
א א א
  مجمع اللغة العربية

   

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  
ACADÉMIE DE LA LANGUE ARABE  

  
  :رقمال

  
No: 

 
  

  
  م٢٠١٣-٢٠١٢قرارات اللجنة عامي 

 
 

)١٤٤(  
َاألتم َتة وأتمتَْ َ َْ  

ًمبعــىن أداء العمــل كــامال ) َْاألمتتــة(يــشيع يف الكتابــة العلميــة واإلداريــة كلمــة : المــسألة
ـــا َّوهــي كلمـــة معربـــة مل توردهـــا املعـــاجم . بوســاطة اآللـــة، وال ســـيما احلواســـيب وبرجميا

.احلديثةُّالقدمية وجل املعاجم اللغوية اللغوية 

١ - َ

 
مبعىن إجناز عمل بوسـاطة اآللـة عامـة واحلاسـوب ) تةَْأمت(صحة تعريب كلمة : االقتراح - ٢

.خاصة بدون تدخل اإلنسان، وجواز استعماهلا
َ

 
ـا دخلـت اللغـات العلميـة يف مل تتعرض املعاجم : التعليل - ٣ احلديثة هلـذه الكلمـة، مـع أ

تعريـــــــــــب لفظـــــــــــي لكلمـــــــــــة ) َْاألمتتـــــــــــة(وكلمـــــــــــة . أوروبـــــــــــا منـــــــــــذ ثالثينيـــــــــــات القـــــــــــرن العـــــــــــشرين
)

َ
اإلنكليزيــة) automatization(، وكلمـة الفرنـسية  automatisation( كمـا عربـت كلمــة ،ُِّ

)automatisme(الفرنــسية و )automatisim(  إىل اإلنكليزيــة)َّاألمتاتيــة جمــاالت "، وتعــين )ْ
تم بدراسة النظريات والتطبيقات املتعلقة ببنية منظومات الـتحكم الـيت تعمـل  العلم والتقنية اليت 

، وهي مـن )َْعلم األمتتة(كما جاء يف املوسوعة العربية؛ أي " من اإلنسانمن دون تدخل مباشر 
ًوقـــد جـــاء تعريـــب الكلمـــة انطالقـــا مـــن تعريـــب أصـــل . املعلوماتيـــةنظـــم الـــتحكم ومـــصطلحات 

( وهــــو اإلنكليــــزياملــــصطلح 

ُ

َ

automate( يف ، وهــــو تعريــــب لفظــــي جــــاء علــــى منهــــاج العــــرب
ْفـعللـة(ات أجنبية وصيغت على إيقاع بناء عـريب هـو َّالتعريب، إذ خلت الكلمة املعربة من أصو َ (

رد  .الذي هو مصدر الفعل الرباعي ا
َأمتـت(َّمبعىن املـصدرية صـح أخـذ فعـل ربـاعي منهـا هـو ) َْاألمتتة(َّوإذا صح تعريب كلمة  ، أي )َْ

أجنـــز العمـــل بوســـاطة اآللـــة أو احلاســـوب مـــن دون تـــدخل اإلنـــسان، وكـــذا يـــصح اشـــتقاق اســـم 
  ).تَْمتَؤُم(، واسم املفعول )تِمتَؤُم(ل من الفعل وهو الفاع

َ َ

ْ
ُومما يستأنس به أن هذه الكلمة استعملت عشرات املرات يف كتب علمية ومرجعية أبرزها َ ُ:  

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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  .٢٨٤و٢/٢٧٧املوسوعة العربية  -
) الـــــصادر عـــــن اجلمعيـــــة العلميـــــة الـــــسورية للمعلوماتيـــــة(مـــــصطلحات املعلوماتيـــــة معجـــــم  -

 .٣٢ص
   خسارةممدوح.د: العضو

َأتمتـة(صـحة تعريـب كلمـة : قرار اللجنة - ٤ بمعنـى إنجـاز عمـل بوسـاطة اآللـة عامـة ) َْ
 . وإضافتها إلى المعجم العربيوالحاسوب خاصة بدون تدخل اإلنسان، وجواز استعمالها

:قرار المجلس  ٥ - 
 

 

:قرار المؤتمر - ٦

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
 sy.gov.arabacademy.www  : المـوقـع على الشـابكة/ sy.net@mla :البريـد اإللكتروني

  

٥٦



א א א
  مجمع اللغة العربية

   

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  
ACADÉMIE DE LA LANGUE ARABE  

  
  :رقمال

  
No: 

 
  

 

  
)١٤٥(  

َأهبة ال  ْ َّأهبة(ُ ُ َ(  
  

َُّأهبة(يستعمل بعض املتحدثني كلمة    َُّهو على أهبـة االسـتعداد: "ن مثل قوهلمم) َ بفـتح اهلمـزة " َ
  .وضم اهلاء وتشديد الباء

َأهبــة(وهــو اســتعمال خــاطئ ألن ضــبط هــذه الكلمــة هــو  مــزة مــضمومة وهــاء ســاكنة وبــاء ) ُْ
َْفـعلة(مفتوحة، وهي على زنة  ُ.(  

َواألهبة هي القدرة، يقال ْ َأخذ لألمر أهبته: "ُ َُاألهبة على أهبَّأي استعد له، وجتمع " ُْ ْ ُ.  
  .ُومل يسمع خالف يف ضبط هذه الكلمة على حد علمنا

  ممدوح خسارة.د: العضو
َأهبة(الضبط الصحيح للكلمة هو : قرار اللجنة ْ َّأهبة(ال ) ُ ُ َ.(  - 

: قرار المجلس-
:قرار المؤتمر  - 

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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 )١٤٦(  
َّالبدلة بمعنى الحلة ُ َْ  

َُّمبعــىن احللــة، أو دثــار مــن قطعتــني متجانــستني مهــا ) ْدلــةَالب( يــشيع يف االســتعمال اللغــوي كلمــة : المــسألة-١
.ومل تذكر املعاجم القدمية هلا هذه الداللة. سروال وسرتة أو أكثر

ْالبدلة: "جواز قوهلم: االقتراح .َُّمبعىن احللة، وإضافة هذه الداللة إىل املعجم العريب" َ ٢ -  
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

ْالبدلة(رب كلمة ليس يف لسان الع: لسان العرب • َالبذلـة واملبذلـة : "ذا املعـىن، ولكـن فيـه) َ ْ ْ ِ

َما يلبس وميتهن وال يصان: من الثياب َ ُ."

ِ

 
ْالبدلــة(وقــول العامــة : "تــاج العــروس • بــالفتح وإمهــال الــدال للثيــاب اجلــدد خطــأ، والــصواب ) َ

ْلبذلــة علــى ََوإعجــام الــذال، وأنــه اســم للثيــاب اخللــق، وقــد جتمــع ا] البــاء[بكــسر املوحــدة  ِ

َبذل ِ." 
ْالبدلة: "املعجم الوسيط • َُْاحللة تـلبس خارج البيت عادة : َ  )".حمدثة(َُّ

ُالبذلة من الثياب ما يلبس يف املهنة والعمل وال يصان، ج: "وجاء فيه َبذل.ِ ِ"  
ٌالثوب اجليد اجلديد غليظا أو رقيقا، وثوب له بطانة، وثوبان مـن جـنس : َُّاحللة: "وجاء فيه ً ً
ً وثالثة أثواب وقد تكون إزارا ورداءواحد، ً."  

ذه الداللة احملدثة   .وواضح أن املعجم الوسيط قد أثبت هذه الكلمة 
  : يف اللغة واالشتقاق-ب

اإلبـــدال اللغـــوي، : أوالمهـــا: بالـــدال مبرورهـــا مبـــرحلتني) البدلـــة(ميكـــن تـــسويغ قبـــول كلمـــة  .١
َخــرذل اللحــم :  يف العربيــة مثــلًداال، وهــذه ظــاهرة فاشــية) بذلــة(وذلــك إبــدال الــذال مــن  َ

ويعــضد هــذا التــسويغ أن الكلمــة تنطــق . احلــرذون واحلــردون: َّقطعــه وفرقــه، ومثــل: َوخردلــه
ا على ) ِبدلة(يف مصر  َبدل(بكسر الباء وجيمعو ْبذلة(، وهو بناء مجع )ِ  ً.أيضا) ِ
 العمــل وال ُتعــين مــا يلــبس يف) البذلــة(توســيع داللــة الكلمــة، فبعــد أن كانــت : وثانيتهمــا

يــصان، أي ال يلــبس فوقــه مــا حيميــه، صــارت تعــين مــا يلــبس عامــة بقطــع النظــر عمــا إذا 
  .مؤلفة من قطعة أو قطعتني أو أكثر) البدلة(كانت 

ا مصدر من الفعل  .٢ َبدل(ميكن تسويغ هذه الكلمة بأ ًالذي كثريا ما يستعمل يف جمـال ) ََ
َبـــدل الـــش: " جـــاء يف املعجـــم الكبـــري. الثيـــاب َ ًيء بغـــريه يبدلـــه بـــدالَ ْ َ َُ ُ ًجعلـــه عوضـــا عنـــه، : َ
 ".بدل الثوب اجلديد بالثوب القدمي: يقال

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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ًغيـارا(ُّومما قـد يعـضد هـذا التعليـل أن النـاس يف الـشام يـسمون اللبـاس الـداخلي  ، فكـأن )ِ
  .للتبديل والتغيري صلة خاصة باللباس ألنه عرضة للتبديل والتغيري أكثر من سواه

  : يف االستئناس-ج
  :تكررت الكلمة مئات املرات يف كتب ما بعد عصر االحتجاج أمهها  
َوألبستها أم جعفر البدلة اللؤلؤية األموية: "٣/١٧١الكامل يف التاريخ البن األثري  - ْ َ ٍَ ُّ ْ َ َْ." 
ُمث يــؤمر بــشد املظلــة الــيت تــشاكل تلــك : "٣/٥٣النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــصر والقــاهرة  - ِّ

 ".البدلة
وهـــــــذه البدلـــــــة مل تكـــــــن فيمـــــــا تقـــــــدم يف أيـــــــام : "٢/٢٢بـــــــار للمقريـــــــزي املـــــــواعظ واالعت -

ًبدلة مذهبة مبلغها تسعون دينارا ونصف..الفضل َّ." 
ُكـان ابـن أيب عقيـل يبعـث مـن صـور إىل الـشيخ : "٢٥/٤٣٣سري أعالم النبالء للـذهيب  -

َّأيب إسحاق البدلة والعمامة املثمنة  ْ َ." 
 ". الثياب أفضل من البدلة األوىلوبدلة:" ١/٣١كتاب االعتبار البن منقذ  -

ممدوح خسارة.د: العضو
ْالبدلة: "جواز قولهم َّبمعنى الحلة، وإضافة هذه الداللة إلى المعجم العربي" َ : قرار اللجنة - ٤ .ُ

:قرار المجلس  ٥ - 
  :قرار المؤتمر - ٦

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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  )١٤٧(  
  َبرهن على صحة النظرية وبرهن صحة النظرية

ِّ خيطـــئ بعـــضهم عبـــارة:المـــسألة بـــرهن علـــى : "والـــصواب عنـــدهم"  النظريـــةبـــرهن صـــحة:" -١
 ).على(ٍّفعل متعد بـ ) برهن(، ألن الفعل "صحة النظرية

بــــرهن علــــى صــــحة : "، والــــصواب"بــــرهن صــــحة النظريــــة: "عــــدم جــــواز قــــوهلم: االقتــــراح -٢
 ".النظرية

 : يف املعاجم- أ:التعليل -٣
 ".أقام عليه احلجة: برهن عليه: "الصحاح •
، أي إن "ء حبجـــة قاطعـــةإذا جـــا: ةبـــرهن يـــربهن برهنـــ:" لـــسان العـــرب •

 .الفعل الزم
ََأبـــره أي أتــى بالربهــان، ويقــال: بــرهن: "الوســيط • : بــرهن علــى النظريــة: َْ

ًأي إنه جعل الفعل الزما أو متعديا بـ ". َّدلل على صحتها  ).على(ً
مباشــرة داللــة جديــدة ميكــن أن ) بــرهن(ال حتمــل تعديــة الفعــل :  يف الداللــة-ب

َّ األصلية لكي تسوغ التعدية مباشرةتضاف على الداللة ُ .  
، فــيمكن محلــه علــى حــذف "بــرهن أنــه صــادق: "وأمــا مــا يــشيع يف حنــو قــوهلم

  .َّ، وهو مطرد يف العربية)َّأن(حرف اجلر قبل 
 مل تشع هذه الـصيغة يف كتابـات مـن ميكـن االسـتئناس بكالمهـم إال مـا ورد -ج

  .يف معجم العربية املعاصرة
ارةممدوح خس.د: العضو

بـرهن علـى : "، والـصواب"برهن صـحة النظريـة: "عدم جواز مثل قولهم: قرار اللجنة -٤
 ".صحة النظرية

  :قرار المجلس -٥
:قرار المؤتمر  -٦
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  )١٤٨(  
ُالمبيع والمباع بمعنى واحد َ  

  
مبعــىن أنــه قــد بيــع، " ُهــذا اجلهــاز مبــاع: " مــن مثــلِّخيطــئ بعــضهم عبــارة :المــسألة -١

َهو عرضه " َأباع الشيء"، ألن معىن "َا اجلهاز مبيعهذ: "والصواب عندهم أن يقال ََ
.للبيع

ُجواز قوهلم املـبيع واملـ: االقتراح .باع مبعىن واحدَ ٢ -  
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

 ".عرضه للبيع: أباعه ":لسان العرب •
َأباع فالن الشيء: "املعجم الكبري • ٌ ُباعه: َ َ." 

كــــر ذلــــك ابــــن وذ). بــــاع(مبعــــىن ) أبــــاع(أي إن ابــــن القطــــاع أثبــــت 
  .يف كالم الشافعي) باع(ِّمنظور ومل خيطئها، إذ هي وردت مبعىن 

وقــــــد جيــــــيء ): "٢/٢٣٦الكتــــــاب (قــــــال ســــــيبويه :  يف الداللــــــة-ب
ُفـعلــت وأفعلــت ملعــىن واحــد إال أن اللغتــني اختلفتــا َ أي إن مــا جــاء ". َ
َّصـــده وأصـــده، : علـــى هـــذين البنـــاءين هـــو اخـــتالف لغـــات مـــن حنـــو ََّ

َّنـــه، وجـــد وأجـــد يف األمـــرََوحزنـــه وأحز ) َبـــاع(ويف الواقـــع فـــإن لفعـــل . َّ
  :بعض اخلصوصية

  .أي هو من األضداد) اشرتى( فهو يأيت مبعىن -
) بـائع(تـأيت مبعـىن اسـم الفاعـل ) َِّبـيع( كما أن الصفة املشبهة منه -

، مــع أن هلــا "ِّالبيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا: "بــدليل احلــديث الــشريف
  .ْيد البيعمعىن آخر هو اجل

  .على القياس) َجعله يبيع(معىن آخر هو ) باع( كما أن للفعل -
) أبـــاع(وهـــذه اخلـــصوصية ال يفـــسدها إعطـــاء داللـــة جديـــدة للفعـــل 

  .َال عرض للبيع فقط) باع(ليكون مبعىن 
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ايــــة األرب يف فنـــــون األدب - ): ١٨٨ ص٨ج( جــــاء يف كتـــــاب 
ُاشــــتد الغــــالء بالــــشام ، وأبيعــــت غــــرارة القمــــح بأربعمائــــة ومخــــسني " ْ ُ

َدرمهــا، والــشعري مبــائتني ومخــسني، وأبيــع القمــح حبمــاة عــن كــل مكــوك  ُ ً
أربعمائــــة درهــــم، مث غلــــت ســــائر األصــــناف، ومــــات خلــــق كثــــري مــــن 

  ".اجلوع
ئع يف ترتيـب الـشرائع لعـالء الـدين الكاسـاين  جاء يف بدائع الـصنا-

َّأن يعمــــل بالــــدين وبنــــصف مثــــن ٌفهــــا هنــــا أمــــر : "٨/٢٤٦) ه٥٨٧(
  ".فما ربح يف حصة الدين فهو املدفوع إليه) باعُاملـ(

فمـا ربـح : " ًومعىن املباع هنا هو ما قد بيع فعـال بـدليل قولـه بعـدها
  .عُألن الربح ال يعرف إال بعد البي" يف حصة الدين

إال ) ُاملـــباع(ن الفقهـاء والتجــار يـستعملون  وال يكـاد املعاصـرون مــ-
  .بيع وليس املعروض للبيعَـمبعىن امل

ممدوح خسارة.د: العضو
ُجواز قولهم المبيع والمباع بمعنى واحد  َ. : قرار اللجنة - ٤

:قرار المجلس - ٥ 
  :قرار المؤتمر - ٦
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)١٤٩(  
َتمتـرس وتترس ََّ َ ََ ْ َ  

َمتتــرس(ال اللغـوي العـريب املعاصـر الفعـل  يـشيع يف االسـتعم:المسألة - ١ َ ْ َمبعـىن تـرتس أي ) َ َّ َ
ُّتــــوقى بــــالرتس وحنــــوه وخيطئهــــا بعــــضهم ألنــــه مل يــــرد يف املعــــاجم، والــــصواب . َّ

َترتس(عندهم  َّ.(

َ

 
َمتتـرس: (جواز قوهلم: االقتراح َ ْ َّمبعىن ترتس أي توقى برتس وحنوه مما يتوقى به) َ َُّ ُ َ َّ َ. ٢ -  َ

 :اجم يف املع- أ:التعليل - ٣
ٌسـت بـه فهـو متـرسـة لـكَّكـل شـيء ترت: "اللسان • َ َ ْ

ِ ُّوالتتــرس... َ التـسرت : ََّ
َّبــــالرتس، وكــــذلك التــــرتيس، وتــــرتس بــــالرتس  مــــا َْ واملـــــرتوسة...َّتــــوقى: ُّ

 ".ُُِّتـتـرس به
َتتـرس: "الوسيط • َترس: ََّ ْتـوقى بـالتـرس: َّ ُّ َّمـا كـان يتـوقى بـه يف : والـرتس..َّ ُ

). مـو(متـاريس .دو لعرقلتـه، جيف طريق العما يوضع : ِاملرتاس..احلرب
َواملـتـرس  ".الرتس: ِ واملرتسَْ

  : يف الصرف-ب
َتــــرتس(الفعـــل  ، وهــــذا االشــــتقاق مــــن )ُّالــــرتس(مــــشتق مــــن اســــم الــــذات ) َّ

  .طرائق العرب يف التوليد اللغوي
َمتتـرس( َ ْ َ( ً الذي شاع بني املعاصرين فيمكن أن يكون مشتقا من َأما الفعل 
َمتـرسة أو  ْ

ًمرتوسة اللذين وردا يف اللسان، واألرجح أن يكونة مشتقا مـن ِ َ
َمـــرتاس أو متــــرس(االســـم  ْ

ِ وهـــو مـــا يوضـــع أمـــام العـــدو لعرقلتـــه، فقـــوهلم ) ِْ
ــــرس( َمتتـ َ ْ َيعــــين تــــوقى باملرتســــة أو املـــــ) َ

ِ ِاملــــرتاس أو املــــرتس، وهــــو رتوسة أو َّ ِ

االشـتقاق، من االسم املشتق، وهو من سـنن العربيـة يف التوليـد واشتقاق 
َمتـــــسكن(لعـــــرب كمـــــا يف قـــــول ا ْ ـــــسكنة) َ َاشـــــتقاقا مـــــن املـ  أو املـــــسكني، ً

َمتدرع(و ًلبس املدرعة اشتقاقا منها) َْ ِْ َ.  

