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المقدمة:
يشيع كثير من االستعماالت اللغوية في المؤسسات العلمية والثقافية ،وفي وسائل اإلعالم المتنوعة:
صحافة ،وإذاعة مسموعة مرئية وفضائيات ،ومنها ما ال يخضع للمراجعة أو التدقيق اللغوي ،وقد
انبرى قديما علماؤنا لعالج ما يظن انحرافا عن الفصيح في عصره ،مثلما نرى عند الحريري في
درة الغواص في أوهام الخواص ،وقد تظافرت الجهود في العصر الحديث لتيسير التعبير بالفصحى،
في مستوياتها الصرفية والنحوية والداللية ،وفي مختلف جوانبها العلمية واألدبية والفنية ،وشارك في
هذا الجهد كثير من المؤسسات العلمية المختصة والباحثين ،ومنها مجامع اللغة العربية ،وبخاصة
مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ إقرارا بحقيقة التغير اللغوي ،ووفاء بحاجات العصر ،وال يعني هذا
أن الفصحى المعاصرة المتمثلة في االستعماالت الرسمية منبتة الصلة عن العربية الفصحى التي
ت ربطنا بها الروابط التاريخية والتراثية والدينية ،وإنما يعنى عدم تقييدها بمثل أعلى واحد متفرد ،بما
ال يتعارض مع قوانين اللغة العامة.
على كل فإن االستعماالت اللغوية المعاصرة ال تخرج عن مظهر من المظاهر الثالثة اآلتية:
وثان يظن مخالفته للقواعد
مظهر يتفق تمام االتفاق مع األصول والقواعد اللغوية النحوية والصرفية،
ٍ
واألصول ،وآخر ال سبيل إلى قبوله؛ لمخافته الصريحة القواعد واألصول اللغوية.
وال شك أن االهتمام بتيسير الفصحى المعاصرة سيتناول المظهرين األخيرين ،إما ببيان صحة أولهما
وقبوله وتسويغه تدليال وتأويال ،وإما بالتصحيح والتعديل ،له وللمظهر األخير إن ثبت مخالفتهما
لقواعد اللغة.
والمجال اللغوي واسع رحب لتسويغ التعبيرات واالستعماالت المعاصرة ،من خالل االستناد استدالال
وتأويال ،بما حوته الموسوعات اللغوية من أصول وفروع ،وتأويل وتخريج ،واختيار وتوجيه،
ومطرد وشاذ؛ إذ ال يقتصر األمر في التأصيل اللغوي لالستعماالت المعاصرة وتسويغها على ما
جاء في نحو بصري أو كوفي ،بل يستند – أيضا – إلى ما يؤيد كل استعمال من فصيح عربي:
قراءات ،وحديث ،أو كالم العرب الفصحاء – وإن كان قليال أو شاذا؛ إذ إن الشذوذ ال ينافي الفصاحة
– ومن القواعد النحو ية والصرفية األصلية والفرعية؛ ألن أصول القواعد أضيق من كالم العرب،
فمنه ما لم تنص القواعد على ضبطه ،ومنه ما يمكن التوفيق بينه وبين القواعد بالتأويل الذي يحتمل
وجها أو أكثر.
وعلى هذا النهج سار هذا البحث في دراسة مجموعة من االستعماالت اللغوية المعاصرة في المجتمع
الفلسطيني ،منها ما يتعلق بأبواب نحوية كتعدية الفعل مباشرة أو بحرف الجر ،كاألفعال( :ن ّم ،وتق َّدم،
واعتاد ،وأعلن ،وأكد) ،ومنها ما يتعلق بأبواب صرفية ،كاسمي الفاعل والمفعول ،مثل( :هام ،ومهم،
ومبا ِشر ،ومباشَر) ،وجموع التكسير والتصحيح لبعض المصادر ،نحو( :تهنئة ،وتعزية وتحية)،
حيث تناول االستعماالت المعاصرة ،من خالل التأصيل اللغوي لها ،وفق منهج التيسير المعروض
أعاله ،سماعا وقياسا ،وبيَّن ما يسوغ منها وما يجوز استعماله ،وعرض وجه الصواب لغير ما ال
يسوغ.
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النتائج:
خلص البحث من دراسته لمجموعة من االستعماالت اللغوية المعاصرة ،مما يشيع في
المؤسسات العلمية والثقافية واإلعالمية  -من خالل بحث تأصيلها اللغوي؛ لتسويغها أو تصحيحها –
إلى النتائج اآلتية:
 يجوز تعدية الفعل "ن َّم" بحرف الجر "عن"؛ إذ السماع والقياس يؤيد هذا االستعمال،
إضافة إلى تعديته بـ"على والباء.
 استخدام الفعل "تق َّدم" مع حرف الجر"إلى" لمن هو أدنى ،أو أرفع منزلة ومقاما صحيح،
واستخدامه مع حرف الجر "من" في مثل قولهم( :تتقدم المؤسسة من فالن بالتهنئة) فيه بعد
عن استخداماته الفصيحة ،واألولى القول هكذا( :تتقدم المؤسسة إلى فالن بالتهنئة لحصوله
على الدرجة العلمية .)...
 لم يرد في االستعمال الفصيح للفعل "اعتاد" تعديته بحرف الجر "على" ،في نحو( :اعتاد
على رياضة الصباح) ،وال فائدة ترجي من هذه التعدية ،إذ إنه يتعدى مباشرة للمفعول به.
 االستعمال الفصيح للفعل "أعلن" أن يُعدى مباشرة أو بحرف الجر "الباء" ،والقياس يجيز
تعديته بــ "عن"؛ وإن لم يرد هذا االستعمال صراحة في فصيح الكالم ،فيجوز( :أعلن
افتتاح – بافتتاح  -عن افتتاح الحفل أمام الحضور).
 الفعل "أكد" يتعدى إلى مفعوله مباشرة ،وإلى المعن ِّى باألمر المؤ َّكد عليه بــ"على" ،نحو:
(أكد حضور الندوة على المشاركين) ،وال صحة لدخول حرف الجر "على" على المفعول
به األصلي.
 استخدام "ها ّم" في نحو( :أعالن هام ـ قضية هامة) صحيح لغويا؛ إذ إنه يحتمل الداللة على
الحزن والقلق ،والداللة على مايثير االهتمام ،ويستفز االنتباه والتدبر ،واالستعماالت
الفصيحة تؤيد هذه الداللة األخيرة لــ "هام" أكثر من "مهم" ،التي يغلب في استعماالته
الداللة على األمر المفزع الشديد.




الصواب للداللة على متابعة األحداث ومالحظتها ونقلها بثًّّا في وقتها آنيا أن يقال( :النقل ـ
البث المبا ِشر) ،أو (الحدث المباشَر) .ال (النقل ـ البث المباشَر) ،إذ ال يدل على المعنى
المراد من مالحظة الحدث ومتابعته ونقله آنيا ،بل يعني أن الجمهور يتابعه في غير وقت
الحدث ،ولو كان مسجال من قبل.
ال خالف في جواز جمع المصادر" :تهنئة ،وتعزية ،وتحية" ،ولكن الخطأ في جمعها جمع
تكسير " :تهاني ،وتعازي ،وتحايا"؛ ولعله من قبيل القياس الخطأ على" :مزيا مزايا،
وقضية قضايا" ،حيث لم يرد من وزن المصادر "تفعلة" ما يجمع تكسيرا على (فعالى أو
تفاعل) أو ما ألحق بوزن (مفاعل) في جموع التكسير.
