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 نحو إتقان الكتابة باللغة العربية

 aselouf@yahoo.frأسلوف : من إعداد

لقد كانت نيتي تتجه نحو مشاركة ثالثة في موقع فضاء الموظف الجماعي، بدراسة تخص 
فعال، إلى أن استوقفني موضوع ها لجماعات الترابية، وقد باشرت العمل عليموضوعات ا إحدى

 وهذه الدراسة ، وهو األخطاء الشائعة التي ابتليت بها كتاباتنا،سواء منها الوثائق اإلدارية أ
 . ،أم وسائل اإلعالم السمعية البصريةالصحف

وقد آثرت المشاركة بهذا الموضوع المهم،معتمدا في مجمله، بتصرف، على كتاب الدكتور 
مع إدراج بعض األخطاء الشائعة من كتاب ،"إتقان الكتابة باللغة العربية " بعنوانمكي حسني ، 

 وقد اخترت". معجم تقويم اللغة و تخليصها من األخطاء الشائعة " بعنوانالدكتورة هال أمون،
. األخطاء التي تتداول كثيرا و متفق عليها 

، بالكتب التي تخص مجال اللغة إن شاء اهللو سأمد اإلخوان المسؤولين عن الموقع قريبا 
العربية، من أخطاء شائعة و إمالء و صرف و أساليب إنشائية و معاجم، باإلضافة إلى بعض 

.   الكتب الوارد ة في هذه الدراسة

mailto:aselouf@yahoo.fr
mailto:aselouf@yahoo.fr
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 األخطاء الشائعة

 الصواب الخطأ
 (لف)ثـ إف . (ال تدخبلف عمى المنفية)السيف وسوؼ ال تدخبلف إال عمى جممة ُمْثَبتة سوؼ لف أذىب

المتيف ىما أيضًا تدالف عمى  (سوؼ)و (السيف)ىي لَنْفي المستقبؿ، فبل حاجة إلى 
. المستقبؿ
. لف أذىب: قؿ إذف
  ..(سوؼ ال أذىب): ، وال(!سوؼ لف أذىب): وال تقؿ

 

ىو الُحب : والوْجد. (تظاىر أو َأْوَىَمَؾ بالوجد: أي)أرى مف نْفسو الوْجَد : َتواَجَد فبلفٌ َتواَجَد 
ِِ السياؽ)الشديد أو الحزف  . (عمى َوْفِؽ

. عمى الطبلب الحضور إلى الُمدرَّج األوؿ في الساعة كذا: قؿ إذف
. (...عمى الطبلب التواجد): وال تقؿ
. يوجد الحديد في الطبيعة بكثرة: وقؿ

. (...يتواجد الحديد في الطبيعة): وال تقؿ
... ُيستخرج الحديد الموجود: وقؿ

  .(...!يستخرج الحديد المتواجد): وال تقؿ

 
" جعؿ فيو الخيَر والبركة: بارؾ اهلُل الشيَء وفيو وعميو: "(المعجـ الوسيط)جاء في مبروؾ 

مباَرٌؾ فيو، ولكف األئمة َتَجوَّزوا حينًا فحذفوا الصمة في كثير : األصؿ]. فيو مباَرؾ
. [مف أسماء المفعوؿ، اصطبلحًا، وىذا مثاؿ عمى تجوزىـ

برؾ عمى . "(فعٌؿ الـز)." أناَخ في موضٍع َفَمِزَمو: َبَرَؾ البعيرُ : "(الوسيط)وجاء في 
. أي ُمواَظٌب عميو!! فاألمر مبروؾ عميو" واظب: األمر
. نجاحؾ مبارؾ: ُقْؿ إذف
. (نجاحؾ مبروؾ): وال تقؿ
. بيُتؾ الجديد مبارؾ؛ وزواجؾ مبارؾ: وقؿ

  .(مبروؾ): وال تقؿ
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فاِطمّي، وفي : (فاِطمة)فتقوؿ في . إذا َنَسْبَت إلى ما ُختـ بتاء التتنيث، حذفَتيا وجوباً ىاتؼ خميوي 

. مكّْي: (َمكَّة)
ذا َنَسْبَت إلى ما ُختـ بياء ُمَشدَّدة مسبوقة بحرفيف، مثؿ َعِدّي؛ َنِبّي؛ خمّية؛ ُأمّية، : وا 

َعَدِوّي؛ َنَبِوّي؛ َخَمِوّي، : حذفَت الياء األولى وفتحت ما قبميا وَقَمْبَت الثانية واوًا، فتقوؿ
... ُأَمِويّ 

. ىاتؼ َخَمِويّ : ُقْؿ إذف
  .(ىاتؼ خميوي): وال تقؿ

 
. اسـ اإلشارة" ذا+ "كاؼ التشبيو + التنبيو " ىا= "ىكذا إّف ىكذا أشياء 

والعربي ال يقوؿ !" إف ِمثؿ ذا أشياء: "كمف يقوؿ..." إّف ىكذا أشياء : "فمف يقوؿ
!! ىذا

وواضٌح جدًا لمف يّمـ باإلنكميزية أو الفرنسية أف ىذا التركيب الشنيع ىو ترجمة حرفية 
: لمتركيبيف

"Such things are "... و"de telles choses sont "...
. إف أشياء كيذه: إف مثؿ ىذه األشياء، أو: ُقْؿ إذف
. (إف ىكذا أشياء): وال تقؿ

: استعمااًل صحيحاً  (ىكذا)وفيما يمي نماذج مف استعماؿ كممة 
.... ىكذا قالت العرب- 

:... لمنيي، كاف المعنى ىكذا (ال)فإذا كانت - ... 
ال َفْميْسُكت-  ! ىكذا َفْمَيُقْؿ َمف يقوؿ وا 
! ولكنو مع ذلؾ يجيء فيُمُو خطًت، ألنو ال يريد أف يجيء إال ىكذا- 
  ...وىكذا دواليؾ- 

ال تكرر في جممة واحدة كمما 
مرتيف في جممة واحدة، عمى غرار التركيب  (كّمما)مف أخطاء المترجميف استعماليـ 
كمما تعمقَت في القراءة واالطبلع، كمما زادت : "الفرنسي أو اإلنكميزي، نحو قوليـ

كمما ?: وفي التْنزيؿ العزيز. الثانية (كمما)والصواب حْذؼ ." حصيمُتؾ مف المعرفة
. ?دخؿ عمييا زكرّيا المحراب َوَجَد عندىا ِرزقاً 

. كمما زاد اطبلُعؾ، اتسعت آفاقؾ: يقاؿ
ـُ المرء، قؿَّ انتقاُده لآلخريف: ويقاؿ ! كمما زاد ِعم

: وقاؿ أحمد شوقي يصؼ العروبة ولسانيا
ُأمٌَّة ينتيي البياُف إلييا وتؤوؿ العموـُ والعمماُء 
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  كمما حثَّت الِركاَب ألرٍض جاور الرشُد أىَميا والذكاءُ 

 
وقد تبيف لي مف اطبلعي عمى . شبو جممة ركيكة جدًا شاعت شيوعًا واسعاً  (بالتالي)بالتالي 

: كثير مف المقاالت العممية أف الصواب أف يحّؿ محّميا ما يناسب المقاـ مما يمي
َـّ يّتضح  ؛ لذا؛ وعمى ىذا؛ وبذلؾ؛ إذف؛ أْي؛ وِمف َث ـّ ؛ الخ/ نجد / ِمف َث ... نرى أفَّ

َـّ ): ولمفائدة أقوؿ اسـ يشار بو إلى المكاف البعيد بمعنى ىناؾ، وىو ظرؼ ال  (َث
َـّ )أما . ويوقؼ عمييا بالياء (َثمَّةَ )يتصرؼ، وقد تمحقو التاء فيقاؿ  فيو حرؼ  (ُث

ُثمََّت، : وتمحقو التاء المفتوحة فيقاؿ. عطؼ يدؿ عمى الترتيب مع التراخي في الزمف
  .ويوقؼ عمييا بالتاء

 
مجيئيا ظرفًا َتَضمَّف معنى الشرط، وشرطو وجوابو ِفْعبلف  (لّما)ِمف َأوُجو استعماؿ وبما أّف 

. لّما جاء خالٌد أكرمتو: ماضياف، نحو
: وعمى ىذا يمكف القوؿ. فإذا كاف الجواب جممة اسمية، وجب اقترانيا بالفاء

. ولما كنا أنجزنا العمؿ، وجب إعداد تقرير عنو· 
 (...بما أننا أنجزنا): وال يقاؿ. ولما كنا أنجزنا العمؿ، َفَعمينا إعداد تقرير عنو· 
... ولما كاف التابع ع مستمرًا، كاف باإلمكاف· 
... فإننا نستنتج/ ولما كاف التابع ع مستمرًا، استنتجنا · 
... فإنو يجب أف/ ولما كاف التابع ع مستمرًا، وجب أف يكوف · 
... ولما كاف التابع ع مستمرًا، فكٌؿ مف التابعيف المذكوريف· 

. إذا كاف جممة اسمية (لّما)وال بّد مف الفاء في جواب 
، ألف ىذا التركيب دخيؿ عمى العربية، وركيؾ جدًا، وال (....بما أف التابع ): وال يقاؿ
  .ُمَسوّْغ لو

 
َـّ  : يقاؿ عمى الصواب. (َكُمؿ، اكتمؿ)ىذا الفعؿ معناه َت

َـّ بناُء ىذه المدرسة في ·  . 12/4/1990َت
. يحتاج فعؿ الشرط إلى جواٍب يتُـّ المعنى بو· 
. ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب· 
ـّ ·  َـّ أمٌر بدا نقُصُو َتَرقَّْب زوااًل إذا قيؿ َت إذا َت

. َلَما فسد المعنى وال تغيَّر (تـّ )بداًل مف  (اكتمؿ)ونبلحظ أننا لو وضعنا 
يتـ جمب الفحـ مف المناجـ، ويتـ تخزينو في المستودعات، ثـ : "ومف الشائع أف يقاؿ
أف  (يتـ)ويكفي ليتضح فساد التركيب وسوُء استعماؿ ." يتـ حرقو في األفراف
!! (يكتمؿ)يستعاض عنو بػ 
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. (بالبناء لممجيوؿ)... ثـ ُيحرؽ... وُيخزف... ُيجمب الفحـ: والصواب أف يقاؿ
. عوضًا عف البناء لممجيوؿ (َحَدثَ )أو  (جرى)ويمكف أحيانًا استعماؿ فعؿ 

 مف يـو 12نذّكر بتف اجتماع المجمس سيتـ في الساعة : "جاء في كتاب رسمي
، وسيتـ تحديد مكاف االجتماع قبؿ نياية دواـ يـو السبت في 18/12/1994 األحد

18/12/1994 ".
  ...وسُيحّدد مكانو قبؿ... االجتماع سُيعقد في الساعة : ... والصواب

 
تشاَبَيا : تشاَكبلَ : "وجاء." ىيئة الشيء وصورتو: الشكؿ: "(المعجـ الوسيط)جاء في الشكؿ 