َ

َ
َ

  : يف االستئناس-ج
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 أجازهـــــا جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة بالقـــــاهرة يف كتـــــاب األلفـــــاظ واألســـــاليب -
٤/٢٣٢.  

ممدوح خسارة.د: العضو
ــتمتـ: (جــواز قــولهم: قــرار اللجنــة - ٤ ْ َ َرسَ ُبمعنــى تتــرس أي تــوقى بتــرس ونحــوه ممــا ) َ َّ َ َّ َ

َّيتوقى به   .، وإضافة هذه الداللة إلى المعجم العربيُ
:قرار المجلس - ٥ 

  :قرار المؤتمر - ٦
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)١٥٠(  
َثـلج وتثليج َّ َ  

  
َثلـــج( يـــشيع يف االســـتعمال اللغـــوي املعاصـــر الفعـــل :المـــسألة -١ َمبعـــىن بـــرد أو مجـــد، ) َّ َّ ََّ

ومل تـــرد هـــذه الداللـــة للفعـــل يف املعـــاجم ). َّلجُتثلـــيج ومـــث(ومـــشتقاته مثـــل 
.القدمية

َبــرد و مجــد(ومــشتقاته مبعــىن " َّثلــج: "جــواز قــوهلم: االقتــراح -٢ َّ ، وإضــافة هــذه الداللــة )ََّ
 .إىل املعجم العريب

 : يف املعاجم- أ:التعليل -٣
ــــثلج: "لــــسان العــــرب • ومــــاء . ، معــــروفالــــذي يــــسقط مــــن الــــسماء: ال

ُإذا بــرد قلبــه: ُ الرجــلَجُِثلــو..َّمــربد بــالثلج: َمثلــوج َ عــن شــيء، وإذا فــرح َ
ٍ

 ".ًأيضا
َلجَثـ : "الوسيط • َ املاء وحنوه يـَ ُلج ثـْثـُ َلجَوثـ. َدَرَبـ: ًوجاُلُ َ املاء وغـريَ : ًجـاْلَه ثـَ

ُت الــــــــــسماءَجــــــــــَلَوثـ. ألقــــــــــى فيــــــــــه الــــــــــثلج ألقــــــــــت علــــــــــيهم : َ القــــــــــومِ
ــــثلج ــــسماءِتَجــــَلْثـَوأ..َال ــــثلجِتَرَطــــْمَأ: ُ ال ــــثالج.. َ ال ــــائع الــــثلج:َّوال .  ب

 ".)حمدثة (جهاز التربيد وحفظ الطعام وحنوه: َّوالثالجة
َثلـج(وما يتضح من هذا أن القدماء استعملوا الفعل  ًجمـردا متعـديا، أمـا ) َ ً

ـرد الزمـا مبعـىن بـرد َاحملدثون فقد اسـتعملوا الفعـل ا ً ومتعـديا مبعـىن ألقـى ،ً
واســم ) َّالثالجــة( اآللــة الــثلج يف املــاء وحنــوه لتربيــده، كمــا اســتعملوا اســم

ـرد) َثلـج(، وهي مشتقة مـن )َّالثالج(صاحب احلرفة  وأمـا مـن مزيـده . ا
" ألقــت الــثلج: ُأثلجــت الــسماء: "يف قــوهلم) َأثلــج(فقــد اســتعملوا الفعــل 

 .َّاملضعف) َّثلج(ُومل يذكر بناء 
  : يف الصرف-ب
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مــزة وهــو   يــرد يف ، ومل)َأثلــج(اســتعمل مــن هــذا الفعــل البنــاء املزيــد 
َفـعل(على بناء ) َّثلج(املعاجم املزيد بالتضعيف منه وهو  َّ َ.(  

ولكــــن الزيـــــادة بالتـــــضعيف قياســـــية يف العربيــــة، فـــــال مـــــانع مـــــن هـــــذه 
مـن بنائـه عنـد احملـدثني كمـا يف ) َأثلج(الزيادة، كما مل مينع عدم ورود 

  ".أمطرت الثلج: ُأثلجت السماء: "الوسيط
  : يف الداللة-ج

َفعل(بناء مما يفيده  هـو زيـادة التربيـد ملبالغـة فيـه ) َّثلج(املبالغة، ومعىن ) َّ
ًومما يفيـده هـذا البنـاء أيـضا التعديـة، فـإذا كـان . للوصول إىل حالة التجمد

ُمعــىن ثلــج املــاء  َفــإن ثلــج املــاء أو الــشيء هــو ) َبــرد(َ َ ًجعلــه بــاردا إىل درجــة (َّ َ
  .كوالتُوهذا ما يفعل يف هذا النوع من املأ) التجمد

ســـبق فلـــيس مـــن مـــانع صـــريف أو داليل حيـــول دون اســـتعمال  وعلـــى مـــا
  .هذا البناء بداللته اجلديدة

  : يف االستئناس-د
أجـــــاز جممــــــع اللغــــــة العربيــــــة بالقـــــاهرة يف كتــــــاب األلفــــــاظ واألســــــاليب 

َمبعىن برد أو مجد) َّثلج(استعمال الفعل ) ٤/١٤٥( َّ ََّ.  
ممدوح خسارة.د: العضو

َبــرد وجمــد(ومــشتقاته بمعنــى " َّثلــج: "جــواز قــولهم :قــرار اللجنــة-٤ َّ َ  إلــى ، وإضــافته)َّ
.المعجم العربي

:قرار المجلس-٥
:قرار المؤتمر -٦
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)١٥١(  
ْمثلجات أو مثلوجات  َ   )ال آيس كريم(َُّ

  
األجنبيــة للداللــة علــى نــوع مــن املــأكوالت أو ) آيــس كــرمي(يــستعمل كثــري مــن املتحــدثني كلمــة   

مدةاألشربة الباردة ًاألعجمية تعريبا لفظيـا بعيـدا عـن ) ice cream(َّوقد عربتها العامة من عبارة . َّ ا ً ً
  ).َّقشدة مثلجة(ومعناها احلريف . ُضوابط التعريب كما يرى

َّمثلجــــات(َّونقــــرتح وضــــع مقابــــل عــــريب مولــــد هلــــذه الكلمــــة أو الرتكيــــب وهــــو    ، ألن اخلاصــــية )ُ
ـــا القـــشدة فقـــد ال األساســـية هلـــذا النـــوع مـــن األطعمـــة ا ّلتثلـــيج أو التجميـــد، أمـــا أن يكـــون مـــن مكونا ُ

َّتكون كذلك دائما، فقد جيمد ما ليس فيه قشدة ً.  
َّمثلجــات(و   َّمثلجــة(هــي مجــع لكلمــة ) ُ ، وهــي مــن تــسمية الــشيء بــصفته كمــا هــو معــروف يف )ُ

ـا موصـوفها، وهـذا مـا مسـاه بعـضهم بالـصفة ال غالبـة، ومـن ذلـك كلمـة العربية، فقد تذكر الـصفة ويـراد 
َّمركبـة مدرعـة(إمنـا هـي يف األصـل ) َّمدرعـة(، وقولنـا )ٌفتحـة نافـذة(ًمـثال فإمنـا هـي يف األصـل ) نافذة( َ( ،

  .فغلبت الصفة
مــدة فهــو مــن قبيــل تعمــيم الداللــة،    َّأمــا إطالقهــا علــى مــا فيــه قــشدة وســواها مــن املــأكوالت ا َّ

َ علـى دفـرت أرزاق اجلنـد، مث عممـت لتطلـق علـى كـل صـحيفة اليت كانت تطلق) اجلريدة(من مثل كلمة  ِّ ُ
َّيكتب فيها مقاالت وأخبار شىت ُ.  

ممدوح خسارة.د: العضو
الموافقـة علـى وضـع كلمـة  َّمثلجـات(: قـرار اللجنـة - ْأو مثلوجـات مقابـل كلمـة ) ُ َ)ice 

cream (األجنبية.  
:قرار المجلس - 

  :قرار المؤتمر -
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)١٥٢(  
َجبل ََ  

  
َجبل(شيع يف االستعامل اللغوي املعارص الفعل ي : المسألة-١ َ َجمبـل : ومـشتقاته مثـل) َ ْ َ

َوجبالة, بمعنى خلط الرتاب أو اإلسمنت أو الرمل ونحوها باملاء للوصول بـاخلليط إىل  َ َ َّ َ
  .حالة معينة, ومل ترد هذه الداللة للفعل يف املعاجم القديمة واحلديثة

َجبـــل: "جـــواز قـــوهلم:  االقتـــراح-٢ عـــىن خلـــط الـــرتاب أو الرمـــل وحنومهـــا باملـــاء، وكـــذا مب" ََ
ََّمشتقاته مثل جمبل وجبالة، وإضافة هذه الداللة إىل املعجم العريب ََْ.  

  : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣
ُجبل اهللا اخللـق جيـبلهم وجيـبلهم: "لسان العرب • ِ َ َََوجبـلـه علـى . َخلقهـم: َ
ُطبـعه، وجبل اإلنسان علـى هـذا األمـر أي ط: الشيء َُِ ْوجبلـة الـشيء. ِبـع عليـهََ ِ :

ْطبيعتــــه وأصــــله، وجبلتــــه وجبلتــــه بــــالفتح  َْ ْواجلبلــــة واجلبلــــة ..َخلقــــه): عــــن كــــراع(ُ ُْ ِ

َواجلبــــل واجلبلــــة واجلبيــــل واجلبــــل واجلبــــل واجلبــــل، كــــل ذلــــك األمــــة مــــن اخللــــق  َّ ّ ُُّ ُ َْ ِْ ِ َِِّ ِ

ٌّواجلماعــة مــن النــاس، وحــي جبــل ِ ِ ٌاخللقــة، ومــال : َِِّواجلبلــة. كثــري: ٌّ ٌجبــلِ ْ
. كثــري: ِ

ْواجلبلة واجلبلة..العصيدة: َواجلبوالء ِْ   ".الوجه: َ
 .ومثله يف تاج العروس •
ًجبـل اهللا اخللــق جيـبلهم جـبال: "الوسـيط • ْ َ ُ ََ َ َََجبـلـه علــى : ويقـال. َخلقهــم: َ

َوجبـــل..َخلقـــه: كـــذا ًوجبـــل فالنـــا علـــى الـــشيء واألمـــر. ُغلـــظ: َِ َ َ ُجبـلـــه. َأجـــربه: َ ََّ َ :
 ".رض الصلبةاأل: َْاجلبلة. َّقطعه

َجبل: "املعجم الكبري •  ".َّصب املاء على الشيء: ََ
َجبـــل(وهكـــذا نـــرى أن املعــــاجم القدميـــة مل تــــورد هـــذه الداللـــة للفعــــل  ، أمــــا )ََ

  .املعاجم احلديثة فلم تورده بداللته الدقيقة العملية
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ًشاع هذا الفعل ومشتقاته كثريا يف هذا العصر، والسـيما يف :  يف الداللة-ب
َبنـــاء والـــصناعة، ويعنـــون بـــه خلـــط مـــادة صـــلبة كالرمـــل والـــرتاب واإلمسنـــت حقـــل ال

وحنوهــا باملــاء بنــسبة معينــة للوصــول بــاخلليط إىل حالــة يــصلح معهــا لالســـتخدام، 
ذه الداللة   .وليس من فعل آخر يف العربية يقوم 

وهـــي ) َاجلبـــوالء(ولعـــل أقـــرب املـــواد اللغويـــة إليـــه يف املعـــاجم القدميـــة هـــي كلمـــة 
ُعـــصيدة، الـــيت هـــي دقيـــق يـلـــت بالـــسمن  ويطـــبخ، واجلـــامع بينهـــا وبـــني الداللـــة ال َُّ ُّ َ

ُّاللت(اجلديدة هو  ُّالـالت الـذي كـان يلـت : "الذي يعين اخللط، جاء يف اللسان) َّ ُّ
  ".َّعند هذه األصنام السويق أي خيلطه

 لـيس أما تعريف املعجم الكبـري فهـو ال يعطـي الداللـة الدقيقـة العمليـة للفعـل؛ إذ
َْاجلبـــل هـــو جمـــرد صـــب املـــاء علـــى الـــشيء، بـــل هـــو خلطـــه بغـــريه مـــن مـــواد صـــلبة 

  .للوصول باخلليط إىل مادة معينة
ممدوح خسارة.د: العضو

َجبـــل: "جـــواز قـــولهم: قـــرار اللجنـــة-٤ َ َبمعنـــى خلـــط التـــراب أو الرمـــل ونحوهمـــا " َ َ َ َ َ
َّبالماء، وكذا مشتقاته مثل مجبل وجبالة، وإضافة هذه الد َ ََ   .اللة إلى المعجم العربيْ

:قرار المجلس-٥
:قرار المؤتمر - ٦ 
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)١٥٣(  
ْجابه ومجابهة وجبهة َ ُ ََ  

  
َمبعىن واجه أو قابل اآلخـر بـالقوة والـشدة، ) َجابه( يستعمل بعضهم الفعل : المسألة-١ َ َ

  .وخيطئها بعضهم ألنه ليس للفعل هذه الداللة يف املعاجم القدمية
: َمبعىن واجـه اآلخـر وقابلـه بـالقوة والـشدة، كـأن يقـال" َبهجا: "جواز قوهلم:  االقتراح-٢
َّجابه اجليش عدوه" ُ   .، وإضافة هذا البناء وداللته مع مشتقاته إىل املعجم العريب"َ
 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣

. واجلبهـــــة موضـــــع الـــــسجود..اجلبهـــــة لإلنـــــسان وغـــــريه: "اللـــــسان -
ُ واجلابه الـذي يلقـاك .هي مستوى ما بني احلاجبني إىل الناصية: وقيل

َبوجهــه أو جبهتــه مــن الطــري والــوحش، وهــو يتــشاءم بــه واجلبهــة مــن ..ُ
ًجبــه الرجــل جبهــاو..اجلماعــة: النــاس ْ َ َّرده عــن حاجتــه واســتقبله مبــا : ََ
ــــــــه بــــــــاملكروه إذا اســــــــتقبلته بــــــــه..َيكــــــــره َوجبـهت ُ ْ َ ــــــــه..َ ُواجلب االســــــــتقبال : َْ
َاخليــل ال يفــرد هلــا وا: َْواجلبهــة..بــاملكروه الرجــال الــذين : واجلبهــة..حــدُ

ْيسعون يف محالة مغرم أو جرب فقري َ َ
ِ

َ." 
ــــة وجباهــــا: "الوســــيط - ًجابـهــــه جما ِ ً ُ َ ُغالبــــه: َ ــــه يف القــــرى، ..َ ِوجا ُ َ

ت املرأة صاحبتها َوجا ِ ُغالبتها يف احلسن: َ ْ." 
  : يف الصرف-ب

َجبـه(من الفعـل الثالثـي ) َفاعل(ٌفعل على بناء ) َجابه(الفعل  ا كـان ، وإذ)ََ
ــرد فــإن احملــدثني قــد اســتعملوا مزيــده علــى  َّالقــدماء مل يــستعملوا منــه إال ا

ه: "وهو قوهلم كما يف الوسيط) َفاعل(بناء  ُغالبـه: َُجا ، والزيـادات علـى "َ
رد قياسية غالبا   ً.الثالثي ا

  : يف الداللة-ج
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ـرد )َفاعـل(ميكن أن حيمل هذا البنـاء أي  َعـلَفـ(َّ، معـىن الثالثـي ا ويف ). َ
َفـعــل و فاعــل(العربيــة يتعاقــب بنــاءا  َ َ َيف الداللــة مثــل دفــع ودافــع) َ جــاء يف : َ

َدفــع الــشيء: "الوســيط َّحنــاه وأزالــه بقــوة، ودافــع عنــه األذى أبعــده وحنــاه: َ ََّ َ "
ـــا، ومثــل: ومثــل َجهـــر بالعــداوة وجـــاهر  ُضـــره وضـــاره: َ َُّ ومــا يعـــضد هـــذا . َّ

، وهــي داللــة قــد )َغالــب(مبعــىن ) َجابــه(ت الــرأي أن املعــاجم احلديثــة أورد
الـيت تعـين ) َجبـه(تكون مأخوذة مـن اجلبهـة الـيت هـي مجاعـة أخـرى أو مـن 

َقابل اخلصم مبا يكره( َ.(  
  .ُملكان تقابل اجليشني املتخاصمني) َْاجلبهة(ويشيع اآلن استخدام كلمة 

ممدوح خسارة.د: العضو
َ واجه اآلخر وقابله بالقوة والشدة، كأن بمعنى" َجابه: "جواز قولهم: قرار اللجنة-٤

َّجابــه الجــيش عــدوه: "يقــال ، وإضــافة هــذا البنــاء وداللتــه مــع مــشتقاته إلــى المعجــم "َ
  .العربي

:قرار المجلس-٥
  :قرار المؤتمر-٦
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)١٥٤(  
ًمجددا بمعنى مكررا ًَّ َّ ُ  

  
ًدداُجمـــــ( يـــــشيع يف االســـــتعمال اللغـــــوي املعاصـــــر كلمـــــة : المـــــسألة-١ ًمكـــــررا أو مبعـــــىن ) َّ َّ

ًمــستأنفا، يف مثــل قــوهلم ِّوخيطئهــا بعــضهم ألنــه ". ًأعلــن الــوزير جمــددا عــن اإلصــالحات: "َ
.ليس للكلمة على هذه الصيغة هذه الداللة يف املعاجم العربية

ًدداُجم: "جواز قوهلم:  االقتراح-٢ ًمبعىن مكررا أو مستأنفا أو مرة جديدة" َّ ً َ ً َّ.
 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣

