
٨٦٥  

  دراسة لغوية ضافية لجزء من مادة 
َتـوفـر، توافـر): و ف ر( ََ َ ََّ َ  

   الجزائريمكي الحسنيمحمد . د
َّتـوفر • َ َ:  

  .َّ وهو الذي أوردته املعاجم، فظن كثريون أنه املعىن الوحيدالمعنى المجازي،: ًأوال
ََُّرعى حرماته وبـره: ّ توفر عليه-١ ُِ

ُ.  
  .َِّصرف مهته إليه:  توفر على كذا-٢

ْاستغرقت أربعة أشهر هناك حبضرته، ): ١٠/ فقه اللغة( الثعاليب قال  َ ُ
ُوتوفرت    .على خدمتهَّ

َإبراهيم السامرائي يف كتاب بتحقيقه جعل عنوانه. قال د  َ َ ٍ ّ:  
  :٢٠٧/ ))رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ((

ْ إحدى النسختني األخريـنيّللتوفر علىََفلم أر يب حاجة كبرية ...  ََ ْ ُ.  
ًوجه أحد الباحثني كالمه إىل مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة قائال  َ َّ َ:  

ُيتوفر المؤتمر علىًوأرجو خملصا أن ...    .َّ حل هذه املشكلةَّ
ُ مل تـورده املعاجم- ويا للعجب - الذي المعنى األصلي،: ًثانيا ِْ ْ ُ!  

ُتـوفر الشيء َّ َ ََُّمطاوع وفـره: (َ َّتحصل دون نقص): َ َ /  القولمسالك (َ
  ).؛ صالح الدين الزعبالوي١٢٤

ُتـوفر الشيء َّ َ ََُّمطاوع وفـره: (َ َتجمع وحصل): َ َ . ؛ د١٦٧/ قل وال تقل (َّ
  ).مصطفى جواد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّإن عدم النظر يقوي ((: ّقول بشار) ١٤٥/ ٢( حكى صاحب األغاين - ١
ُّفيتوفر حسهذكاء القلب ويقطع عنه الشغل مبا ينظر إليه من األشياء  ِ َّ((.  

َّفيتـوفر... ((): ٥٦/ ١(ال املرتضى يف أماليه  ق-٢ َ ْ اللنب على احللبََ ُ((.  
وإن العناية ((): ٧٩٠( قال أبو علي املرزوقي يف شرح احلماسة -٣
ّمتوفرة   .)) من جهتهمَُ
َّفـعظمت الفائدة، وعمت املصلحة، ((): ٦/ فقه اللغة( وقال الثعاليب -٤ ُ َ َ

َّوتـوفرت العائدة َ َ((.  
أي (ومل يكن فيها ... ((: ))٢٧/ ٢نفح الطيب (( قال صاحب -٥
  .ِّمتوفرٌمال ) إشبيلية
واحلمد هللا ((): ١٢٦/ ٢نفح الطيب ( وقال لسان الدين بن اخلطيب -٦

  .))ُّوتوفر األسبابعلى تضافر األيدي يف ذاته 
ِّوتأدية حلق سلفكم الذي ... ((): ١٢٨/ ٢نفح الطيب (ً وقال أيضا -٧ ً

  .))ّتوفرت حقوقه
وملا ... ((): ١٩٧/ ٢نفح الطيب  ())وقال بعض األعالم(( -٨

ّ
 ّتوفرت

  .))ُدواعي النقد عليه من الفقهاء كثر التأويل عليه
هو الذي ((): ٤١٣/ ٨/خمتصر مرآة الزمان ( وقال سبط ابن اجلوزي -٩

  .)) العناية على حفظ القدسلتتوفرأشار خبراب عسقالن 
َّ القوتان تتوفروهلذا ال ((: ساتهَّ وقال أبو حيان التوحيدي يف مقاب- ١٠ ُ

  .))لإلنسان الواحد
): ١٤٣/ حماضرات إسالمية( وقال الشيخ حممد اخلضر حسني - ١١

  .)) فيها وسائل الرفاهيةّتوفرتنشؤوا يف بيوت ((



  

