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  اعتمـــدت جلنـــة اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا يف القـــرارات التـــي اختـــذهتا 
 :املبادئ التالية

امع−١ , وكان تعو:  السَّ يلنا فيها إن ما سمع من اللغة االحتجاجية ال ُيَردُّ
عــىل مفــردات القــرآن الكــريم واحلــديث الــرشيف واملعــاجم اللغويــة الرتاثيــة, 

حاح ولسان العرب وتاج العروس  .والسيام الصِّ
. وكنا نلجأ إليه عند حتقيق كلمة أو عبارة مل ترد يف املـسموع:  القياس−٢

 :وكان قياسنا عىل ثالثة أشياء
 مـن مثـل قياسـنا :جـاج القياس عىل كلامت مـسموعة يف عـرص االحت−أ

 .ُأْمسَية وُأْمِسيَّة عىل ُأْثفَية وأثفيَّة وُأمنَية وأمنيَّة
والســيام يف مزيــدات الفعــل الثالثــي, إذ عــَدْدنا :  القيــاس عــىل األبنيــة−ب

 الـذي مل يـرد يف) َأْرَفـق(فعـل ) َأْفَعـل(أبنيتها كلها مما يقاس عليه, فقـسنا عـىل بنـاء 
الـذي مل تـذكره املعـاجم, ) اْنَعَدم(فعل ) اْنفعل( عىل بناء املعاجم هبذا البناء, وقسنا

ولكننا ال نجيز تطبيق هذا القياس آليًا عىل كل . أخذنا بذلك ألن القياس مؤدٍّ إليهام
 .فعل بل عىل ما شاع منها وغلب وال سبيل إىل ردِّه إال بَعنٍَت وَعْسف
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ل عليه جممع القاهرة يف جواز ( قراره اهلام والقياس عىل األبنية هو ما عوَّ
 .ذَكَرت املعاجُم بعَضها ومل تذكر سائر مشتقاهتا) تكملة مادة لغوية

 وقسنا عىل الرتاكيب يف جتويز تعدية بعض األفعال بحرف جـر غـري −ج
امع, يف نحـو جتـويز قـوهلم  , )أجـاب عنـه(بمعنـى ) أجـاب عليـه(ما ورد به الـسَّ

زتنـا تعديـة كـل مـا كـان متعـديًا , ال يعنـي إجا)بعىل(ولكن جتويز تعدية أجاب 
بـدل ) ُنْبت عىل فـالن(, فال نجيز أن يقال مثًال )عىل(هبذا احلرف البديل ) بعن(
ومل نطلـق القـول يف أن حـروف اجلـر تتنـاوب, بـل قيـدناه بـام ). ُنْبت عن ُفالن(

 .وجدنا له سندًا مقبوالً إن مل يكن قاطعاً 
ُلنا فيه عىل لغة : االحتجاج −٣ عرص االحتجـاج كـام هـو جممـع وكان معوَّ

ولكننـا عمـدنا أيـضًا إىل االسـتئناس عليه, وهو غالب ما أثبتتـه املعـاجم الرتاثيـة, 
, فقبِْلنــا كــل مــا ال خيــالف األصــول وإن مل تــذكره بلغــة مــا بعــد عــرص االحتجــاج

املعاجم, وهو ما ال يرتضيه بعض زمالئنا من املجمعيني واللغويني, وهـي مـسألة 
ح أننا مل نحتج بلغة األغفـال .  تثور بني الفينة واألخرىخالفية ما تني ولكننا نوضِّ

واملغمورين من الكتاب واألدباء, بل بلغة من هم ملء السمع والبـرص كاجلـاحظ 
والتوحيدي واملتنبي واملعري وابن عساكر واحلافظ الذهبي وابن حجر العـسقالين 

ملقدمـة ) الواجهـة(كلمـة فمن لغتهم مثًال أجزنـا . والسيوطي والشهاب اخلفاجي
فثمـة كلـامت تـرددت آالف املــرات يف . البنـاء, ومل تـذكرها املعـاجم هبـذه الداللـة
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كتب ما بعد عرص االحتجـاج فهـل يريـد املنكـرون أن نعـود إىل آالف املـصنفات 
التي أورَدْهتا ُلنخطِّئها, ومعظم أصحاهبا ممن متثلوا املنظومـة اللغويـة العربيـة عـىل 

علًام بأن بعض الزمالء يطالب بـاعتامد لغـة مـا . عظم من جاء بعدهموجه مل يتح مل
 .بعد عرص احلجاج علًَّة للرتجيح دائامً 

كام استأنسنا بقرارات جممع القاهرة وبمواد املعجـم الوسـيط ومـا صـدر 
ة مـن يقـول بقبـول . من املعجم الكبري ملجمع القاهرة وحول هذا االستئناس ثمَّ