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استعماالت لغوية معاصرة ،دراسة في تأصيل الوضع اللغوي والتسويغ
تعدية الفعل نم
ورد في موقع ملتقى األدباء والمبدعين العرب عن استعمال الفعل (ن َّم) متعديا بحروف الجر "على
والباء وعن" ،ويخطئ الكاتب تعديته بـ "عن" ما نصه ،يقول بعض الكتاب واألدباء(" :وعمله هذا
ينم عن سوء نيته)
فيعدون الفعل (نم) بـ (عن) ،والحقيقة أنه يتعدى بحرف الجر( :على) ،كقول العرب مثال :نمت على
المسك رائحته ،وقال ثعلب:
ونم عليك الكاشحون وقبل ذا = عليك الهوى قد نم لو نفع النم
وقال ذو الرمة:
فأسبلت العينان والقلب كاتم = بمغدوق نمت عليه سواكبه
وقد يعدى أيضا بالباء كما قال الشيباني :
تجليت لألكوان خلف ستورها = فنمت بما ضمت عليه الستائر"
ومن خالل استقرائنا لشواهد الفعل (ن َم) في المعاجم وكتب األدب؛ أمكن االستدالل على جواز تعديته
بـ (عن) ،وأدلتنا على النحو التالي:
أوال ـ الشواهد المسموعة:
النصوص الفصيحة جاءت بتعدية الفعل (نم) بـ (على والباء وعن) ،ففي اللسان:الفع ُل نَ َّم يَنِ ُّم ويَنُ ُّم
واألصل الضم ونَ َّم به وعليه نَ ّما ًّ ونَميمةًّ ونميماًّ ،وأَنشد ثعلب في تعدية نَ َّم بِـ (على):
()1
الكاش ُحونَ وقَ ْب َل ذا عليك ال َه َوى قد نَم لو نَفَ َع النم
ونَم عليك
ِ
()3
ًّ
ًّ
ْ
ٌ
ووشاية أي :ن َّم به
و َوشى
فالن بفال ٍن َوشيا ِ
ويعلق األصمعي على شعر ألبي ذؤَيب الهذلي:
َ
ْ
ع يَقرع
سا ً دُونَه = شرف الحجاب
س ِمعْنَ ِح ّ
ُ
فشَربْنَ ثم َ
وريب ق ْر ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
ش وأقطـــــ ُع
ب = في كفـــه َج ْ
ش ٌء أ َج ّ
ص ُمتَلبّــ ٍ
ونَ ِمـــــيمة من قانِ ٍ
()2
قال معناه أَنه سمع ما نَ َّم على القانص .
()2
ك العم َل به نَ َّم على إسا َءتِه ،يقصد ترك العمل بالقرآن .
ويقول الزبيدي في تاج العروس :ومن تَ َر َ
()2
ٌ
قال أبو موسى األشعرى رضي هللا عنه :ال ينم على الناس إال ولد بغي .
وجاءت التعدية بـ (على) على ألسنة كثير منن المتنأخرين :ففني خزاننة األدب وصنف لسنائل :ويسنكن
في تخوم الغبرا وينم على أحوال السماء نثرا( ،)1وفي المستطرف :رب عين أنم على لسان(.)3

 - 1ابن منظور،محمد بن مكرم األفريقي المصري :لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،ط 1991م :مادة (نمم)
 - 3لسان العرب :مادة (وشي)  +الخليل بن أحمد الفراهيدي :العين ،تحقيق  :د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة الهالل ـ بيروت ،المادة نفسها.
 - 2لسان العرب مادة (نمم)
 -2ال َّزبيدي ،أبو الفيض مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الحسيني :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :عبد الستار
أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت ،ط  1282هـ ـ 1922م :مادة (شفع)  +الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمر:
الفائق في غريب الحديث ،تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة – لبنان ،ط.229 /2 :3
 - 2شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح األبشيهي :المستطرف في كل فن مستظرف ،تحقيق :د.مفيد محمد قميحة ،دار
الكتب العلمية – بيروت ،ط 1982 ،3م193 /1:
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وكتب ابن المعتز إلى صديق له :أقلل من فالن نصيبك ،فإنه أنم من زجاجة على ما فيها .وفي المعنى
نفسه يقول السري الرفاء ،معديا الفعل (بالباء):
()2
أنم بما استودعته من زجاجة  ...يرى الشئ منها ظاهرا وهو باطن
وجاء في تعديته (بالباء) في الفصيح :قول الطر َّماح:
()2
ح
كأَن الد َجى دونَ البال ِد ُم َوك ٌل يَ ِنم بِ َج ْنبَ ْي كل ُع ْل ٍو و ِم ْر َز ِ
()2
ْح :ألنه ينم بما أخفاه الليل
وفي أمثال العرب :أنم ِمنَ الصُّ ب ِ
وقال األخطل:
()2
ومستودعي سرا كتمت مكانه  ...عن الحس خوفا أن ينم به الحس
وعلى هذا – أيضا – جاء كثير من أقوال المتأخرين ،نحو :قول السري الرفاء:
()2
ما ذاك إال ألن الصبح نم بنا  ...فاطلع الشمس من غيظ على القمر
ولصفي الدين الحلي:
()8
هل من ينم بحب من ينم له  ...بما رموه كمن لم يدر كيف ُر ِمي
وقول لسان الدين بن الخطيب:
()9
سال هل لديها من مخبر ذكر  ...وهل أعشب الوادي ونم به الزهر
()11
وعارضت مسرى الريح قلت لعلها  ...تنم بريا منك عاطرة الهبوب
()11
أما التعدية بـ (عن) فقد جاءت في قول فصيح ألبي األسود الدؤلي :
إِن الذي أهدى إِليك نميمةً  ...سينم عن َك بمثلها قد حاكها
()13
س فالنا ًّ يَ ْب ُجسُه بُجوسا ًّ بال َّ
ساويه .
وفي تاج العروس :بَ َج َ
ض ِّم  :شت َمه وهو َمجاز أيضا ًّ كأَنَّه نَ ّم عن َم ِ
وقال الغزالي ما ملخصه ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن ال يصدق من نم له وال يظن بمن نم عنه ما
نقل عنه( ،)12وقال ابن زيدون:
 - 1ابن حجة الحموي ،تقي الدين أبي بكر علي بن عبد هللا :خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شعيتو ،دار
ومكتبة الهالل – بيروت ،ط1982 ،1م.228 /3 :
 - 3المستطرف29 /1 :
 - 2الثعالبي ،أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل :ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،دار المعارف – القاهرة ،ط 1922 ،1م :ص 228 + 222
 - 2لسان العرب :مادة (رزح)  +تاج العروس :المادة نفسها.
 - 2الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر :المستقصى في أمثال العرب ،دارالكتب العلمية – بيروت ،ط ،3
1982م211/1:
 - 2المستطرف222/1 :
 - 2المستطرف + 213/3 :ابن أبي الدنيا ،عبدهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس :قرى الضيف ،تحقيق  :عبدهللا
بن حمد المنصور ،أضواء السلف – الرياض ،ط1992 ،1م329 / 3 :
 - 8خزانة األدب22/3 :
 - 9المقري ،أحمد بن محمد :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق :د.إحسان عباس ،دار صادر  -بيروت ،ط
1928م82/ 2 :
 - 11نفح الطيب81 / 2 :
 - 11شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري :نهاية األرب في فنون األدب ،تحقيق :مفيد قمحية وآخرين ،دار الكتب
العلمية – بيروت ،ط  1232 ،1هـ  3112 -م321 /2 :
 - 13تاج العروس :مادة (بجس)
 - 12ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة
 -بيروت ،ط 1229هـ222 / 11 :
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()1

تنم عن معناه ألفاظه  ...كما وشى بالراح بلور
ثانيا ـ القياس:
 - 1إن القياس اللغوي يجيز نيابة حرف جر عن غيره ،فـ (عن) يمكن أن تنوب عن الحرفين (على
والباء) ،فمن شواهد نيابتها عن (على)( )3قوله َ { :و َمن يَ ْب َخلْ فَإِنَّ َما يَبْخَ ُل عَن نَّ ْف ِس ِه} (محمد )28 :أي
يبخل على نفسه ،وتنوب عن (الباء) في نحو قوله َ { :و َما يَن ِط ُ
ق ع َِن ْالهَ َوى} (النجم )2 :أي بالهوى،
القوس ،بمعنى
وإن كان ابن هشام يرى استخدام (عن) في اآلية على حقيقتها( ،)2ويقالَ :ر َميْت عن
ِ
بالقَوْ س وكما في قول امرئ القيس:
طفل
تصد وتُبدي عن أسي ٍل وتتقي *** بناظرة من وحش َو َج َرة ُم ِ
أي تصد بأسيل(.)2
 - 3استخدام الفعل (نم) متعديا بـ (عن ،وعلى ،والباء) يحمل معنى المجاوزة ،وهو المعنى األصلي
المستقى من (عن) ،في حين أن (على) تفيد االستعالء معنى أصليا ،والباء االستعانة؛ ومما يرجح ما
نقول أن ابن هشام في تعليقه على البيتين(:)2
إذا رضيت علي بنو قُشَي ٍر *** لعم ِر هللا أعجبني رضاها
في ليـــلة ال نرى بها أحدا *** يحكي علينــــا إال كوا ُكبــها
يرى نيابة (على) عن (عن) بمعنى المجاوزة ،أو تضمين الفعل (رضي) معنى (عطف) ،والفعل
(يحكي) معنى (ينم) ،فـ (على) عنده بمعنى المجاوزة سواء أكانت نائبة عن (عن) أو بتضمين
الفعلين ،وعليه فاستخدام التركيب( :نم عن) صحيح لغويا :سماعا وقياسا.