." وتماَثبلَ 
. أي عمى مثالو: ىذا عمى شكؿ ىذا. الشّْْبو والِمْثؿ: الشكؿ: "(لساف العرب)وجاء في 

." أي مف َضْربو ونحوه: ىذا ِمف شكؿ ىذا. أي مثمو في حاالتو: فبلٌف شكُؿ فبلف
." شاكؿ كؿّّ منيما صاحبو: تشاكؿ الشيئاف: "وجاء فيو أيضاً 

مف : ىذا مف شكؿ ذاؾ." "أي مثمو: ىذا شكمو: "لمزمخشري (أساس الببلغة)وجاء في 
." جنسو

: استعمااًل صحيحاً  (شْكؿ)وفيما يمي أمثمٌة عمى استعماؿ كممة 
: (المعجـ الوسيط)جاء في 

." صفة لممادة الصمبة عندما توجد عمى شكؿ دقائؽ صغيرة: (في الكيمياء)المسحوؽ "
ُمولة" قطعة مف الحديد مستديرة أو ذات أضبلع، جوفيا ُمَسنَّف في شكٍؿ : الصَّ

." حمزوني
." ما ُجمع منو عمى شكؿ كرة أو أسطوانة: الُكبَّة مف الغْزؿ"

: لمجاحظ (البخبلء)وجاء في كتاب 
(. 23ص )والناعـ مف كؿ ففٍّ والّمباب مف كؿ شكؿ ... · 
(. 31ص )وليس ىذا الحديث ألىؿ مرو، ولكنو مف شكؿ الحديث األوؿ ... · 
(. 45ص)وليس ىذا الحديث مف حديث المراوزة؛ ولكنا ضممناه إلى ما ُيشاكمو ... · 

.ل وْللنتأّم ل اآلل ولأماذل ونموليةل وهلأآلل فليل ولكالل ليمًال
. األصؿ في الكبلـ أف يكوف منثورًا، إلبانتو مقاصد النفس بوجٍو أوضح وكمفة أقؿ· 
. (!بشكؿ أوضح: لـ يقؿ)
عمى : لـ يقؿ). إرساؿ التخّيؿ عمى وجٍو قّمما يخرج عف اإلمكاف العقمي والمادي... · 

 (...شكٍؿ قمما
. والكتابة التي مف ىذا الوجو... وكاف أكثر ما يستعمؿ في الخطابة واألمثاؿ و... · 
المساكيف ). إف حياة الغنّي عمى ىذا الوجو ال تكوف إال موتًا عمى طريقة الحياة... · 

( 33/لمرافعي 
ليس في األرض شيء مف خير أو شر غير ما يمـز لبناء ىذا التاريخ األرضي ... · 
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( 220/المساكيف لمرافعي ). عمى الوجو الذي يتفؽ مع بناء اإلنساف
: (جائراً )تستعمؿ في أيامنا ىذه استعمااًل  (شكؿ)كممة 

: فيقوؿ بعضيـ
: والصواب

ُغيّْر المخطط بشكؿ كامؿ *
غّير المخطط تغييرًا كامبًل 

ُعدّْلت الخطة بشكؿ مدىش *
عدلت الخطة تعديبًل مدىشًا 

تتبايف بشكؿ ممحوظ ... *
بدرجٍة ممحوظة / تتبايف تباينًا ممحوظاً 

ازداد المعّدؿ بشكؿ ممحوظ ... *
بقْدٍر ممحوظ /ازداد المعدؿ ازديادًا ممحوظاً 

الصحيح / يعمؿ بالشكؿ المطموب *
الصحيح / يعمؿ عمى الوجو المطموب 

ِجدّّْي / بطيء / يعمؿ بشكؿ سريع *
ِبِجّد / ببطء / يعمؿ بسرعة 

دائـ / بشكؿ موضوعي *
عمى الدواـ / دائمًا / بموضوعية 

ذكي / بشكؿ سمس *
بذكاء / بسبلسة 

يؤكد بشكؿ قوي *
يؤكد بقوة 

بشكؿ عاـ *
عمى العمـو / عمومًا / بوجٍو عاـ 

بشكؿ رئيسي *
بالدرجة األولى / في المقاـ األوؿ 

 
: َشكَّؿ الشيءَ : "(المعجـ الوسيط)جاء في . (الشكؿ)ليذيف الفعميف صمة وثيقة بكممة َشكَّؿ وَتَشكَّؿ 

." الفنوف التشكيمية: َصوَّره؛ ومنو
: ولكف." َتَصوَّر وَتَمثَّؿ: ُمطاوع َشكَّمو، وَتَشكَّؿ الشيءُ : َتَشكَّؿ: "وجاء فيو أيضاً 
: يقوؿ بعضيـ

: والصواب
ىذه القواعد تشكؿ محور البحث 
ىذه القواعد ىي محور البحث 
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وىي في الحالتيف تشكؿ أدوات ىامة 
. وىي في الحالتيف أدوات ىامة

... تشكؿ ىذه الطريقة إنجازاً 
ُتعّد ىذه الطريقة إنجازًا 

الوقود الذي ُيَشكّْؿ المصدر ... 
... الوقود، وىو المصدر...

بصرؼ النظر عف َتَشكمُّو في المفاعبلت 
... بقطع النظر عف تكّونو

إف الحقف ال يشّكؿ خطرًا كبيرًا 
  العظيـ/ إف الحقف ليس بالخطر الشديد 

." ُمْنَفَرُج ما بيف كؿ شيئيف، والجمع خبلؿ: الَخَمؿُ : "(المعجـ الوسيط)جاء في مف خبلؿ 
اهلل الذي ُيرِسؿ الرياَح فتُثيُر سحابًا فيبُسُطو في السماء ?: وجاء في التْنزيؿ العزيز

. الَمَطر: الَوْدؽ. ?كيؼ يشاء ويجعُمو ِكَسفًا فترى الَوْدَؽ يخرُج مف خبللو
: وقاؿ البحتري يصؼ طموع الشمس

حتى َتَبدَّى الفجُر مف جنباِتو كالماِء يممُع مف خبلؿ الطُّْحُمِب 
. (الخضرة عمى وجو الماء اآلِسف": الطحمب"عائد ِلمَّيؿ، و" جنباتو"الضمير في )

: عمى الحقيقة (مف خبلؿ)ىذاف نموذجاف مف استعماؿ 
: عمى المجاز (مف خبلؿ)وفيما يمي أمثمة عمى استعماؿ 

: قاؿ أمير البياف، األمير شكيب أرسبلف· 
نما أْلمُح مف خبلؿ الكتابات التي يجود بيا بعض أدباء الوقت َمْنِزعاً " ..." وا 
: وقاؿ األستاذ الدكتور عبد الكريـ اليافي· 
ما مف : (محيط المحيط)نتابع نشر مستدركات األب الكرممي عمى " إما مباشرًة، وا 

( 54مجمة التراث العربي، افتتاحية العدد )." (البستاف)خبلؿ َنْقد الكرممي لمعجـ 
(: 31عبقرية المغة العربية، ص )وقاؿ األستاذ محمد المبارؾ في ُكتيّْبو · 
ف في دراسة العربية وتفّيميا تفّيمًا عميقًا، كشفًا عف شخصيتنا وترسيخًا لعروبتنا، " وا 

بؿ إلنسانيتنا، ألننا مف خبلؿ ألفاظيا وقوالبيا عرفنا أنفسنا وعرفنا اإلنسانية، بؿ 
." عرفنا الكوف واهلل

(: 58نحو وعٍي لغوي، ص )وقاؿ الدكتور مازف المبارؾ في كتابو · 
إنو ال بّد مع الصمود، مف البحث الموضوعي الذي يتناوؿ خصائص المغة، "... 

" . عف محاسف ما يقاؿ، أو مساوئ ما يراد- مف خبلليا - ويكشؼ 
(: 25/نيج الببلغة )وقاؿ الدكتور صبحي الصالح، في مقدمتو ِؿ · 
أف يميط - مف خبلليا - وما أردت بتعميقاتي ىذه نقدًا وال تجريحًا، ولكني وددُت "

." القراء المثاـ عف سّر اىتمامي الشديد بالفيرس األوؿ
استعمااًل جاَنَبو  (مف خبلؿ)وفيما يمي نماذج متخوذة مف كتابات عممية، اسُتعمؿ فييا 
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ال بد مف أف يمّر حّؿ ىذه المشكمة بإدارة أفضؿ لممصادر، ومعالجٍة جيدة  :التوفيؽ
. بتشخيص سريع (!  ) البدء أآللخك لمضحايا المحتممة، 

.  بتشخيص سريع بد ًالالمحتممة، : ... أقوؿ
 برنامجيا الموضوع لعشر سنوات بتخطيط شامؿ مف أآللخك تقـو ىذه الوكالة · 

. خبلؿ إجراء تقويـٍ مقارف لمصادر الطاقة
... بتخطيط شامؿ نتيجة إجراء تقويـٍ ... تقـو ىذه الوكالة في برنامجيا: أقوؿ
 نشاطيا في ىذا المجاؿ، أف تدّر أآللخك سيتيح ىذا القانوف لممنشآت الروسية، · 

.  مبلييف دوالر في السنة6نحو 
... الروسية، بممارسة نشاطيا في ىذا المجاؿ، أفْ : ... أقوؿ
 أآللخكوىمتستطيع  (كذا)بتنؾ  (كذا)إنيا ُمْعَطَياٌت ميمة، ولكني لست متتكدًا · 

... االدعاء صراحة بتنيا
االدعاء / استنادًا إلييا / ولكني لسُت متحققًا أنؾ تستطيع بناًء عمييا : ... أقوؿ

... صراحة
.  أعماليـ أف الكائنات الحية اختفت تقريباً أآللخك وزمبلؤه  (كذا)وقد تتكد ىوفماف · 

... أف (مف أعماليـ: أو)تتكد ليوفماف وزمبلئو، نتيجة أعماليـ : أقوؿ
عوضًا - وقد تبيف لي مف اطبلعي عمى مقاالت عممية كثيرة أف األصوب أف ُيختار 

: ما يناسب المقاـ مما يمي - (مف خبلؿ)عف 
بػ، في، مف طريؽ، بواسطة، أثناء، باستعراض، انطبلقًا مف، باستعماؿ، بممارسة، 

  ...بفضؿ، بسبب، نتيجة ِؿ، باالستفادة مف، وذلؾ أف، بإجراء، بالرجوع إلى، الخ
ره فيو مؤكَّد: أكَّد الشيَء تتكيداً : "(المعجـ الوسيط)جاء في أكَّد وتتكَّد  . وثَّقو وأحكمو وقرَّ

." اشتد وَتَوثَّؽَ : مطاوع أكَّده، وتتكَّد: تتكَّد
نما يقاؿ(أكَّد عمى الشيء): ال يقاؿ: إذف . (فتتكَّد الشيءُ ! أكَّد الشيءَ ): ، وا 