َّاجلدة: "لسان العرب - َّوجـد ..ٌشيء جديد: ِنقيض البلى، ويقال: ِ َ
ُّالثــــوب والــــشيء جيــــد َِ ُ ََصــــار جديــــدا، وهــــو نقــــيض اخللــــق: ُ ٌوملحفــــة ..ً َ ْ ِ

َجديــدة حــني جــدها احلائــك أي قطعهــا ْالقطــع(وأصــل ذلــك كلــه ..َّ َ( ،
: َفأمـــا مـــا جـــاء علـــى غـــري مـــا يقبـــل القطـــع فعلـــى املثـــل بـــذلك كقـــوهلم

َجــدد ال" َوضــوء والعهــدَّ َواجلــدة مــصدر اجلديــد، واجلديــد مــا ال عهــد " َ َّ ِ

 ".لك به
ًجــدد الــشيء صــريه جديــدا : "الوســيط - َّ َ َّ ُوجتــدد الــشيء.. َ صــار : َّ

َّوجد الشيء جدة.. ًجديدا َِّ
 ".ًحدث بعد أن مل يكن وصار جديدا: ُ

هو املقطـوع لـساعته مـن ثـوب وحنـوه وأنـه ) اجلديد(ُويفهم مما سبق أن 
ِّخللــق أي املتهــرئ، وأنــه مــا حــدث بعــد أن مل يكــن، ومــا ال عهــد نقــيض ا َ
 .لنا به
  : يف الصرف-ب

َجـدد(َّجمدد اسم مفعول من الفعل  َّ َّمفعـل(علـى وزن ) َ َ ، وهـي صـيغة )ُ
  .اسم مفعول للثالثي املزيد املضعف، فال خالف فيه

  : يف الداللة-ج
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ًأعلـــن الـــوزير عـــن اإلصـــالحات جمـــددا: "قـــوهلم ًفيـــا أنـــه أحـــدث يعـــين حر" َّ
َّاإلعـــالن بعـــد أن مل يكـــن، يف حـــني أن معنـــاه املقـــصود هنـــا هـــو أنـــه كـــرر 
اإلعـــالن الـــذي كـــان قـــد حـــدث بالفعـــل، فمـــن أيـــن أتـــت داللـــة التكـــرار 

) التكثــري(واإلعــادة؟ والــذي نــراه أن التكــرار واإلعــادة إمنــا أتــت مــن معــىن 
َفـعـــل(الـــذي هـــو مـــن معـــاين بنـــاء  َّ َجـــدد(، أي إن الفعـــل )َ واســـم مفعولـــه ) َّ

ََمجعـــا بـــني التعديـــة والتكثـــري، وهـــو مـــا أعطامهـــا داللـــة التكـــرار أو ) َّجمـــدد(
  .استئناف ما سبق

  : يف النحو-د
: تستعمل هذه الصيغة هلذه الداللة بالنصب علـى نيابـة املـصدر، فقـوهلم

ًأعلـــــــن الـــــــوزير عـــــــن اإلصـــــــالحات جمـــــــددا" أعلـــــــن عـــــــن : (األصـــــــل فيـــــــه" َّ
َّاإلصالحات إعالنا جمد   .ومما ينوب عن املصدر صفته) ًداً

  : يف االستئناس-ه
ــــة بالقــــاهرة يف كتــــاب األلفــــاظ واألســــاليب    أجازهــــا جممــــع اللغــــة العربي
  . ولكن دون تعليل مستفيض٤/١٤٩

ممدوح خسارة.د: العضو
ًجدداُم: "جواز قولهم ًبمعنى مكررا أو مستأنفا أو مرة جديدة" َّ ً َ ً :  قرار اللجنة-٤  .َّ

  : س قرار المجل-٥
: قرار المؤتمر-٦
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)١٥٥(    
  َّجدارية

  
مبعــىن لوحــة رســم أو تــصوير أو كتابــة ) َّجداريــة( يــشيع يف االســتعمال اللغــوي املعاصــر كلمــة :المــسألة-١

ذه الداللة يف املعاجم العربية. َّتعلق على اجلدار  .ومل ترد هذه الكلمة 
 .َّعلق على اجلدار للزينة، وإضافتها إىل املعجممبعىن لوحة فنية ت" َّجدارية: "جواز قوهلم: االقتراح-٢
 : يف املعاجم- أ:التعليل-٣

ْاحلـــائط، واجلمـــع جـــدر وجـــدران: اجلـــدار: "لـــسان العـــرب - ُ ًوجـــدره جيـــدره جـــدرا. ُُ ْ َ َُ ََ َُ :
َحوطه َواجتدره..َّ  ".املكان الذي يبىن حوله جدار: واجلدير. َّشيده: َّبناه، وجدره: َ

َّما ينصب يف الزرع مزجرة للسباع والطري: ِواملجدار: "تاج العروس - ً ْ َ ُ." 
  : يف الصرف-ب

  .صيغة نسبة إىل اجلدار مؤنثة، فال خالف يف البناء واشتقاقه: َّاجلدارية
  : يف الداللة-ج

ًعند احملدثني لوحة فنيـة حتتـوي رمسـا أو تـصويرا أو كتابـة) َّجدارية(تعين كلمة  ً َّ، تعلـق ً

لوحة جداريـة (ية الشيء بصفته، إذ أصل الكلمة على اجلدار للزينة، وهي من تسم
والتــسمية بالــصفة ونقلهــا إىل االمسيــة مــن ســنن العربيــة، وســبق أن ) أو زينــة جداريــة
ُملـا يـستعمل فزاعـة للـوحش والطـري، وألوهـى صـلة بـني الداللـة ) ِجمدار(العرب قالت 

  .األصلية والداللة اجلديدة
  : يف االستئناس-د

  ).٤/٤٥٣(عربية بالقاهرة يف األلفاظ واألساليب أجازها جممع اللغة ال
ممدوح خسارة.د: العضو

َّبمعنى لوحـة فنيـة تعلـق علـى الجـدار للزينـة، وإضـافتها " َّجدارية: "جواز قولهم: قرار اللجنة -٤

 .إلى المعجم
:قرار المجلس -٥ 

٦-  
 

:قرار المؤتمر
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)١٥٦(  
َجدول والجدولة ْ َْ َ َ  

َجدول(عاصر الفعل  يشيع يف االستعمال اللغوي امل:المسألة - ١ َ ْ َ، مبعىن جعل الـشيء يف )َ
ْجدولة(وكذا يشيع مصدره . َجداول، أو عرض تفاصيل موضوع يف جدول إلحداث ) َ

 .الفعل، وهي ليست مما ورد يف املعاجم
َجدول: "جواز قوهلم: االقتراح - ٢ ْ مبعىن عرض تفاصيل موضوع ما يف جداول، أو مبعىن " َ

َّنفذ أشياء وفق نظام حمدد،  ْاجلدولة(وكذا جواز مصدره َّ َ.( 
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

 .، ومثله يف التاج"النهر الصغري: اجلدول:" لسان العرب .١
َجدول الشيء: "املعجم الكبري .٢ عرض تفاصيله يف جدول وفـق نظـام : َ

عــرض التفاصــيل ملوضــوع مــا يف جــدول أو : واجلدولــة)..حمدثــة(َّمعــني 
 .)"حمدثة(َّتنفيذها وفق نظام معني 

ُّصـــفحة خيـــط فيهـــا خطـــوط متوازيـــة قـــد تتقـــاطع : اجلـــدول: "الوســـيط .٣ ُ
َفتكون مربعات يكتب فيما بينها   )".مو(ُ

  : يف االستئناس-ب
َجــدول : "قــوهلم٤/٥٣١ أجــاز جممــع القــاهرة يف األلفــاظ واألســاليب -

مبعــىن ترتيــب ) اجلدولــة(وكــان قــد أجــاز . َّمبعــىن شــق فيهــا جــداول" األرض
  .٢/٩ األلفاظ واألساليب املسائل يف جدول يف

ممدوح خسارة.د: العضو
َجـــدول: "جـــواز قـــولهم: قـــرار اللجنـــة - ٤ ْ بمعنـــى عـــرض تفاصـــيل موضـــوع مـــا فـــي " َ

َّجداول، أو بمعنـى نفـذ أشـياء وفـق نظـام محـدد، وكـذا جـواز مـصدره  ْالجدولـة(َّ َ( ،
 .وإضافة هذه الداللة إلى المعجم

:قرار المجلس - ٥ 
  :قرار المؤتمر - ٦
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)١٥٧(  
َّتجذ َ   َرَ

  
َجتـذر(يشيع يف االستعمال املعاصر الفعـل  :المسألة -١ َّ َتثبـت وتأصـل(مبعـىن ) َ َّ َ ََ يف مثـل ) َّ

َّجتــذر اخلــالف بــني الــدولتني: "قــوهلم ِّوخيطئــه بعــضهم ألنــه لــيس للفعــل هــذه الداللــة يف ". َ
َاملعاجم العربية القدمية وكثري من احلديثة، والصواب عندهم متكن أوتأصل َّ َ َ َّ.

َ

َجتذر: (جواز قوهلم: االقتراح - ٢ َّ َتثبت وتأصل، مبعىن ) َ َّ َ ََ .وإضافتها إىل املعجمَّ َ
 : يف املعاجم- أ:التعليل -٣

َاألصـل مـن كـل شـيء وجـذر : َاجلـذر: "تاج العروس ومثلـه يف اللـسان -  َ َ
ًالــشيء جــذرا ْ َ ُقطعــه: َ ََ َنزلــت األمانــة يف جــذر قلــوب الرجــال أي يف : وقــالوا..َ

 ".أصلها
ًجـــذر الـــشيء جـــذرا: "الوســـيط -  ْ َ ََ َ َُاستأصـــله، وأجـــذر الـــشيء جـــذره: َ ََ ََ َ ْ َ َ .

َّواجلــذر أصـــل كــل شـــيء، ومــن النبـــات جــزؤه الـــذي يتـــشعب يف األرض ْ َ ."
 ).املعجم الكبري(ومثله يف 

  : يف الصرف- ب
َجتــذر(الفعــل  َّ َتفعــل( علــى بنــاء )َ َّ َجــذر(مــن الفعــل الثالثــي ) َ َ وهــو مطــاوع ) َ
َجذر(للفعل  َّ   .ًا، فاالشتقاق سليمأيض) َ

َ

  : يف الداللة- ج
َتـفعــل(مــن معــاين بنــاء  َّ َّالتلــبس مبــا اشــتق منــه، كمــا يقــال) ََ ُ ُّ َتـقمــص أي لــبس : َّ َّ ََ

َتفعل(واألغلب يف : "ومن معانيه الصريورة، قال الرضي. ًقميصا َّ صـريورة شـيء ) َ
ُتأهل أي صار ذا أهل، وجتنب اللـنب: ومن أمثلته". ذا صلة َ ََّ َ َََّ جبنـا، وتـزبـب صـار: َّ ً ُ
  ً.صار زبيبا: ُالعنب

َ

َجتــذر(وعلــى مــا ســبق ميكــن أن يكــون معــىن  َّ ً صــار جــذرا أي أصــال، فقــد )َ ً ْ َ
َتأصل َّ َتثبت وَ َّ َ.  

َ
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ْولــو عــددنا  َ َجتــذر(َ َّ ــ )َ َجــذر(ً مطاوعــا لـ َّ َفـعــل (فــاملعىن ال خيتلــف ألن بنــاءي ) َ َّ َ
و

َ
َتـفعل َّ َّفكر وتـفكر ووىل وتوىل: قد يتعاقبان على املعىن الواحد حنو) ََ ََّ ََ ََّ ََّ.  

َنزلــــت األمانــــة يف جــــذر قلــــوب  : "ويلحــــظ أن القــــدماء قــــالوا كمــــا يف التــــاج
ِجتــذرت األمانــة يف : "أي يف أصــلها، وهــذا مــا يعنيــه املعاصــرون بقــوهلم" الرجــال َّ

  ".قلوب الرجال
َجذر(َوإذا كان القدماء بنوا داللتهم على األصل  َ دثني فإن احملـ) َقطع(وهو ) َ

ْاجلــذر(َبنـوه علــى االشــتقاق مــن اســم الــذات  َتأبــل: ، وهــو كثــري يف العربيــة حنــو)َ َّ َ :
ََّاختذ إبال، وحتجر َ ً َصار كاحلجر، فيكون قـوهلم: َ َّجتـذر اخلـالف": َ َتثبـتمبعـىن " َ َّ َ 

َمتكنو   ً. كما اجلذر صحيحاَّ
  : يف االستئناس- د

َجـــــــذر العـــــــدو حـــــــضوره : " أورده معجـــــــم اللغـــــــة العربيـــــــة املعاصـــــــرة إذ قـــــــال-  َُّ َّ َ
ُأصله ورسخه: العسكري َُ َّ َّ."  

َجذر الشيء: " وأورده املعجم العريب األساسي قال-  ُرسخه وأصله: َّ َُّ َ ُّالعـدو . "َّ
َقد جذر حضوره السياسي والعسكري َ َّ َ"  

ممدوح خسارة.د: العضو
َتجذر: (جواز قولهم َّ َ َتثبت وتأصلبمعنى ) َ َّ َ ََ : قرار اللجنة - ٤  .ضافتها إلى المعجم، وإَّ

  : قرار المجلس- ٥
  : قرار المؤتمر- ٦
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)١٥٨(  
  اإلجراء

  
مبعــىن طريقــة ) اإلجــراء( يــشيع يف األوســاط اإلداريــة وحنوهــا اســتعمال كلمــة : المــسألة-١

  .ٍالتصرف يف شأن ما أو التصرف الرمسي يف حالة معينة
ــــراح-٢ يف شــــأن مــــا أو مبعــــىن طريقــــة التــــصرف ) إجــــراء(جــــواز اســــتعمال كلمــــة :  االقت

.التصرف الرمسي يف حالة معينة، وإضافة هذه الداللة إىل املعجم
 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣

ًجــــــــرى املــــــــاء والــــــــدم وحنومهــــــــا جريــــــــا وجريــــــــة : "لــــــــسان العــــــــرب - ْ َ ً ُ
ًوجريانــا َ ُأجــراه هــو وأجريتــه..َ َوأجريــت املــاء علــى املــاء..َ ُ َ ْ َصــببت املــاء : َ ُ

ـــــول ْعلـــــى البـ َوجـــــرى الفـــــرس وغـــــ..َ َ ـــــا وجـــــراءَ ًريه جري
ِ ً ْ ِوجـــــرت .. أجـــــراه:َ

َ َ
ــــشمس ــــا .. ســــارت مــــن املــــشرق إىل املغــــرب: ُال ــــسفينة جري ًوجــــرت ال ُ ِ

َ َ
ُوجمراهـــا ومرســـاها مـــصدران مـــن أجريـــت الـــسفينة وأرســـيت، ..كـــذلك ُ ُ ُ

ُوأجريــت عليــه كــذا أي أدمــت لــه ُْ َّواإلجريــا واإلجريــاء..ََ َِّ ِْ الوجــه الــذي : ْ
 ".تأخذ فيه وجتري عليه

ِّاملر السريع وأصله ملر املـاء، وجـرى الفـرس : َْاجلري: "ستاج العرو - َُّ
 ".ًأرسل وكيال: ْوأجرى..َُْوأجراه فهو جمرى

َّسـريها، وأجـرى : أسـاله، وأجـرى الـسفينة: َأجـرى املـاء: "الوسيط -
 "أدامه له: أرسله، وأجرى عليه كذا: ًفالنا يف حاجته

يء جيـــــري ْهـــــو جعـــــل الـــــش) أجـــــرى(أي إن الداللـــــة املعجميـــــة للفعـــــل 
 .كإجراء الشمس أو الفرس، أو اإلسالة للماء وحنوه

  : يف الداللة-ب
ُّيعــــين جعــــل الــــشيء يــــسري أو ميــــر؛ أي ) اإلجــــراء(ُيفهــــم ممــــا ســــبق أن  ْ

ُّواإلجــراء بالداللــة احملدثــة هــو تــسيري الــشيء وجعلــه ميــر . التــسيري واإلمــرار
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  : يف االستئناس-ج
 أجازهـــا جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة هلـــذه الداللـــة يف كتـــاب األلفـــاظ -

  .٣/٢٧٢واألساليب 
  .نها النصوص القانونيةوال تكاد ختلو م

ممدوح خسارة.د: العضو
بمعنـى طريقـة التـصرف فـي شـأن مـا ) إجـراء(جـواز اسـتعمال كلمـة :  قرار اللجنة-٤

  .أو التصرف الرسمي في حالة معينة، وإضافة هذه الداللة إلى المعجم
  : قرار المجلس-٥
: قرار المؤتمر-٦
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)١٥٩(  

ْجسر وجسر وتجسير َ َ ََّ َ َ  
  

َشيع بني الكتاب واملتحدثني استعمال الفعلني جسر وجسر ومـصدريهما  ي: المسألة-١ ََّ َ َ َّ
ِاجلــــسر والتجــــسري مبعــــىن إقامــــة جــــسر حقيقــــة، أو مبعــــىن ردم اهلــــوة بــــني مكــــانني أو إزالــــة  َّ ْ َ

ُاخلالف بني فريقني جمـازا؛ كـأن يقـال َأدت املفاوضـات إىل جـسر هـوة "أو " َّجـسر النهـر: "ً
  ".اخلالف بني الدولتني

َّجــــسر اهلــــوة وجــــسرها: "جــــواز قــــوهلم:  االقتــــراح-٢ َ ْوكــــذا جــــواز مــــصدريهما اجلــــسر " َ َ
.والتجسري مبعىن ردم اهلوة وإزالة اخلالف، وإضافة هذه الداللة إىل املعجم

 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣
َجــــسر جيــــسر جــــسورا وجــــسارة: "لــــسان العــــرب - ُ ُ ََ ُ ًَ ُ وإنــــه ..َمــــضى ونفــــذ: ََْ

ًليجسر فالنا أي ي ِّ ِواجلسر واجلسر لغتان وهـو القنطـرة وحنوهـا ..ِّشجعهُ َ
َممــا يعــرب عليــه ُفوقــع عــوج علــى : "ويف حــديث نــوف بــن مالــك قــال..ُ

ًنيل مصر فجسرهم سنة : ُوعوج" [ًأي صار هلم جسرا يعربون عليه، "َ
ومثلـه يف تـاج ] رجل أسطوري ضخم ممن حارب موسـى عليـه الـسالم

 .العروس
ًجسر جسورا : "الوسيط - ُ َُ َوجسارةََ َشجع ومـضى ونفـذ: َ ُوجـسر القـوم. ُ َ :