 يف األلفاظ واألساليب واألصـول, يف حـني يعـارض كل قرارات جممع القاهرة
أمـا نحـن فقـد ركبنـا مركبـًا وسـطًا إذ . بعضهم كثريًا مما جاء يف تلـك القـرارات

درسنا وحررنا كل كلمة أو عبارة عىل حدهتا, فقبلنـا أو رددنـا, ولكـن املالحـظ 
يكـن أن ما أجزناه كان متطابقًا يف األعم األغلب ومـا أجـازه جممـع القـاهرة ومل 

منا, وإنام لتامثل يف املنهجية واألصول, وتقارٍب يف الثقافـة  ذلك عن َقصد كام قدَّ
 .اللغوية فيام بيننا

ومــع أن مــن القــرارات املجمعيــة االســتئناَس وقبــوَل الــسامع مــن بلغــاء 
املحــدثني شــعراء وأدبــاء وخطبــاء, ولكننــا مل نعمــد إىل ذلــك حتــى الــساعة ألن 

 .حوجتنا لكان لنا يف املسألة رأيالرضورة مل تلجئنا, ولو أ
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)١( 
 )أثََّث الَبيَت, واألَثاث(

 : املسألة−
يستعمل املحدثون األثاث بمعنى ما ُيتََّخُذ يف البيت من الُفرِش والكرايس واألّرسة 

كلمة هذه وليس لل.  ومشتقاته" أثََّث "وقد صاغوا من هذه الكلمة الفعل. والُبسط
 .الداللة عند املتقدمني

 : القرار−
   ."َأثََّث الَبيَت, وَأَثاُث الَبيِت ": جواز قوهلم

 
)٢( 

 )أجابه عىل سؤاله(
 : املسألة−

, ويرون )عىل(بـ ) أجاب( بتعدية الفعل "أجابه عىل سؤاله"خيطِّئ بعضهم عبارة  
ى بـ   ."أجاب عن سؤاله": بأن يقال) عن(أن ُيعدَّ

 :قرار ال−
 ."أجابه عن سؤاله": , وإن كان األَوىل أن يقال"أجابه عىل سؤاله" جواز قوهلم 
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)٣( 
ر ر ومؤجِّ  أجَّ

ر املالُك الدارَ (  )أجَّ
 : املسألة−

رة":  خيطِّئ بعضهم عبارة  ر والدار مؤجَّ ر املالك الدار, وهو مؤجِّ والصواب . "أجَّ
آجرَت الداَر إجيارًا فأنت ُمؤِجر " أو "جورةأَجر الدار فهو آجٌر والدار مأ": عندهم

آجرُت الدار فأنا مؤاِجر ", و]من آَجَر عىل وزن أفعَل  ["والدار مؤَجرة
 ].من آجر عىل زنة فاعَل  ["والدارمؤاَجرة

 : القرار−
رة": جواز قوهلم  ر والدار مؤجَّ ر الداَر, فهو مؤجِّ  ."أجَّ

 

)٤( 
 َأْرَفَق واُملْرَفَقاُت 

 :لة املسأ−
 بمعنى أصحب األوراق " َأْرَفَق واُملْرَفَقات"ثمة من يعرتض عىل استعامل 

 " أرفق"ألنَّ هاتني الصيغتني مل يرد منهام الفعل املزيد . أوالوثائق املصاحبة
 .ومشتقاته هبذا املعنى يف املعاجم القديمة

 : القرار−
 ."َأْصَحَب " ومشتقاهتا بمعنى"َأْرَفَق ": جواز قوهلم
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 )٥( 
 استخدم

 )استخدَم العامُل اآللةَ (
 : املسألة−

استخدَم العامُل اآللَة, واستخدَم املهندُس خربَته, ويرون أن : خيطِّئ بعضهم عبارة 
استعمَل العامُل اآللَة, واستعمَل املهندُس ذكاءه, ألن استعامل : الصواب هو

 . لغري العاقل غري فصيح"استخدم"
 : القرار−

 . للعاقل ولغريه, وهو للعاقل أوىل"استعمل" بمعنى "استخدم" :جواز قوهلم
 

)٦( 
 )استضاف القوم فالناً (

 : املسألة−
موا له الضيافة:  بمعنى"استضاف القوُم فالناً ": يستعمل بعضهم عبارة  .قدَّ

 : القرار−
طلبوا إليه أن يكون ضيفًا, وخطؤه : بمعنى"استضاف القوم فالناً ": صحة قوهلم

موا إليه الضيافة: ىبمعن  .قدَّ
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)٧( 
 استعرَض 