، ألف الصواب (يجب أف نتتّكد مف حدوث كذا): وعمى ىذا ال يصح أف نقوؿ مثبلً 
يجب أف نتحقؽ حدوث كذا، أو نتيقَّف أو )أو  (يجب أف يتتكَّد لنا حدوث كذا): ىو

. (نسَتْيِقَف حدوَث كذا، أو َنَتوثَّؽ مف كذا أو نستوثؽ منو
/ ىؿ أنت متحقؽ؟ ): ، ألف الصواب ىو(ىؿ أنت متتّكد؟): وال يصح أف تقوؿ

  .(مستيقف؟/ متيقف؟ 
فعمو عمى رغمو، : ويقاؿ. (أي التراب)الرَّغاـ : الرَّْغـ: "(المعجـ الوسيط)جاء في عمى الرْغـ 

." عمى ُكْرٍه منو: وعمى الرغـ منو، وعمى رغـ أْنِفوِ 
. (عمى رغـ كذا، وعمى الرغـ ِمف كذا، وبرغـ كذا، وبالرغـ مف كذا): يقاؿ في العربية

. (ما كنت أحّب أف أحضر، ولكني حضرُت رْغماً ): ويقاؿ مثبلً 
يكوف - لدى استعماليا - في غير ىذه التراكيب التي  (الرغـ)وال تستعمؿ كممة 

أخذ ): معنى الُكْرِه وعدـ الرغبة أو الَقْسِر أو الُمغاَلَبة أو المعاناة ممحوظًا غالبًا، نحو
 (...األب طفمو إلى المدرسة عمى الرغـ منو
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: وفيما يمي نماذج مف استعماالٍت جاَنَبيا التوفيؽ
عمى الرغـ مف أف ىذه المستلة ليست جديدة، ىنالؾ مبلحظات حديثة أثارتيا · 

. األبحاث العممية
... ومع أف ىذه المستلة ليست: أقوؿ
َتَعرُّؼ  (كذا) مجرد فكرة نظرية، لـ يتـّ 1992ورغـ أف المغنيتارات كانت منذ عاـ · 

. (كذا)أوؿ مغنيتار إال مؤخرًا 
. حديثاً / إال أخيرًا ... (لـ َيْحدث َتَعرُّؼ: أو)نظرية، لـ ُيَتَعرَّؼ ... ومع أف: أقوؿ
! العجيب أف خالدًا عمى الرغـ مف فقره كريـ· 

! العجيب أف خالدًا عمى فقره كريـ: أقوؿ
: قاؿ الشاعر

ـَ الظبُي عمى ُحْسِنو كبّل وال الَبْدُر الذي يوصؼ  ما َسِم
الظْبُي فيو َخَنٌس َبيٌّْف والبدر فيو َكَمٌؼ ُيعرؼ 

 (كذا)فإنو ال ُيعدُّ المادة األكثر ... عمى الرغـ مف كوف البموتونيـو مادة سامة· 
... ُسميَّةً 
  .فيو ال ُيَعدُّ أكثر المواد ُسمّْيًَّة عمى األرض... مع أف البموتونيـو: أقوؿ

 
يبيف الشكؿ مخطط : "إذا أدرج مؤلٌّْؼ في مقالو العممي مخططًا مثبًل، َفَمُو أف يقوؿ  (ُمْسبقاً )، (اآلنؼ الذكر)، (أعبله)

..." الجياز المستعمؿ، ويبلَحظ في أعبله وجودُ 
. ىنا عائٌد إلى المخطط، والجممة سميمٌة معافاة (أعبله)الضمير في كممة 

، فالياء ضمير "أعمنت أمريكا أنيا سوؼ تتبع الخيار المذكور أعبله: "أما في العبارة
: وقبؿ أف نذكر وجو الصواب نورد ما جاء في معاجـ المغة. وىذا خطت! ال َمْرِجع لو

" أي في أوؿ وقت يقرب مني، وجاؤوا ُقَبْيبلً : وفعمُت الشيَء آنفاً : "(لساف العرب)ففي 
. بضـّ القاؼ وفتح الباء عمى صيغة التصغير

." أتيتو آنفاً : "(أساس الببلغة)وفي ." َفَعمو آنفًا أو قريباً : يقاؿ: "(المعجـ الوسيط)وفي 
الذي  (َأِنؼَ )جاء في كبلـ العرب ظرؼ زماف، ولـ يشتؽ مف ِفعؿ  (آنفاً )ونرى أف 

الخيار : "وعمى ىذا مف الخطت أف نقوؿ. (واسـ الفاعؿ منو آِنؼ)يعني استنكؼ وَتَنزَّه 
المذكور آنفًا، أو المتقدـ ذكره، ): ، والصواب أف يقاؿ"المذكور أعبله، أو اآلنؼ الذكر

َكَمَثِؿ الذيف مف ?: وفي التْنزيؿ العزيز(. أي المذكور مف قريب )(أو المذكور قريباً 
. ?َقْبِميـ قريبًا ذاقوا َوباَؿ أمِرىـ وليـ عذاب أليـ

. (مجمع القاىرة- المعجـ الكبير ) (وجاؤوا آنفاً . قمت كذا آنفًا وساِلفاً ): ويقاؿ
لساف )ذلؾ أنو جاء في ! (َفَعؿ ذلؾ ُمْسبقاً ): وىناؾ خطت شائع آخر، نحو قوليـ

، "بادروا: َأْسَبَؽ القوـُ إلى األمر(: "الطبعة الثالثة- المعجـ الوسيط )، وفي (العرب
ِفعٌؿ الـز ال يتعدى " أسَبؽَ "ألف " مسبؽ"بعد " إليو"ال بد مف )! فاألمر ُمْسبٌؽ إليو
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نما بالحرؼ . (!بنفسو وا 
. وليس بيف المعنى المعجمي والمعنى المراد بالخطت الشائع المذكور أي صمة

فعؿ ذلؾ - في سياؽ آخر - أو . فعؿ ذلؾ ُمقدَّمًا َوَسَمفاً : والصواب أف نقوؿ
إذا كنَت تعني َقبؿ شيء )ِمف َقْبُؿ / (إذا أردَت َقْبميًَّة غيَر معيَّنة)َقْببًل / ساِلفاً /سابقاً 
. (معيَّف

: ولنا أف نقوؿ مثبلً 

ْنع  . بسرعة (الَقْبِميَّة الصنع: أو)يجري تجميع المباني السابقة الصُّ
. كاف َيتوقع حضوَره فييت لو سمفًا بعض األسئمة· 
ىا ُمقدَّماً / َحضّْرىا! (خطبتؾ/ درسؾ)ال ترتجؿ محاضرتؾ ·  َِ ... َأِعدَّ
... يحتاج ىذا الجياز إلى تسخيف َقبميٍّ ليكوف أداؤه جيداً · 
قبمّيًا / يتطمب ىذا األمر إذنًا سالفاً · 

." أكؿ في اليـو والميمة أكمًة واحدةً : َتَوجَّب فبلفٌ : "(المعجـ الوسيط)جاء في َيَتوجَّب 
. األكمة الواحدة: ومف معاني الوجبة

، وىذا خطت صريح يجب عمينا (يجب)بداًل مف  (يتوجَّب)وقد شاع أخيرًا استعماؿ 
! مكافحتو

: مف حيث المعنى والتعدية، فيقولوف (ينبغي)و (يجب)وال يفّرؽ بعض الناس بيف 
: (المعجـ الوسيط)ولكف، جاء في . أف نفعؿ كذا (!)ينبغي عمينا 

وما ينبغي لفبلٍف أف يفعؿ . َيْحُسف بو وُيْسَتحبُّ لو: ينبغي ِلفبلٍف أف يعمؿ كذا: يقاؿ"
." ال يميؽ بو وال يحُسف منو: كذا

. ?ما كاف ينبغي لنا أْف نتخَذ ِمف دوِنؾ ِمف أولياء?: وفي التْنزيؿ العزيز
والفرؽ بيف التركيبيف والمعنييف واضح . (يجب عمى فبلف، وينبغي لفبلف): يقاؿ إذف
  .وكبير

ما خرجت، ما كّممتو، ما : النافية عمى الفعميف الماضي والمضارع، نحو (ما)تدخؿ  الزاؿ
ما زاؿ، ما يزاؿ، فُيَدؿُّ بيما عمى : وعمى ىذا يقاؿ عمى الصواب. أريد، ما أدري

. ما يزاؿ اليواء بارداً . ما زاؿ اليواء بارداً : اإلثبات وعمى االستمرار، نحو
وال تدخؿ عمى . ال أريد، ال أدري، ال يزاؿ: النافية عمى المضارع، نحو (ال)تدخؿ · 

ال ): وال يقاؿ. (ما جاء فبلف): بؿ (ال جاء فبلف): فبل يقاؿ. الماضي إلفادة النفي
ال يزاؿ اليواء باردًا، أو ما زاؿ : وىذا خطت شائع جدًا، والصواب (زاؿ اليواء بارداً 

. اليواء بارداً 
. ?فبل صدَّؽ وال صمَّى?: مع الماضي لتكرار النفي، نحو (ال)ولكف تستعمؿ · 
ال سمح اهلل؛ ال قدَّر : فيقاؿ. عمى الفعؿ الماضي لتفيد الدعاء، ال النفي (ال)تدخؿ · 

. اهلل؛ ال أراؾ اهلل مكروىًا؛ ال عِدمُتؾ؛ ال زاؿ بيُتؾ عامراً 
وَيسَتبيف ىذا مف السياؽ، . عمى الفعؿ المضارع لتفيد الدعاء أحياناً  (ال)وتدخؿ · 
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! ال تزاؿ عناية اهلل تحرُسؾ: نحو
! ال تزاؿ َسبَّاقًا إلى الخير
... فاهُ / ال َيْفُضِض اهلُل فاَؾ 

. (ما يزاؿ/ ال يزاؿ)بمعنى  (لـ َيزؿْ )يستعمؿ تركيب : مبلحظة
: وفيما يمي نماذج مف أفصح الكبلـ

. ?فما زالت تمؾ دعواىـ حتى جعمناىـ حصيدًا خامديف?
. ?ولقد جاءكـ يوسؼ مف َقْبُؿ بالبّينات فما زلتـ في شٍؾ مما جاءكـ بو?
. ?وال تزاؿ تطَّمع عمى خائنٍة منيـ إال قميبًل منيـ?
. ?ال يزاؿ بنيانيـ الذي َبَنوا ريبًة في قموبيـ?
  .?وال يزالوف يقاتمونكـ حتى َيردُّوكـ عف دينكـ ِإِف استطاعوا?