ًعقــــدوا جــــسرا َوجــــسرت الركــــاب املفــــازة..ِ ُ َِّ ِ
َ َ ــــا: َ ْعرب اإلبــــل، : ِّوالركــــاب[.ََ

ا َالقنطــرة وحنوهــا ممــا يعــرب : ِاجلــسر. ]الراحلــة مــن غــري لفظهــا: واحــد ُ
 ".ُّعليه، وضفة الرتعة واحلد الفاصل بني أرضني

  : يف الصرف والداللة-ب
َجـسر(الفعل إذن ورد  َ ًمبعـىن صـار الـشيء جـسرا أو مبعـىن بـىن جـسرا، ) َ ً

ـــرد  َّوإذا صـــح وجـــود الفعـــل الثالثـــي ا َجـــسر(َّ َ ًمبعـــىن عقـــد أو بـــىن جـــسرا ) َ َ
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  : يف االستئناس-ج
لفـــاظ  أجازهـــا جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة هلـــذه الداللـــة يف كتـــاب األ-

  .٤/٢٣٢واألساليب 
  .عشرات املرات يف كتابات احملدثني) َّجتسري اهلوة( وردت عبارة -

ممدوح خسارة.د: العضو
َّجـــسر الهـــوة وجـــسرها: "جـــواز قـــولهم:  قـــرار اللجنـــة-٤ َ َْوكـــذا جـــواز مـــصدريهما" َ َ :

ْالجـــسر والتجـــسير بمعنـــى ردم الهـــوة وإزالـــة الخـــالف، وإضـــافة هـــذه الداللـــة إلـــى  َ
  .مالمعج

  : قرار المجلس-٥
: قرار المؤتمر-٦
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)١٦٠(  

  َاجتمع معه وبه
  

ومل تــرد . مبعــىن التقــى بــه أو التقــاه) اجتمــع مــع أو بـــ(لفعــل  يــشيع اســتعمال ا:المــسألة  - ١
 .هلذا البناء من الفعل هذه الداللة يف املعاجم العربية

 مبعــىن التقــاه أو التقــى ًمتعــديا بـــ مــع أو البــاء) اجتمــع(جــواز اســتعمال الفعــل : االقتــراح-٢
 .به، وإضافته إىل املعجم

 : يف املعاجم- أ:التعليل-٣
َمجـــع الـــشيء عـــن تفرقـــة جيمعـــه مجعـــا، ومجعـــه وأمجعـــه : "لـــسان العـــرب • َّ ً َ

 ." منهَّاجتمع مع املعوضملا ): "نوس(ويف مادة " فاجتمع
َاجتمـــع ضـــد تفـــرق: "تـــاج العـــروس • َّ َوجامعـــه ..َّومجعـــه وأمجعـــه فـــاجتمع..َ

 ."واجتمع معهماأله عليه : مر كذاعلى أ
ِوجامعه على أمر كذا، أي اجتمع معه: "الصحاح • ُ َ َ َ." 
ًمجــع املتفــرق مجعــا: "الوســيط • ِّ واجتمــع مطــاوع ..َّضــم بعــضه إىل بعــض: َ

ُمجعه َ ًوجامع فالنا على أمر كذا..َ  ". عليهاجتمع معه: َ
 ".التقى الرجالن والشيئان اجتمعا): "لقي(وجاء يف الوسيط 

  :الصرف والداللة  يف-ب
يــــدل علــــى املطاوعــــة عنــــدما يكــــون مثــــة ) اجتمــــع(يلحــــظ أن الفعــــل 
ولكـــــن عنـــــدما ال يكـــــون مثـــــة معاجلـــــة فمطاوعـــــة . معاجلـــــة يف حـــــدث

َّوهــــذا مــــا نــــص عليــــه ). التقــــى(فالداللــــة هلــــذا البنــــاء مــــن الفعــــل هــــو 
وكـــذا يف اســـتعمال لـــسان العـــرب ، ًالوســـيط، واســـتعمله متعـــديا بــــ مـــع

يف املــدخل ) االلتقــاء( وإن مل يــذكرا هــذه الداللــة؛ أي وتــاج العــروس،
  ).اجتمع(
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ــــا وردت يف اســــتعمال املعــــاجم، وأمــــا  ـــــ مــــع فــــيلحظ أ أمــــا تعديتــــه ب
جـــاء يف العبـــاب ). التقـــى(تعديتـــه بالبـــاء فهـــو مـــن محلـــه علـــى الفعـــل 

ٌوتيـاس موضـع التقـى بـه بنـو سـعد )]: "تـيس(مـادة [الزاخر للصاغاين  ُ
ِ

التقــى مــع ): "١/٦٧٠( تفــسري الفخــر الــرازي وجــاء يف" وبنــو عمــرو
فيعجبـــــين االلتقـــــاء بـــــك : "ويف رســـــائل البـــــديع اهلمـــــذاين". أيب بكـــــر

  ".واالجتماع معك
ممدوح خسارة.د: العضو

ًمتعديا بـ مع أو البـاء بمعنـى التقـاه أو ) اجتمع(جواز استعمال الفعل : قرار اللجنة - ٤
 .التقى به، وإضافته إلى المعجم

:قرار المجلس  - ٥ 
 

 

:قرار المؤتمر  ٦ - 
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)١٦١(  
َّالجمعية َ  

  
بعـــدة معـــان هـــي ) َّاجلمعيـــة( يـــشيع يف االســـتعمال اللغـــوي املعاصـــر كلمـــة : المـــسألة-١

َّمؤســسة أو هيئــة أو مجاعــة خاصــة وحنوهــا، وهــي دالالت حمدثــة مل تــرد يف املعــاجم العربيــة 
  .القدمية

  :، وهي)َّمجعية(ة جواز استعمال الدالالت اآلتية احملدثة لكلم:  االقتراح-٢
  . مؤسسة سياسية أو اقتصادية أو خريية كاجلمعية التشريعية-١  
  . طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص كاجلمعية األدبية-٢  
   هيئــــــة متثــــــل شخــــــصيات اعتباريــــــة كالــــــدول أو شخــــــصيات حقيقيــــــة كاملــــــسهمني -٣  

  .يف شركة
ً مبلـــغ مـــن املـــال جيمـــع دوريـــا أو أقـــساطا بـــني عـــدد مـــن األ-٤ ً مـــوع ُ فـــراد، ويعطـــى ا

  .ِّاملتحصل لواحد منهم حبسب دور يتفقون عليه
  .وإضافة املعاين الثالثة األوىل إىل املعجم  
  : يف املعاجم- أ: التعليل-٣

ْاجلمع: "تاج العروس • ُّضـم الـشيء بتقريـب بعـضه مـن ..ِّتأليف املتفرق: َ
ٌوأمـــر جممـــع عليـــه..بعـــض َ ُ ٌمتـفـــق عليـــه: ٌ َ واملجمـــع يكـــون امســـ..َّ

َ
ًا للنـــاس أو للموضـــع 

 ".الذي جيتمعون فيه
طائفـــة تتـــألف مـــن أعـــضاء لغـــرض خـــاص وفكـــرة : َّاجلمعيـــة: "الوســـيط •

مـــشرتكة، ومنهـــا اجلمعيـــة اخلرييـــة واجلمعيـــة التـــشريعية واجلمعيـــة التعاونيـــة واجلمعيـــة 
 )"حمدثة(األدبية والعلمية 

  : يف الصرف-ب
ْاجلمـع(الكلمة مصدر صناعي مشتق من  مـوع، وهـو مـا لـيس مبعـىن ا) َ
وهـــذا املـــصدر مـــن ســـنن العربيـــة كثـــر . ًمفـــردا، واملـــضموم بعـــضه إىل بعـــض
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  : يف الداللة-ج
املعجــــم َّالــــدالالت الــــثالث األوىل هلــــذه الكلمــــة متــــضمنة فيمــــا ورد يف 

ً مبلــغ مــن املــال جيمــع دوريــا أو أقــساطا : "الوســيط، أمــا الداللــة األخــرية ً ُ
موع املتحصل لواحد مـنهم حبـسب دور  ِّبني عدد من األفراد، ويعطى ا

فهـــي ممـــا أجـــازه جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة يف كتـــاب ." يتفقـــون عليـــه
  ).٤/١٥١(األلفاظ واألساليب 

  
ممدوح خسارة.د: العضو

: قرار اللجنة -٤  :، وهي)ةَّجمعي(جواز استعمال الدالالت اآلتية المحدثة لكلمة 
  . مؤسسة سياسية أو اقتصادية أو خيرية كالجمعية التشريعية-
  . طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص كالجمعية األدبية-
 هيئة تمثل شخـصيات اعتباريـة كالـدول أو شخـصيات حقيقيـة كالمـسهمين فـي -
  .شركة
ًمن المال يجمع دوريا أو أقساطا بين عدد من األفراد، ويعطى المجمـوع  مبلغ - ً ُ

  .ِّالمتحصل لواحد منهم بحسب دور يتفقون عليه
  .وإضافة المعاني الثالثة األولى إلى المعجم

: قرار المجلس-٥
:قرار المؤتمر-٦
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 )١٦٢(  
ٌّصوت جهوري ال  َ ْ َ ّجهوري(ٌ ُ َ(  

  
ّجهــوري(لمــة يــشيع علــى ألــسنة بعــض املتحــدثني ك   ُ هــو : "مبعــىن مرتفــع الــصوت يف مثــل قــوهلم) َ

ّمذيع جهوري ّجهوري(وهو خطأ، والصواب " ُ َ ْ   .بفتح اجليم وسكون اهلاء وفتح الواو) َ
ُجهر الصوت ج: "اء يف املعاجمومما ج   ُ َ ًهورة وجهـارةَ ًَ ٌوجهـور فـالن...َارتفـع، والـصوت جهـري: ُ ََ ْ َ :

َرفع الصوت بالقول، فالرجل جهور ْ َ ّي والصوت جهوريَ َّ ْ َ."  
ممدوح خسارة.د: العضو

ّجهوري(الضبط الصحيح للكلمة هو  َ ْ ّجهوري(ال ) َ ُ  :قرار اللجنة -  ).َ
:قرار المجلس - 

  :قرار المؤتمر -
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)١٦٣(  
  )سيليلير( وال )موبايل (َّجوال ال

  
ًمقـــابال عربيـــا لكلمـــ) َّجـــوال(بـــدأت تـــشيع كلمـــة     ،يتني اإلنكليـــزي)cellular(و) mobile (يتً

ــــسي) cellulaire(و )mobile(و ــــان هاتفــــا حيمــــل وينقــــل ويعمــــل علــــى شــــبكة تنيالفرن ُ اللتــــني تعني ُ ً
  .السلكية
 يتوكـــــان جممــــــع اللغــــــة العربيــــــة بالقــــــاهرة قــــــد أقـــــر اســــــتعمال املقــــــابالت العربيــــــة الثالثــــــة لكلمــــــ  

)mobile (و)cellular ( ،وهــي اإلنكليــزيتني)َّجــوال ونقــال وحممــول واألســاليب يف كتــاب األلفــاظ ) َّ
  ).م٢٠٠٢(للعام ) ٦٨(بعد أن كان قد أقرها جممع القاهرة يف الدورة ) ٤/١١٥(

يف منطقــة ) َّجــوال(وتــستعمل هــذه الكلمــات يف األقطــار العربيــة بنــسب متفاوتــة، فقــد تغلــب   
  .يف أخرى) حممول(وكلمة 

ء والداللــة، إذ َّوهــذه الكلمــات العربيــة املعاصــرة املولــدة كلهــا ســائغة وصــحيحة مــن حيــث البنــا  
  .هي من تسمية الشيء بصفة من صفاته، وهي من سنن العربية يف التسمية

َّجوال ونقال(وقد جاء    َّفـعال(على بناء ) َّ وجـاء . ، وهي صـفة علـى صـيغة مبالغـة اسـم الفاعـل)َ
َّســخان ورشــاش وعــداد(علــى هــذا البنــاء أمســاء أدوات عديــدة يف العربيــة املعاصــرة مثــل  َّ ل إن وإذا قيــ، )َّ

اسم الفاعل ومبالغته تدل علـى مـن وقـع منـه الفعـل، وهـذا مـا مل يتحقـق يف هـذه الكلمـة، فـاجلواب أن 
ــاز، وكأنــه تــشخيص لآللــة، ففــي  ِإســناد الفعــل إىل اآللــة هنــا ال إىل اإلنــسان املــستعمل، إمنــا هــو مــن ا

تـه كثـري يف العربيـة كمـا يف الذي يرش هو اإلنسان وليست األداة، وإسناد الفعل إىل أدا) َّرشاش(كلمة 
َصدمت السيارة الرجل: "قولنا

  .، واحلقيقة أن من وقع منه الفعل هو سائق السيارة وليست السيارة"ِ
ممدوح خسارة.د: العضو

َّجـــوال ومحمـــول وخلـــوي ونقـــال مقابـــل : جـــواز اســـتخدام كلمـــات: قـــرار اللجنـــة • َ َ كلمتـــي َّ
)mobile (و)cellular(اإلنكليزييتين . 
 :مجلسقرار ال •
 :قرار المؤتمر •
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)١٦٤(  
ُّتجول وتجول ََّ ََ ََ  

  
َجتـــول( يـــشيع يف االســـتعمال اللغـــوي الفعـــل : المـــسألة-١ ِّ، وخيطئـــه )ُّجتـــول(ومـــصدره ) َّ

.بعضهم ألنه مل يرد هذا البناء للفعل يف املعاجم العربية
َجتول: "جواز قوهلم:  االقتراح-٢ ـا، وإضـافة " َّ هـذا البنـاء َمبعـىن جـال يف الـبالد وطـاف 

.ومشتقاته إىل املعجم العريب
 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣

ًجال يف احلـرب جولـة، وجـال يف التطـواف جيـول جـوال : "لسان العرب - ْ َْ ََُ َ ًَ َ
ًوجوالنـــــــــا وجـــــــــؤوال ُ ُ ًَ َوجـــــــــال واجتـــــــــال واْجنـــــــــال مبعـــــــــىن..َ َ ْ : والتجـــــــــوال. َ

َوجولــــت الــــبالد جتــــويال أي جلــــت فيهــــا كثــــريا، وجــــ..التطــــواف ًُ ُ ً َّول يف ََّ
َالبالد أي طوف ًوجول جتواال. َّ َّ." 

ـــــاج العـــــروس - ًجـــــال يف الطـــــواف جـــــوال وجـــــؤوال وجوالنـــــا: "ت َ َ ُ ًَ َّوجـــــول ..ً
ًجول يف البالد جتواال..ًجتواال  ".َطاف: واجتال واجنال..جال فيها: َّ

ًجـــول يف الـــبالد جتـــويال وجتـــواال: "املعجـــم الكبـــري - ً ًطـــوف فيهـــا كثـــريا: َّ َّ ..
 ".ءذهب وجا: واجتال

علــى بنــاء ) َجــال(ٌوواضــح مــن هــذا أن املعــاجم مل تــورد الفعــل الثالثــي 
َتفعل(  ).ُّجتول(وكذا مصدره ) َّ
َجتول(الفعل :  يف الصرف-ب َتفعل(على بناء ) َّ ، وهذا البناء قياسـي يف )َّ

مزيدات الفعل الثالثي، ومعروف أن املعاجم ال تذكر كل مـا هـو 
  .ذا البناءَّقياسي، فال مشاحة يف استعمال ه

: ميكــــن التمــــاس الداللــــة اجلديــــدة هلــــذا البنــــاء يف شــــيئني:  يف الداللــــة-ج
َتفعـــل(أن بنـــاء : األول َفـعـــل (قـــد يـــأيت مبعـــىن) َّ َ َّكمـــا يف تـــشكى وشـــكا، ) َ َ
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يــب وهــاب، فيكــون معــىن جتــول هــو معــىن جــال، أي طــاف يف الــبالد،  َو َّ َ َ َّ
  .كثري وتكرارمع زيادة يف الداللة حيملها البناء اجلديد من ت

َتفعــل(أن بنــاء : الثــاين َفـعــل(قــد يــرد مبعــىن ) َّ َّ َّوىل وتــوىل: "كمــا يف قــوهلم) َ َّ "
َجتــــول(َمبعــــىن ذهــــب، وعليــــه ميكــــن محــــل  الــــذي مل تنقلــــه املعــــاجم علــــى ) َّ

َجول( ًالذي أوردته املعاجم العربية مبعىن طوف كثريا) َّ َّ.  
  : يف االستئناس-د

 بالقـــــاهرة يف كتـــــاب األلفـــــاظ واألســـــاليب َّأقرهـــــا جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة  
٣/١٤٠.  