 )استعرض القائُد اجلنَد, واستعرَض الباحث أفكاره(
 : املسألة−

مل يرد يف ) استعرض( ألن الفعل "استعرض القائد اجلند"خيطِّئ بعضهم عبارة 
 ."عرَض القائد اجلند": املعاجم هبذه الداللة, والصواب عندهم

 : القرار−
 ."ستعرض القائُد اجلنَد, واستعرَض الباحُث أفكاَرها": جواز قوهلم

 
)٨( 

 اسَتعوَض 
 )اسَتعوَض التَّاجُر بِضاَعَتهُ (

 : املسألة−
ها إىل " اسَتعوَض "خيطِّىُء كثري من اللغويني استعامل كلمة    بتصحيح األلف وردِّ

: يقالأصلها, وهو الواو, ألنَّ غالب ما ورد يف اللغة من أمثاله هو اإلعالل, ف
 .استفاَد واستَِفاَدة:  كام يقال"استعاَض, واستعاضة"
 : القرار−

 ."اسَتعاَض " بمعنى " اسَتعوَض "عدم جواز استخدام الفعل 



  
−١١−

)٩( 
 استقطَب 

 )استقطَب الزعيم اجلامهري(
 : املسألة−

ومشتقاهتا بمعنى جذب الناس أو األشياء ) استقطَب (يستعمل املعارصون كلمة 
عىل أن هذا الفعل مل يرد هبذه الداللة يف املعاجم . امهلم أو مجعهم حولهإليه أو است

 .مغايرتان) قطَب, قطََّب (القديمة, كام أن داللتي 
 : القرار−

 .بمعنى مجع الناس أو األشياء وجذهبم إليه) استقطب: ( جواز قوهلم
 

)١٠( 
 )استقلَّ ُفالٌن سيَّارًة إَىل َبيتِهِ (

 : املسألة−
: , ويرى أن الصواب أن يقال"استقلَّ فالن السيارة إىل بيته"ئ بعضهم عبارة خيطِّ 

, )َمحَل (هو ) استقلَّ (; ألن معنى "استقلَّْته السيارة, أو استقلَِّت السيارُة الرجَل "
 .والسيارة هي التي حتمل الرجل وليس العكس

 : القرار−
 ."استقلَّ فالٌن السيارة": جواز قوهلم
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)١١( 
 )ت اجتامعات ولقاءات الباحثني أسبوعاً استمر(

 : املسألة−
خيطِّئ بعضهم هذه العبارة, ألنه ال جيوز العطف عىل املضاف قبل جميء املضاف إليه, 

 . "استمرت اجتامعات الباحثني ولقاءاهتم أسبوعاً ": والصواب عندهم أن يقال
 : القرار−

: , واألَوىل أن يقال"أسبوعاً استمرت اجتامعات ولقاءات الباحثني ": جواز قوهلم
 . ً"استمرت اجتامعات الباحثني ولقاءاهتم أسبوعا"

 
)١٢( 

 استهدَف 
 )استهدف القانون املصلحة العامة(

 : املسالة−
, ألن هذا الفعل مل يرد "استهدف القانون املصلحة العامة"خيطِّئ بعضهم عبارة 

يًا, والصواب عندهم  ."لحة العامةَأْهدَف القانون املص": متعدِّ
 : القرار−

 ., ونحوه"استهدف القانون املصلحة العامة": جواز قوهلم
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)١٣( 
 ٌ َ وَتْأِشَريٌة وُمَؤرشِّ  َأرشَّ

 )َأْعَطْاُه َتْأِشَريَة ُدُخول(
 : املسألة−

بمعنى عالمة أو ) تأشرية(بمعنى وضع إشارة, وكلمة) َأرشَّ (ُخيطِّىُء بعضهم كلمة 
يف لغة العرب ) َأرشَّ ( بمعنى دليل أو مقياس, ألنَّه ليس ملادة) مؤرشِّ (سمة, وكلمة

 . هذه الداللة, فاألََرشُ هو الَبطر, والتأشرية هي أثر عضِّ اجلرادة
 : القرار−

ٌ ": جواز قوهلم ,وَتأِشريٌة,وُمَؤرشِّ َ  هلذه الداللة, "سمة", كام ُتسَتعَمُل كلمة " َأرشَّ
 .ليل بمعنى د"مؤرشِّ "وجيوز استعامل 

 

)١٤(   
 َأرضَب وإرضاب

 )أرضب العامل عن العمل(
 : املسألة−

يستعمل املحدثون هذه الكلمة بمعنى الكّف عن عمل ما حتى ُجتاب املطالب, 
 .وهي غري واردة هبذه الداللة يف املعاجم اللغوية 