تقدم من فالن ـ تقدم إلى فالن
يرد في بعض االستعماالت المعاصرة( :تتقدم المؤسسة من فالن بالتهنئة لحصوله على الشهادة
الجامعية )...
وهذا االستعمال بصيغته المذكورة لم يرد في الفصيح ،ولعل حجة مستخدمي الصيغة السابقة:
أن استخدام (إلى) مع الفعل (تق َّدم) خاص بمن هو أدنى مقاما لمن هو أرفع؛ مع أن االستخدام الفصيح
ال يخصص (إلى) بمقام دون آخر ،وتبين لنا االستخدامات الفصيحة أن استخدام الفعل (تق َّدم) مع
(إلى) فصيح ،وال حاجة البتكار استخدام ال يقدم جديدا للغة ،ومن هذه االستخدامات:
( تقدم إلى) تأتي بمعنى التحرك الحسي :عن أنس بن مالك قال  :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة ،فيكلمه الرجل في الحاجة ،فيكلمه ثم يتقدم إلى
مصاله فيصلي(. )2

 - 1نفح الطيب329 /3 :
 - 3ابن هشام ،جمال الدين األنصاري :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك و محمد علي حمد هللا،
مكتبة سيد الشهداء ـ قم ،ط 192 /1 :2
 - 2مغني اللبيب198 /1 :
 -2ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي :المخصص ،تحقيق  :خليل إبراهيم جفال ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،ط 1212هـ 1992 -م329 - 328 / 2 :
 - 2مغني اللبيب191 / 1 :
 - 2أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة – القاهرة 119 / 2 :حديث رقم:
 ،13333وانظر أيضا فيه ، 28/1 :حديث رقم321 :
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ولبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلبية ،حتى إذا أتينا البيت معه ،قال جابر :لسنا ننوي
إال الحج ،لسنا نعرف العمرة ،حتى إذا أتينا البيت معه ،استلم الركن ،فرمل ثالثا ،ومشى
(البقرة)132 :
صلًّّى}
أربعا ،ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ،فصلى ،فقرأ { َواتَّ ِخ ُذواْ ِمن َّمقَ ِام إِبْ َرا ِهي َم ُم َ
(.)1
 وتأتي بمعنى طلب الشيء :كان يزيد بن المهلب تقدم إلى ثابت قطنة في أن يصلي بالناس
يوم الجمعة فلما صعد المنبر ،ولم يطق الكالم.)3(...
الَ « :ما
 وتأتي بمعنى توجيه النصح والوعظ أو التحذير :عن النبي صلى هللا عليه وسلم قَ َ
صابَ ْ
ت ْال َغنَ ُم
َى َء فِي ِهَ ،و َما أَ َ
ار فَالَ ش ْ
ض ِمنَ أَ ْهلُهَاَ ،و َما أَ َ
ت ا ِإلبِ ُل بِاللَّ ْي ِل َ
أَ َ
صابَ ِ
صابَ ِ
ت بِالنَّهَ ِ
ارى يُتَقَ َّد ُم إِلَى أَ ْهلِهَا ثَالَ َ
َر َمهُ أَ ْهلُهَاَ ،وال َّ
ت ،ثُ َّم تُ ْعقَ ُر بَ ْع َد َذلِكَ »
ث َمرَّا ٍ
ض َو ِ
ار غ ِ
بِاللَّ ْي ِل َوالنَّهَ ِ
(.)2
وال َع ْه ُد التق ُّدم إِلى المر ِء في الشي ِء(.)2
صيَّةُ والتَّقَ ُّد ُم إلى ال َمرْ ِء في الشي ِء(.)2
ال َع ْه ُد :ال َو ِ
()2
صيَّةُ والتقَ ُّد ُم إلى صاحبك بشيء .
ال َع ْه ُد :ال َو ِ
()2
والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صالح وقربة .
الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ،وقال الراغب التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا بوعظ ،من
قولهم أرض واصية :متصلة النبات(.)8
 وتستخدم للطلب الموجه ممن هو أعلى مرتبة لمن هو أدنى ،مع داللتها على انتهاء الغاية :ولما
عزم المتوكل على بناء الجعفري تقدم إلى أحمد بن إسرائيل باختيار رجل يتقلد المستغالت
بالجعفري من قبل أن يبنى وإخراج فضول ما بناه الناس من المنازل(.)9
ولما ابتنى المنصور مدينة بغداد أمر أن تجعل األسواق في طاقات المدينة إزاء كل باب سوق،
فلم يزل على ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم رسوال من عند الملك ،فأمر الربيع أن
يطوف به في المدينة حتى ينظر إليها ،ويتأملها ويرى سورها وأبوابها وما حولها من العمارة،
ويصعده السور حتى يمشي من أوله إلى آخره ،ويريه قباب األبواب والطاقات وجميع ذلك ،ففعل
 - 1الدارمي  ،أبو محمد عبدهللا بن عبدالرحمن :سنن الدارمي ،تحقيق  :فواز أحمد زمرلي  ،خالد السبع العلمي،دار
الكتاب العربي – بيروت ،ط1212 ،1هـ 22 / 3 :رقم الحديث ،1821 :وأبو داود السجستاني ،سليمان بن األشعث:
سنن أبي داود ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر ـ بيروت ،282 / 1 :رقم الحديث1912 :
 - 3أبي الفرج األصفهاني :األغاني ،تحقيق  :سمير جابر ،دار الفكر  -بيروت ،ط322/12 :3
 - 2الدارقطني ،علي بن عمر أبو الحسن البغدادي :سنن الدارقطني ،تحقيق :السيد عبد هللا هاشم يماني المدني ،دار
المعرفة  -بيروت1282 ،هـ 1922 -م ،312 / 2 :حديث رقم293 :
 - 2اللسان مادة( :عهد)  +تاج العروس ،مادة( :عهد)
 - 2الفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب :القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
إشراف :محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،ط1232 ،8هـ ـ 3112م :مادة( :عهد)
 - 2العين :مادة (عهد)
 - 2المناوي ،محمد عبد الرؤوف :فيض القدير شرح الجامع الصغير ،المكتبة التجارية الكبرى – القاهرة ،ط،1
1222هـ ،213 /1 :حديث :رقم 1811 :ونصه :استوصوا باألنصار خيرا.