ممدوح خسارة.د: العضو
َتجول: "جواز قولهم:  قرار اللجنة-٤ َبمعنى جال فـي الـبالد وطـاف بهـا، وإضـافة " َّ

.هذا البناء ومشتقاته إلى المعجم العربي
: قرار المجلس-٥

:قرار المؤتمر - ٦ 
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)١٦٥(  
  الجيل من األشياء

  
مبعــىن مــا ) اجليــل مــن األشــياء(ســتعمال اللغــوي املعاصــر عبــارة  يــشيع يف اال:المــسألة -١

َينــت اجليــل اخلــامس : " أجهــزة مــن تقانــة معينــة، كقــوهلمج يف مرحلــة مــن مراحــل تــصنيعُ
 ".من احلواسيب

َمبعــىن مــا ينــت" اجليــل مــن األشــياء: " جــواز قــوهلم: االقتــراح -٢ ج يف مرحلــة مــن مراحــل ُ
 ).اجليل اخلامس من احلواسيب: (ة، من مثلتصنيع أجهزة وآالت من تقانة معين

 : يف املعاجم- أ:التعليل -٣
ُّكـــل صـــنف مـــن النـــاس، الـــرتك جيـــل والـــصني : اجليـــل: "لـــسان العـــرب -

 ".جنسه: وجيله.. جيل والعرب جيل
 "َالقرن: اجليل: "تاج العروس -
ُّاألمـــــة، اجلـــــنس مـــــن النـــــاس، فـــــالرتك جيـــــل والـــــروم : اجليـــــل: "الوســـــيط -

لــــــزمن، وثلــــــث القــــــرن يتعــــــايش فيــــــه النــــــاس، َ، والقــــــرن مــــــن ا..جيــــــل
 ".أجيال.ج

  : يف الداللة-ب
وثلـــث القـــرن يتعـــايش فيـــه النـــاس، أي إن ..مـــن معـــاين اجليـــل اجلـــنس

موعة من الناس تعيش يف مـدة زمنيـة حمـددة ويف مرحلـة  اجليل يعين ا
  .واحدة من العمر

) اجليـل(وما جرى يف هذا االستعمال هـو نقـل جمـازي، فبعـد أن كـان 
عــين جمموعــة مــن النــاس تعــيش يف مــدة زمنيــة حمــددة صــار هــذا املعــىن ي

ة يف أدائهـا وتقانتهـا، والـيت  موعة األجهزة أو اآلالت املتشا يعطى 
تـــستخدم يف مــــدة زمنيــــة حمـــددة قبــــل أن تتغــــري بفعـــل التطــــور التقــــاين 

  .والصناعي
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  : يف االستئناس-ج
ــــــذه الدال ــــــة بالقــــــاهرة  ــــــاب األلفــــــاظ أقرهــــــا جممــــــع اللغــــــة العربي لــــــة يف كت

  ).٤/١٩٧(واألساليب 
ممدوح خسارة.د: العضو

َبمعنى ما ينت" الجيل من األشياء: " جواز قولهم: قرار اللجنة -٤ ج في مرحلـة مـن ُ
الجيـل الخـامس مـن : (مراحل تـصنيع أجهـزة وآالت مـن تقانـة معينـة، مـن مثـل

 ).الحواسيب
:قرار المجلس  -٥
٦-  

 

:قرار المؤتمر
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)١٦٦(  
   مجلس الوزراءالحكومة بمعنى

  
مبعـــىن جمموعـــة ) احلكومـــة(ًيـــشيع يف العربيـــة املعاصـــرة كثـــريا اســـتعمال كلمـــة  :المـــسألة - ١

 .وليس للكلمة هذه الداللة يف املعاجم العربية. الوزراء ورئيسهم
مبعــىن جملــس الــوزراء، ورئــيس احلكومــة مبعــىن رئــيس " احلكومــة: "جــواز قــوهلم: االقتــراح - ٢

 .لداللة إىل املعجم العريبجملس الوزراء، وإضافة هذه ا
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

: قــــــال األصــــــمعي..العلــــــم والفقــــــه والقــــــضاء: ُاحلكــــــم: "لــــــسان العــــــرب •
ًحكـــــــــم عليـــــــــه بـــــــــاألمر حكمـــــــــا ..ُّرد الرجـــــــــل عـــــــــن الظلـــــــــم: احلكومـــــــــة ُ َ
َحكـــــــــــم بيـــــــــــنهم حيكـــــــــــم أي : ُواحلكـــــــــــم مـــــــــــصدر قولـــــــــــك..وحكومـــــــــــة

يــه املطــاوع ُجــاز فيــه حكمــه، جــاء ف: َّوحكمــه يف األمــر فــاحتكم..قــضى
ْعلـــى غــــري بابـــه، والقيــــاس فــــتحكم، واالســـم األحكومــــة واحلكومــــة ُ ويف . َّ

وهـــــي عقوبـــــة موصـــــوفة عنـــــد " [ُيف أثـــــر اجلراحـــــات احلكومـــــة: "احلـــــديث
 ].الفقهاء والقضاة

 .ُفاحلكومة هنا تعين احلكم والفصل يف اخلالفات والتحكيم
). محكــ(يف مــادة ) احلكومــة(لــيس يف معجــم الوســيط كلمــة : الوســيط •

 :ولكن وردت احلكومة يف عدة مواضع من مداخل أخرى مثل
  خدم"/ ًمن يؤدي عمال يف احلكومة: املستخدم" -
  ملك"/ احلكومة اليت يرأسها ملك: َواحلكومة امللكية "-
  رقب"/ سياسة احلكومة "-
  رخص" /تتيح احلكومة حلامله مزاولة عمل "-

  .ون الدولةوكلها تفيد معىن اهليئة احلاكمة اليت تدير شؤ
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ُفـعولـــة(مـــصدر علـــى بنـــاء ) احلكومـــة: ( يف الـــصرف-ب َمـــن الفعـــل حكـــم ) ُ
َّمبعىن قضى وفصل يف اخلصومات، فال مشاحة يف قبول البناء َ.  

ميكن قبول املعىن اجلديد لكلمة احلكومة على سـبيل التوسـع :  يف الداللة-ج
ــــة، فــــإذا كانــــت  ومات تعــــين القــــضاء والفــــصل يف اخلــــص) احلكومــــة(يف الدالل

ُوعقوبة معينة لبعض اجلنح فـإن احلكومـة يف هـذا العـصر تعـين القيـام مبختلـف 
م مـــن قـــضاء وتعلـــيم وتطبيـــب وحفـــظ  حاجـــات النـــاس وتـــسيري شـــؤون حيـــا

كــــل ذلــــك بوســــاطة هيئــــات ختــــتص كــــل منهــــا خبدمــــة أو حاجــــة مــــن ..أمــــن
وجممـــوع هـــذه ). ِوزارة(حاجـــات املـــواطنني يف البلـــد، وكـــل هيئـــة منهـــا تـــسمى 

يئات اليت تدير شؤون البلد أي الوزارات تشكل احلكومـة، أي إن احلكومـة اهل
هــي جممــوع اهليئــات اإلداريــة التنفيذيــة العليــا الــيت تقــوم علــى تــوفري اخلــدمات 

  .العامة للناس يف دولة وفق قوانينها
ممدوح خسارة.د: العضو

حكومـة بمعنـى مجلـس الـوزراء، ورئـيس ال" الحكومـة: "جـواز قـولهم: قرار اللجنـة - ٤
 .بمعنى رئيس مجلس الوزراء، وإضافة هذه الداللة إلى المعجم العربي

:قرار المجلس  ٥ - 
  :قرار المؤتمر - ٦
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)١٦٧(  
ِالحيدة بمعنى الحياد ْ َ  

  
وخيطئهــا . ِمبعــىن احليــاد) ْاحليــدة( يــستعمل بعــض الكتــاب املعاصــرين كلمــة : المــسألة-١

  .ة ومعظم املعاجم احلديثةبعضهم ألنه ليس للكلمة هذه الداللة يف املعاجم القدمي
َ

ِمبعــــىن احليــــاد، وإضــــافة هــــذه الداللــــة إىل املعجــــم ) ْاحليــــدة: (جــــواز قــــوهلم:  االقتــــراح-٢

.العريب
َ

 : يف املعاجم- أ: التعليل-٣
ُحايــده حم: "لــسان العــرب - ُ َ ُجانبــه: ًايــدةَ ًوحــاد عــن الــشيء حييــد حيــدا ..َ ْ َ َ

ًوحيدانا وحيدودة َ َ  ".ِالعقدة يف قرن الوعل: ةَْواحليد..َمال عنه وعدل: ًَ
َّنظر السوء: احليدة: "معجم اجليم للشيباين - َ." 
عـــــــــدم امليـــــــــل إىل طـــــــــرف مـــــــــن أطـــــــــرف : ِاحليـــــــــاد: "املعجـــــــــم الكبـــــــــري -

 "ِاحلياد: واحليدة..اخلصومة
ــــذه ) ْاحليــــدة(وواضــــح مــــن هــــذا أن املعــــاجم القدميــــة مل تــــذكر كلمــــة 

ذه  .الداللة اجلديدةالداللة ولكن املعجم الكبري احلديث أثبتها 
َ

  : يف الصرف-ب
)ْاحليــدة( ْفـعلــة( علــى زنــةَ ، وميكــن )َحــاد(َّميكــن أن تكــون مــصدر مــرة مــن ) َ

ِأن تكون اسم ذات كما ذكر، فال خالف يف صحة البناء ُ.  
  : يف الداللة-ج

إن عدم امليل إىل طـرف مـن أطـراف اخلـصومة هـي الداللـة املقـصودة مـن 
، ويف مـــصدر املـــرة )َحـــاد(ها الفعـــل َّهـــذه الكلمـــة، وهـــي متـــضمنة يف جـــذر

  .منه
ــا املــرة الواحــدة مــن حــدوث الفعــل  ) َحــاد(ولكــن هــذه الكلمــة ال يــراد 

ا االمسية ا املصدر األصلي، أو يراد    .فحسب، بل يراد 
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ًوإذا مـــا جـــاءت مـــصدرا أصـــليا فـــإن نقلهـــا إىل االمسيـــة ال خيـــالف قواعـــد  ً
ًملت يف كـــالم العـــرب مـــصدرا ومـــن املؤكـــد أن هـــذه الكلمـــة اســـتع. العربيـــة
وقد جاءت . َمبعىن عدل، أي العدول واالنصراف عن األمر) حاد(للفعل 

): ْيعةَاملـــ(ر وأمســاء مبعــىن املــصادر مثــل علــى هــذا البنــاء كلمــات هــي مــصاد
وهــــي ) ْاهليــــضة(َإذا ســــال وذاب، و) َمــــاع(ســــيالن الــــشيء املــــصبوب مــــن 

  .ُمشتقة مثلها من أفعال جوف يائية
َ

ًـــذه الداللـــة أو قريبـــا منهـــا هـــو ) احليـــدة(ول مـــن اســـتعمل كلمـــة ولعـــل أ
ْاحليــدة واالعتــذار (يف عنــوان كتابــه ) ه٢٤٠(عبــد العزيــز بــن حيــىي الكنــاين 
َيف رد من قال خبلق القرآن ِّ.(  

َ

ًمــــصدرا مبعــــىن العــــدول عــــن ) احليــــدة(فــــإذا كــــان القــــدماء قــــد اســــتعملوا 
ســتعمال هــذا املــصدر بعــد الــشيء واالنــصراف عنــه، فلــيس مــا مينــع مــن ا

عــدم االحنيــاز إىل طــرف واحــد، وهــو : ختــصيص يف الداللــة فيكــون معنــاه
  .يف عصرنا) احليدة(مفهوم 

َّوســـواء أعـــدت كلمـــة  ُ ًمـــصدرا أصـــليا ) احليـــدة(َ ً أم امســـا -ُوإن مل يـــسمع–ً
  .ًفهي ال تتعارض وأصول العربية اشتقاقا وداللة
ممدوح خسارة.د: العضو

ْــالحيدة: (جــواز قــولهم : قــرار اللجنــة-٤ ِبمعنــى الحيــاد، وإضــافة هــذه الداللــة إلــى ) َ

  .المعجم العربي
  : قرار المجلس-٥
: قرار المؤتمر-٦
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)١٦٨(  
ْحيرة ال    )ِحيرة(َ

  
  .بفتحها) َحرية(بكسر احلاء مبعىن عدم االهتداء، والصواب " ِحرية: "ستعمل بعض املتحدثني كلمةَي  
ْره حيـــار حيــــَحـــار بـــص: "جـــاء يف لـــسان العـــرب   َ َ ْة وحـــريَرُ َ ًا وحريانـــاً َ َ إذا نظـــر إىل الـــشيء فغـــشي : ً
َّوحار حيار حرية وحريا أي حتري يف أمره..ُبصره ً َ ًَ َ."  

فهي اسم املدينة القدميـة املعروفـة يف العـراق، كمـا ميكـن أن تكـون مـصدر هيئـة مـن ) ِاحلرية(أما   
ْفعلة(، أي على بناء )َحار(الفعل  َ حرية التائهَحار: "، كأن يقال)ِ ِ."  

  ممدوح خسارة.د: العضو
ْحيرة(الضبط الصحيح للكلمة بمعنى عدم االهتداء هو  :قرار اللجنة  -  ).ِحيرة(ال ) َ

:قرار المجلس - 
:قرار المؤتمر - 
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)١٦٩(  
  ًَّخرجوا سويا

  
ًمبعـىن معـا أو " ًخرجـوا سـويا: " يشيع يف االستعمال املعاصر عبارات مـن مثـل:المسألة - ١

َّال تفيـد املعيـة أو املـشاركة، والـصواب ) ّسـوي(ا بعـضهم ألن كلمـة مصطحبني، وخيطئه
 ".ًخرجوا معا: "عندهم
.ًمعا أو مصطحبني: ، مبعىنً"خرجوا سويا: "جواز قوهلم: االقتراح ٢ -  

 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣
ْالسوية والسواء العدل والنَّصفة:" جاء يف لسان العرب • َّ ّومكان سـوي ..َّ ٌ

ّوســــــــــــــي
ٌمــــــــــــــستو، وأرض: ِ ّمــــــــــــــستوية، والــــــــــــــسي: ٌّ ســــــــــــــيٍ املكــــــــــــــان : ِّ

َوسـوى الـشيء ..املستوي ّورجـل سـوي ]. علـى اسـتواء[ًَّجعلـه سـويا : َّ
ّاخللــق واألنثــى ســوية أي مــستو، والــسوي  ٍ َّ ِمفتعــل(مبعــىن ) َفعيــل(َ ْ أي ) ُ

َّهــم علــى ســوية مــن األمــر أي علــى : ويقــال..التــام: واملــستوي..ٍمــستو َ
 ".َسواء أي استواء
ْين الــسواء أي الوســط والعــدل والنَّــصفة، ومــاهو علــى أي إن الــسوي يعــ َّ

ُاستواء يف اخللق واخللق أي التام وال يلمـح يف ظـاهر هـذه الـدالالت . َ
 .معىن املشاركة واالصطحاب

ّالـــــــــسوي: "ويف الوســـــــــيط • االســـــــــتواء : َّاملـــــــــستوي املعتـــــــــدل، والـــــــــسوية: َّ
ِالسوي واملثل والنظري واملستوي: والسواء..واالعتدال

ّ ّالسيو. َّ  ".املثل والنظري: ِّ
  :ميكن ختريج العبارة بدالئل أخرى هي:  يف الداللة-ب
ّسوي(إن كلمة  • وقـد يـأيت هـذا البنـاء ). َفعيل(صفة مشبهة على بناء ) َ
ِمفاعل(مبعىن  َجليس وجمـالس وأكيـل ومؤاكـل: (مثل) ُ أي املـشارك يف الفعـل، ) ُ

: ون معــــىن العبــــارة، وبــــذلك يكــــ)املــــساوي(علــــى هــــذا مبعــــىن ) ّســــوي(فيكــــون 
 .أي بينهم مساواة يف اخلروج) ِخرجوا مساوين(

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
 sy.gov.arabacademy.www  : المـوقـع على الشـابكة/ sy.net@mla :البريـد اإللكتروني

  

٩٧



א א א
  مجمع اللغة العربية

   

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  
ACADÉMIE DE LA LANGUE ARABE  

  
  :رقمال

  
No: 

 
  

ِمفتعـــل(مبعـــىن ) َفعيـــل(كمـــا قـــد يـــأيت  • ْ شـــريك ومـــشرتك ورفيـــع (، مثـــل )ُ
، وبــــذلك يكــــون معــــىن )ٍمــــستو(مبعــــىن ) ّســــوي(، وعلــــى هــــذا يكــــون )ومرتفــــع
 ).خرجوا باستواء فال تقدم ألحدهم وال تأخر عن اآلخر: (العبارة
هـو املثيـل والنظـري، وال تـتم مماثلـة إال مـع آخـر، فيكـون ّورد أن السوي  •
 ).خرجوا متماثلني يف خروجهم: (املعىن

، وهـــو املعـــىن املـــراد يف العبـــارة، ذلـــك أن )املعيـــة(ويف كـــل مـــا ســـبق يظهـــر معـــىن 
  .الغري) مع(الغري، واالستواء ال يكون إال باملقارنة ) مع(املساواة تكون 

ليس فيه تطـابق بـني احلـال وهـو " ًا سوياخرجو"إن قوهلم : أما أن يقال •
ممــا يــستوي فيــه ) فعيــل(مفــرد وصــاحبه وهــو مجــع، فــاجلواب علــى هــذا أن بنــاء 

مـن ) قعيـد(قـال اجلـوهري يف الـصحاح يف معـرض تفـسريه . املفرد واملثىن واجلمع
ِّ﴿إذ يتلقـى املتلقيـان عـن اليمـني وعـن الـشمال قعيـد﴾ : قوله تعاىل ): ١٧/ ق(َّ

َوفعيـــل وف" ). قعـــس/الـــصحاح" (عـــول ممـــا يـــستوي فيـــه الواحـــد واالثنـــان واجلمـــعَ
﴿واملالئكـــــة بعـــــد ذلـــــك ظهـــــري﴾ : وقيـــــل مثـــــل هـــــذا يف تفـــــسري اآليـــــة الكرميـــــة

  ).ظهري(إذ أخرب عن املالئكة بكلمة ) ٤/ التحرمي(
  : يف االستئناس-ج
  ).١٩٧٧(للعام ) ٤٣( أقرها جممع القاهرة يف الدورة -

ممدوح خسارة.د: العضو
.ًمعا أو مصطحبين: ، بمعنىً"خرجوا سويا: "جواز قولهم  : ر اللجنةقرا - ٤

:قرار المجلس - ٥ 
 

  

:قرار المؤتمر - ٦
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)١٧٠(  
َدردش والدردشة َ َْ َّْ َ  

  
َالدردشــــة( يــــشيع يف االســــتعمال الــــشفهي كلمــــة :المــــسألة-١ ْ مبعــــىن الكــــالم يف أمــــور ) َّ

.ِّمتنوعة ومباسطة، ويتحاشاها كثريون ظانني عاميتها
مبعــــىن الكــــالم يف أمــــور متنوعــــة بغــــرض التــــسلية " دردشــــة: "جــــواز قــــوهلم: االقتــــراح-٢

  ).َدردش(ُواملـباسطة، وكذا الفعل 
 : يف املعاجم- أ:التعليل-٣

الدردشــــة، وهــــو اخــــتالط الكــــالم : وممــــا يــــستدرك عليــــه: "تــــاج العــــروس •
ُأمهله اجلماعة، وهو مستعمل يف كالمهم كثريا فلينظر. وكثرته ً." 