 : القرار−
ُل املَصنَِع, أو اتفقوا عىل اإلرضاب": جواز قوهلم   ."َأَرضَب ُعامَّ
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)١٥( 
 أطاح به

ار باملستعِمر(  )أطاح الثوَّ
 : املسألة−

ار باملستعِمر"خيطِّئ بعضهم عبارة  , "أسقطوه وأذهبوه", بمعنى "أطاح الثوَّ
 . متعدٍّ بنفسه"أطاَح " ألن الفعل "أطاحوه"والصواب عندهم 

 : القرار−
 ."أسقطوه" بمعنى "أطاحوا باملستعِمر ": جواز قوهلم

 
)١٦( 
 َتقَل اع

 )اعتقلِت الرشطُة املجرمَ (
 : املسألة−

 بمعنى ألقت القبض عليه, ألن "اعتقلِت الرشطُة املجرمَ "خيطِّئ بعضهم عبارة 
 .مل يرد يف املعاجم القديمة هبذه الداللة) اعتقل(
 : القرار−

 ."اعتقلِت الرشطُة املجرمَ ": جواز قوهلم
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)١٧( 
 )َأعَدَم الَقاِيض املُجِرمَ (

 : املسألة−
بمعنى أزهق روح إنسان ِقصاصًا; ألنَّ ) َأعَدمَ (ينكر بعضهم استعامل الفعل 

 .هذا املعنى) أعدم(املعاجم مل تورد للفعل 
 :القرار−

 . "َأعَدَم الَقاِيض املُجِرمَ ": جواز قوهلم
 

)١٨( 
 ُأْغنَِيٌة وُأْغنِيَّةٌ 

 : املسألة−
 ) ُأْغنِيَّة(بتخفيف الياء, والصواب عندهم ) ُأْغنَِية( ُخيطِّىُء بعضهم كلمة 

 .بتشديد الياء
 :القرار−

 .بتشديد الياء وبتخفيفها " ُأْغنِيٌَّة وُأْغنَِيةٌ " :جواز قوهلم
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)١٩( 
 أفسَح وَفَسح

 )وَأفَسَح َلُه يف املجلس, َأْفَسَح َلُه اَملْجلَس (
 : املسألة−

ويرون أن ."وَأفَسَح َلُه يف املجلسِ , َملْجلَس َأْفَسَح َلُه ا": خيطِّئ بعضهم عباريت
َح ": الصواب قوهلم  ."َفَسَح َلُه وَتَفسَّ

 : القرار−
: , وإن كان األَوىل أن يقال"وَأفَسَح َلُه يف املجلسِ , َأْفَسَح َلُه املَْجلَس ": جواز قوهلم

َح "  ."َفَسَح َلُه وَتَفسَّ
 

)٢٠( 
 األُقُصوَصةُ 

 : املسألة−
ا "األُْقُصوَصةُ "عض النقاد عىل كلمة يعرتض ب  للداللة عىل القصة القصرية ألهنَّ

 .كلمة مولَّدة مل ترد يف املعاجم القديمة
 : القرار−

  . بمعنى القصة القصرية"األُْقُصوَصةُ "جواز استخدام 
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)٢١( 
 )التقى بالرئيس, والتقى مع األصحاب(

 : املسألة−
ئِيسِ التَقى "خيطُِّئ بعضهم عبارة   بالباء, والتقى مع "التقى", بتعدية الفعل "بالرَّ

ئِيَس, والتقى ", والصواب عندهم )مع(األصحاب بتعدية الفعل بـ   الَتَقى الرَّ
 . بتعدية الفعل بنفسه"األصحاب 

 : القرار−
 ."التقى معه", و"التقى به", وجيوز استعامل "التقاه": يقال

 
)٢٢( 

 أُ ُْمِسَيٌة وُأْمِسيَّةٌ 
 : املسألة−

 .بتشديدها) ُأمِسيَّة(بتخفيف الياء والصواب عندهم ) ُأمِسَية( خيطِّىُء بعضهم كلمة 
 : القرار−

 . بالتشديد" ُأْمِسيَّةٌ " بالتخفيف, و" ُأْمِسَيٌة ": جواز قوهلم
 
 
 



  
−١٨−

)٢٣( 
 أْمَكنَه وأمكَن له

 )أْمَكنَُه اجتياُز املسابقة(
 : املسألة−

الزم, ومعناه تيرسَّ ) أمكنَ ( ألن الفعل "أمكَن له" و"أمَكنَه": خيطِّئ بعضهم قوهلم
 .وسُهل, وليس متعدياً 

 : القرار−
 ."أمكَن له" و"أمَكنني" و"أمَكنَه": جواز قوهلم

 
)٢٤( 

 األنانيَّـة
 : املسألة−

رودها يف املعاجم ; لعدم و)األنا(نسبًة إىل ) األنانيَّة(خيطِّئ بعضهم استعامل كلمة 
 .القديمة