 - 8المناوي ،محمد عبد الرؤوف :التوقيف على مهمات التعاريف ،تحقيق  :د .محمد رضوان الداية ،دار الفكر
المعاصر ،دار الفكر  -بيروت  ،دمشق ،ط1211 ،1هـ232 /1 :
 - 9ياقوت الحموي ،أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي :معجم البلدان ،دار الفكر  -بيروت122/ 3 :
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الربيع ما أمره به ،فلما رجع إلى المنصور قال له :كيف رأيت مدينتي؟ قال :رأيت بناء حسنا ومدينة
حصينة إال أن أعداءك فيها معك .قال :من هم؟ قال السوقة ،يوافي الجاسوس من جميع األطراف،
فيدخل الجاسوس بعلَّة التجارة ،والتجار هم بُرُد اآلفاق ،فيتجسس األخبار ويعرف ما يريد وينصرف
من غير أن يعلم به أحد .فسكت المنصور ،فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوقة من المدينة،
وتقدم إلى إبراهيم بن حبيش الكوفي وخراش بن المسيب اليماني بذلك ،وأمرهما أن يبنيا ما بين
الصراة ونهر عيسى سوقا ،وأن يجعالها صفوفا(.)1
 وتأتي مع الم الجر للتعليل :عن جابر بن عبد هللا قال  :كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى
هللا عليه وسلم ،ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم قال :فأخر النبي صلى هللا عليه وسلم العشاء ذات
ليلة ،فصلى معه معاذ بن جبل ،ثم رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة البقرة ،فلما رأى ذلك
رجل من القوم تنحى فصلى وحده ،ثم انصرف فقلنا له :ما لك يا فالن أنافقت؟ قال :ما نافقت
وآلتين النبي فألخبرنه(.)3
 وبمعنى تقدم إلى للداللة على انتهاء الغاية ،نحو :عن جندب بن عبد هللا  :قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم( :من استطاع أن ال يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهرقه كأنما
يذبح دجاجة كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه من استطاع منكم أن ال يدخل بطنه
إال طيبا فإن أول ما ينتن من اإلنسان بطنه)(.)2
 وتأتي الالم مع (يتقدم) لمعنى االستحقاق أو االختصاص ،نحو تفسير حديث :رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم( :من ابتاع نخال بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إال أن يشترط المبتاع ،ومن باع
عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع ) ،أن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا
يكون الثمر والمال للبائع؛ ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط(.)2
أمر هام جدا ـ أيضا ـ يدلل على ضعف التركيب (تق َّدم من) أن المعنى األغلب – كما تذكر كتب
اللغة – لـ (من) الجارة هو ابتداء الغاية ،لكن المعنى المراد من االستعماالت المعاصرة هو انتهاء
المعني ،وعليه
الغاية ،بمعنى أن التهنئة والمباركة وغيرها توجه إلى غاية نهايتها الشخص
ُّ
فاألصوب واألصح لغة واستعماال أن يستخدم التركيب حرف الجر (إلى) الذي أشهر معانيه انتهاء
الغاية – كما مر في الشواهد التي سقناها –.
اعتاد ـ اعتاد على
اعتاد كثير من المحدثين تعدية الفعل (اعتاد) بحرف الجر (على) في مثل( :اعتاد على رياضة
الصباح) مع أن االستعماالت الفصيحة له وردت بتعديته مباشرة إلى المفعول به ،ثم إنه ال فائدة
لغوية ترجى من استعمال (على) مع الفعل ،كما يفصل (ابن هشام) معانيها التي منها :االستعالء

 - 1السابق228 / 2 :
 - 3ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،تحقيق  :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط1212 ،3هـ 1992 -م 129 /2 :حديث رقم3211 :
 - 2الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب :المعجم الكبير ،تحقيق  :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،مكتبة العلوم
والحكم – الموصل ،ط1212 ،3هـ 1982 -م 121 /3 :حديث رقم1223 :
 - 2صحيح ابن حبان ، 391 / 11 :بيان حديث رقم391 - 389 /11 ،2933 :
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والمصاحبة والمجاوزة والتعليل وغيرها( ،)1والشواهد الفصيحة التالية دليل واضح على عدم فصاحة
التعبيرات العصرية التي تعدي الفعل (اعتاد) بـ (على):
()3
عادَني الشيء عَوْ داًّ واعتا َدنِي :انتَابَنِي واعتادَني هَ ٌّم و َحزَ ٌن .
ب:
قال مالك بن ال َّر ْي ِ
()2
ت ال َغما َم ال َغوا ِديا
سل ِمي  . . .على الر ْيم أُ ْ
إذا ُمت فاعتا ِدي القُبو َر و َ
سقِي ِ
قال العجاج يصف الثور الوحشي:
()2
صراني
واعْتا َد أَ ْرباضاً لَها آ ِري  . . .كما يَ ُعو ُد ال ِعي َد نَ ْ
وفي رواية:
يران ُع ْد ُملي
وا ْعتَا َد أَرباضا ً لها آ ِري  . . .من َم ْع ِدن الص ِ
ْ
َ
آخيَّةٌ من
آريٌّ أي لها ِ
ض وهو المأوى ،وقوله لها ِ
قال ا ْعتادَها أَتاها و َر َجع إليها ،واألَرْ باضُ جمع َربَ ٍ
َمكانِس البقر ال تزول ولها أَصل(.)2
وأنشد عدي بن الرقاع العاملي يمدح الوليد:
()2
َ
ش ِم َل البِلَى أ ْبالَدَها
ع َرف الديَا َر ت ََوهما ً فاعتَادَها  ...من بع ِد ما َ
وقال المتنبي:
()2
خوض المنايا  ...فأيسر ما يمر به الوحول
إذا اعتاد الفتى
َ
قال القطامي:
()8
سلَ ْيمى َحيْنَ ُم ْعتا ِد وال تَقَضى بَواقي ِد ْينِها الطا ِدي
ما اعْتا َد ُحب ُ
وثَرْ ثا ٌر واد معروف ،وثَراثِ ُر موضع ،قال الشماخ:
()9
َ
ض اعْتادها من ثراثِر
وأَ ْح َمى عليها ابنا ُز َم ْي ٍع و َه ْيثَ ٍم ُمش َ
َاش ال َمرا ِ
قال الراعي:
()11
ْ
ُ
ُ
والحرة الس ْودا ُء دونَ ُهم وبَطنُ لجانَ لما اعْتادَني ِذ َكري
فقلت
َ
()11
ْ
ونحوه .
ض أو حُز ٍن
ِ
وال ِعي ُد بالكسر :ما ا ْعتادَكَ من هَ ٍّم أو َم َر ٍ
َسفَ ٌر نَعو ٌر إذا كان بعيداًّ ،ومنه قو ُل طَ َرفَةَ:
()1
سفَ ٌر نَ ُعو ُر
وم ْثلي فا ْعلَ ِمي يا أم َع ْمر ٍو  ...إذا ما اعْتا َدهُ َ
 -1مغني اللبيب.192 -191 /1 :
 - 3تاج العروس :مادة (عود)
 - 2لسان العرب :مادة (ريم)  +تاج العروس المادة نفسها + .ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق :إصالح
المنطق ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون ،دار المعارف  -القاهرة ،ط1929 ،2م + .39 /1 :معجم
البلدان.211 / 1 :
 - 2لسان العرب :مادة (عود)  +تاج العروس المادة نفسها + .العين المادة نفسها.
 - 2لسان العرب :مادة (أري)  +إصالح المنطق.212 /1 :
 - 2األغاني +. 391 /1 :لسان العرب :مادة (بلد)  +القاموس المحيط المادة نفسها + .معجم البلدان.232 / 2 :
 - 2المستطرف + .23 /1 :معجم البلدان.122 / 2 :
 - 8لسان العرب :مادة (وطد) ومادة (طدي) + .العين مادة (وطد).
 - 9لسان العرب :مادة (ثرر) ،ونسبه صاحب تاج العروس لألخطل ،مادة (ثرر).
 - 11لسان العرب :مادة (لجج)  +القاموس المحيط المادة نفسها + .البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز األندلسي،
معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،تحقيق  :مصطفى السقا ،عالم الكتب – بيروت ،ط1212 ،2هـ/ 2 :
 + .1121معجم البلدان.322 / 3 :
 - 11القاموس المحيط :مادة ( عود ) + .تاج العروس المادة نفسها.
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ومن األشعار أيضا:
إذا همذان اعتادها القر وانقضى  ...برغمك أيلول وأنت مقيم
()2
قد خدد الدمع خدي من تذكركم  ...واعتادني المضنيان الوجد والكمد
()2
ب
اصطَبِ ْغ ْ
أنِ ْخ فَ ْ
قرصا ً إذا اعْتادَكَ ال َه َوى  ...بِزَ ْي ٍ
ت ك َما ي ْكفيكَ ف ْق َد ا ْل َحبائِ ِ
()2
الحب والهوى  ...إذا اعتاد نفسي من أميمة عيدها
فواكبدا من العج
ّ
وفي شرح المثل :أَ ْخلَفَ ر َُو ْي ِعيا ًّ َم ِظنَّه.
رويعي :تصغير راع ،والمظن من ظن بمعنى علم ،وأصله أن راعيا قد اعتاد واديا يرعى فيه اإلبل
فرأى فيه األسد يوما فقال ذلك ،يضرب في حاجة يعوق دونها عائق( ،)2و َم ِظ ُّن كلِّ شيء  :حيث يُ َ
ظ ُّن
به ذلك الشيء.