: والدردشــة. حتــادثوا يف موضــوعات شــىت: دردش القــوم": املعجــم الكبــري •
 ".اختالط الكالم وكثرته

 .ومثله يف الوسيط
:يف االستئناس -ب

) ٤/٢٣٦(َّأقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة يف كتاب األلفاظ واألسـاليب   
ُّمبعـــــىن الكـــــالم يف أمـــــور متنوعـــــة بغـــــرض التـــــسلية أو التفكـــــه أو اكتـــــساب 

  .معرفة
دوح خسارةمم.د: العضو

بمعنـــى الكـــالم فـــي أمـــور متنوعـــة بغـــرض " دردشـــة: "جـــواز قـــولهم: قـــرار اللجنـــة-٤
إلـــى المعجـــم ) َدردش(، وإضـــافة الفعـــل )َدردش(ُالتـــسلية والمــــباسطة، وكـــذا الفعـــل 

.العربي
:قرار المجلس-٥
:قرار المؤتمر-٦

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
 sy.gov.arabacademy.www  : المـوقـع على الشـابكة/ sy.net@mla :البريـد اإللكتروني
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)١٧١(  
  )بدون(، و)من دون(، و)دون(

، "دخــل القائــد احلــرب مــن دون ســالح وبــدون ســالح: "ةِّخيطــئ بعــضهم مثــل عبــار: المــسألة -١
".دخل القائد احلرب دون سالح: "والصواب عندهم

ملعــىن نفــي مــا بعــدها وعــدم مــشاركته، ) بــدون(، و)مــن دون(، و)دون: (جــواز قــوهلم: االقتــراح
".دخل القائد احلرب دون سالح ومن دون سالح وبدون سالح: "كأن يقال

٢ - 
 

: التعليل ٣ -  

واسـتعماهلا جمـردة . مبعـىن نفـي مـا بعـدها وعـدم مـشاركته) غري(معان كثرية، منها ) ندو( لكلمة -أ
ًوإين ألكلمـه دون أن أفـتح بابـا : "ممـا ورد يف كـالم العـرب، ومنـه قـول أسـامة بـن زيـد) مـن والبـاء(من  ِّ

.، وهي ظرف مالزم لإلضافة٩/١٧٦املسند اجلامع " أكون أول من فتحه

: االحتجاج-ب

  .مبا ورد يف كالم العرب االحتجاجي) من(جمرورة بـ واستعماهلا 

  )١٤/٤٠شعره : (قال سحيم

َيرد علينا العري من دون إلفه   َوثريان روضات القصيمة عنَّدا    ُّ

  )١/١٢شعره : (وقال عوف بن األحوص

ِفأبطله كما بطل احلجاء    ٍّوال آيت لكم من دون حق َ َ  

  )٣/٦شعره : (وقال لقيط بن يعمر

  من دون بيضتكم ريا وال شبعا  لهم بل ال يرون هلمال احلرث يشغ

  : االستئناس-ج

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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  )١٢/١٢شعره : (ومما يستأنس به قول اجلرجاين

  ِّيف كل ما أنت من باب تسميه    فليس معرفة من دون معرفة

ـا ممــا قالـه النحــاة ) دون(علـى ) ِمـن(وإذا كـان ثبـت دخــول  يف كــالم العـرب، فـإن إبــدال البـاء 
  :واللغويون

مــا دام املعــىن ال ) دون(قبــل ) مــن( أجــاز ابــن جــين والبطليوســي وضــع البــاء مكــان فقــد -
 .يتغري

) دون(يــدخل علــى  ":، قــال الزبيــدي)دون(ذكــر اللــسان والتــاج أن البــاء تــدخل علــى  -
 .دون" /ًمن والباء قليال

 ".قرض بدون ربح أو فائدة: القرض احلسن: "قرض/جاء يف املعجم الوسيط -

 :البلغاء احملدثنيوممن استعملها من 

وهــذا هــو الــذي عنــه األمــر ): "١٠٣إعجــاز القــرآن (مــصطفى صــادق الرافعــي قــال يف  -
 ".باملعروف وال يكون بدونه البتة

: ًنقـال عـن األمـري شـكيب أرسـالن قولـه) ٤١حتـت رايـة القـرآن (ونقل الرافعي يف كتابه  -
ان الكتابـــة حنـــو إتقـــ: عـــن". [بـــل هـــو مـــصدر الـــشيء بـــدون نظـــر إىل أي اعتبـــار آخـــر"

  ].مكي احلسين.د: العلمية
  ممدوح خسارة.د: العضو

لمعنــى نفــي مــا بعــدها وعــدم  )بــدون(، و)مــن دون(، و)دون: (جــواز قــولهم :قــرار اللجنــة - ٤
 ".دخل القائد الحرب دون سالح ومن دون سالح وبدون سالح: مشاركته كأن يقال

 :قرار المجلس - ٥
قرار المؤتمر : - ٦

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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)١٧٢(  
  )من غير(، و)دون(
  

، "سافر دون أن خيربنـا: "يف حنو قوهلم) دون(ِّ خيطئ بعضهم استعمال كلمة :سألةالم - ١
 ".سافر من غري أن خيربنا: "والصواب عنده

إىل املــصدر املــؤول ) دون(بإضــافة " ســافر دون أن خيربنــا: " مثــل قــوهلمجــواز: االقتــراح - ٢
 ).من غري(مبعىن 

 : يف النحو- أ:التعليل - ٣
  :ذلك قول الشاعر، ومن )قبل(ظرف مبعىن ) دون(

ا      قريب ولكن دون ذلك أهوال  فيا دارها باحلزن إن مكا
ويفيـد . هـو سـافر قبـل أن خيربنـا" سـافر دون أن خيربنـا: "فيكون معـىن املثـال

  .نفي اإلخبار
  .ومبعان أخر، ولكن يف تراكيب مغايرة) غري(مبعىن ) دون(نعم، قد تأيت 
ًظرفــــا مالزمــــا لإلضــــاف) دون(َّوملـــــا كانــــت  ة، فإضــــافتها إىل املــــصدر الــــصريح ً

سـافر : "يقـال" سافر دون علمنـا: "فكما يقال. كإضافتها إىل املصدر املؤول
: حنـــو..وأمـــا دون فظـــرف: "٣/١٤٧جـــاء يف النحـــو الـــوايف ". دون أن يعلمنـــا

" قدمت للقريب كامل العون دون تقصري، وأوليته صادق الرعايـة دون إمهـال"
 .لِّأي دون أن أقصر ودون أن أمه

  :  يف االحتجاج-ب
  )ديوانه: (قال الفرزدق

   قضائهادونشفاء من احلاجات   أرحين أبا عبد املليك فما أرى  
  )١٣/٢٤ديوانه : (وقال عروة بن حزام

  َّوخلفي هوى قد شفين وبراين   لقائهدونأمامي هوى ال نوم   

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
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ويلحــظ إضــافتها إىل املــصدر الــصريح، ومــا يــضاف إىل الــصريح يــضاف إىل 
  .لاملؤو
  :  يف االستئناس-ج

دون بــل ال يكــون مــع اجلملــة الواحــدة : "٢/١٣وردت يف اخلــصائص  •
 ".أن يرتدد الكالم وتتكرر فيه اجلمل

 ٢/١٠٧".  التصريحدونالتلويح واإلمياء : "ًوفيه أيضا •
إين : قــــال أســــامة بــــن زيــــد: "٩/١٧٦ويف املــــسند اجلــــامع البــــن حــــزم  •

 ".فتحهً أن أفتح بابا أكون أول من دونألكلمه 
ًأو يقول شيئا من قبـل : " ويف اإلحكام من أصول األحكام البن حزم •

 ".نفسه دون أن يوحى إليه
ــــم أن يــــسلكوها : "١/٥٣ويف املقاصــــد احلــــسنة للــــسخاوي  • فــــاألوىل 

 ".أن يعرضوا عنهادون متوكلني على اهللا يف بلوغ ما يأملون 
قــه دون يــصل إليــه بــذلك ح: "١/٤١٦ويف كتــاب اإلميــان البــن تيميــة  •

 ".ِّأن يوفقه
 ).من غري(مبعىن ) دون أن(وكل العبارات السابقة جاءت فيها 

ممدوح خسارة.د: العضو
إلــــى ) دون(بإضــــافة " ســــافر دون أن يخبرنــــا: " مثــــل قــــولهمجــــواز: قــــرار اللجنــــة - ٤

 ).من غير(المصدر المؤول بمعنى 
 :قرار المجلس - ٥
 :قرار المؤتمر - ٦
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)١٧٣(  
  )لقانونيالسن ا(ال ) السن القانونية(

    
َمبعىن العمـر الـذي جييـز ملـن بلغـه ممارسـة ) السن القانوين(َيشيع يف استعمال بعض الكتبة عبارة   

مؤنثــة، وجيــب أن ) الــسن(حقوقــه املدنيــة وتأديــة واجباتــه املقابلــة، وهــو تركيــب غــري صــحيح، ألن كلمــة 
  ".السن القانونية: "تطابقها صفتها يف التأنيث، فالصواب أن يقال

ــــسان العــــربجــــاء   ــــسن واحــــدة األســــنان: " يف ل ــــن ســــيده...ال ــــضرس، أنثــــى: اب ــــسن ال ويف ".ال
  .، ومثله يف املعجم الوسيط وغريه"مقدار العمر مؤنثة يف الناس وغريهم..السن: "القاموس احمليط

ممدوح خسارة.د: العضو
: قرار اللجنة -  ).ّالسن القانوني(ال ) ّالسن القانونية: (الصواب

:قرار المجلس - 
 :ر المؤتمرقرا -
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)١٧٤(  

  ّاألسياد جمع سيد          
  

َأسـياد"علـى " ِّسـيد"ُجيمع الناس يف زمننا كلمة : المسألة -١ كـان العـرب : ً، فيقولـون مـثال"َ
ّالنقــاد يغلطــون ذلــكّ؛ لكــن بعــض البــاحثني وأســياد العــامل ّ، حبجــة أن هــذا اجلّ ّمــع ممــا مل ينتــه ّ

  ."دةسا"ّإلينا عن العرب؛ وأن املسموع يف مجعه 
  ."سادة"، واألوىل "أسياد"على " ّسيد"جواز مجع : االقتراح -٢
  : التعليل -٣

ّليس فيما انتهى إلينا يف معاجم اللغة وكتب العربية ومـا إليهـا مـن كتـب الـرتاث العـريب مـن 
ٍّكالم العلماء واملصنفني ما يدل يف نص صريح أو إشارة واضـحة علـى جـواز مجـع  ّ ِّسـيد"ّ َ "

ًاعـــا أو قياســـا مس" أســـياد"علـــى  ّدر علـــى أن مجـــع هـــذه الكلمـــة علـــى ّوتـــدلنا تلـــك املـــصا.ً
ا جتمع أيضا على صحيح فصيح بال" سادة" ً خالف؛ وأ ّ، وأن مـن "سيائدة"، و"َسيائد"ّ

ّولعل الصحيح أن األخري مجع مجع، ًمجعا آخر هلا" سادات"ّالعلماء من يعد  ّ.  
َعلى أن مثة من قدر َّ ّ ويف كلتـا احلـالتني . "ِّسـيد"ال مجـع " سـائد" لــ ًمجعـا" سـادة" أن يكـون ّ

ّيـعــــد َ ِفيعــــل"ّذلــــك أن مجــــع . ًّ هــــذا اجلمــــع شــــاذا مــــن حيــــث القيــــاسُ  عنــــد ِّوعليــــه ســــيد- "َ
َفـعلة"على  -اجلمهور ،ّشاذ" َ

                                                          

ٍ فـيعال ال جيمع على فـعلة، إمنا بابه اجلمع الـساملّألن  ََِ َ ًَ ومجـع . ْ
ََفـعلــة"علــى " فاعــل" ًال أن يكــون صــحيحا، ون مــن القيــاس إال يكــو" َ ّممــا اعتلــت " ســائد"ّ ّ

  .١)(عينه

 
ـ ١٩٨٤، ١ دار املأمون للرتاث ـ دمشق، ط،بدر الدين القهوجي وبشري جوجيايت. احلجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، تح: ًانظر يف ذلك مثال)١

، ٤٨١ـ٥/٤٨٠، ١٩٩٩
)

، ؛ احملكم واحمليط األعظم، ابن سيدة١/٢٣٧، ١٩٩٦، ١دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط، املخصص، ابن سيدة
 عبد الغفور عطار، دار العلم .، تح، الصحاح، اجلوهري)سود (٢٠٠٠،٨/٦٠٢، ١ هنداوي، دار الكتب العلمية ـ بريوت ط عبد احلميد.تح

، لسان العرب، ابن ١١٢ )سود(، ١٩٨٧ومي، مكتبة لبنان ـ بريوت ، ، الفي، املصباح املنري٢/٤٩٠)سود(، ١٩٩٠، ٤، طللماليني ـ بريوت
، تاج العروس، ٩/١٤٤ أمحد اخلراط، دار القلم ـ دمشق،.، تح، الدر املصون، السمني احلليب٢٣٠ـ٣/٢٢٨)سود(ريوت،  ـ ب، دار صادرمنظور

، جممع اللغة العربية يف القاهرة ، املعجم الوسيط٢٢٥ ـ ٢٢٤) سود(، ١٩٩٢،عبد العزيز مطر، مطبعة حكومة الكويت.  د.، تح٨الزبيدي، جـ 
 . ١/٤٦١)سود( ،٢٠٠٤، ٤روق الدولية، ط، مكتبة الش
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ِّعلــى أن ذلــك كلــه مــن أي َّ ّوممــا . "أســياد"علــى " ِّســيد" وجــه أتيتــه لــيس شــهادة بنفــي مجــع ّ
ًمع استعماال صرحيا ال لبس فيهِّيؤكد ذلك أن جتد بعض العرب يستعمل ذلك اجل ً.  

َّقال الراجز غيالن بن احلريث الربعي يف املسور بن ع   :٢)(مرُ
ْيا مسور بن عمر بن عباد ّ ِ َ َ َُ ْ

ْد املصرين وابن األسيادّيا سي    ِ َ َ ِ َْ
ِ َ  

ا لعمـر بـن عبـداهللا بـن ، ويل أمـور البـصرة وأحـداثه عمـر مـن رجـال القـرن الثـاينُواملسور بـن
  . عبد العزيز

ّوهـذا الـشاهد الـذي انتهـى إلينـا مـن زمـن االحتجـاج يـدل غـري شـك علـى أن مجـع  ٍّ " ِّسـيد"ّ
  . من الصحيح الفصيح القدمي" سيادأ"على

ٌّوللنظـــر والتحقيـــق أن يـــسم هـــذا اجلمـــع بأنـــه شـــاذ يف ا ّ َ ّألن اســـتعماله  ؛الســـتعمال والقيـــاسِ
ًقليــــل جــــدا، بــــل نــــادر" ســــادة"بالنــــسبة إىل اجلمــــع اآلخــــر املــــشتهر  ّ علــــى " ِفيعــــل "َ؛ ومجــــعٌ

ّ؛ لكـــن ذلـــك عنـــد التأمـــل ال بعيـــد مـــن القيـــاس" أفعـــال" ـــذا اجلّ ، مـــع يف دائـــرة املنـــعُيلقـــي 
َويسوغ وصمه بالغلط؛ وإن خلع على اجلمع املشهور  ْ ُ ، ّيـة االسـتعمالما له مـن مز" سادة"ّ

  .وفضيلة االشتهار
ِلعــل يف مجــع : ولقائــل أن يقــول ؛ ًنظــرا إىل مجــع شــريف علــى أشــراف" دأســيا"علــى " ِّســيد"ّ

ـــد والـــشرف، وهـــو فيـــه ّألن األصـــل يف الـــسي ، فيكـــون مـــن حاضـــرادة معـــىن الـــسؤدد أي ا
  .ل الشيء على ما مبعناه أو نظريهباب مح

ّفكــان حظــه مــن  ،ةب لــه االنتــشار يف األزمنــة التاليــمل يكتــ) أســياد(ّعلــى أن هــذا اجلمــع 
  :ّتئناس الدالة على ذلك االستعمالومن شواهد االس. ًاالستعمال قليال

 يف كتابــه )هـــ٦١٥ت( جــاء يف بعــض األدعيــة الــيت ســاقها موفــق الــدين بــن عثمــان -
، الـسالم عال، السالم عليكم يا أسياد املـالالسالم عليكم يا جواهر ال" :)مرشد الزوار(

  .٣)("..السالم عليكم سالئل األكارمعليكم ينابيع املكارم، 
  :٤)()هـ٦٦٨ت(قطعة زجلية أليب احلسن الششرتي ويف  -

                                                           
.٨/٢٤٠، ١٩٩٦، ١رياض زركلي، دار الفكر ـ بريوت، ط. ّسهيل زكار، ود.  د.، تحمجل من أنساب األشراف، البالذري) ٢ )
نانية ـ القاهرة، دار املصرية اللب، الّأيب احلرم مكي بن عثمان الشارعيمرشد الزوار إىل قبور األبرار، موفق الدين أبو حممد بن عبد الرمحن، ابن الشيخ ) ٣

.١/٢٥٣ ،هـ١٤١٥، ١ط
)
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  َارضوا عليهم باجتهاد    العشرة هم األسياد  
ً واسـتمر مالكـا للموصـل نيفـا وأربعـني سـنة ...: ")هــ٧٤٩ت(مـري وقال ابـن فـضل الع - ًّ ّ

ّسوى ما سبق من االستيالء والتحكم من أيام    .٥)("..أسياده نور الدين وأرسالن شاهّ
 جـــائز -هعلـــى شـــذوذه وندرتـــ-" أســـياد"علـــى " ّســـيد"ّمـــن ذلـــك كلـــه يبـــدو لـــك أن مجـــع 

  .فصيح
  ّعبد الناصر عساف . دالعضو 

  ".سادة"، واألولى "أسياد"على " ّسيد"جواز جمع  :قرار اللجنة -٤
  
  : قرار المجلس -٥
  :قرار المؤتمر -٦

                                                 

                                                                                                                                                                                     
.٤١٩ ،٢٠٠٨ ،١ط ، دار الثقافة ـ الدار البيضاء،سعيد أبو الفيوض. ين اإلدريسي، أحممد العدلو. ، عين به دديوان أيب احلسن الششرتي) ٤ )
، حوادث سنة ٢٠١٠ ، ١ـ بريوت ، طّية ، دار الكتب العلم مهدي النجم.، تح٢٧ مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ابن فضل العمري، ج )٥

.١٥٧ص =  هـ٦١٩
)
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)١٧٥(  

  ِّشيق وشائق
  

ِّشيق وشيقة( يشيع يف الكتابة استعمال كلمة :المسألة-١ مبعىن جذاب وممتع، وخيطئها بعـضهم ) ِّ
).شائق( هذه الداللة يف اللغة، والصواب عندهم هو ألنه ليس للكلمة

ِّشـــيق وشـــيقة: "جـــواز قـــوهلم: االقتـــراح -٢ مبعـــىن شـــائق وشـــائقة، أي جـــذاب ممتـــع تتـــشوق إليـــه " ِّ
 .النفوس

 : يف املعاجم- أ:التعليل -٣
ًشــاقين حبهــا شــوقا : "تــاج العــروس - أي [ِّهــاجين فهــو شــائق، وذلــك مــشوق : ُّ

ِّوالشيق ككيس]. مشتاق إليه ِشيوق( املشتاق، وأصله :ِّ ْ ِفيعل(على ) َ َ.( 
: َِّّوالـــشيق..َومـــا يـــشوق اإلنـــسان جبمالـــه وحـــسنه. املـــشتاق: الـــشائق: "الوســـيط -