 : القرار−
 عىل حساب بمعنى إيثار اإلنسان نفسه بخري أو منفعة) األنانيَّة(جواز استعامل كلمة 

 .اآلخرين
 



  
−١٩−

)٢٥( 
ه"  "انتَرص عىل عدوِّ

 : املسألة−
ه": يشيع يف االستعامل عبارة , وخيطِّئها بعضهم, "هو منتِرص ", و"انترص عىل عدوِّ

ه": والصواب عندهم  ألن العبارة األوىل مل ترد يف املعاجم القديمة "ُنِرص عىل عدوِّ
 .هبذه الداللة

 : القرار−
ه": جواز قوهلم  ."انترص له":  بمعنى ظهر عليه, وجواز قوهلم"انترص عىل عدوِّ

 
)٢٦( 

 انعدمَ 
 )انعدَم الدواء, وانعدام األمن(

 : املسألة−
) االنعدام( بمعنى مل يوَجد, وخيطِّئ كلمة "يشءانعدَم ال": خيطِّىُء بعضهم عبارة
 .بمعنى افتقاد اليشء

 : القرار−
 وُيضاف الفعل الثالثي املزيد , بمعنى زال وُفِقد"انعدم اليشء"جواز قوهلم 

 ."عدم"إىل اجلذر ) انعدم(



  
−٢٠−

)٢٧( 
 الُبعد

 )الُبعد احلضاري, والُبعد النفيس(
 : املسألة−

, ألن معنى الُبعد اتساع "لُبعد النفيس, أو الُبعد احلضاريا": خيطِّئ بعضهم عبارة
 ...الوجه احلضاري, أو اجلانب النفيس: املدى, والصواب عندهم أن يقال

 : القرار−
الُبعد احلضاري والُبعد النفيس والُبعد التارخيي والُبعد الثقايف والُبعد ": جواز قوهلم
 .بمعنى العمق واالمتداد:."الوجداين

 

)٢٨( 
 تراوَح 

 )راوَح السعُر بني كذا وكذات(
 : املسألة−

 ألن هذه الصيغة مل ترد يف "تراوَح السعُر بني كذا وكذا": قوهلمخيطِّئ بعضهم 
 ."راوَح السعر بني كذا وكذا": والصواب عندهم. املعاجم هبذه الداللة

 : القرار−
راوَح ": ألَوىل أن يقال, وإن كان ا"تراوَح السعر بني كذا وكذا": جيوز أن يقال

 ."السعر بني كذا وكذا



  
−٢١−

)٢٩( 
 التََّشاركيَّة

 )التََّشاركيَّة نظاٌم اقتصادي(
 −: املسألة−

 .ألهنا مل ترد يف املعاجم) التََّشاركيَّة(خيطِّئ بعضهم كلمة 
 : القرار−

 . بمعنى تشاُرك أكثر من جهة يف تنفيذ مرشوع ما"التََّشاركيَّة": قبول قوهلم
 

)٣٠( 
 تفادى

 )تفادى اخلطَر وتفادى من اخلطر(
 : املسألة−

 ."تفادى الرجل اخلطَر أو الرشَّ ": يشيع عىل أقالم بعض الكتَّاب عبارة من مثل
وليس بنفسه, والصواب عندهم ) من(متعدٍّ بـ ) تفادى(وخيطِّئها آخرون ألن الفعل 

 ."تفادى الرجل من اخلطر": أن يقال
 : القرار−
 ., والثانية َأوىل"تفادى الرجل من اخلطر", و"تفادى الرجل اخلطرَ ": از قوهلمجو

 



  
−٢٢−

)٣١( 
ه واُملنْـَتَزه  تنـزَّ

هُت مع األصحاب وكان املُنْـَتَزه مجيالً (  )تنـزَّ
 : املسألة−

هَ (خيطِّئ بعضهم كلمة  بمعنى ) اُملنَْتَزه(بمعنى خرج إىل النُّزهة, كام خيطِّئ كلمة ) تنـزَّ
 .ان النُّزهةمك
 : القرار−

هَ (صحة قوهلم   .بمعنى مكان النـزهة) املُنْـَتَزه(بمعنى خرج إىل النـزهة, و) تنـزَّ
 

)٣٢( 
 حواَيلْ 

 )حرض حواَيلْ ثالثني طالباً (
 : املسألة−

: ويرون أن الصواب أن يقال. "حرض حوايل ثالثني طالباً ": خيطِّئ بعضهم عبارة
ف وال يستعمل ) حواَيلْ (; ألن "الثني طالباً حرض ُزهاُء أو نحُو ث" ظرف غري مترصِّ