تكوف ظرؼ زماف بمعنى المفاجتة، وليا صدر : بينما: "(المعجـ الوسيط)جاء في بينما 
." الكبلـ
. ليا الصدارة في الجممة، أي يجب أف تكوف في بدء الكبلـ (بينما)إذف، 
. بينما زيٌد جالس، دخؿ عميو عمرو: يقاؿ

. أحسَف إليؾ زيد بينما أنت أستت إليو: وال يقاؿ
نما يقاؿ أّما أنت : أو)في حيف أستت أنت إليو / أحسَف إليؾ زيد، عمى حيف: وا 
  .(فَتسْتت إليو

راَوَح بيف . عِمَؿ ىذا مرة وىذا مرة: راوح الرُجُؿ بيف العمميف: يقاؿ. فعٌؿ الـز" راَوحَ َتراَوَح 
: ومنو اإليعاز العسكري. ُيعِمؿ ىذا مرة وىذا مرة: ِرْجميو، وبيف جنَبْيو وأمثاؿ ذلؾ

. إذا ُأريَد أف َيمَزـَ الجندُي مكاَنو، ويحرَؾ رجميو بالتناوب ِفْعَؿ الماشي!" مكاَنْؾ، راِوحْ "
وعندئذ  (بار)، 2سـ/ كغ60 و 50راَوَح الضغُط بيف : أف يقاؿ- مجازًا - ويمكف 

!. 60، وتارًة أخرى 50ُيفيـ أف الضغط كاف تارًة 
: ، فيمكف القوؿ60-50أما إذا ُأريَد التعبير عف أف الضغط كاف متغيرًا في المجاؿ 

. 60-50، أو كاف الضغط واقعًا في المجاؿ 60 و 50َتَقمَّب الضغط بيف 
وىو يتتي متعديًا . (أي يشترؾ فيو اثناف فصاعداً )فعٌؿ مف أفعاؿ المشاركة " تراَوحَ "· 

: ويتتي الزماً . تعاقبت عميو: تعاقباه؛ تراَوَحْتو األحقابُ : تراَوَح الرُجبلف العمؿَ : فيقاؿ
. تتعاقباف بو: فبلٌف يداه تتراوحاف بالمعروؼ

، والفاعؿ (تراوح الجوُّ بيف الَحرّْ والَبْرد): مجمع القاىرة أف يقاؿ (!)ومع ذلؾ، أجاز 
تراوح السّْعُر ): والمعنى أنو كاف تارًة حارًا، وتارًة باردًا؛ وأف يقاؿ! الجوّ : ىنا واحٌد فقط

والمعنى أنو كاف ! السعر: ، والفاعؿ ىنا أيضًا واحٌد فقط(بيف االرتفاع واالنخفاض
. تارًة مرتفعًا وتارًة منخفضاً 

كانت : )ما يؤديو قولنا (ِْ 45ِْ و 35تراوحت درجة الحرارة بيف ): فيؿ تؤدي العبارة
؟ (ِْ 45ِْ و 35َتَقمَّبْت درجة الحرارة بيف : أو!! ؟(ِْ 45ِْ و 35درجة الحرارة بيف 
تتراوح درجة : )، عف القوؿ(ِْ 45ِْ و 35تقع درجة الحرارة بيف ): ثُـ أال ُيْغني قوُلنا
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  ؟(درجة الحرارة ىي بيف كذا وكذا: )؟ أو حتى قولنا(ِْ 45ِْ و 35الحرارة بيف 
وال . (شيٌء الفٌت لمنظر): وعمى ىذا تقوؿ. (الِفت)ىو  (َلَفتَ )اسـ الفاعؿ مف الفعؿ  ممفت

. (...الُمْمِفت لمنظر)يصح استعماؿ 
أما ... الذي مف معانيو َأْدَىَش، َحيََّر، َغَمبَ  (َبَيرَ )ىو اسـ الفاعؿ مف  (الباىر)و
: الذي شرحو المعجـ الوسيط كما يمي (َأْبَيرَ )فيو اسـ الفاعؿ مف  (الُمْبِير)

: َأْبَيرَ 
. صار وسط النيار- 1
. تزوََّج كريمًة ماجدة- 2
. جاء بالعجب- 3
. َتَموَّف في أخبلقو- 4
. استغنى بعد فقر- 5

نجاٌح : بيذه المعاني فمو ذلؾ، ولكف ال يصح أف يقاؿ (المبير)َفَمف شاء استعماؿ 
  .(غاِمٌر غالب: أي)نجاٌح باىر؛ ضوء باىر : والصواب. ُمبير، أو ضوٌء ُمبير

: (المعجـ الوسيط)جاء في بعض 
." طائفٌة منو َقمَّْت أو َكُثرت: بعُض الشيءِ "
." َجَعَمو أقساماً : بَعَض الشيَء َيْبَعُضو َبْعضاً "
." َتَجزَّأ: َجزَّأه؛ َتَبعَّض الشيءُ : َبعََّض الشيءَ "

: وفي التْنزيؿ العزيز
. ?قاؿ لِبثُت يومًا أو َبْعَض يـو?
. ?َأَفُتؤِمنوف ببعِض الكتاِب وتكفروف ببعض... ?
. ?وَرَفَع بعَضكـ فوؽ بعٍض درجات?
ْمنا بعَضيـ عمى بعض? . ?تمؾ الرُُّسؿ َفضَّ
ذا خبل بعُضيـ إلى بعض? . ?وا 
. ?وال َتَجسَُّسوا وال َيْغَتب بعُضكـ بعضاً ?

أي بعُضيـ في إْثِر : َوَلَدْت َوَلَدىا عمى رأٍس واحد: "(رأس/لساف العرب)وجاء في 
." بعض

(: 342، 2/328صاحب الكميات )وقاؿ أبو البقاء 
." تستعمؿ ىذه األلفاُظ بعُضيا مكاف بعض"§ 
." ألف َجْمَع األشياِء إدناُء بعِضيا مف بعض"§ 

، فتجازه بعُضيـ، وبعُضيـ "بعض"وقد اختمؼ النحاة في دخوؿ األلؼ والبلـ عمى 
ىذا َفْرُؽ ما : "قاؿ الجاحظ. (البعض)وقد استعمؿ الجاحظ وابف المقفع كممة ! أنكره

." بيف َمْف ُبِعث إلى البعض، وَمف ُبعث إلى الجميع
: (بعض)ويخطئ كثيروف في استعماؿ كممة 

فيقولوف 
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انضموا إلى بعضيـ البعض § 
شؾَّ المدعووف ببعضيـ البعض § 
ستؿ الناُس بعَضيـ البعض § 
غضبوا مف بعضيـ البعض § 
لطباعتيا بجوار بعضيا البعض § 
ليطبعيا مفصولًة عف بعضيا البعض § 
أقواس متداخمٌة ضمف بعضيا البعض § 
خمؼ بعضيما البعض " سطر جديد"نستخدـ َحْرفي § 
ِجْرماف سماوياف يدوراف حوؿ بعضيما § 

 :و الصواب

انضـ بعُضيـ إلى بعض 
شؾ بعُض المدعّويف في بعض § 
شؾ المدعووف بعُضيـ في بعض : أو
ستؿ الناُس بعُضيـ بعضًا § 
غضب بعُضيـ مف بعض § 
لطباعة بعِضيا بجوار بعض § 
لطباعتيا بعِضيا بجوار بعض : أو
ليطبعيا مفصواًل بعُضيا عف بعض § 
أقواٌس متداخٌؿ بعُضيا في بعض § 
، أحدىما َخْمؼ اآلخر (سطر جديد)نستخدـ حرفي § 
  يدور أحدىما حوؿ اآلخر... § 

: (المعجـ الوسيط)جاء في تتميف 
. َجَعَمو في َأْمفٍ : فبلناً  (يؤمّْف تتميناً )َأمَّف "§ 
. َأِمَنُو عميو؛ َوِثؽ بو واطمتف إليو، أو َجَعَمو َأمينًا عميو: َأمَّف فبلنًا عمى كذا§ 
مًا : [لدى شركة التتميف]أمَّف عمى الشيء §  ليَنَاَؿ ىو  [أي عمى أقساط]َدَفَع مااًل ُمَنجَّ

َأمَّف عمى حياتو، أو : يقاؿ. أو ورثتو َقْدرًا مف الماؿ متفقًا عميو، أو تعويضًا عّما َفَقد
... عمى داره أو سيارتو

." قاؿ آميف: َأمَّف عمى دعائو§ 
: وعمى ىذا يمكف القوؿ

. َوْضُع مسمار األماف في وضٍع يجعؿ السبلح متموناً : تتميف السبلح§ 
ال يقتؿ الحيوانات )أي َجْعُؿ استخداميا متمونًا : تتميف استخداـ المبيدات الَحَشِرية§ 
. (مثبلً 
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. (يجعمو متموناً )يؤمّْف شرطي المرور عبوَر التبلميذ لمشارع § 
توفير الدـ النظيؼ، وتتميف عممية َنْقِمو، ليكوَف : كاف ىدؼ ىذا البحث العممي§ 

. (إيدز مثبلً )عونًا حقيقيًا لممرضى، فبل يضيؼ إلى ما ابتموا بو ببلًء أفدح 
وفي ىذه الحاالت مف األسمـ . غير سميـ (تتميف)وكثيرًا ما يكوف استعماؿ كممة 

: واألصوب استعماؿ ما يناسب السياؽ مف الكممات اآلتية
تزويد، تحقيؽ، توفير، إتاحة، إعداد، تييئة، الحصوؿ عمى، تجييز، بحيث يمكف، 

... تحضير، تدبير
فيقوؿ بعضيـ 

لتتميف راحة المصطافيف § 
: ُيرجى تتميف ما يمي لحاسوب اإلدارة§ 
قبؿ البدء بالتجارب يجب تتميف األجيزة البلزمة § 
َذَىَب لتتميف مستمزمات الرحمة § 
يَّة االتصاالت §  لتتميف ِسرّْ
المواصبلت إلى مكاف االحتفاؿ مؤمَّنة § 

 :واألصوب
لتوفير الراحة لممصطافيف § 
: يرجى تزويد حاسوب اإلدارة بمايمي§ 
قبؿ البدء بالتجارب يجب توفير األجيزة البلزمة § 
لمتزود بمستمزمات الرحمة / إلعداد / لئلتياف بػ / ذىب إلحضار § 
لتحقيؽ ِسّرية االتصاالت § 
  المواصبلت إلى مكاف االحتفاؿ متوفّْرة§ 

نتيجة مقارنة إحدى كميتيف مف : "(المعجـ الوسيط)كما جاء في  (النسبة)مف معاني بالنسبة إلى كذا 
بالنسبة : ويقاؿ. بمقدار كذا: ُيضاؼ ىذا إلى ىذا بنسبة كذا: يقاؿ. نوٍع واحٍد باألخرى

ليو (الُمقاَيَسة)، والقياس "بالنظر إليو: إلى كذا . عميو، وا 
الحصاة صغيرة بالنسبة إلى . السيارة بطيئة بالنسبة إلى الطائرة: يقاؿ عمى الصواب