ََتـوفر، توافـر( َ ََّ ٨٦٧  مكي احلسين.  د– دراسة لغوية )َ

 يف َّتوفرت الكفاءة((): ١٣٧/ قل وال تقل(مصطفى جواد .  وقال د- ١٢
  .)) وصرامة وشهامةكفايةأظهر فيها ُِّفالن للوظيفة املذكورة، فعني فيها، مث 

/ مسالك القول يف النقد اللغوي( وقال صالح الدين الزعبالوي - ١٣
١٢٦:(  

  .َّجتمع يف يديه وصار إىل ملكه وحوزته:  املاللهّتوفر 
ًجتمع يف يديه ضافيا وسابغا:  املالعليهتوفر  َّ.  

َتـوافـر • َ َ َ:  
َتوافر الشيء تـوا: ))املعجم الوسيط((جاء يف  َ َكثر واتسع فهو وافر: ًُفـراُ َّ ُ َ.  

، هم كثيرأي : ُمتوافرونهم : يقال((: جاء يف اللسان والتاج ومنت اللغة
  .))متكاثرونأو فيهم كثرة، 
 وكان ذلك وأصحاب رسول اهللا تعاىل، : ())أساس البالغة((وجاء يف 

  ).متوافرون
ال  استعم– بوضوح -ّوفيما يلي شواهد من كتب اللغة واألدب، تبني 

ََتوافـر(( َُ مبعىن كثـر، و))َ وهو ما  مبعىن الكثرة؛ ))ُالتوافر(( مبعىن كثري، و))متوافر((َ
َْأغفلته المعاجم ْ!  

حدثين إسحاق بن إبراهيم ((): ٨/ ١ ())األغاين(( قال صاحب -١
ّاملوصلي أن أباه أخربه أن الرشيد رمحة اهللا عليه أمر املغنني، وهم يومئذ 

  .)) له ثالثة أصوات من مجيع الغناء، أن خيتاروامتوافرون
: حدثين اهليثم بن سفيان عن أيب مسكني قال((): ١٥٢/ ٩( وقال -٢

ّجلس الوليد بن يزيد يوما للمغنني وكانوا    .)) عندهمتوافرينً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

حضر احلطيئة فاستأذن على عثمان وعنده بنو أمية ((:  وقال-٣
  .))متوافرون
  :))رسائله(( وقال اجلاحظ يف -٤
  .))متوافرون وهم ُمن كان يفيت أصحاب رسول اهللا وهو ((
م كانوا : وقال ابن األعرايب((): ٥٤٨/ ٢( وجاء يف اللسان - ٥ معىن هذا أ
ً من قبل فانقرضوا فكان أول عيشهم زيادة، وآخره نقصانا وذهابامتوافرين ً ُ.  
  ):٢١١/ ٣سري أعالم النبالء ( وقال اإلمام الذهيب -٦
  .)) وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمرتوافرونملقد رأيتنا وحنن ((
للقلقشندي،  (١٦٢/ ٨ ))صبح األعشى يف صناعة اإلنشا(( وجاء يف - ٧

  ):ه٨٢١ت 
  .)) واخلريات متظاهرةمتوافرةوالربكات ((
ال زال مجال مجيله للنفوس رائقا، وإفضاله ((): ٣٥٩/ ١١( وجاء فيه -٨
  .))ٍ لكل إفضال سابقاالمتوافر
  :ه٦٢٧لياقوت، ت ) ٢١١/ ٣(جاء يف معجم البلدان  و-٩
، ومن النخل أكثر من مئة المتوافرةوكان فيها من الناس األعداد ((

  .))ًوعشرين ألفا
ألمحد بن علي أبو بكر اخلطيب  (٤٣/ ١٢ وجاء يف تاريخ بغداد، - ١٠

  :)ه٤٦٣البغدادي، ت 
؛ مل إلحصاءًمتوافرا جدا يفوت اوحضرت الصالة عليه، وكان اجلمع ((