 .إال للمكان
 : القرار−

 .من باب االتساع يف الظروف) نحو(أو ) ُزهاء( بمعنى "َحواَيل "جواز استعامل 



  
−٢٣−

)٣٣( 
 حيث أنَّ 

هت حيث أنَّ الزهر كثري(  )تنـزَّ
 : املسألة−

هت حيث أن ": يف مثل) حيث(ظرف بعد ال) إنّ (خيطِّئ كثري من النحاة فتح مهزة  تنـزَّ
 ).إنّ ( بكرس مهزة "حيث إن الزهر كثري": , والصواب عندهم أن يقال"الزهر كثري

 : القرار−
 ).حيث(بعد ) إنّ (عدم جواز فتح مهزة 

 
)٣٤( 

 دونام
 )يعمل دونام توقف(

 : املسألة−
لدى ) دون(عىل ) ما(ادة , ألنه مل يرد زي"دونام توقف": خيطِّئ بعضهم قول الكتَّاب

 .القدماء
 : القرار−

 .زائدة) ما( عىل أن "دونام توقف": جواز قوهلم
 



  
−٢٤−

)٣٥( 
ة عِريَّ  الشِّ

 )يف النص ِشعِريَّة ظاهرة(
 : املسألة−

ة(خيطِّئ بعضهم كلمة  عِريَّ بمعنى نظرية نقدية يف الشعر أو اخلصائص التي ) الشِّ
 .يكون هبا النَّظم شعراً 

 :ارالقر −
ة": جواز قوهلم عِريَّ نة للشعر"الشِّ  . للداللة عىل العنارص املكوِّ

 
)٣٦( 

 طلَب منه
 : املسألة−

 . ألهنا مل ترد يف املعاجم القديمة"طلَب منه" "خيطِّئ بعضهم عبارة
 : القرار−

 . بمعنى طالَبه أو سأله شيئاً " طلب منه": جواز قوهلم
 
 
 



  
−٢٥−

)٣٧( 
 طِيلة

 ) النهارجلسُت طِيلةَ (
 : املسألة−

. , ألن الطيلة بمعنى العمر"جلسُت طيلَة النهار": خيطِّئ بعضهم قول الكتَّاب
 ."جلسُت طواَل النهار": والصواب عندهم

 : القرار−
 .َطوال النهار:  بمعنى"طِيلة النهار": جواز قوهلم

 
)٣٨( 

 العائلة
 : املسألة−

ألرسة, ألن هذه الكلمة مل ترد يف املعاجم بمعنى ا) العائلة(خيطِّئ بعضهم كلمة 
 .القديمة هبذه الداللة

 : القرار−
 .بمعنى األرسة) العائلة: (جواز قوهلم

 
 



  
−٢٦−

)٣٩( 
 َعْربَ 

 )سافر عْرب الصحارى(
 : املسألة−

سافَر عْربَ ", "يصل إليه عْربَ البحر": يف نحو قوهلم) َعْربَ (خيطِّئ بعضهم كلمة 
 ."الصحارى

 :ر القرا−
 ."سافَر عْربَ الصحارى", "يصل إليه عْربَ البحر": جواز قوهلم

 
)٤٠( 

 كلَّفه
ة( فُه باُملِهمَّ  )كلَّ

 : املسألة−
ةِ ": خيطُِّئ بعضهم عبارة كلَّفُه " متعديًا بالباء, والصواب عندهم "كلَّفُه باُملِهمَّ

ةَ   . متعديًا بنفسه"اُملِهمَّ
 : القرار−

ةِ َكلَّفَ ": جواز قوهلم َفُه ":  متعديًا بالباء, وإن كان األَوىل أن يقال"ُه باُملِهمَّ كلَّ
 ."املهمةَ 



  
−٢٧−

)٤١( 
 لعَب دوراً 

 )يلعب اُملصلِح دورًا هامًا يف جمتمعه(
 : املسألة−

قام بعمل ":  بمعنى"لعب الرجل دورًا هاماً ": تشيع يف االستعامل املعارص عبارة
الزم فال ينصب مفعوالً ) لعب(ول أن الفعل األ: وخيطِّئها بعضهم ألمرين. "هام

ى بالباء , مما ال جيعل العبارة )هلا(هو ) لعب(والثاين أن معنى الفعل . به, وقد ُيعدَّ
 ."أدى دورًا هاماً ": ويرون أن الصواب أن يقال. املعارصة تعرب عن املعنى املراد

 : القرار−
 ."أدى دورًا هاماً ": ن يقال, واألفضل أ"لعب الرجل دورًا هاماً ": جواز قوهلم

 