. الصخرة
. في الكتابات العممية وغيرىا استعمااًل غير سميـ (بالنسبة إلى كذا)وكثيرًا ما ُيستعمؿ 

: ودونؾ بعَض النماذج
... ىذا بالنسبة إلى المقررات النظرية، أما بالنسبة إلى المقررات العممية فػ- ... أ

... ىذا ما يتعمؽ بالمقررات النظرية، أما ما يخّص المقررات: الصواب
... أما بالنسبة إلى بناء الكمية فيجب- ب

... أما بناء الكمية فيجب: الصواب
.... وبالنسبة إلى اإليفادات يمكف القوؿ- ج
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... وفي شتف اإليفادات يمكف/ وفيما يتعمؽ بػ : الصواب
! ىذا ال يعني شيئًا بالنسبة لنا- د

! ىذا ال يعني لنا شيئاً : الصواب
ـ المقالة، فإنو َيعتبر أف- ىػ ... وبالنسبة إلى ُمقوّْ

  ...وفي نظر مقـو المقالة/ ويرى مقـو المقالة: الصواب
: كثيرًا ما ُيزاد ىذا الحرؼ حيث ال داعي لوجوده، نحوزيادتيا وحُذفيا : الواو

. سيبدأ قريبًا الفصؿ الدراسي الثاني والذي مدتو ثبلثة أشير§ 
.... حصؿ فبلٌف عمى مكافتة وقْدرىا§ 

. مف الواضح أف إقحاـ الواو في المثاليف السابقيف وأشباىيما ال ُمَسوّْغ لو
فمثبًل، نسمع مف محطة تمفزة عربية . وكثيرًا ما ُيحذؼ ىذا الحرؼ حيث يجب إثباتو

." نذيع عميكـ فيما يمي األخبار المحمية العربية اإلقميمية والعالمية): العبارة اآلتية
لماذا؟ ! ونبلحظ أف حروؼ العطؼ الضرورية قد ُحذفت إال قبؿ المعطوؼ األخير

! ألف الفرنسييف واإلنكميز يفعموف ذلؾ
. األخبار المحمية والعربية واإلقميمية والعالمية: ... والصواب في العربية أف يقاؿ

كتب دكتوٌر ميندٌس إلى رئيس التحرير معترضًا عمى ما صنعو المدقؽ المغوي، 
اإلكثاَر مف استخداـ حرؼ الواو بعد الفواصؿ والنقاط وفي بدايات : "ومستنكراً 
أعتقد أف تمؾ الظاىرة موروثة مف الكتب التراثية التي يندر فييا استخداـ . المقاطع

دورًا رئيسيًا  (كذا، يريد يؤدي)وكاف حرؼ الواو يمعب  (كذا)عبلمات التنقيط 
." لمتعويض عف ذلؾ

عبلمات اصطبلحية توضع في أثناء الكبلـ أو : الترقيـ: "جاء في المعجـ الوسيط]
. ["في آخره، كالفاصمة، والنقطة، وعبلمتي االستفياـ والتعجب

نحف إزاء مشكمة حقيقية، ىي أف بعض المتعمميف يريدوف تطبيؽ خصائص اإلنكميزية 
كتنو ال يكفينا تقميد الغربييف في كثير مف أنماط ! وأساليبيا عمى العربية (أو الفرنسية)

... سموكيـ غير الحميدة
ذا كانت الُجَمؿ اإلنكميزية  المتبلحقة ال توصؿ بحروؼ عطؼ، فيذا شتف - مثبًل - وا 

أما العربية فمف خصائصيا ِقَصر ُجَمميا، وترابطيا بحروؼ عطؼ أو . تمؾ المغة
  ...استئناؼ، وعدـ تقطيع أوصاليا

وفي التْنزيؿ . الممجت: والمثابة. البيت: الَمثاُب والَمثَاَبةُ : "(المعجـ الوسيط)جاء في  بمثابة
ْذ َجَعمنا البيَت َمثابًة لمناس وأْمناً ?: العزيز : والمثابة. مجتمع الناس: والمثابة. ?وا 
." الجزاء

: (مثابة)ويخطئ كثيروف في استعماؿ كممة 
: فيقولوف

. ىو عندي بمثابة أبي§ 
. ىذه األداة البسيطة ىي بمثابة حاسوب§ 
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. وكانت لو ىذه الُمرِضع بمثابة األـ الرؤـو§ 
. وسنعتبر عدـ إجابتكـ بمثابة موافقٍة عمى المشروع§ 

: والصواب
. ىو عندي بَمْنزلة أبي§ 
. َتُسدُّ َمَسدُّ حاسوب صغير/ البسيطة تقـو َمقاـ... § 
. المرضع كاألـِ الرؤـو... § 
  ...إجابتكـ مواَفَقًة عمى المشروع... § 

دُّ  ." أضداد (ج). المخاِلُؼ والُمنافي: الِضدُّ : "(المعجـ الوسيط)مما جاء في الضّْ
. السَّواُد ِضدُّ البياض: (سود)وجاء فيو 

قاؿ . الضدُّ، الُمخاِلؼ والمناِفس، لمواحد والجمع: "وجاء في معجـ ألفاظ القرآف الكريـ
." الخصـو: المراد? َكبّل سيكُفروف بعبادتيـ ويكونوف عمييـ ِضدِّا?: تعالى

." االعتداؿ ِضدُّ االعوجاج: "لئلماـ القرطبي (الُمْفِيـ)وجاء في 
ْمَتو الخشُب  ْمَتيا اعتدَلْت وال يميف إذا َقوَّ إّف الُغصوف إذا قوَّ

الصواب ِضدُّ الخطت؛ الصحة ِضدُّ المرض؛ الطوؿ ِضدُّ الِقَصر؛ الروح ِضدُّ : يقاؿ
؛ َفَعَؿ زيٌد (ال يتتمفاف)الجسد؛ كؿ شيٍء زاد عمى َحدّْه انقمب إلى ِضّده؛ زيٌد ِضدُّ قيس 

. (أي َفعؿ ِفعبًل مخالفًا لما ُأمر بو)ِضدَّ ما ُأِمَر بو 
: قاؿ المتنبي

وَنِذيُمُيـ وبيـ َعَرْفنا َفْضَمُو وِبضدّْىا تتبيَُّف األشياُء 
. (المعجـ الوسيط)عاَبُو وَذمَُّو : ذاَمُو َيذيُمُو َذْيماً 

: وقاؿ أبو الحسف التياميّ 
ومكمُّْؼ األياـ ِضدَّ ِطباعيا متطمٌّْب في الماِء َجْذوَة ناِر 

: (وُيعزى ىذاف البيتاف إلى َدْوقمة الَمْنِبِجّي أيضاً )وقاؿ الَعكُّوؾ، عميُّ بُف َجَبمة 
فالوْجُو ِمثُؿ الصْبِح ُمْنبمٌج والشَّْعر مثُؿ الميؿ ُمْسَودُّ 

ِضّداف لّما اسُتْجِمعا َحُسنا والِضدُّ ُيظِير ُحْسَنو الِضدُّ 
. استعمااًل صحيحاً  (الضد)ىذه نماذج مف استعماؿ 

: ولكف كثيرًا ما ُتصاَدُؼ تراكيُب ال تجري عمى كبلـ العرب
: فيقولوف

مناعة ضد المرض § 
العدّو / كافح ضد المرض§ 
تتميف ضد جميع األخطار § 
 (!)مستندات ضد الدفع § 
حارب فبلٌف ضد الجيؿ § 
ثار ضد المستعمر § 
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ساعة ضد الماء § 
ساعة ضد الصدمات § 

: والصواب
حصانة مف المرض / مناعة§ 
العدوَّ / كافح المرَض § 
تتميف مف جميع األخطار § 
تسميـ المستندات مقابؿ دفع القيمة § 
حارب فبلٌف الجيَؿ § 
ثار عمى المستعمر § 
ساعة كتيمة § 
  ال تتتثر بالصدمات/ ساعة تتحمؿ الصدمات§ 

ورأيت . في الجيات المحيطة بو: َقَعَد َحَواَؿ الشيءِ : يقاؿ: "(المعجـ الوسيط)جاء في َحَواَلْي كذا 
." ُمطيفيف بو مف جوانبو: الناس َحواَلْيوِ 

. ومف الشائع اآلف استعماؿ ىذه الكممة لئلشارة إلى عدٍد إشارًة ال تتوّخى الضبط
. َحَضَر َحواَلْي عشريف شخصاً : فيقولوف مثبلً 

. ِلواُذ عشريف شخصاً / ُزىاُء / ُقرابُة / َنْحٌو ِمف / حضر َنْحُو : والفصيح أف يقاؿ
. حدث ىذا َقبؿ ِلواِذ ثبلثيف سنة

استعماؿ كممة  (1974سنة )أجاز مجمع المغة العربية في القاىرة ... ومع ذلؾ 
بدأ االحتفاؿ حواَلْي الساعة : أي أجاز أف يقاؿ. (نحو)أو  (زىاء)بمعنى  (حواَليْ )

! العاشرة
َحَضَر ما َيْقُرب مف عشريف َمْدُعّوًا، وَتخمَّؼ ما يزيد : أف يقاؿ (1976سنة )كما أجاز 

. عف أربعيف َمْدُعّواً 
... أْزَيُد مف أربعيف/ تخّمؼ أكثر: والفصيح أف يقاؿ

  ...ولمكاتب أف َيَتخيَّر بيف الفصيح وما ىو دونو

 
. الكبلـ الذي ُيبيَّف بو ما في النفس مف معافٍ : العبارة: "(المعجـ الوسيط)جاء في ... عبارة عف

." معناه كذا: ىذا الكبلـ عبارٌة عف كذا: يقاؿ
. أي بمعناه أو مساٍو لو في الدَّاللة: ىذا عبارٌة عف ىذا: "(محيط المحيط)وجاء في 

." وفبلٌف َحَسُف العبارة، أي الَبياف
. اإلعراب والتبييف بالكبلـ أو بالكتابة: والتعبير

. ذو َداللة عمى كذا? معناه كذا ? تعبير عف كذا ? ىذا الكبلـ عبارة عف كذا : إذف
: استعمااًل سميماً  (عبارة عف)وفيما يمي أمثمة عمى استعماؿ ىذا التركيب 
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." عبارة عف كوف القضية محصورةً : (عند المناطقة)الَحْصُر : "(الوسيط)جاء في 
والتغاير اعتباري، وذلؾ أف الِعمـ عبارة عف : "(3/208الكميات )وقاؿ صاحب 

..." الحقيقة، المجردِة عف الغواشي الجسمانية
عبارة عف كوف الشيء في األعياف، والوجود : الوجود الخارجي: "(5/16)وقاؿ أيضًا 

." عبارة عف كوف الشيء في األذىاف: الذىني
عبارة عّما يجب الحكـ : الِعّمُة شريعةً : وقاؿ في التعريفات: "وجاء في محيط المحيط