 ".املشتاق
ًيعين مـا يروقـه وجيعلـه مـشتاقا، وهـو " َما يشوق اإلنسان جبماله وحسنه: "فقوله -

 .املراد
  : يف الصرف-ب

ِفيعـل(صفة مشبهة على وزن ) ِّشيق( ِفيعـل(ين بنـاء ومـن معـا) ْ معـىن فاعـل مثـل ) ْ
ِّســــيد ومعنــــاه ســــائد، وطيــــع ومعنــــاه طــــائع ِّأي إن شــــيق ميكــــن أن حتمــــل معــــىن . ِّ

  .، وهو اجلذاب املمتع)شائق(
. ِّوورد أن الــشيق هــو املــشتاق، واملــشتاق صــفة تــصلح اســم فاعــل واســم مفعــول

فكلمــة وعلــى هــذا . أي مبعــىن مــن يقــع منــه االشــتياق، ومــن يقــع عليــه االشــتياق
بـــصفتها اســـم مفعـــول ) مـــشتاق(وإذا قيـــل إن . تـــصلح للفاعـــل واملفعـــول) ِّشـــيق(

ــــرور أي أن يقــــال ــــه: (ِّحتتــــاج إىل مكمــــل باجلــــار وا ، فــــاجلواب إن )مــــشتاق إلي
ًاشتاق فعل الزم ومتعد أيضا، جاء يف الوسيط " رغبت نفسه إليـه: اشتاقه وإليه: ٍّ
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افاملــشتاق هــو مــا رغبــت إليــه الــنفس وهــو مــا  أمــا أن ذلــك قــد يــؤدي إىل . جيــذ
مـــشتاقة : "لـــبس فالقرينـــة هـــي الـــيت تفـــرق بـــني املعنيـــني كمـــا يف قـــول أمحـــد شـــوقي

َّفاملشتاقة اليت تشوق إليها، واملشتاق الذي تشوق، والعكـس " تسعى إىل مشتاق َ ُِّ
  .ممكن

  : يف االستئناس-ج
ولــه فيهــا ): "١/٨] (مـن القــرن الثــامن[ جـاء يف املقتــىن يف ســرد الكــىن للــذهيب -

  ".ِّتعبريات رائعة وألفاظ شيقة
ولـــــه يف ذلـــــك مقامـــــات : "١/٤٩٥ وجـــــاء يف الـــــوايف بالوفيـــــات للـــــصفدي يف -

  ".ِّشيقة
لقبـــــــول : "١/٤٨ وجـــــــاء يف الـــــــضوء الالمـــــــع للـــــــسخاوي يف رســـــــالة التوحيـــــــد -

  ".ِّمعلومات غري متناهية من طرق حمصورة شيقة إىل لذائذ غري حمدودة
وقــد عــربت : "٢٢/٨٠ التحريــر والتنــوير للطــاهر بــن عاشــور  وجــاء يف تفــسري-

  ".ِّعن هذا املعىن عائشة بعبارة شيقة
 أوردهــا املعجــم األساســي الــصادر عــن املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم -

  .جبامعة الدول العربية
  . أوردها معجم اللغة العربية املعاصرة-
أي " َما يشوق اإلنسان جبماله وحـسنه " مبعىن-كما ذكرنا– وأوردها الوسيط -

  .يروقه ويعجبه
ممدوح خسارة.د: العضو

ِّشيق وشيقة: "جواز قولهم: قرار اللجنة -٤ بمعنى شائق وشـائقة، أي جـذاب ممتـع تتـشوق " ِّ
 .إليه النفوس

 :قرار المجلس -٥
  :قرار المؤتمر -٦
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)١٧٦(  

َْعلية القوم(   )ََِّعلية القوم(ال ) ِ
  

مبعـــىن أصـــحاب الرفعـــة والـــشرف " ََِّعليـــة القـــوم: " مـــن املتحـــدثني عبـــارةيـــشيع علـــى ألـــسنة كثـــري  
َْفعلة(على وزن " َِْعلية القوم: "منهم، وهو خطأ، وصوابه ِ.(  

َوعليـــة النـــاس وعليـــتهم، مكـــسورتني، : "فقـــد جـــاء يف التـــاج   َْ ِْ أي ] يعـــين العـــني مكـــسورة فيهمـــا[ِ
َّجلتهم وأشرافهم َوعلية مجع علي كصبـية و. ِ َْ ِ ّ

َِ ّصيب، أي شريف رفيعِ   .عال"/َ
ّعلـــي(فهـــي مؤنـــث ) ََِّعليـــة(أمـــا   

َعليـــة القـــوم: "وعلـــى هـــذا فقـــوهلم. ، أي الـــشريفة الرفيعـــة)َِ هـــم " ِ
  .فرتكيب خاطئ" ََِّعلية القوم"أشرافهم، أما 

  ممدوح خسارة.د: العضو
َْعلية القوم(الضبط الصحيح للعبارة هو  :قرار اللجنة  -  ).ََِّعلية القوم(ال ) ِ

:ار المجلسقر - 
:قرار المؤتمر - 
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)١٧٧(  
ْالعهر( ْالعهر(و) ِ ْالعهر(ال ) َ ُ(  
  

ْالعهــر(يــستعمل بعــض املتحــدثني كلمــة    ِّوخيطئهــا بعــضهم ألن . بكــسر العــني، مبعــىن الفجــور) ِ
ْالعهــر(الــصواب عنــدهم  واســتعمال املتحــدثني صــحيح فالكلمــة مكــسورة احلــرف األول . بــضم العــني) ُ

  .وهو العني أو مفتوحتها
َعهـــر املـــرأة كمنـــع، ويف املـــصباح كتعـــب وقعـــد : "جـــاء يف تـــاج العـــروس َ

ِ َ َ َ َ َ َ َ ِأي عهـــر وعهـــر[َ َ ًعهـــرا ] ََ ْ َ
َأي عهر وعهر" [َّبفتح فسكون، ويكسر وحيرك َ ْ ِ.[  

َ َ
ٌ ٌ

َّعهــر املــرأة كمنــع عهــرا ويكــسر وحيــرك : "وجــاء يف القــاموس احملــيط َ ً ْ َ ََ َ َ َ َأي عهــر وعهــر[َ َ ْ َ، وعهــارة ]ِ
ُوعهورا وع َّأتاها ليال للفجور، أو اتبع الشر وزىن أوسرق]: أي العني واهلاء[ ًهورة بضمهما ًُ ً"

ْالعهر: "ويف الصحاح ْالزىن، وكذلك العهر، واالسم العهر بالكسر: َ ِ َ َ."
بــــضم املــــيم بــــل بفتحهــــا وكــــسرها، وإن كــــان الفــــتح للمــــصدر والكــــسر ) ُالعهــــر(إذن مل تــــرد كلمــــة 

.لالسم
ةممدوح خسار.د: العضو

َالعهر والعهر: "الصواب أن يقال : قرار اللجنة -  .بكسر العين وفتحها، أما الضم فخطأ" ِ
:قرار المجلس - 

 :قرار المؤتمر -
 

  دمشق) ٣٢٧(ب . ص/ ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧٣٣٣٦٣: سـفكال/  ٠٠ ٩٦٣ ١١ ٣٧١٣١٠٣: اتفـالھ
 sy.gov.arabacademy.www  : المـوقـع على الشـابكة/ sy.net@mla :البريـد اإللكتروني

  

١١١



א א א
  مجمع اللغة العربية

   

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  
ACADÉMIE DE LA LANGUE ARABE  

  
  :رقمال

  
No: 

 
  

)١٧٨(  
  )ِغيرة(ال ) َْغيرة(

    
َّبكــــسر العــــني مبعــــىن احلميــــة واألنفــــة، وهــــو خطــــأ، ) ِغــــرية(يــــستعمل بعــــض املتحــــدثني كلمــــة   

  .بفتح الغني) َغرية(والصواب هو 
ًغـرية وغيـارا(غـار الرجـل علـى امرأتـه، واملـرأة علـى بعلهـا تغـار : " لسان العـربجاء يف   َ َوغيـور )..َ

َّفعول من الغرية وهي احلميـة واألنفـة َ بكـسر الغـني فهـي ) ِالغـرية(أي إن الغـني يف الكلمـة مفتوحـة، أمـا " َ
  "َيغار على وطنه غرية الرجل على زوجته: "مصدر هيئة من غار يغار، كأن يقال

ممدوح خسارة.د: ضوالع
: قرار اللجنة -  ).ِغيرة(ال ) َغيرة(َّالضبط الصحيح للكلمة بمعنى الحمية واألنفة هو 

:قرار المجلس - 
:قرار المؤتمر - 
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)١٧٩(  
َكابد وتكبد ََّ  

  
َّمبعـىن حتمـل األمـر ) َّتكبـد(َّ يـشيع بـني الكتـاب واملتكلمـني اسـتعمال الفعـل :المسألة -١

ِّمبــشقة، وخيطئــه بعــضهم  نــه لــيس هلــذا البنــاء مــن الفعــل هــذا املعــىن فيمــا ورد منــه يف ألَّ
 .املعاجم اللغوية

َكابد األمر، وتكبد األمر: "جواز قوهلم: االقتراح َّ .مبعىن قاساه وعاناه" َ ٢ -  
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

ُتكبــــد اللــــنب وغــــريه:" لــــسان العــــرب • معانــــاة : ومكابــــدة األمــــر..َخثــــر: َّ
َمــشقته، وكابــدت األمــر َتكبــدت األمــر: ويقــال..َّ قاســيت شــدتهإذا: ُ ُ َّ :

َوتكبد الفالة..ُقصدته َإذا قصد وسطها: َّ ًوكابد األمر مكابدة وكبادا..َ ِ ً َ :
 ).٤/البلد (﴿لقد خلقنا اإلنسان يف كبد﴾ : ومنها قوله تعاىل" قاساه

ًكبده يكبـده كبـدا: "تاج العروس • ْ ِ ُ َ َقـصده كتكبـده، وكبـد الـربد القـوم: َ ُ َ ََ َّ :
َلــــيهم وضــــيق مــــن الكبــــد، وهــــي الــــشدة والــــضيق، أو أصــــاب َّشــــق ع َّ
 "أكبادهم

َوتكبـــــد األمـــــر..غلـــــظ وخثـــــر: َّتكبـــــد: "الوســـــيط • ِقـــــصده، وتكبـــــدت : َّ َّ َ
َالــــشمس الـــــسماء َّوتكبـــــد . َقـــــدر عليهــــا: َّوتكبـــــد الفــــالة. ْتوســــطتها: ُ

 ".َّحتمله مبشقة: األمر
َتكبـــد"قـــوهلم :  يف الـــصرف-ب عظمـــه، َمبعـــىن أصـــاب وســـط الـــشيء وم" َّ

ولــذا . َالــذي مــن معانيــه وســط الــشيء ومعظمــه) ِالكبــد(مــأخوذ مــن 
َفالتكبـــــد هـــــو إصـــــابة وســـــط الـــــشيء ومعظمـــــه وهـــــذا مـــــا وردت بـــــه . ُّ

فقــــد ذهــــب إىل ) ُّحتمــــل املــــشقة(أمــــا مــــن ذهــــب إىل معــــىن . املعـــاجم
وكـذا فعلـت العـرب . الـذي معنـاه املـشقة والعنـاء) َالكبـد(اشتقاقه من 

ـــذا املعـــىن ) َالكبـــد(مـــن ) َفاعـــل( علـــى بنـــاء )َكابـــد(عنـــدما اشـــتقت 
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ًومــع أن هــذا البنــاء يفيــد املــشاركة غالبــا إال أنــه هنــا ال يفيــدها . ًأيــضا
  ).َالكبد(بل يفيد املالبسة مع اسم املعىن وهو 

َتكبد: "إذن قوهلم   َتفعـل(ًال يعدو أن يكون اشتقاقا على بنـاء " َّ مـن ) َّ
ومــــن املعــــروف أن مــــن معــــاين . ةالــــذي هــــو املــــشقة واملعانــــا) َالكبــــد(
َتفعــــل( َاالتــــصاف بالــــشيء أو مالبــــسته حنــــو) َّ مــــشى علــــى : َّترجــــل: َ

َرجليــه، مــن الرجــل، وجتمــل إذا تكلــف اجلمــال، وتــروح إذا أخــذ ريــح  َّ ََّّ َ ِّ
َّغــريه، وختلـــق إذا اختــذ خلقـــا، وتعــىن األمـــر ً َّتكلفــه علـــى مــشقة، هـــو : َّ

  .مأخوذ من العناء وهو املشقة والتعب
  : يف االستئناس-ج

َّمحــل وكلــف(مبعــىن ) دَّكبــ(َّ أقــر جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة الفعــل - َّ (
َّوعد ذلك مـن قبيـل ". َّجيشنا كبد العدو خسائر فادحة: "ل له بقوهلمَّومث

  ).٤/٨٣األلفاظ واألساليب . (تكملة املادة اللغوية
َّمبعىن محل وكلف املتعدية إىل) َّكبد(وإذا أجيزت   مفعولني فمطاوعه هـو َّ

َّكبـــد جيـــشنا العـــدو : "وعليـــه يـــصح أن يقـــال. ٍّوهـــو متعـــد لواحـــد) َّتكبـــد(
َّتكبــد العــدو خــسائر : "بــأن يقــال) َّتكبــد(وجيــوز مطاوعــه " خــسائر فادحــة

  ".فادحة
ممدوح خسارة.د: العضو

َكابد األمر، وتكبد األمر: "جواز قولهم: قرار اللجنة - ٤  َّ .بمعنى قاساه وعاناه" َ
:ار المجلسقر - ٥ 

 - ٦  :قرار المؤتمر
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)١٨٠(  
  َّال بد وأن

  
واملـصدر املـؤول ) َّال بد(َّيشيع يف أساليب الكتاب املعاصرين زيادة الواو بني : المسألة - ١

َّال بــد وأن األمــر مهــم: "َّبعــدها مــن أن والفعــل أو أن ومعموليهــا، كــأن يقــال ال "، أو "َّ
مثــل هــذا الرتكيــب، ويــرى أن الــصواب ِّ، وخيطــئ بعــضهم زيــادة الــواو يف "َّبــد وأن حتــضر

 .حذفها
َّواملـصدر املـؤول بعـدها مـن أن والفعـل أو أن ) َّال بـد(جـواز زيـادة الـواو بـني : االقتراح - ٢

َّبد وأن األمر مهم:ومعموليها يف مثل قوهلم ال  " ".َّال بد وأن حتضر"أو " َّ
لرتكيـب فحـسب،  أصـل املـسألة هنـا هـو جـواز زيـادة الـواو، لـيس يف هـذا ا-أ: التعليل - ٣

 .بل وفيما ورد عن العرب
واملعــروف أن هــذه مــن مــسائل اخلــالف بــني الكــوفيني والبــصريني ، ولكــن اجلــدل يــدور 

ــا ﴿: مــن ســورة الزمــر) ٧٣(َمث حــول ورودهــا يف اآليــة  حــىت إذا جاؤوهــا وفتحــت أبوا
وتكـون الـواو ) فتحـت(هـل هـو ) إذا(، وكان اخلـالف حـول جـواب ﴾وقال هلم خزنتها

ُحــىت إذا جاؤوهــا صــادفوا الثــواب الــذي وعــدوه : دة أم أن اجلــواب حمــذوف والتقــديرزائــ
ا   .وفتحت أبوا

ا وردت يف اآلية  من السورة ) ٧١(وعلى هذا ذهب الكوفيون إىل زيادة الواو بدليل أ
ـــــا﴿: نفـــــسها حمذوفـــــة يف قولـــــه تعـــــاىل اإلنـــــصاف . ﴾ حـــــىت إذا جاؤوهـــــا فتحـــــت أبوا

٢/٤٥٩.  
فلمـا جهـزهم جبهـازهم ﴿: مـن سـورة يوسـف) ٧٠(لكـوفيني أن اآليـة ومما يعـضد رأي ا

فلمـا جهـزهم جبهـازهم وجعـل ﴿:  وردت بقـراءة عبـد اهللا﴾جعل السقاية يف رحل أخيه
  .﴾السقاية يف رحل أخيه
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، وكـــذا ابـــن قتيبـــة )٢/٥٠معـــاين القـــرآن (ويـــرى الفـــراء أن الـــواو زائـــدة يف هـــذه اآليـــات 
وذكـر آيـات الزمـر "  يكـون الكـالم كأنـه ال جـواب لـهوواو النسق قـد تـزاد حـىت: "يقول

  )٢٥٤-٢٥٢تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة. (والصافات
  ):٩٨:ديوانه(قول ابن قتيبة يف بيت امرئ القيس ) ٢٣٤(ونقل اهلروي يف األزهية 

  ْبنا بطن خبت ذي غفاف عقنقل    فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى  
ــــذكر مثــــل ذلــــك يف). انتحــــى: أراد( ةوي ــــات مــــشا ــــواو .  أبي ــــسمي اهلــــروي هــــذه ال وي

ا لكان الكالم تاما) املقحمة"(   ".ًألنه لو مل جتئ 
ــا بقولــه) ٤٧٤-٤٧٣املغــين (ويؤيــد ابــن هــشام يف  ] مــن أنــواع الــواو[والثــامن : "زياد

ٌواو دخوهلــا كخروجهــا، وهــي الزائــدة، أثبتهــا الكوفيــون واألخفــش ومجاعــة، ومحــل علــى 
ا وقال هلم خزنتهاحىت إذا جا﴿: ذلك  ﴿: ، بدليل اآلية األخـرى﴾ؤوها وفتحت أبوا

ــا هــي عاطفــة والزائــدة الــواو يف : وقيــل)...٧١الزمــر .(﴾حــىت إذا جاؤوهــا فتحــت أبوا
  ".هي الزائدة) وقال( أي الواو يف ﴾وقال هلم خزنتها﴿

  . يف اآلية نفسها﴾وقال هلم خزنتها﴿: إذن هو يثبت زيادة الواو يف قوله تعاىل
  :والزيادة ظاهرة يف قوله: "ويؤكد ما استنتجناه من كالم ابن هشام قوله

الس كلها   فإذا وأنت تعني من يبغيين    َولقد رمقتك يف ا
ا يف قوهلم يف الصالة   ".ربنا ولك احلمد: "ًومما ال ميارى فيه كثريا زياد

ِّفإذا رجحت زيادة الواو يف املواضع السابقة، فال ضري يف جتويز ز ا بعد ُ   ).َّال بد(ياد
  :ورد يف الكتب التالية:  يف االستئناس-ب