ْ ()2
والمثلَ :م ِن اعتَا َد البِطَالَةَ لَ ْم يُفلِحْ .
وفي الحديث:
()8
َ ( ما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن إالَّ ولَهُ َذ ْنبٌ قد ا ْعتَا َدهُ الفَ ْينَةَ بَ ْع َد الفَ ْينَ ِة) .أي الحينَ بعد الحي ِن .
( أصلحك هللا)  :كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب ،أو المراد الدعاء له بإصالح جسمه ليعافى
من مرضه(.)9
( ال يحتكر إال خاطئ) (إال خاطئ) بمعنى آثم ،والمعنى ال يجترئ على هذا الفعل الشنيع إال من
اعتاد المعصية(.)11
 عن أنس بن مالك قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم أخف الناس صالة في تمام ،يريد أخف
الناس صالة فيما اعتادها الناس في ذلك الزمان على حسب عادة المصطفى صلى هللا عليه وسلم
في صالته(.)11
()3

 - 1تاج العروس :مادة (نعر).
 -3ثمار القلوب.222 /1 :
 - 2خزانة األدب.223 /1 :
 - 2أبو هالل العسكري :جمهرة األمثال ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ،دار الفكر – بيروت،
ط1988 ،2م.122/ 1 :
 - 2العين :مادة (لعج).
 - 2المستقصى في أمثال العرب + .112 /1 :النيسابوري ،أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني :مجمع األمثال ،تحقيق:
محمد محيى الدين عبد الحميد ،دار المعرفة – بيروت.321 / 1 :
 - 2مجمع األمثال232 /3 :
 - 8ابن الجوزي ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ،غريب الحديث ،تحقيق :د.عبدالمعطي أمين قلعجي ،دار الكتب العلمية
 بيروت ،ط1982 ،1هـ + .312 /3 :الفائق + .121 / 2 :عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي :المنتخب من مسندعبد بن حميد ،تحقيق :صبحي البدري السامرائي ،محمود محمد خليل الصعيدي ،مكتبة السنة – القاهرة ،ط1218 ،1هـ
 1988م 332 / 1 :حديث رقم.222 : - 9البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي :الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري) ،تحقيق :د .مصطفى
ديب البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،ط1212 ،2هـ 1982 -م 3288 /2 :حديث رقم.2222 :
 - 11ابن ماجة ،محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني :سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر  -بيروت:
 .238/ 3حديث رقم.3122 :
 - 11صحيح ابن حبان 122/ 2 :حديث رقم.1822 :
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ال :قَا َل َرسُو ُل َّ
ال ِحينَ يُ ْم ِسي ثَ َال َ
ت:
ث َم َّرا ٍ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ " :م ْن قَ َ
هللاِ َ
 ع َْن أَبِي ه َُري َْرةَ ،قَ َ
ت َّ
ال َس ْهلٌ« :فَ َكانَ أَ ْهلُهَا قَ ِد
ق لَ ْم يَ ُ
ض َّرهُ لَ ْس َعةٌ تِ ْل َ
هللاِ التَّا َّم ِة ِم ْن َش ِّر َما َخلَ َ
ك اللَّ ْيلَةَ " .قَ َ
أَعُو ُذ بِ َكلِ َما ِ
()1
ت ا ْم َرأَةٌ فَلَ ْم تَ ِج ْد لَهَا َو َجعًّا» .
ا ْعتَادُوا أَ ْن يَقُولُوا ،فَلُ ِس َع ِ
()3
 وكان إنكاره لما اعتادوه من عدم ظهور المعتدة كليا وكان ظنه أنها مازالت في العدة .
أعلن عن
يرد على لسان المحدثين ،نحو( :تعلن المؤسسة عن وظيفة شاغرة) و(أعلن المركز عن
افتتاح قسم جديد) ،و لم تورد المعاجم التركيب اللغوي( :أعلن عن) وال كتب الحديث الصحاح،
واالستعمال الفصيح في الفعل (أعلن) التعدي مباشرة أو مع حرف الجر الباء ،ومنه :علن األم ُر ي ْعلُنُ
والكالم ،وأ ّما استعلن فقد
ُعلُونا وعالنيةًّ أي :شاع وظهر ،وأعلنته إعالنا ،وال يُقَالُ :أعلن إالّ لألمر
ِ
يجوز في ك ّل ذلك( ،)2و َعلَّنه وأَ ْعلَنه وأَ ْعلَن به ،وأَنشد ثعلب:
حتى يَشُك ُوشاةٌ قد َر َم ْوك بنا وأَ ْعلَنُوا بك فينا أَي إِعْال ِن
وا ْستَ َس َّر الرج ُل ثم ا ْستَ ْعلَنَ أَي تَ َعرَّض ألَ ْن يُ ْعلَنَ به وعالَنَه أَ ْعلَنَ إِليه األَ ْم َر ،قال قَ ْعنَبُ بن أُ ِّم صاحب:
()2
ك ٌّل يُدا ِجي على البَ ْغضا ِء صا ِحبَه *** ولَنْ أُعالِنَ ُه ْم إال كما َعلَنُوا
وقول ال ُم َعطَّ ِل الهُ َذلِ ّي
()2
اب ال َمهالِ ِك أَ ْر َوعا
ب َج ّو َ
لَ َع ْمري لقد أَ ْعلَ ْنتَ ِخ ْرقا ً ُمبَرأً  ...منَ الت ْغ ِ
وأَجْ هَ َر و َج ْه َو َر :أَعلن به وأَظهره ويُ َع َّديا ِن بغير حرف فيقال َجهَ َر الكال َم وأَجْ هَ َرهُ أَعلنه وقال بعضهم
الن َج ْه ٌر و َجهَ ُ
رت بالقول أَجْ هَ ُر به إِذا أَ ْعلَ ْنتَهُ(.)2
َجهَ َر أَ ْعلى الصوْ تَ وأَجْ هَ َر أَ ْعلَنَ وكلُّ إِ ْع ٍ
()2
يا أَيُّهذا الكا ِش ُر ال ُم َز ِّكنُ أَ ْعلِ ْن بما تُ ْخفي فإِني ُم ْعلِنُ .
والظاهر أن استعمال (الباء) مع الفعل (أعلن) المتعدي بنفسه ،من قبيل استعماالتها التي ترد مع
(البقرة)321 :
ُ
وصككت الحج َر
ضهم ببعض)
الناس بع َ
َ
أفعال أخرى متعدية ،نحو قوله تعالى( :دف ُع هللاِ
()8
بالحجر ،واألصل دفع بعض الناس بعضاًّ ،وصك الحجر الحج َر  .ويمكن تجويز استعمال الفعل
(أعلن) مع (عن) قياسا على استخدامه مع الباء ،ونيابة (عن) عن الباء ،حيث إنها تنوب عن (الباء)
في نحو قوله َ { :و َما يَن ِط ُ
ق َع ِن ْالهَ َوى} (النجم )2 :أي بالهوى ،وإن كان ابن هشام يرى استخدام
القوس ،بمعنى بالقَوْ س وكما في قول امرئ القيس:
(عن) في اآلية على حقيقتها( ،)9ويقالَ :ر َميْت عن
ِ
طفل
تصد وتُبدي عن أسي ٍل وتتقي *** بناظرة من وحش َو َج َرة ُم ِ
أي تصد بأسيل(.)11
 - 1ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي :المصنف في األحاديث واآلثار ،تحقيق :كمال يوسف
الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط 1219 1هـ 111/ 2 :حديث رقم39299 :
 - 3صحيح البخاري 1222 / 2 :شرح حديث رقم2221 :
 - 2العين :مادة (علن)
 - 2لسان العرب مادة (علن)
 - 2لسان العرب  :مادة (تغب)  +تاج العروس :المادة نفسها.
 - 2لسان العرب :مادة (جهر)  +تاج العروس المادة نفسها.
 - 2لسان العرب  :مادة (زكن)  +تاج العروس المادة نفسها.