." بو معو
ع الطاقة بمقدار : الرونتغف: يقاؿ عمى الصواب  جوؿ 3-10×8.7عبارة عف َتَوضُّ

. مف األشعة السينية أو غاما في كيموغراـ واحد مف اليواء الجاؼ
في الكتابات العممية وغيرىا استعمااًل َمْخُطوءًا  (عبارة عف)وكثيرًا ما ُيستعمؿ التركيب 

... فيو، فُيسيُء إلى المعنى؛ أو يستعمؿ ببل داٍع فيكوف حشواً 
: ودونؾ نماذَج مف ىذه االستعماالت

: فقد قاؿ بعضيـ
: والصواب

... وىذا الجياز عبارة عف صندوؽ يحتوي عمى§ 
... أشعة غاما ىي عبارة عف فوتونات§ 
. فيو عبارة عف صفحة برمجية فقط... § 
. المقطع الَعْرضي لبلمتصاص ىو عبارة عف مجموع أربعة معامبلت§ 
... وىذا الجياز صندوٌؽ يحتوي عمى§ 
... األشعة غاما ىي فوتونات§ 
. فيو مجرد صفحة برمجية فقط... § 
. ىو مجموع أربعة معامبلت... § 

  ...(تعبير عف)بػ  (عبارة عف)ويتضح فساد المعنى في ىذه النماذج إذا ُعوّْض عف 
أسماء الشيور القمرية، والشيور السُّريانية 

األصؿ 
 

اّتبع العرب منذ القديـ التقويـ القمري، وجعؿ المسمموف األوائؿ السنة اليجرية سنًة 
حدث ىذا في عيد الخميفة عمر بف الخطاب، الذي أمر بالتتريخ بدءًا مف سنة . قمرية

واتُّفؽ عمى أف تكوف بدايُة السنة األوَؿ مف .  بعد اليجرة17اليجرة، وذلؾ سنة 
. المحّرـ

. وفيما يمي أسماء الشيور العربية، وىي أعبلـٌ عمى ىذه الشيور ال يجوز تحريفيا
: إال ُجماَدَيْيف فإنيما مؤنثتاف- كما قاؿ الفّراء - وكمُّيا مذكَّرة 

 (!باأللؼ والبلـ دائماً )الُمَحرَّـ 
صفٌر 

 (ربيع أوؿ: وال يقاؿ)ربيٌع األوؿ 
 (ربيع ثاني وال الثاني: وال يقاؿ)ربيٌع اآلخر 

 (ُجمادى األوؿ: وال يقاؿ)ُجمادى اأُلولى 
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 (ُجمادى الثاني وال الثانية: وال يقاؿ)ُجمادى اآلِخرة 
َرَجٌب، 
َشْعباُف، 
َرَمضاُف، 
َشّواٌؿ، 

ْعدة  َِ  (ذي القعدة: وفي حالة الجرّ )ذو الِؽ
 (ذي الحجة: وفي حالة الجرّ )ذو الِحّجة 

وَيِصحُّ تقديـ . الفصؿ (ربيعٍ )، تمييزًا لو مف (ربيع)قبؿ  (شير)وقد التَزمِت العرُب لْفَظ 
. كممة شير عمى كؿ أسماء الشيور

في الخامس مف : وال يصح)حدث ىذا في الخامس مف الُمحرَّـ : يقاؿ عمى الصواب
. (ُمحرَّـ

في العاشر مف ربيع : وال يصح)وحدث ذاؾ في العاشر مف شير ربيٍع اآلِخر 
. (الثاني

إّف ِعّدة الشيور عند اهلل اثنا َعَشَر شيرًا في كتاب اهلل يوـَ خمؽ ?: وفي التْنزيؿ العزيز
. ?السموات واألرض، منيا أربعة ُحُرـ

: واألشير الحـر التي كاف العرب ُيحرّْموف فييا القتاؿ، ىي
  .، وواحٌد َفْردٌ (متتالية)ثبلثة َسْرٌد : ذو القعدة وذو الِحجة والُمَحرَّـ، ورجب

: ، فالتقدير(...إضافًة إلى ذلؾ، يمكف أف نفعؿ كذا): حيف أقوؿ في بداية الجممةعبلوًة عمى ذلؾ 
مفعوؿ )ىنا منصوبة عمى المصدرية  (إضافة)، وكممة ...ُأِضيُؼ إضافًة إلى ذلؾ

ألف معنى ىذا ...( باإلضافة إلى ذلؾ: )وبيذا المعنى األحسف أالَّ يقاؿ. (مطمؽ
... بعممية اإلضافة إلى ذلؾ/ بسبب : التركيب ىو

ثمة حاالت يكتسب فييا االسـ تعريفًا، باإلضافة إلى اسـٍ : فمثبًل، يقاؿ عمى الصواب
وبالزيادة عمى : ونحف ال نقوؿ). بسبِب إضافتو إلى اسـٍ معرفة/ ِبِعمَِّة : أي. معرفة
. (....وبالفضؿ عمى ذلؾ، يمكف أف نفعؿ كذا/ ذلؾ 
: ، فالتقدير(...زيادًة عمى ذلؾ، يمكف كذا): وحيف أقوؿ في مقاـٍ مماثؿ لما سبؽ§ 

. منصوبة أيضًا عمى المصدرية (زيادة)وكممة ... َأِزيد زيادًة عمى ذلؾ
". زاد عمى الحاجة: َفَضَؿ الشيُء َيْفُضُؿ َفْضبلً : "(المعجـ الوسيط)جاء في § 

." زاد عميو فييما: َأْفَضَؿ عميو في الَحَسب والشرؼ: "وجاء فيو أيضاً . فالفضؿ مصدر
. ُأْفِضُؿ فضبًل عمى ذلؾ: ، فالتقدير(...فضبًل عمى ذلؾ، يمكف كذا): وحيف أقوؿ§ 
في  (فضبلً )وىو ُمبلقي المصدر المنصوب " َأْفَضؿَ "ىو مصدر الفعؿ " إفضاالً "إّف 

في  (َتَعمُّماً )مصدر ُيبلقي  (تعميماً )، فػ (َتَعمَّـَ تعميماً ): ومثؿ ىذا كثير، يقاؿ. االشتقاؽ
ت وضوءاً )االشتقاؽ، وكذلؾ  ... ، إلخ(توضَّ

، (فبلٌف ال يممؾ درىمًا فضبًل عف دينار): في مثؿ قوليـ (فضبًل عف)أما استعماؿ 
ال يممؾ درىمًا فكيؼ يممؾ دينارًا؟ : كتنو قيؿ. ال يممؾ درىمًا وال ديناراً : فمعناه
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وكفى بيذه الجممة وعيدًا شديدًا في : ... ( ىػ852توفي سنة )قاؿ الحافظ بف حجر، 
. حؽ مف روى الحديَث فيظفُّ أنو َكِذٌب، فضبًل عف أف يتحقؽ ذلؾ وال ُيبيُّْنو

ف الكممة نفسيا لتبرأ إلى : ... (3/402وحي القمـ )وقاؿ مصطفى صادؽ الرافعي  وا 
  ...اهلل مف أف تكوف ليا عمى اآلية ِمْيزة واحدة، فضبًل عف ثبلث

ما : والِعبلوة... أعمى الرأس، وقيؿ أعمى الُعُنؽ: الِعبلوة: "(لساف العرب)جاء في 
ما : عبلوة كؿ شيء: وقيؿ... ُيحمؿ عمى البعير وغيره، وىو ما ُوضع بيف الِعْدليف

..." زاد عميو
إضافة، )ليست مصدرًا، بخبلؼ المصادر الثبلثة المذكورة آنفًا - كما نرى - فالِعبلوة 

. ، فبل يصحُّ استعماُليا استعماَؿ تمؾ المصادر(زيادة، فضؿ
ِزْيَد ُمرتَّب فبلٍف مئَة ليرة سورية، وىذه عبلوٌة؛ : ولكف يصّح أف نقوؿ

عبلوة ىنا مفعوؿ بو، وليست )ُأعِطَي فبلٌف عبلوًة عمى مرّتبو قدرىا مئة ليرة : أو
؛ (منصوبة عمى المصدرية، ألنيا ليست مصدراً 

منصوبة عمى : مفعوؿ بو؛ عبلوةً : مئة)أعطي فبلٌف مئَة ليرة عبلوًة عمى مرتَّبو : أو
  .(بدٌؿ مف مئة: البدلية

: (وحد/متف المغة )جاء في معجـ عمى ِحدا 
: وجاء فيو". صار َوْحَده: َوَحَد َيِحُد َوْحدًا وِحَدةً "
َفَعَمو مف : وتقوؿ. َجَعَمو عمى ِحَدٍة، أي ُمْنفردًا َوْحَدهُ : تقوؿ. (َمْصدر)كالِعَدة : الِحَدةُ "

. ذات ِحَدِتِو، وعمى ذات ِحَدِتو ومف ذي ِحَدِتو، أي مف ذات َنْفِسو ومف ذات رأيو
." َجَمَس عمى ِحَدِتو، وعمى ِحَدِتيما، وعمى ِحَدِتيـ، وعمى ِحَدِتِيفَّ : وتقوؿ

ْف كنا نقؼ  وال بّد مف التفريؽ بيف الياء والتاء المربوطة، بوضع نقطتيف فوؽ التاء، وا 
!. عمييا ىاءً 

(: 2/266وحي القمـ )قاؿ مصطفى صادؽ الرافعي 
ىذا مجنوف وليس بنابغة؛ بؿ ىذا مف جيبلء المجانيف؛ بؿ ىو مجنوف عمى : قاؿ"

  ."ِحَدِتوِ 
لمتحسُّب َمْعنياف؛ كؿ طارئ ؿَتَحسُّبًا 

: َخَرجا َيَتحسَّباف األخبار: "(أساس الببلغة)جاء في معجـ . الَتَعرُّؼ: األوؿ
." َيَتَعرَّفاِنيا
. توقُُّع األمر وَتَحيُّنو، أي َتَطمُّب وقِتو وحيِنو: الثاني

. توقُّعًا واستعدادًا لو: ... فعؿ ذلؾ تحسُّبًا لكؿ طارئ، فالمعنى: فإذا قيؿ
  .فعؿ ذلؾ َتَحفُّظًا مف كؿ طارئ، أي احترازًا منو وَتَوقّْيًا لو: ويصح أف يقاؿ

رأيُت : يقاؿ. الجيات المحيطة بو: الَحْوُؿ مف الشيء: "(المعجـ الوسيط)جاء في َحْوَؿ 
." الناَس َحْوَلو
." طاؼ َحْوَؿ الشيء: َدارَ : "وجاء فيو
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ـَ َحْوَؿ الشيء وعميو َحْومًا وَحَوماناً : "وجاء فيو َمْف حاـَ ): وفي الحديث. دارَ : حا
." َمف قاَرَب اآلثاـ َقُرَب اقترافُو ليا: أي (حوَؿ الِحَمى ُيوِشؾ أف يقع فيو