:٤/١٨١لسان امليزان البن حجر العسقالين - 
فمـن رام اجلمـع بـني ):  ه٥٨٨(قال علي بـن عبـد اهللا الزاغـوين الفقيـه احلنبلـي "

 هؤالء َّال بد وأن خيالفعلم األنبياء عليهم السالم وبني علم الفالسفة بذكائه 
  "وهؤالء

.٢/١٠٠عبارة نفسها يف ميزان االعتدال للذهيب ال - 
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ـــــوم القـــــرآن للزركـــــشي  ] مـــــن األفعـــــال[ِإن املطـــــاوع ): " ه٧٩٤(الربهـــــان يف عل
َواملطاوع، 

- 
".يف أصل املعىن  ال بد وأن يشرتكا 

ال بــــد وأن وهكــــذا شــــأن كــــل دولــــة : "١/٢٩٣وجــــاء يف تــــاريخ ابــــن خلــــدون  -
". فيها عوارض اهلرم بالرتف والدعة يعرض

ًوصــــنَّف حنــــو مئــــة ومخــــسني كتابــــا : "٢/٨٩)  ه٩١١( الوعــــاة للــــسيوطي بغيــــة -
ًمطــوال وخمتــصرا، واملختــصر منهــا  ً  علــى مــا ال يوجــد يف غــريه ال بــد وأن يــشتملَّ

 ".من حتقيق وحترير لقاعدة واستنباط دقيق
واعــرتض عليـه اإلمـام فخــر الـدين الـرازي بــأن : "١/٣٧خمتـصر املعـاين للتفتـازاين  -

". له فاعل الفعل  أن يكونال بد و
فكـان خيطـر ببـايل وأنـا مـريض أن اهللا تعـاىل : "٢/٢٠١معجم األدباء للحموي  -

". بالعافية  َّال بد وأن مين
عثــرات [وإمنــا نالتــه : "٢/٧٢املثــل الــسائر يف أدب الكاتــب والــشاعر للموصــلي  -

". يف زمن من األزمنة ، ونيلها إياه ]الدهر ال بد وأن يقع
فــال ريــب أن مــن أراد بالظــاهر : "٢/٧٦مريــة البــن تيميــة وجــاء يف الرســالة التد -

". له تأويل خيالف ظاهره هذا  ال بد وأن يكون
ال بـد ًفالتمسوا نـورا يـدل علـى أن األنـوار : "٤/٣٢٤إحياء علوم الدين للغزايل  -

".ً أصلها يف الدنيا مث يزداد يف اآلخرة إشراقا وأن يتزود
وال يتسلــسل : "١/٢٠٧)  ه٦٠٦ (وجــاء يف احملــصول يف علــم األصــول للــرازي -

ال بد وأن ينتهي". بل 
ً" مشروعا -  ال بد وأن يكون وهذا : "١/٤٣

واعلـم أن دالئـل : "ً مكررا بضع عـشرة مـرة منهـا١/٢٥٨٦تفسري الفخر الرازي  -
". من أمور حمسوسة التوحيد والعلم والقدرة والرمحة واحلكمة  ال بد وأن تكون

وأن الـــذي متثـــل بـــه يف هـــذا : "١٢/٢٧٩فـــتح البـــاري البـــن حجـــر العـــسقالين  -
". من جنس ما دخل يف احلكم املذكور املقام  ال بد وأن يكون
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وتكــرر هــذا الرتكيــب حنــو ألفــي مــرة يف كتــب مــا بعــد عــصر االحتجــاج وكتــب  -
 .املعاصرين

  .٤/٢٨٦أقرها جممع القاهرة يف األلفاظ واألساليب  -
  ممدوح خسارة.د:  العضو

والمـــصدر المـــؤول بعـــدها مـــن أن ) َّال بـــد(او بـــين جـــواز زيـــادة الـــو: قـــرار اللجنـــة - ٤
َّبــــد وأن األمــــر مهــــمال  ":َّوالفعــــل أو أن ومعموليهــــا فــــي مثــــل قــــولهم َّال بــــد وأن "أو " َّ

 .َ، واألولى عدم زيادة الواو"تحضر
:قرار المجلس - ٥ 
 

 

:قرار المؤتمر - ٦
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)١٨١(  
ْيـنعى( ِينعي(ال ) َ َ(  

  
، وهــــو خطــــأ، )يعلــــن وفــــاة(باليــــاء، مبعــــىن ) يَينعــــ(َّيــــشيع يف اســــتعمال بعــــض الكتــــاب الفعــــل   

مفتوح العني يف املضارع، وهو من الباب الثالث ) نعى(باأللف املقصورة، ألن الفعل ) ينعى(والصواب 
َمثــل فــتح يفــتح وســعى يــسعى وكــل ماكانــت عينــه مفتوحــة يف املاضــي واملــضارع فهــو حلقــي العــني أو . ََ

ًنعى امليت ينعاه نعيـا ونعيـا ونعيانـا: " يف لسان العربجاء). نعى(الالم إال بعض شواذ ليس فيها  ً ًُ َِّ إذا : َ
َأذاع موته وأخرب به وإذا ندبه   .وكذا يف سائر املعاجم" َ

مفتــوح العــني يف املــضارع، ومعــروف أن عــني املــضارع يف ) َفعــل يفعــل(مــن بــاب ) نعــى(والفعــل   
ُالعربية تضبط مساعا، ومل يسمع عن العرب غري الفتح يف عني   . هذا الفعلً

  ممدوح خسارة. العضو د                
  ).ينعى: (خاطئة، والصواب) ينعي(كلمة : قرار اللجنة -
 :قرار المجلس -
  :قرار المؤتمر -
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)١٨٢(  
َنفد ونـفذ َ َ ََ ِ  

  
نفـذت البـضاعة مـن : "، كقوهلم)انتهى(مبعىن ) ََنـفذ(َّيستعمل بعض الكتاب واملتحدثني الفعل   
ُنفــدت البــضاعة: "خــاطئ ألن االســتعمال الــصحيح لــه هــو، بالــذال، وهــو اســتعمال "الــسوق بالــدال " َِ

  .وكسر الفاء
ًنفــد الــشيء، بالكــسر، نفــادا: "جــاء يف الــصحاح   َ ُ

َوأنفدتــه أنــا، وأنفــد القــوم أي ذهبــت .. َفــين: ِ ُ
َأمواهلم، واستنفد وسعه ُ   "أي استفرغه: َ

ًنفد الشيء كسمع ينفد نفادا ونفدا: "ويف القاموس احمليط   ًْ َ ِ : وأنفـده هـو..َفين وذهـب] بالدال [ِ
  "َأفناه كاستنفده

مـــــا : معنـــــاه: "، قـــــال الزجـــــاج)٤٣لقمـــــان (ِ﴿مـــــا نفـــــدت كلمـــــات اهللا﴾ : ْويف التنزيـــــل الكـــــرمي  
  "ِانقطعت وال فنيت

ُنفــذت أي جــزت، وقــد : اجلــواز، تقـول: النفــاذ: "بالــذال، فهـو كمــا يف تــاج العـروس) ََنـفــذ(أمـا    ُُ ْ َ
ُنـفــذ ينفــذ  َّخمالطــة الــسهم جــوف الرميــة وخــروج طرفــه مــن الــشق : والنفــاذ. ًنفــاذا كــالنُّفوذ] اءبــضم الفــ[َََ

  "اآلخر
ُنفذت أي جزت: " ويف لسان العرب   ُُ ْ ُوقـد نـفـذ ينفـذ . َ بالـذال وفـتح الفـاء يف املاضـي وضـمها [َََ

ًنفاذا أو نفوذا] يف املضارع   "جواز الشيء واخللوص منه: ويف احملكم..اجلواز: و النفاذ..ًُ
َنفــد ينفــد بالــدال وكــسر الفــاء يف املاضــي وفتحهــا يف املــضارع مبعــىن انتهــى : يقــال: اخلالصــةو   ِ

ُينتهي، و نـفذ ينفذ    .مبعىن جاز واخرتق) بالذال وفتح الفاء يف املاضي وضمها يف املضارع(َََ
  ممدوح خسارة.د: العضو

َنفد ينفد بمعنى انتهى ينتهي ُنـفذ ينفذ و  .ِ ََ : يقال: قرار اللجنة بمعنى جاز واخترقَ - 
 :قرار المجلس -
  :قرار المؤتمر -
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)١٨٣(  

  ها أنا وها أنذا
  

ألن هــا ) هــا أنــذا(، ويــرون أن الــصواب هــو )هــا أنــا(ِّخيطــئ بعــضهم عبــارة : المــسألة -١
.التنبيه ال تدخل إال على اسم اإلشارة

ري دون اسـم اإلشـارة أي دخـول هـا التنبيـه علـى ضـم" هـا أنـا: "صـحة قـوهلم: االقتراح - ٢
 .َخمرب عنه

 : يف النحو-أ:التعليل - ٣
َْمــن املعلــوم أن هــا التنبيــه تــدخل علــى أمســاء اإلشــارة إال مــا قـبــل كافــه  •

وأنه جيوز أن يفـصل بـني هـا التنبيـه واسـم اإلشـارة بـضمري املـشار إليـه . الم
ِها أنا ذا، وها أنت ذي، وها حنن أوالء: (مثل ِ.( 

:ولكن مما جاء يف كتب النحو • 
ا تدخل  - ﴿ هـا أنـتم أوالء : على ضمري املخرب عنه باسم اإلشارة حنوأ

م وال حيبـــونكم﴾  وقيـــل إمنـــا هـــي داخلـــة علـــى ). ١١٩/آل عمـــران(حتبـــو
َُّاســـم اإلشـــارة فقـــدمت، فـــرد بنحـــو ِّ آل (﴿هـــا أنـــتم هـــؤالء حـــاججتم ﴾ : ُ

). أوالء(ألنه يفضي إىل أن مثـة هـاءي تنبيـه يف اسـم اإلشـارة ) ٦٦/عمران
  ).١/٥٨، واجلىن الداين ٤٥٦مغين اللبيب (
وتدخل على مجلة ليس فيها اسم إشارة، كما يفهم من متثيـل الغالييـين  -

".ها إن الوقت قد حان: " بقوله١/١٢٩هلا يف جامع الدروس العربية 
:مما جاء يف كتب االحتجاج • 

جــاء يف شــعر عــصر االحتجــاج ومــا بعــده أن هــا التنبيــه قــد تــدخل علــى 
  :اسم اإلشارة، ومن ذلكضمري خمرب عنه بغري 
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 الكامـــــل للمـــــربد -٥٧٥احلماســـــة البـــــصرية : (قـــــال أبـــــو كبـــــري اهلـــــذيل -
٧١٧(

ٍولوعا فشطت غربة دار زينب ُ ً َّ ً   ُفها أنا أبكي والفؤاد قريح  َُ
  )٥٤ديوانه : (وقال سحيم -

ُها أنا دون احلبيب يا وجع  لو كان يبغي الفداء قلت له
  :ُومما يستأنس به •

  )١٢١٤:٣ديوانه : ( قال ابن الرومي-
ُمل شعرا يف سوقة ورئيس    ِّها أنا املنذر احملذر من يظ ً  

  )١٤٦ديوانه : ( وقال ابن زيدون-
َّال ينم الواشي الذي غرين ِ   ها أنا يف ظل الرضى نائم    َ

  )١٦٢/٣٩٥: ( وقال أبو حيان األندلسي-
  ًوناثرا للدر ها أنا جامع  ًأيا الفظا بالسحر ها أنا سامع

  )٥٦٩/٦٣٣ديوانه : (ن محديس الصقلي وقال اب-
  ُّها أنا يف القسم للسها ثان    يا ثاين البدر يف تكامله

  )٦٩ديوانه : ( وقال الثعاليب-
ٌيا واحدا يف احلسن ها أنا واحد ٍيف احلـــــــزن أصـــــــلى حـــــــر نـــــــار     ً َّ ْ ُ

  َمضمر
  :ومما جاء يف منثور كالمهم دخوهلا على اجلملة الفعلية •
َّأنه ردها (َّتقدم يف حديث الغامدية : "١١/٤٠١ جاء يف فتح القدير -  

هـــا قــــد : حـــىت يـــستغين فرجعـــت، مث جـــاءت بـــه ويف يـــده كـــسرة وقالـــت
  )".ُفطمته

 يف حـديث احلـارث ٢/٣٧٢ وجاء يف خمتصر تـاريخ دمـشق البـن منظـور -
: فدعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسـعد بـن زرارة فقـال: "الغطفاين

  ".تكم عن قوس واحدةها قد تعلمون أن العرب قد رم
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علــــى دخوهلــــا علــــى ) ٣/٢٦٣جــــامع الــــدروس العربيــــة (َّ ونــــص الغالييــــين -
  ".ُها قد رجعت: "َّومثل هلا وله) قد(املاضي املقرون بـ 

  ممدوح خسارة.د: العضو
دون اسـم اإلشـارة أي دخـول هـا التنبيـه علـى " ها أنا: "صحة قولهم :قرار اللجنة - ٤

 .َضمير مخبر عنه
:قرار المجلس - ٥ 
:قرار المؤتمر - ٦ 
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)١٨٤(  
  الوزارة بمعنى الهيئة اإلدارية التنفيذية العليا لقطاع من قطاعات الدولة، 

  وبمعنى مجلس الوزراء والحكومة
اهليئــة : ََمبعنـيــني أوهلمــا) الــوزارة( يــشيع يف العربيــة املعاصــرة اســتعمال كلمــة :المــسألة - ١

احلكومــة أي جملــس : انيهمــااإلداريــة التنفيذيــة العليــا لقطــاع مــن قطاعــات الدولــة، وث
 .الوزراء

.وليس للكلمة هذه الداللة يف املعاجم العربية
مبعــىن احلكومــة أو جملــس الــوزراء، ومبعــىن ) الــوزارة(جــواز اســتعمال كلمــة : االقتــراح - ٢

 .اهليئة التنفيذية العليا لقطاع من قطاعات الدولة، وإضافة هذه املعاين إىل املعجم
 : يف املعاجم- أ:التعليل - ٣

ُالـــوزير حبـــأ ل: "لـــسان العـــرب • َ ُاحلبـــأ[َ ُجلـــيس امللـــك وخاصـــته: ََ َّ امللـــك ] ُ
َوالــــوزارة والــــوزارة ، . وحالتــــه الــــوزارة... الــــذي حيمــــل ثقلــــه ويعينــــه برأيــــه ِ

 .والوزير املوازر...والكسر أعلى
حــال الــوزير : َالــوزارة والكــسر أعلــى. ًصــار وزيــرا لــه: َوزر لــه:" الوســيط •

زر وخاصـــة امللـــك، ورجـــل الدولـــة الـــذي خيتـــاره املـــؤا: والـــوزير. ومنـــصبه
ًرئــيس احلكومــة للمــشاركة يف إدارة شــؤون الدولــة خمتــصا جبانــب منهــا، 

 ".وزراء وأوزار. كوزير العدل ووزير املالية، ج
بـــــأي مـــــن الــــــداللتني ) ِالــــــوزارة(والواضـــــح ممـــــا ذكــــــر أن املعـــــاجم مل تـــــورد 

  .الشائعتني هلا يف هذا العصر
، جـــــاء علـــــى بنـــــاء )َََوزر(ارة مـــــصدر مـــــن الفعـــــل ِالـــــوز:  يف الـــــصرف-ب
  .، وهو مصدر قياسي يدل على حرفة، فال خالف فيه)ِفعالة(
هــي إعانــة امللــك أو األمــري ) الــوزارة(املعــىن القــدمي لكلمــة :  يف الداللــة-ج

أمــا الداللــة احلديثــة هلــا فهــي إعانــة ويل األمــر . علــى اإلطــالق دون حتديــد
 شـؤون الدولـة، وهـي شـؤون متعـددة كالـشأن ومؤازرته يف إدارة جانـب مـن
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ًاملـــايل مـــثال وتـــنهض بـــه وزارة املاليـــة، والـــشأن التعليمـــي وتـــنهض بـــه وزارة 
ــــــيم ــــــة والتعل ــــــضمن يف املعــــــىن القــــــدمي، ولكــــــن . الرتبي َّفــــــاملعىن احلــــــديث مت

ُبالتخــصيص ال بــاإلطالق، فــالوزير هــو بالداللــة احملدثــة مــؤازر ومعــني ويل  ُ
ا، األمر أو رئيس الدول َّة يف شأن حمدد مـن شـؤون الدولـة ال يف كـل شـؤو

فمـا طـرأ علـى الكلمـة هـو ختـصيص . وذلك بعد أن تشعبت هذه الشؤون
الداللــــــة أو تقييــــــدها بــــــالعون واملــــــؤازرة جبانــــــب معــــــني مــــــن مهــــــام الدولــــــة 

ا   .وخدما
وإذا كانـــت الـــوزارة بالداللـــة احملدثـــة تطلـــق علـــى هيئـــة إداريـــة تنفيذيـــة عليـــا 

ً األمـــر يف شـــأن مـــن شـــؤون الدولـــة، فـــإن هلـــا معـــىن آخـــر حمـــدثا ُتعـــاون ويل
جملــس (ًأيــضا وهــو الداللــة علــى احلكومــة كاملــة جبميــع وزرائهــا، أي علــى 

ـــــوزراء ـــــوىل ) ال ـــــذي يت ـــــه-ال ـــــة -مبجمـــــوع وزارات ـــــف شـــــؤون الدول  إدارة خمتل
ال يعنـــون بـــالوزارة وزارة بعينهـــا " اجتمعـــت الـــوزارة: "ومهامهـــا، ففـــي قـــوهلم

ـــــا جملـــــس الـــــوزراء أي كاخلارجيـــــ ة أو الداخليـــــة فحـــــسب، وإمنـــــا يعنـــــون 
  ً.احلكومة أيضا

  :َّومما سبق يتبني أنه صار لكلمة الوزارة يف العربية املعاصرة داللتان
َّهي هيئة إدارية تنفيذية عليـا تعـني ويل األمـر يف جانـب معـني مـن : األوىل ُِ

  .شؤون الدولة كوزارة العدل أو االقتصاد
  .كومة أي كل الوزراء الذين يتألف منهم جملس الوزراءاحل: والثانية

ممدوح خسارة.د: العضو
بمعنــــى الحكومــــة أو مجلــــس ) الــــوزارة(جــــواز اســــتعمال كلمــــة : قــــرار اللجنــــة - ٤

الوزراء، وبمعنى الهيئة التنفيذية العليا لقطاع من قطاعات الدولة، وإضافة هذه 
 .المعاني إلى المعجم

:قرار المجلس - ٥ 
:قرار المؤتمر - ٦  
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