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  املقاالت واآلراء

  :صفحة لغة

    ǦȕɀǣȀƫǟ ǒǠǪȱǟ ǧɍɍǻ ȸȵ     

  )∗(حممد مكي احلسين اجلزائري. د

  :للتاء دالالت كثرية تزيد عن عشر، نورد فيما يلي إحداها
جاء يف املعجم الكبري الذي يصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة، أن من  •
  : حرف التاءمعاين

اليت ال تستعمل ] يريد املشتقات[، وذلك يف الصفات اجلمع الداللة على «
موصوفاا، وهي على فاعل أو فعول أو صفة منسوبة بالياء، أو كانت على بناء 

أو احلنفية  وهذا رأي سابلة، على األمري، وَمرَّت خارجةٌخرجت : فَعال، مثل
يف إن التاء يف هذه كلها، هي : ويقول النحاة. والبغالةاجلَمالة ، وَحضرت املالكية

:  صفةُ اجلماعة تقديرا، كأنه قيل، وذلك ألن ذا التاء يف مثلهاحلقيقة للتأنيث
  .ه ا. »مجاعةٌ َجمالة، فحذف املوصوف لزوما للعلم به 

  . عضو جممع اللغة العربية بدمشق)∗(



  )١(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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ومن الكلمات الدالة على اجلمع بعد أن حلقت التاُء مفرَدها الذي هو : أقول
  :ما يلي) فاعل(لى ع

فخبرنا عمن يتخذ احلََمام من بني « ): ٢٩٩/ ١احليوان ( قال اجلاحظ .النازلة
املصران مها الكوفة . » البلدان من احلرَمين واملصَرين نازلةمجيع سكان اآلفاق و

  .والبصرة
  .هو من قاطنة األردن:  يقال مثالً.القاطنة
/ واردة/ َوَرَدة/ وراد: اء ليشرب، واجلمعالذي حضر امل:  الواردالواردة؛

  .واردون
  .الرائد والوارد/ الضيف/ طالب الفضل:  العايف.العافية
  .الذين مييلون إليه:  صاغية الرجل.الصاغية

اخلاصة، العامة، املارة، املاشية، السائمة، اخلارجة، السابلة، القافلة، احلامية، 
  )...اجلمركية مثالً(بطة ، الضا)مبعىن النَّشء (الناشئة

، املعتزلة، املتصوفة، اخليَّالة، )مسلمة الفتح(املُرجِئة، املُسلمة : ومن قبيل ما ذُكر
  ...الكشافة، البحارة، النظّارة، احلطّابة

 فدعا رجالً -  وهو بأنطاكية -قَدمت منهزمة الروم على هرقل : املُنهزِمة
  ...منهم

  ...مهاجِرة العلم والعلماء) بغداد(ا واحتشد فيه ... :املُهاجِرة
  .عصبته: وعاقلة الرجل!). دافع الدَية: مجع العاقل (العاقلة
  :قال املتنيب. منسوب إليها. السيف يجلب من املشارف: املَشَرفي. املَشرفية

 نعــد املَــشَرفيَّة والَعــَوايل
  

 وتقتلُنا املَنونُ بـال قتـالِ      
  



  مكي احلسين.  د-من دالالت التاء املربوطة 
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 أا َتلَْحق بعض األمساء وال تَغير - وال أقول دالالا - التاء ومن صفات •
 .الطريق): الطريقة(من معاين : معانَيها، فمثالً

 :من ذلك مثالً. لكنها أحيانا تَغير معىن االسم الذي تلحقه

  .العقل: الدهاء والفطنة؛ واإلرب: احلاجة؛ واإلرب: اإلرُب -١
  .عضوا عضوا: قَطََّعه إربا إربا: قالي. العضو الكامل: واإلرب

  ].٣١ /النور[ ... غَيرِ أُولي اِإلرَبة...: البغية؛ ويف التنـزيل العزيز: اإلرَبةُ

  .َعجِلَ: مصدر َبكَر َيبكَر بكَرا: البكَُر -٢

خشبة مستديرة هلا حمور يعامدها تدور حوله، ويلَف عليها َحبلٌ : البكرة  
  ).و خيطأ(

  . الذي َيمر على القوم وهو عطشانُ، سقَي أو مل يسَق:اجلائُز -٣

  .اخلشبة بني حائطني توضع عليها أطراف عوارض السقف: واجلائز  

  .مقدار املاء الذي جيوز به املسافر من َمنَهلٍ إىل منهل: اجلائزة  

  .ةالعطي: واجلائزة. الشَّرَبة الواحدة من املاء: واجلائزة  

ترتيب ): عند النحاة(والشرط . ما يوضع ليلَْتَزَم يف َبيعٍ أو حنوه:  الشرطُ- ٤
ما ال يتم الشيُء ): يف الفقه(والشرط ). من أدوات الشرط(أمر على آخر بأداة 

  .إالّ به، وال يكون داخالً يف حقيقته

َمدَّةٌ أفقية قصرية َشحطةٌ أو : والشَّرطة.  الطَّرحِ يف احلسابعالمة: الشَّرطَة  
  .للفصل بني كالمني متصلني

أمرا واضحا، : ُألرَِينََّك لَمحا باصرا: ويقال). لََمَح( مصدر :  اللَّمُح- ٥
  .وأكثر استعماله يف الوعيد
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  . النظرة الَعجلى:اللَّمحة  

٦ -مكيال قدمي اختلف الفقهاء يف تقديره: املُد ...  

  .ن يقع على القليل والكثريمقدار من الزما: املُدَّة  

: واملُهل.  املَعدنُ املُذاب، كالفضة واحلديد والنحاس والذهب: املُهلُ- ٧
  .القَيح: واملُهل. القَطرانُ الرقيق

َتقَدََّمه : وأخذ عليه املهلة. خذ املُهلة يف أمرك: يقال. التَؤَدة والرفق: املُهلَة  
  .َجمرٍ يف الرمادبقية : واملهلة. يف سن أو أدب

   !العافية...  من الكلمات العجيبة-٢

لسان العرب، املصباح املنري، تاج العروس، املعجم (مما جاء يف معاجم اللغة 
من أبنية (َعفا َيعفُو َعفْوا، فهو عاف وَعفُو ): الوسيط، األفعال البن القَطّاع

  ).املبالغة
  .قد َعفَوَت عنهكل من استحق عقوبة فتركَتها ف: قال الليث
  .مؤنث اسم الفاعل: اسم الفاعل من هذا الفعل، والعافية: فالعايف
 َمعان هلذا الفعل، ومن ثَم عشرة عشرة وقد أوردت معاجم اللغة زهاء - ١٠

   !للعافية ولكن مثة معان أخرى .والعافيةمعان للعايف 
  :املُعافاة، َسلُوا اَهللا الَعفَْو والعافيةَ وففي حديث أيب بكر، 

 .فأما العفو فهو َمحو اهللا تعاىل ذنوَب عبده عنه •

الصحة  فهو أن يعافَيه اُهللا تعاىل من سقْمٍ أو َبليَّة، وهي العافية وأما - ١١
  .ضد املرض

  . من العلل والبالياالعافية أي َوَهَب له: عافاه اُهللا وأَعفاه: يقال  