= َيِطيؼ ]." أي َيِطيُؼ بو مف جوانبو: ىو َحْوَؿ الشيء: "(متف المغة)وجاء في معجـ 
. [َيُطوؼ

." طاَؼ َحْوَلو: داَر َحْوَؿ البيت: "وجاء فيو
." َقَعُدوا َحْوَلو: "(أساس الببلغة)وجاء في معجـ 

ما ُيحيط بو، وُيستعمؿ منصوبًا، : َحْوُؿ الشيء: "(معجـ ألفاظ القرآف الكريـ)وجاء في 
." وتارًة مجرورًا ِبِمفْ 
. ?قاؿ ِلَمْف َحْوَلو أال َتْستِمُعوف?: وفي التْنزيؿ العزيز
وا ِمف َحْوِلؾ?: وفي التْنزيؿ العزيز . ?ولو كنَت فّظًا غميَظ القمب ال ْنَفضُّ

ذا . تدور األرُض َحْوَؿ الشمس، كاف الكبلـ مستقيماً : يستبيف بما سبؽ أنو إذا قمنا وا 
. يدور الدوالب َحْوَؿ ِمحوره، كاف الكبلـ سميماً : قمنا

ذا قمنا داَر النقاش َحْوَؿ الموضوع الفبلني، كاف الكبلـ مجازًا، بمعنى أف النقاش : وا 
. تناوؿ الموضوع مف جوانبو المختمفة

. أداَر المُحاِضُر الحديَث حوؿ الزكاة: وكذلؾ إذا قمنا
. أداَر صاحُب البرنامج اإلذاعي الحمقة حوؿ األدب اأُلَمِويّ : أو إذا قمنا

: ومف المجاز أيضاً 
(. 7/220األغاني )..." فقمت أنت تحـو حوؿ أبي ُنواس في قولو - "... 
..." وفي المناقضات التي دارت بيف الفرزدؽ وجرير حوؿ زواج بنت زيؽ- " ...

قاؿ أحدىما قصيدًة فَنَقَضيا صاحُبو : ناقَض الشاعُر الشاعرَ . ](10/303األغاني )
ثـ إف الِحوار والُمساجمة أيضًا . (المعجـ الوسيط)عميو راّدًا عمى ما فييا معارضًا لو 

يتناولوف الموضوع مف  (فكتنيـ )يجري كؿّّ منيما بيف شخصيف فتكثر، فكتنيما 
 [.جوانب مختمفة

  (.12/37األغاني )." ِحوار حوؿ تبذيره الماؿ- " ... 

(. 23/39األغاني )." ُمساَجمة حوَؿ جارية يقاؿ ليا مميحة" ... 
: في ىذه األياـ استعمااًل ُيجانبو التوفيؽ (َحْوؿ)وغالبًا ما تستعمؿ كممة 

: فقد قاؿ بعُضيـ
. دراسات حوؿ المغة- 
. تقرير حوؿ الجمسة- 
..... ألقى محاضرة حوؿ- 
حديث حوؿ الجاحظ - 
. معمومات حوؿ المقاييس- 
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. ُمعطيات حوؿ كذا- 
. كتاب حوؿ اليندسة- 
. َمراجع حوؿ المقاييس- 
. آراء الُقّراء حوؿ الكتاب- 
. َكَتَب َفْصبًل حوؿ الببلغة- 
. توضيح حوؿ َفْتوى فبلف- 
.. مبلحظات حوؿ األسباب الموجبة لمقانوف- 
... إرشادات حوؿ كذا- 
... ال يوجد أيُّ شّؾ حوؿ الداللة عمى- 
أفادت تعاليمو حوؿ إدارة الجودة كثيرًا - 
 (الجمرة الخبيثة)جاءنا تساؤالت حوؿ مرض - 

: والوجو أف يقاؿ
. دراسات في المغة- 
 (عف)أجاز َمجْمع المغة العربية بالقاىرة تضميف حرؼ الجر ). تقرير عف الجمسة- 

 ("االتصاؿ والتعمُّؽ واالرتباط"ىو - ُيضاؼ إلى معانيو المعروفة- معنًى 
... ألقى محاضرة عف- 
. حديث عف الجاحظ- 
. معمومات عف المقاييس- 
. معطيات عف كذا- 
. كتاب في اليندسة- 
. َمراجع في المقاييس- 
. آراء القراء في الكتاب- 
. عف الببلغة/ كتب فصبًل في - 
. توضيٌح لفتوى فبلف/توضيُح فتوى- 
 [استدراؾ عمى/ بمعنى تعقيب ]...األسباب  (تتعمؽ بػ/ عمى)مبلحظات - 
.. تتصؿ ب كذا/ إرشادات ذات ِصمة - 

... شّؾ في الداللة- ...

... تعاليمو الخاصة بإدارة الجودة- ...
 (الجمرة الخبيثة)جاءنا تساؤالت عف مرض - 

 ?َعَـّ َيَتساِءلوف عف النبت العظيـ?: وفي التْنزيؿ العزيز
بداًل مف - كثيروف يعانوف في التعبير عف العدد، صعوبًة ناشئًة عف وجود صيغتيف الَعَدد 

. وذلؾ َتَبعًا لكوف المعدود مذكرًا أو مؤنثاً - واحدة 
المسماة اصطبلحًا أعدادًا ُمفردة، تمييزًا ليا مف األعداد - فاألعداد العشرة األولى 

: ىي- المركَّبة والمعطوفة
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. ثمانية، تسعة، عَشرة.... واحد، اثناف، ثبلثة: لممعدود المذكَّر
. َثماٍف، ِتسٌع، َعْشرٌ ..... واحدة، اثنتاف، ثبلث: لممعدود المؤنث
: ونبلحظ ما يمي

. لممذكر مختومة بتاء التتنيث، أي إف صيغتيا مؤنثة (10-3)األعداد 
. لممؤنث مجردة مف تاء التتنيث، أي إف صيغتيا مذكرة (10-3)األعداد

: وفيما يمي نماذج مف استعماؿ األعداد المفردة والمركبة والمعطوفة والعقود
المعدود مؤنث 
المعدود مذكر 

غرفة واحدة، طالبة واحدٌة 
قمـ واحد 

األعداد المفردة 
غرفتاف اثنتاف، طالبتاف اثنتاف 

قمماف اثناف 
ثبلُث ُغَرٍؼ، ثبلث طالباٍت 

ثبلثُة أقبلـ 
ثمانْي غرٍؼ، ثمانْي طالباٍت 

ثمانيُة أقبلـ 
َعْشر غرؼ، عْشر طالباٍت 

عَشرُة أقبلـ 
إحدى عْشرة غرفًة، إحدى عشرة طالبًة 

أحَد عَشر قممًا 
األعداد المركبة 

اثنتا عْشرة غرفًة، اثنتا عشرة طالبًة 
اثنا عَشَر قممًا 

َثبلَث عْشرة غرفًة، ثبلث عْشرة طالبًة 
ثبلثَة عَشَر قممًا 

ثمانْي عْشرَة غرفًة، ثمانْي عْشرة طالبًة 
ثمانيَة َعَشَر قممًا 
تسعوف طالبًة ... عشروف غرفًة 

تسعوف قممًا ... عشروف، ثبلثوف، أربعوف
ألفاظ العقود 

طالبًة /إحدى وعشروف غرفةً 
واحٌد وعشروف قممًا 
األعداد المعطوفة 
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طالبًة /اثنتاف وعشروف غرفةً 
اثناف وعشروف قممًا 
طالبًة /ثبلٌث وعشروف غرفةً 
ثبلثة وعشروف قممًا 
طالبًة /ثماٍف وعشروف غرفةً 
ثمانية وعشروف قممًا 
طالبًة /ِتْسٌع وتسعوف غرفةً 
تسعة وتسعوف قممًا 

: نستنتج مما سبؽ القواعد اآلتية
  .الواحد واالثناف يوافقاف المعدود في التذكير والتتنيث- 1

ألفاظ العدد مف ثبلثة إلى عَشرة تخالؼ المعدود في التذكير والتتنيث، أي تكوف - 2
سواٌء كانت مفردًة أو مركَّبًة أو معطوفًا : عمى عكسو، وذلؾ في األحواؿ الثبلثة

. عمييا
اسُتعممت صيغة العدد المؤنثة، وبالعكس،  (رجؿ/ قمـ )فإذا كاف مفرد المعدود مذكرًا 
ىذا ىو . اسُتعممت صيغة العدد المذكرة (طالبة/ غرفة )إذا كاف مفرد المعدود مؤنثًا 

    ! معنى المخالفة 
- كما رأينا- عمى حيف يخالفو )يوافؽ المعدود في األعداد المركبة  (10)العدد - 3

 (.إذا كاف مفرداً 
تُفتح شيف الَعشرة والَعشر مع المذكر، وُتَسكَّف مع المؤنث، سواء أكاف ذلؾ في - 4

. عدد مفرد أـ مرّكب
. َعَشرُة رجاٍؿ، َأَحَد َعَشَر كوكبًا؛ وَعْشُر فتياٍت، واثنتا عْشرَة عيناً : تقوؿ

. ألفاظ الُعقود ال َتَتغيَّر في التذكير والتتنيث- 5
: أحكاـ العدد والمعدود

: ُتعرب َتَبعًا ِلَمحمّْيا مف الجممة، تقوؿ (10-3)األعداد المفردة - 1
خمَس فتياٍت، مررت بخمسِة / َخْمُس فتياٍت، رأيت خمسَة رجاٍؿ / جاء خمسُة رجاٍؿ 

. بَخْمِس فتياتٍ / رجاٍؿ 
ألنو )إذا كانت ىذه األعداد بالصيغة المؤنثة فمعدودىا جمع تكسير مجرور · 

ستُة : ولكف)أربعة طبلٍب وخمسة أقبلـٍ : ، نحو(مضاؼ إليو، والعدد ىو المضاؼ
 (!عصافيرَ 
مضاؼ إليو مجرور، وعبلمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة ألنو ممنوع مف : عصافير
. الصرؼ

ذا كانت بالصيغة المذكَّرة فمعدودىا جمُع تكسير مجرور، أو جمُع مؤنٍث ساِلـٌ، ·  وا 
 (مدارس)ألف : َسْبُع مدارَس : ولكف]ثبلُث َأْذُرٍع، أربُع ُتَحٍؼ، خمُس طالباٍت : نحو



29 
 

. [ممنوعة مف الصرؼ
البناء ىو لزـو آِخر الكممة )َمْبنيَّة عمى َفْتح الجزأيف  (19-11)األعداد المركبة - 2

. (حالًة واحدة
: َفيُما مفتوحاف أبدًا، تقوؿ

جاء َأَحَد َعَشَر رجبًل، رأيت َأَحَد َعَشَر رجبًل، مررُت بتَحَد َعَشَر رجبًل، 
. جاء إحدى عْشرَة امرأًة، رأيُت إحدى عْشرَة امرأًة، مررُت بإحدى عْشرَة امرأةً 