 - 8معني اللبيب129 /1 :
 - 9مغني اللبيب198 /1 :
 -11المخصص329 - 328 / 2 :
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نخلص مما سبق إلى أن الثابت في االستعمال الفصيح تعدية بالفعل (أعلن) مباشرة أو
بحرف الجر الباء ،كما يرد في الفصيح نيابة الحرف (عن) عن (الباء) ،وعليه فاستخدام الفعل
(أعلن) مع (عن) ،وإن كان لم يرد صراحة في فصيح الكالم ،فإن القياس يجيزه ،ونرى أال حرج من
استعماله مع (عن) عند الضرورة ،وإن كان األولى واألفصح تعديته مباشرة أو مع (الباء).
أكد على
يشيع في االستعماالت المعاصر ( :أكد على حضور الندوة) استخدام الفعل (أكد) متعديا بحرف الجر
على ،مع أن الوارد في الفصيح تعديته مباشرة ،إذ تورد معاجم اللغة االستخدام الفصيح لهذا الفعل في
مادتي( :أكد ،ووكد) ما مجمله:
ْ
 أَ َّكد العه َد والعق َد لغة في و َّكده ،وقيل هو بدل ،والتأكيد لغة في التوكيد ،وقد أَ َّك ْد ُ
ت الشي َء
وو َك ْدته(.)1
ك األَ
نصار ّ
ي:
ولكعب بن مالِ ٍ
ِ
()3
أَنَسيِتُ ُم َع ْه َد النبي إِلي ُك ُم ولقد أَلَظ وأَك َد األَ ْيمانا
)
2
(
وو ّك َد ال َع ْق َد وال َع ْه َد توكيداًّ أَوْ ثَقَه كأَ َّكدَه ،والهم ُز لغةٌ
ص َد
َ
َ و َك َد ي ِك ُد ُو ُكوداًّ  :أقا َم وقَ َ
وأصاب َ ،
()2
فيهَ ،و َّك َد الرَّحْ َلَ :ش َّده يقال فيه أَوْ َك ْدتُه وآ َك ْدتُه إِيكاداًّ وأَ َّك ْدتُه وبالواو أَفصح .
 ومن وجب عليه فيها العمل يعمل على العادة في األيام الصالحية ويؤكد على الوالة في
مباشرتها بنفوسهم(.)2
 وأكد على نقروز في أنه إن انقاد لهذا األمر فليعقد معه هدنة ألمد من الدهر(.)2
 ( عزائم السجود ) المأمور بها والعزائم جمع عزيمة وهي ما أكد الشارع على فعله(.)2
 وفي رواية طاوس أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج من المدينة ال يسمي حجا وال عمرة
ينتظر القضاء ،فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ،فأمر من كان منهم أهل ولم
يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ،وأكد الشافعي  -رحمه هللا  -هذه الرواية المرسلة بأحاديث
موصولة رويت في إحرامهم تشهد لرواية طاوس بالصحة(.)8
 وإن هللا تعالى أوجب طاعة أولي األمر على كافة المؤمنين وأكد فرضها على جميع
المسلمين فقال جل قائال ﴿ يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ
ُول َوأُوْ لِي ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم
هللاَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
﴾ (النساء.)9()29 :
 - 1لسان العرب :مادة (أكد)
 - 3لسان العرب :مادة (أخر)
 - 2القاموس المحيط :مادة (وكد)
 - 2تاج العروس :مادة (وكد)  +لسان العرب :مادة (وكد)
 - 2القلقشندي ،أحمد بن علي :صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،تحقيق  :د.يوسف علي طويل ،دار الفكر – دمشق،
ط1،1982م.113 /12:
 - 2نفح الطيب221 / 2 :
 - - 2صحيح البخاري 222 /1 :شرح حديث رقم1119 :
 - 8البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى :سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،مكتبة
دار الباز  -مكة المكرمة ،ط 1212هـ 1992 -م.229 /2 :
 - 9صبح األعشى.232 /11 :
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 سيدنا وموالنا محمد رسوله المصطفى المختار الذي أكد عليه جبريل  -صلوات هللا عليه -
حق الجوار(.)1
ومن البين أن الفعل (أكد) يتعدى إلى مفعول به هو األمر المؤَ َّكد ،ويتعدى بحر الجر (على) إلى
المعنِ ِّي باألمر المؤَكد ،ويبدو أن سبب الخطأ الشائع الخلط بين األمر المؤ َّكد والمعن ِّي به؛ بحيث
يُستغنى عن المعن ِّي باألمر المؤكد ،ويُع َّدى الفعل بحرف الجر إليه في التعبير المعاصر الملحون،
وعليه يكون التعبير األفصح المعاصر هكذا( :أكد حضور الندوة على المشاركين).
إعالن هام ومهم:
يخطئ بعض الدارسين استعمال التركيب (إعالن هام ـ قضية هامة ـ تنبيه هام) بحجة أنه يتضمن
معنى الحزن والهم والقلق ،ويرجحون استعمال( :إعالن مهم) لما يثير االنتباه واالهتمام؛ ولبيان
الصواب في هذا كله؛ نتحرى االستعماالت اللغوية كما تذكرها كتب اللغة:
ففي اللسان :الهَ ُّم الح ُْزن ،وجمعه هُمو ٌم ،وهَ َّمه األَم ُر هَ ّما ًّ و َمهَ َّمةًّ وأَهَ َّمه فا ْهتَ َّم وا ْهتَ َّم به ،وأَهَ َّمني
ك أَي ما أَحْ َزنَك وقيل ما أَ ْقلَقَك ،وهَ َّم بالشي َء يه ُّم هَ ّماًّ نواه
وأح َزنَ  ،ويقال معنى ما أَهَ َّم َ
األَم ُر إِذا أَ ْقلَ َ
ق َ
()3
وأَرادَه وع َزم عليه .
()2
ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مهم فبات ليله ساهرا :بات يتقلى ،أي يتقلب على فراشه .
وفي القاموس المحيط :الهَ ُّم :ال َح َزنُ  ،والجمع :هُمو ٌم ،وما هَ َّم به في نفسه ،وهَ َّمه األَ ْم ُر هَ ّماًّ و َمهَ َّمةًّ:
َح َزنَه كأَهَ َّمه فا ْهتَ َّم.
وفي جمهرة اللغة :هَم بالشيء يَهُ ُّم هَماًّ ،إذا عزم عليه أو َحدث به نف َسه ،وأه َّمني الشي ُء يُ ِهمني ،إذا
أحزنني ،فأنا ُمهَ ّم والشيء مهِّم(.)2
وحزَنه ،وال ُم ِه ُّم األمر الشديد،
وفي مختار الصحاح :الهَ ُّم الحُزن والجمع الهُ ُمو ُم ،وأَهَ َّمهُ األمر أقلقه َ
وهَ َّم بالشيء أَراده وبابه ر َّد.
وفي المصباح المنير(:الهَ ُّم) ما هممت به ،و(هَ َم ْم ُ
ت) بالشيء (هَ ّمًّا) من باب قتل ،إذا أردته ولم
َ
تفعله ،وفي الحديث (لَقَ ْد هَ َم ْم ُ
ض ِع) ،و(الهَ ُّم) الحزن،
ت أَ ْن أَ ْنهَى َع ِن الغيلَ ِة أيْ ع َْن إِ ْتيَا ِن ال ُمرْ ِ
و(أَهّ َّمنِي) األمر أقلقني(.)2
وفي المعجم الوسيط :هم األمر فالنا :أقلقه وأحزنه ،وأهم األمر فالنا :همه ،وأثار اهتمامه ،واهتم
الرجل اغتم ،واهتم باألمر عُني بالقيام به ،والمهم :األمر الشديد المفزع ،وما يدعو إلى اليقظة
والتدبر(.)2
وفي الحديث الشريف :أن النبي صلى هللا عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثالثا :يوم اإلثنين ،ويوم
الثالثاء ،ويوم األربعاء؛ فاستجيب له يوم األربعاء بين الصالتين ،ف ِعرف البِ ْش ُر في وجهه ،قال جابر
فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة؛ فأدعو فيها فأعرف اإلجابة(.)1
 - 1نفح الطيب.221 /2 :
 - 3لسان العرب مادة (همم) وانظر المادة نفسها في تاج العروس .
 - 2تاج العروس :مادة (قلي)  +لسان العرب مادة (قلي)
 - 2ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن :جمهرة اللغة ،تحقيق :د .رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ـ بيروت ،ط،1
1982م :مادة (همم).