)٤٢( 
 اللَّمحة

 )ملحٌة إىل حياة فالن(
 : املسألة−

, ألن اللمحة هي النظرة العجىل, "ملحة إىل حياة فالن": خيطِّئ بعضهم عبارة
 ."ملحة عن حياة فالن": والصحيح لدهيم

ملحة يف ", و"ملحة من حياة فالن", و"ملحة إىل حياة فالن": جواز قوهلم:  القرار−
 ."حياة فالن



  
−٢٨−

)٤٣( 
 )ما َفَعْلُت هذا َأَبَداً (

 : املسألة−
ما َفَعْلُت ": , ويرون أنَّ الصواب أن ُيقال"ما َفَعْلُت هذا َأَبَداً ": ُخيطُِّئ بعضهم عبارة

لتأكيد نفي ) قطُّ ( حمتجني بأنَّ النحاة جيعلون الظرف"هذا قطُّ ولن َأْفَعَلُه َأَبَداً 
 .لتأكيد نفي املستقبل) اً أبد( املايض, و

 : القرار−
 ." ما َفَعْلُت َهَذا َأَبَداً ":جواز قوهلم

   
)٤٤( 

ان  عالٌج جمَّاّين, وباملجَّ
 : املسألة−

ان": خيطِّئ بعضهم كلمة  . ألهنام مل تردا يف املعاجم"جمَّاينّ ":  وكلمة"باملجَّ
 : القرار−

انعالٌج جمَّاٌن وجمَّاّين, وب": جواز قوهلم  ."املجَّ
 
 
 



  
−٢٩−

)٤٥( 
 املديرون واملَُدراء

 )اجتمع ُمديرو املدارس(
 :املسألة−

, وخيطِّئها )مدير( مجع تكسري لكلمة "اُملدراء": يشيع بني الكتَّاب واإلداريني كلمة
 ).ُمديِرين(اللغويون ألن حقها أن ُجتمع مجع مذكر ساملًا عىل 

 : القرار−
 ).مديرون: (, والصواب)راءُمد(عىل ) مدير(عدم جواز مجع 

 

)٤٦( 
 اُملسَبق

 )األبنية اُملسبقة الصنع(
 : املسألة−

األبنية السابقة ", والصواب عندهم "األبنية املسبقة الصنع": خيطِّئ بعضهم عبارة
 .فعل متعدٍّ بـ إىل) أسبق(, ألن الفعل "األبنية املسبق إليها الصنع" أو "الصنع

 : القرار−
األبنية التي سبق صنع أجزائها ثم " بمعنى "األبنية املسبقة الصنع" :جواز قوهلم

بت األبنية ": , كام جيوز قوهلم"أسبَق ",ويضاف هذا املعنى إىل معاين الفعل "ُركِّ
 ."مسبقة الصنع



  
−٣٠−

)٤٧( 
 املصداقيَّة

 )ليس لكالمه مصداقيَّة(
 : املسألة−

املعاجم اللغوية, ويرون أن الصواب ألهنا مل ترد يف ) مصداقيَّة(خيطِّئ بعضهم كلمة 
 ).ِصْدقيَّة(أو ) ِمْصداق(هو 
 : القرار−

ق القوَل, أو دليل الصدق"مصداقيَّة": جواز قوهلم  . بمعنى ما يصدِّ
 

)٤٨( 
 ِمن خالل

 )عرفُته من خالل كتبه(
 : املسألة−

يف املعاجم  بمعنى بوساطة أو بطريقة ألهنا مل ترد "من خالل": خيطِّئ بعضهم عبارة
 .القديمة هبذه الداللة

 : القرار−
 . بمعنى بوساطة أو بطريقة"من خالل كذا": جواز قوهلم

 



  
−٣١−

)٤٩( 
 َموُقوٌت وُمَوقٌَّت وَوقتِيٌّ 

َتٌة ووقتِيَّةٌ (  )ُحُكوَمٌة ُمَوقَّ
 : املسألة−

). يٌّ ُمَوقٌَّت وُمؤقٌَّت وَموُقوٌت وَوْقت( يشيع يف االستعامل اإلداري خاصة كلامت
َقت(وُخيطُِّئ بعضهم استعامل كلمتي  عىل النسب والصواب ) َوقتِّي (باهلمزة و) ُمؤَّ

 ).َموُقوٌت وُموقٌَّت : (عندهم
 : القرار−

 .باهلمزة) مؤقَّت(, وجواز استعامل )َموُقوٌت وُمَوقٌَّت وَوقتِيٌّ (صحة استعامل 
 

)٥٠( 
يولة, اُخلُصوبة, العُ  يونة, السُّ  ُمولةاُمليوعة, اللُّ

 : املسألة−
يولة", "اللُُّيونة", "اُمليوعة": جرى عىل األقالم قوهلم , "اخلُُصوبة", "السُّ

