد فقط:مالحظة

آمن يْؤمن إيماناً؛آوى يْؤوي إيواء؛ آلى يْؤلي إيـالء         : ، مثل )َأفْعَل( إما •
 تطابق صـيغة مـصدر      -َأقْسم/  الذي يعنى حلَفَ   -إن صيغة مصدر هذا الفعل    (

 )…َأواله اهتماماً: أولى فالناً معروفاً؛ أو: يقال! َأولَى يولي إيالء: الفعل
  ]… آخى يؤاخي مؤاخاةً-آسى يؤاسي مؤاساة[: مثل) فاعَل( وإما •

ومما يستوقف النظر أن معاجم اللغة ال تشير غالباً إلى أن ثمة وزنين للفعل؛ وبعضها               
  .ه فعٍل على ِحدِتسنشرح هنا معاني كلِّ!  تتداخل معانيهماثيشرح الفعلين بحي

  !آِت: ًأفِْعْل: ؛ صيغة األمر!)أصله أأتى بهمزتين(  إيتاءييؤت) أفعَل(  آتى:أوالً
1- الشيء نا(:وفي التنزيل العزيز. جاء به إليه: آتاهقال ِلفَتَاةُ آِتنا غداء (. 
2- نا آِتنا في الـدنيا حـسنةً   ( :العزيز وفي التنزيل. أعطاه إياه: آتى فالناً الشيءرب

 .)حسنةًوفي اآلِخرة 
  .) وآِت ذا القُربى حقَّه(. ) وآتى الماَل على حبه ذوي القُربى واليتامى والمساكين(
  .) ومن قُِدر عليه ِرزقُه فلْينِْفقْ مما آتاه اُهللا(

 .أداها، دفَعها: آتى الزكاة -3
4- ن آتى إليكم معروفاً فكاِفئوه: وفي الحديث. ساقه إليه: آتى إليه الشيءم. 
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  !آِت: فاِعْل: ؛ صيغة األمر)أصله أاتى( يؤاتي مؤاتاة) فاعَل(  آتى:ثانياً
خيـر النـساء    : وفـي الحـديث   . وافقه وطاوعه وجاراه  : آتى فالناً على األمر    -1

 .المواتية لزوجها/ المؤاتية
وهـذا أمـر ال     . فالن كريم المواتـاة جميـل المواسـاة       :  تقول «:وفي أساس البالغة  

   ».يواتيني
  !ِتِه على معصيةال تُؤا:  يقال
 .عرضتْ له/ سنَحتْ: آتَتْ فالناً الفُرصة -2
 .جازاه به: آتى فالناً بكذا -3

  
تاه على األمر يواتيه مواتاةً و ِوتاء       او:  أهل اليمن ال يهمزون هذا الفعل فيقولون       :ثالثاً

  ).ِزنة ِفعال( 
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