 - 2الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي :المصباح المنير ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط 1218 ، 2هـ 1992 ،م  :مادة
(همم).
 - 2مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ـ القاهرة ،ط  :2مادة (همم).
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نخلص مما سبق إلى الملحوظات التالية:
للفعل (ه َّم) استخدامان ،وداللتان:
الفعل (ه َّم) المتعدي بباء الجر يدل على اإلرادة والعزيمة ،وعليه قولهم :هَ َّم بالشي َء يه ُّم هَ ّما ًّ نواه
وأَرادَه وع َزم عليه.
الفعل (ه َّم) المتعدي مباشرة – إلى المفعول به – يدل على الحزن وما يثير ،وفي اللسان( :وهَ َّمه
األَم ُر هَ ّماًّ و َمهَ َّمةًّ وأَهَ َّمه فا ْهتَ َّم وا ْهتَ َّم به).
وعليه فاسم الفاعل( :ها ّم) من (ه َّم) المتعدي مباشرة يدل على ما يحزن ،ويدل  -كذلك  -على ما له
أهمية؛ فيثير النفس ،ويذكي االهتمام.
تساوي المعاجم بين الفعلين( :ه َّم ـ المتعدي مباشرة ـ وأه َّم) في الداللة على الحزن والقلق ،وقياسا
عليه تتساوى داللة اسمي فاعليهما :هام ،ومهم.
أمثلة استعمال الفعل (أه َّم) واسم فاعله (مهم) هي الغالبة استعماال للداللة على معنى الحزن والقلق.
وعليه فإن استخدام اسم الفاعل( :ها ّم) من الفعل (ه ّم) المتعدي بنفسه صحيح في التعبير "إعالن هام،
وقضية هامة" لما يدعو للتدبر ويثير االنتباه؛ حيث إنه يحتمل :الداللة على الحزن والقلق ،والداللة
على ما يثير االهتمام ويستفز االنتباه والتدبر ،وهي الداللة المرادة في التعبيرات المعاصر ،وتؤيده
المعاجم بذكر (هم ،اهتم بـ) في سياق داللي واحد ،كما أنها داللة متضمنة في الفعل (ه ّم) المتعدي
بحرف الجر ،وقد وردت نصوص للمتأخرين والمحدثين مستخدمة اسم الفاعل (هام) بمعنى ما يثير
االنتباه واالهتمام ،ووردت نصوص فصيحة وصريحة على داللة (مهم) على األمر الشديد المفزع،
منها:
ْ
 وفي حديث آخر ذكر فيه أنّه ش َّ
ق عن قَلبه َو ِج َئ بطَسْت َر ْه َرهة :قال أبو حاتم سألت األصمعي
ًّ
ًّ
ْر ْفه ولست أعرفه أنا أيضا وقد التمست لهذا الحرف َم ْخ َرجا فلم أجده إال من
عن ذلك فلم يَع ِ
مخرج واحد وهو أن تكون الهاء فيه ُمبْدلة من حاء وهي تُبْدل منها لقرب مخرجها تقول :م َدحْ ته
ومد ْهتُه وهذا األمر مه ّم لي ومح ّم بمعنى واحد ،فكأنه أراد جيء بطست َرحْ ِرحة ،وهي
الواسعة ،فأبدل من الحاء هاء(.)3
 قُ ْل ُ
بشيَتِه
ش ِشيَتَه ،بقَصْ ِر
األلف ،كان أَصْ له ال أَ ِشي أَي ال أَ ْسهَر ُم ْشتَغالًّ ِ
ِ
تَ :معْنى قَوْ لهم :غَداًّ ال أَ ِ
ير في أَ ْم ٍر ُمه َم(.)2
أَي لَوْ نِه ،وهو ِكنايَةٌ عن التَّ ْدبِ ِ
 من شعر ابن ليون:

 - 1مسند أحمد + .223 /3:البخاري ،أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي :األدب المفرد ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،ط1219 ،2هـ 1989 -م + .322 /1 :البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين:
شعب اإليمان ،تحقيق  :محمد السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1،1211هـ +.292 / 2 :ابن
الغطريف محمد بن أحمد بن الغطريف الجرجاني :جزء ابن الغطريف ،تحقيق  :د .عامر حسن صبري ،دار البشائر
اإلسالمية – بيروت ،ط1212 ،1هـ 1992 -م + .112 /1 :األلباني ،محمد ناصر الدين :صحيح الترغيب والترهيب،
مكتبة المعارف – الرياض ،ط +.32 /3 :2المستطرف.223 /3 :
 - 3ابن قتيبة ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري :غريب الحديث ،تحقيق :د .عبد هللا الجبوري ،مطبعة
العاني – بغداد ،ط1292 ،1هـ.281 /1 :
 - 2تاج العروس :مادة (وشي)
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()1

نقص عقل أن يغطي حسك الحب  ...أويلهيك عن أمر مهم
 وإن كانت المطالعة في أمر مهم كاستقرار نائب أو بشارة بفتح أو نحو ذلك أتى بجميع الكتاب
مسجعا(.)3
 الوجه الثاني فيما يتعلق بالنظر في المظالم وما يكتب على القصص وما ينشأ عنها من
المساءالت وغيرها ،وهو أمر مهم به يقع إنصاف المظلوم من الظالم وخالص المحق من
المبطل ونصرة الضعيف على القوي وإقامة قوانين العدل في المملكة(.)2
 وفي صحيح مسلم :أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل هللا ابن الزبير
حيث يكذب على أم المؤمنين؛ يقول سمعتها تقول" :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا
عائشة لوال حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر ،فإن قومك قصروا في
البناء" .فقال الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة :ال تقل هذا يا أمير المؤمنين ،فأنا سمعت أم
المؤمنين تحدث هذا ،قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير ،فنكت
ساعة بعصاه" ،أي بحث بطرفها في األرض" ،وهذه عادة من تفكر في أمر مهم(.)2
 والمراد بالمسجد الحرام ههنا الحرم كله ،فال يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء
في رسالة أو أمر مهم ،ال يُ َم َّكن من الدخول ،بل يخرج إليه من يقضى األمر المتعلق به ،ولو
دخل خفية ومرض ومات؛ نبش وأخرج من الحرم(.)2
شر ـ المباشَر)
(النقل المبا ِ
تتناقل بعض اإلذاعات القول" :النقل المباشَر والبث المباشَر" اسم مفعول من الفعل "باشر" لما يتم
(مباشر)
نقله من أحداث آنيا للجمهور ،ويبدو لنا هذا االستعمال غير مستساغ ،واألصوب أن يقال
ِ
بكسر الشين اسم فاعل؛ لغير سبب ،منها:
تورد المعاجم وكتب اللغة استخدام الفعل "باشر" واسم فاعله على الحقيقة والمجاز ،ففي المعاجم:
با َش َر األَ ْم َر حضره ،و َولِيَهُ بنفسهَ ،وت ََو َّالهُ بِبَ َش َرتِه ،و ُمبا َش َرةُ األَمر أَن تَحْ ض َُرهُ بنفسك وتَلِيَه بنفسك(،)2
ثم كثر حتى استعمل في المالحظة( ،)2وباشر الفعل فعله من غير وساطة( .)8فالمعنى الحقيقي :ت ََولِّي
الشيء بال واسطة ،والمجازي :مالحظته ومتابعته.
ومن النصوص األخرى:
()9
 اعلم أن القلم أشرف آالت الكتابة وأعالها رتبة إذ هو المبا ِشر للكتابة دون غيره .
 - 1نفح الطيب.222 /2:
 - 3صبح األعشى.29 /8 :
 - 2السابق.192/2 :
 - 2مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري :صحيح مسلم ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي – بيروت.928 /3:
 - 2صحيح مسلم.983 /3 :
 - 2الزمخشري ،جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر :أساس البالغة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ،ط ،2
1982م :مادة (بشر)  +لسان العرب :مادة (بشر)  +مجمع اللغة العربية :المعجم الكبير ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
ـ القاهرة ،ط 1211 ،1هـ1981 ،م ،ج 3حرف الباء :مادة (بشر) . 223 /3
 :- 2المصباح المنير :مادة (بشر)
 - 8المعجم الوسيط :مادة (بشر).