 ., وخيطِّئها بعضهم"الُعُمولة"
 : القرار−

 ."ُعمولة", و"ُخصوبة", و"ُليونة", و"ُميوعة": جواز قوهلم
 



  
−٣٢−

)٥١( 
 النُّبذة

 )ُنْبذٌة من حياة فالن(
 : املسألة−

) النَّْبذ(عندهم مشتقة من ) النُّْبذة(, ألن "ُنْبذٌة من حياة فالن": هم عبارةخيطِّئ بعض
 .وهو الطَّرح والتنحية

 : القرار−
 ."ُنْبذٌة من حياة فالن": جواز قوهلم

 
)٥٢( 

ِزيف  النـَّ
ِزيف(  )أوقف الطبيب النـَّ

 : املسألة−
هو َمْن سال دمه ) يفالنـز( ألن "أوقف الطبيب النـزيف": خيطِّئ بعضهم عبارة

 ."أوقف الطبيُب النـزَف ": والصواب عندهم أن يقال. غزيرًا فضُعف
 : القرار−

ِزيف": جواز قوهلم  بمعنى أوقف خروج الدم من اجلرح, "أوقف الطبيب النـَّ
ْزف: (واألَوىل أن يقال  ).النـَّ



  
−٣٣−

)٥٣( 
 الواجهة

 )واجهة البيت, واجهة األحداث(
 : املسألة−

للداللة عىل الوجه اُملطّل عىل الشارع ) الواجهة( االستعامل املعارص كلمة تشيع يف
من بناء أو حمل جتاري, وتستعَمل جمازًا للداللة عىل مقدمات األشياء واألمور 

 .ومل ترد هذه الكلمة يف املعاجم القديمة. "واجهة األحداث": كقوهلم
 : القرار−

 .ُملطّل عىل الشارع أو مقدمة األحداث بمعنى الوجه ا"الواجهة": جواز قوهلم
 

     



  
−٣٤−



  
−٣٥−

 
 
 
 

 الصفحة  ائلاملس
 ٣  مقدمة

 ٧  أثَّث البيت واألثاث
 ٧  أجابه عىل سؤاله

ر ر ومؤجِّ  ٨  أجَّ
 ٨  أرفق واملرفقات

 ٩  استخدم
 ٩  استضاف القوم فالناً 

 ١٠  استعرض
 ١٠  استعوض
 ١١  استقطب
 ١١  ن السيارة إىل بيتهاستقلَّ فال

 ١٢  عات ولقاءات الباحثني أسبوعاً استمرت اجتام
 ١٢  استهدَف 



  
−٣٦−

َ وَتْأشريٌة وُمَؤرشِّ   ١٣  َأرشَّ
 ١٣  َأرضَب وإرضاب

 ١٤  أطاح به
 ١٤  اعَتقَل 

 ١٥  َأعَدَم الَقاِيض املُجِرمَ 
 ١٥  ُأْغنَِيٌة وُأْغنِيَّةٌ 
 ١٦  أفسَح وَفَسح

 ١٦  األُقُصوَصةُ 
 ١٧  التقى بالرئيس, والتقى مع األصحاب

 ١٧  ِسيٌَّة أُ ُْمِسَيٌة وُأمْ 
 ١٨  أمَكنَه وأمكَن له

 ١٨  األنانيَّـة
ه  ١٩  انتَرص عىل عدوِّ

 ١٩  انعدمَ 
 ٢٠  الُبعد

 ٢٠  تراوَح 
 ٢١  التشاركيَّة

 ٢١  تفادى



  
−٣٧−

ه واُملنَْتزه  ٢٢  تنـزَّ
 ٢٢  حواَيلْ 

 ٢٣  حيث أنَّ 
 ٢٣  دونام

ة ْعريَّ  ٢٤  الشِّ
 ٢٤  طلَب منه

 ٢٥  طِيلة
 ٢٥  العائلة

 ٢٦  َعْربَ 
 ٢٦  كلَّفه

 ٢٧  لعَب دوراً 
 ٢٧  اللَّمحة

 ٢٨  ما َفَعْلُت هذا َأَبَداً 
ان  ٢٨  عالٌج جمَّاّين, باملجَّ
 ٢٩  املديرون واملَُدراء

 ٢٩  املسَبق
 ٣٠  املصداقيَّة
 ٣٠  ِمن خالل



  
−٣٨−

 ٣١  َموُقوٌت وُمَوقٌَّت وَوقتِيّ 
 ٣١  امليوعة, الليونة, السيولة, اخلصوبة, العمولة

 ٣٢  النُّبذة
 ٣٢  النـزيف
 ٣٣  الواجهة

 
     