  .))ًأر مجعا على جنازة أعظم منه



  

ََتـوفر، توافـر( َ ََّ ٨٦٩  مكي احلسين.  د– دراسة لغوية )َ

حملمد بن حممد بن عبد  (٣٥٠/ ٨ ))الكامل يف التاريخ(( وجاء يف - ١١
  ):ه٦٣٠الواحد الشيباين، ت 

  .))متوافرةوقاتلنا باألمس شاه ملك، وهو يف أعداد ((
  ):١٦٠/ ١ ())مقدمته((يف ) ه٨٠٨ت ( وقال ابن خلدون - ١٢

َاحلكام ) ي بغدادأ(ُواستعدى أهلها ... (( على الزعرة من الشطار (ّ
ُفلم يـعدوهم، ) واحلربية ْ َفتوافـرُ ّ منع الفساق وكف علىُ أهل الدين والصالح َ ّ ُ
  .))...عاديتهم

) ََتوافـر(أن الفعل الالزم ) ويف الشواهد اليت تليه(نالحظ يف هذا الشاهد  •
ِّعدي حبرف االستعالء  ّتعدى ٍ معىن فعل آخر يبتضمينه، وذلك )على(ُ

َأو تعاون(ََتضافـر : وهو) على(بـ َ.(...  
تكاثر أهل الدين والصالح وتعاونوا على : ... فمعىن قول ابن خلدون

ّمنع الفساق ُ...  
 علىّ العدو توافرٍيف وطن ... ((): ٢٨١/ ٦( جاء يف نفح الطيب - ١٣
ْحصره َ...((  

  .ٍيف وطن تكاثر أعداؤه وتعاونوا على حصره: املعىن
حملمد عبد ) ٢٠٢/ ١ ())مناهل العرفان يف علوم القرآن(( وجاء يف - ١٤

  :العظيم الزرقاين
توافرت من الدواعي اليت ) للمشركني(ّفال جرم كان هذا التحدي ... ((
تكاثرت : ... املعىن. ))... نقل القرآن وتواتره وجريانه على كل لسانعلى

  ...وتضافرت على نقل القرآن
  :٦٥/ ٦، )ه٧٧٤ت (البن كثري  وجاء يف البداية والنهاية - ١٥



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّعليه من الرتكيب املعجز الذي حتدى به اإلنس ) القرآن(ملا اشتمل ... ((
 معارضته على دواعي أعدائه ُتوافرّواجلن أن يأتوا مبثله فعجزوا عن ذلك مع 

  .))...وفصاحتهم وبالغتهم
  .ُدواعي أعدائه وتضافرها على معارضته) كثرة(ُمع تكائر : ... املعىن
، لعبد ١٢٩/ ٢ ))شذرات الذهب يف أخبار من ذهب(( وجاء يف - ١٦

  ).ه١٠٨٩ت (احلي بن أمحد العكري الدمشقي 
ْدلت على غزارة مادته و... ((   .كثرة اطالعه: أي. )) اطالعهُتوافرَّ
  :الخاتمة

َّتـوفر(نرى بوضوح مما سبق، كيف استعمل الفصحاء الفعلني  َ ) ََتوافـر(و) َ
ما استعماال   .ً سليماًومشتقا

  :ًوعلى هذا أرى أن الوجه أن يقال مثال
َّيـقبل يف املسابقة املعلنة من توفرت فيه الشروط املذكورة َ َُ َ ْ.  

  :ألن المعنى
َّيـقبل يف املسابقة املعلنة من جتمعت وحتصلت فيه الشروط َّ ََ َ َُ َ ْ ...  

  :ًخالفا للتركيب الشائع
  .ه الشروط املذكورةَمن توافرت في(!) يقبل يف املسابقة املعلن عنها 

  : ألن المعنى
   ...فيه الشروط(!) َيقبل يف املسابقة املعلن عنها من تكاثرت 