 - 9صبح األعشى.222 /3:
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 وإن استطعت أن تكون أنت المبا ِشر لتعبئة جندك ووضعهم مواضعهم(.)1
 وقول يحيى الغزال:
()3
شر للحرير
وال من كان يلبس ثوب صوف  ...من البدن المبا ِ
ْ ()2
 وال ُم َكافِ ُح  :المبا ِش ُر بن ْف ِسه وفُ ٌ
الن يكافِ ُح األُمو َر إِذا با َش َرها بنف ِسه .
 وقول عدي بن الرقاع العاملي(:)2
وفي الشيب عن بعض البطالة زاجر
فبت ألهى في المنام بما أرى
اشـ ُر
بساجية العينين خـــــود يلذها
إذا طــــرق الليــــل الضجيــج المبـ ِ
سقــــاهن شــــؤبوب مــــن الليـــل باكـــر
كــــأن ثناياها بنــات سحــــــابة
(المباشر) بمعنى المتولي والمسئول بال واسطة ،وجاء في شعر عدي بن
ففي الشواهد السابقة ورد
ِ
الرقاع بمعنى (المصاحب آنيا) ،وهو ما يجانس االستعمال المعاصر ،حيث تتسع داللة اللفظ إلى غير
واحد من أفراد نوعه في إطار العالقات المجازية( ،)2فأصل المباشرة أن تكون من الشخص
المسئول.
وفي التعبير (النقل ـ البث المبا ِشر) بكسر الشين؛ تقتصر الداللة على نقل الحدث بصورة مباشرة
قائمة على المالحظة والمتابعة المصاحبة لزمن البث والنقل.
أما استخدام التعبير (النقل ـ البث المباشَر) بفتح الشين ،فال يدل على المعنى المراد من مالحظة
الحدث ومتابعته ونقله آنيا ،بل يعني أن الجمهور يتابعه ولو كان مسجال من قبل ،وقد يجوز للداللة
على متابعة الجمهور لألحداث آنيا ومالحظتها في وقتها أن يقال( :الحدث المباشَر)( ،)2ال (النقل ـ
البث المباشَر) بفتح الشين ،وعليه نرى من الصواب للداللة على متابعة األحداث ومالحظتها ونقلها
بثًّّا في وقتها آنيا أن يقال( :النقل ـ البث المبا ِشر) ،أو (الحدث المباشَر).
صيغ الجمع من المصادر ،نحو :تهنئة ،وتحية ،وتعزية
()2
اختلف النحاة في جواز جمع المصدر أو تثنيته ،ففي قول الشاعر :
استقدر هللا خيرا وارضين به  ...فبينما العسر إذ دارت مياسير
وقد فُسر الجمع (مياسير) على رأيين:
 - 1السابق321 /11:
 - 3نفح الطيب .322 /3 :شاعر األن دلس يحيى بن الحكم البكري الجياني الملقب بالغزال لجماله وهو في المائة الثالثة
من بني بكر بن وائل قال ابن حيان في المقتبس كان الغزال حكيم األندلس وشاعرها وعرافها عمر أربعا وتسعين سنة
ولحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية باألندلس أولهم عبد الرحمن بن معاوية وآخرهم األمير محمد بن عبد الرحمن
بن الحكم ( نفح الطيب).322 /3 :
 - 2تاج العروس :مادة (كفح)
 - 2معجم البلدان.192 /3 :
 - 2إبراهيم أنيس :داللة األلفاظ ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط 1992م ،ص + .122 – 122 :أحمد مختار عمر :علم
الداللة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1988 ،3م ،ص.322 – 322 :
 - 2كما يقال :لبس الجندي الدرع الواقي قبل إقدامه على الخطر المباشَر (بفتح الشين)؛ ألن (الخطر) في التعبير السابق
هو المفعول في المعنى.
 - 2األستراباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن:شرح شافية ابن الحاجب ،تحقيق :محمد نور الحسن ،ومحمد الزفزاف،
ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1213هـ1983 ،م .181 / 3 :وانظر أيضا :أبو الحسن
محمد بن عبد هللا الوراق :علل النحو ،تحقيق  :محمود جاسم محمد الدرويش ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط 1231 ،1هـ -
 1999م ،ص .322
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االول ـ أن تكون جمع ميسور وهو اسم مفعول جاء على غير فعله إن كان من يسَّره بالتضعيف،
وعلى فعله إن كان من قولهم :يسر فالن فرسه فهو ميسور ،إذا سمنه.
اآلخر :أن يكون جمع ميسور مصدرا بمعنى اليسر  -عند غير سيبويه  -وجمع المصدر جائز إن
تعددت أنواعه ،مثل :ح ُْلم على :حلوم أحالم.
وذكر سيبويه في الكتاب( :)1وهم قد يجمعون المصادر فيقولون أمراضٌ وأشغا ٌل وعقو ٌل فإذا صار
ضيُو ٌم في قول ال ُمثَقِّبُ العبدي(:)3
اسما ًّ فهو أجدر أن يجمع بتكسير ،ومنه بالتكسير جمع ضيم على ُ
ضيُو َمها
بغارتِنا َك ْي َد ال ِعدى و ُ
وف ونَت ِقي *** َ
ونَ ْحمي على الث ْغ ِر ال َم ُخ ِ
ومن الجمع السالم (أمانات وشهادات) في قوله تعالىَ ( :والَّ ِذينَ هُ ْم ِألَ َمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ *
َوالَّ ِذينَ هُ ْم بِ َشهَادَاتِ ِه ْم قَائِ ُمونَ )(المعارج )22-23 :قرئ باإلفراد ،وقرئ بصيغة اللجمع ،وجه اإلفراد على
أنه مصدر واسم جنس ،فيقع على القلة والكثرة؛ وإن كان مفردا في اللفظ ،ومن هذا قوله تعالى:
ك َزيَّنَّا لِ ُكلِّ أُ َّم ٍة َع َملَهُ ْم)(األنعامَ : )118 :ع َملهم باإلفراد.
( َك َذلِ َ
ْ
َ
َ
َّ
ت إِلَى
و َمن قرأ( :ألماناتهم) بصيغة الجمع ،حجتهم قوله تعالى( :إِ َّن هللاَ يَأ ُم ُر ُك ْم أ ْن تُؤَ ُّدوا ْاأل َمانَا ِ
أَ ْهلِهَا)(النساء )28 :واألمانات جمع أمانة وأمانة مصدر؛ مما يج ِّوز ج ْمع المصدر إذا اختلفت أنواعه
فبسبب اختالف األمانات وكثرة ضروبها يأتي الجمع من أجل االختالف ،ومثل ذلك يقال في
(الشهادة) و(الشهادات) كما في (األمانة) و(األمانات).
وجاء في التعبيرات العصرية ( أطيب التهاني والتحايا ،وأحر التعازي) بدال من (التهنئات،
والتحيات ،والتعزيات)  -وعلى سبيل المثال – (التهنئات) :من حيث تعدد أنواع التهنئات( :بالنجاح،
وبالشفاء ،وبالحج ،وبالزواج  )...يجوز الجمع ،ولكن الخطأ الشائع يتمثل في كيفية الجمع :تكسيرا أم
سالما؟
والجلي أن القياس لم يرد بجمع هذه المصادر ( تهنئة ،تعزية ،تحية) جمع تكسير ،بل على جمع
المؤنث السالم ،ففي الحديث الشريف( :التحيات هلل)( ،)2ولعل سبب الخطأ هو القياس الخطأ على:
مزية مزايا ،هدية هدايا ،قضية قضايا ،وهي على أوزان فعيلة ،أما المصادر السابقة فوزنها (تفعلة)
المعوض فيها عن ياء ( تفعيل) بالتاء المربوطة ،ولم يرد من هذا الوزن في العربية جمع تكسير على
(فعالى أو تفاعل) أو ما ألحق بوزن (مفاعل) في جمع التكسير.

 - 1سيبويه ،أبو بشر ،عمر بن عثمان بن قنبر:الكتاب  ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ـ القاهرة ،ط ،2
1218هـ ـ 1988م211 / 2 :
 - 3لسان العرب :مادة (ضيم)
 - 2األدب المفرد :ص  222الحديث رقم + 991 :مسند أحمد ،393 /1 :الحديث رقم.3222 :
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