. جاء خمَس عْشرَة امرأًة، رأيُت ثبلَث عْشرَة امرأًة، مررُت بتربَع عْشرَة امرأةً 
: تقوؿ. فُيعامؿ جزؤه األوؿ معاممة المثنى (12)أما العدد

. جاء اثنا عَشَر رجبًل، رأيت اثنْي عَشَر رجبًل، مررُت باثني عَشَر رجبلً 
. جاء اثنتا عْشرَة امرأًة، رأيت اثنتي عْشرَة امرأًة، مررُت باثنتي عْشرَة امرأةً 

: األعداد المعطوفة ُتعرب َتَبعًا لمحميا مف الجممة، تقوؿ- 3
جاء خمسٌة وعشروف طالبًا، أمضى فبلٌف خمسًا وعشريف ليمًة، وحصؿ عمى ثماٍف 

. وعشريف درجةً 
: فبلنُة ال تنوَّف)جاء خمٌس وعشروف طالبًة، أمضْت فبلنُة خمسًة وعشريف يومًا، 

. (!ممنوعة مف الصرؼ
بما فييا مف عقود، معدودىا مفرد منصوب أبدًا، سواء أكاف  (99-11)األعداد - 4

. المعدود مذكرًا أـ مؤنثاً 
ُترفع بالواو والنوف، : ألفاظ العقود ممحقة بجمع المذكر السالـ فُتعرب إعرابو- 5

. وتُنصب وُتجرُّ بالياء والنوف
مع المعدود المؤنث استعماؿ االسـ المنقوص، وىو غير  (8)يستعمؿ العدد - 6

: تقوؿ. (79انظر الفقرة )ممنوع مف الصرؼ 
. مررُت بثمانْي طالباتٍ - رأيُت ثمانَي طالباتٍ - جاء ثمانْي طالباٍت : العدد مفرد
مررُت بثمانْي - رأيُت ثمانْي عْشرَة طالبةً - جاء ثماني عْشرَة طالبةً : العدد مركب
رأيُت ثماَف عْشرَة طالبًة، بفتح جزَأْي العدد كبقية : يصحُّ أف تقوؿ]. عْشرَة طالبةً 

 [.األعداد المركبة
- رأيُت ثمانيًا وعشريف طالبةً - جاء ثماٍف وعشروَف طالبًة : العدد معطوؼ عميو

رأيُت ثمانَي وعشريف طالبًة، باعتبار : ويجوز أف تقوؿ]. مررُت بثماٍف وعشريف طالبةً 
 [!(َمَفاِعؿ)ألف إيقاعو - مع أنو ليس بَجْمٍع - اسمًا ممنوعًا مف الصرؼ  (ثماني)

مئة وَأْلؼ 
، ويستعمؿ ىذا المفظ نفسو (35انظر الفقرة )مئة واحدة : مؤنث، يقاؿ (مئة)لفظ · 

في حالتي  (مئتيف)في حالة الرفع، و (مئتاف)ُمثّناه . لممعدود المذكر أو المؤنث
. النصب والّجر
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  :والمئة ومثناىا وحيف يضاؼ إلييا عدد مفَرد، معدودىا مفرد مجرور، تقوؿ

. ليرةٍ / عندي مئُة كتاٍب، ومئتا روايٍة، وثبلُثمئِة دينارٍ 
. ليرةٍ / قرأت مئَة كتاٍب، ومئتي روايٍة، وأنفقت ثبلَثمئِة دينارٍ 

. حصمت عمى ثمانمئِة كتابٍ - اشتريت ثمانمئِة كتاٍب - عندي ثمانمئِة كتاٍب 
. (مئة)أجاز مجمع القاىرة فْصؿ األعداد مف ثبلث إلى تسع عف : مبلحظة

والحؽ أف الوصؿ أحسف مف الفصؿ، وقد جرى عميو عمماء األمة الثقات عدة قروف 
بيدي، إلخ: منيـ) لذا األفضؿ أف . (...سيبويو، المبرّْد، ابف منظور، الفيروزآبادي، الزَّ

... ثبلثمئة، خمسمئة، ثمانمئة: تكتب
: ويكوف معدودىا جمعًا مجرورًا، نحو (مئات)عمى  (مئة)تجمع · 

وِر لمئاِت التمميذاِت، قرأت ِمئاِت  سافر مئاُت الرجاِؿ، في ىذا السجّؿ مئاُت الصُّ
. الصفحاتِ 
. شاىدت مئاٍت مف الجنود: ويقاؿ أيضاً 

مذكر وجمعو آالؼ وُألوؼ، وُيستعمؿ ىذا المفظ نفسو لممعدود المذكر  (َأْلؼ)لفظ · 
: في حالتي النصب والّجر، تقوؿ (َأْلَفْيف)في حالة الرفع، و (َأْلفاف)أو المؤنث، مثناه 

. يقدَّر عدُدىـ بتلِؼ َرجؿٍ - قرأت ألَؼ صفحةٍ - في المكتبة ألُؼ كتابٍ 
. يقدَّر عدُدىـ بتلَفْي َرجؿٍ - قرأت أْلَفْي صفحةٍ - في المكتبة ألفا كتابٍ 

عندي ثبلثُة آالِؼ كتاٍب : ، تقوؿ(آالؼ)إلى  (10-3)تضاؼ األعداد المفردة · 
. وأربعُة آالِؼ ليرةٍ 

: المفردة المنصوبة، نحو (ألؼ)األعداد المركبة والعقود تمحقيا كممة · 
. كاف عدُد سكاف بمدتنا سبعة عَشَر ألفًا، وصار اآلَف عشريَف ألفاً 

. في مكتبة البمدة أَحَد عَشَر ألَؼ كتاٍب، وفي مكتبة المدينة عشروف ألَؼ كتابٍ 
أما . مفردًا مجروراً  (ألؼ)في الحاالت السابقة جميعًا، يكوف المعدود الذي يمي كممة 

وحدىا، أو َسَبَقْتيا كممة مئات أو عشرات، فيكوف  (آالؼ/ُألوؼ)إذا اسُتعممت كممة 
سافر ِلْمَحجّْ آالُؼ األشخاِص، بؿ عشراُت آالِؼ : المعدود جمعًا مجرورًا، نحو

. األشخاِص، بؿ مئاُت آالِؼ األشخاص
. استعرض القائد ثبلثَة آالٍؼ مف الجنود: ويقاؿ أيضاً 
  تعريؼ العدد

: (أؿ)إذا ُأريد تعريؼ العدد وكاف العدد مضافًا، ُأدِخمت األداة 
قرأُت مئَة الصفحِة التي - جاء سبعُة الطمبِة الذيف فازوا: عمى المعدود، نحو- أ 

. حدثتني عنيا
. أنفقت ستة آالؼ الميرة التي ادخرتيا- أنفقُت ألَؼ الميرة الذي ادخرُتو
. حرب األياـ الستة: ، ولكف(بيف العرب والييود)قرأت عف حرب ستِة األياـٍ 
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، قرأت المئة صفحة: أو عمى العدد، نحو- ب  ُنفَّذ مشروع األلِؼ - حرب الستة أياـٍ
. كتابٍ 
. قرأت المئة الصفحة- حرب الستة األياـ: أو عمى العدد والمعدود معًا، نحو- ج 
ذا كاف العدد مركبًا ُأدِخمت ·  . قرأت الثبلَث عْشرَة روايةً : عمى َصْدره، نحو (أؿ)وا 

صفة لمجموع األربعة عشر : األولى)كَتَب األربعَة عَشَر حرفًا األولى مف األبجدية، 
. (حرفًا 
ذا كاف العدد مكونًا مف معطوؼ ومعطوؼ عميو، ُأدِخمت ·  عمى الجزأيف،  (أؿ)وا 

: نحو
صفة لكؿ دجاجة، لذلؾ بقيت : صغيرة)أطعمُت األربَع والعشريَف دجاجًة صغيرًة، - 

. (ُمنكَّرة
الماضية صفة لؤلربع )أمضيُت األربَع والعشريَف ساعة الماضية في المزرعة، - 

. (والعشريف ساعة، لذلؾ ُعرّْفت
ذا كاف العدد مف العقود دخمت ·  : عميو، نحو (أؿ)وا 
. أمضى سعيٌد األربعيَف سنًة األخيرَة في التدريس- 
قسـٌ مف التسعيف قسمًا المتساوية، التي تنقسـ إلييا الزاوية : (في اليندسة)الدرجة - 

  .(المعجـ الوسيط)القائمة 

األعداد الترتيبية : الوصؼ بالعدد - 106
مف األعداد المفردة مف اثنيف إلى عَشرة، لَيِصؼ ما  (فاعؿ)يصاغ اسـ عمى وزف · 

. قبمو ويدؿ عمى ترتيبو
ؿ)أما العدد واحد فيقابمو الوصؼ  . (َأوَّ

ويكوف اسـ الفاعؿ . (19-11)ويصاغ مثؿ ذلؾ مف ُصدور األعداد المركبة · 
عمى فتح الجزأيف، ماعدا الجزء األوؿ - كتصمو- المُصوغ مف األعداد المركبة مبنياً 

. الحادْي عَشر، والثانْي عَشر، فإنيما ُيْبَنَياف عمى السكوف: مف العدديف الترتيبيَّْيف
وُيذكر بعدىا الِعْقد معطوفًا  (فاعؿ)وُيشتؽ مف األعداد المعطوِؼ عمييا صيغُة · 

. عمييا بالواو
. ويكوف اسـ الفاعؿ مف األعداد المتعاطفة ُمْعَربًا كتصمو

والعدد الترتيبي يوافؽ موصوفو مف حيث التذكير والتتنيث والتعريؼ والتنكير، · 
: فيقاؿ

تمميٌذ ثالٌث؛ الفتاة الثانية؛ الباُب الخامَس َعَشَر؛ 
الطبعُة الرابعَة عْشرة؛ / الحْمقُة / الساعُة 

. غدًا ىو اليوـُ الخامُس والعشروف مف ىذا الشير
تطابؽ  (العدد الترتيبي ىنا)ذلؾ ألف الصفة . سيصؿ سعيٌد في اليوـِ السابِع والعشريف

! فيجب أف يتطابَؽ المذّكراف، ويتطابَؽ المؤنثاف! الموصوؼ دائماً 
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. وذلؾ عند التعداد الُمرتَّب (تنويف النصب لؤلعداد الترتيبية)ُيستعمؿ أحيانًا · 
... أواًل، ثانياً : فيقاؿ

. وفيما يمي قائمة تبيف األعداد األصمية والترتيبية وتنويف النصب لمترتيبية
تنويف النصب 

األعداد الترتيبية 
األعداد األصمية 

أواًل 
ٌؿ  ؿ)أوَّ  (اأَلوَّ
واحد 
ثانيًا 
 (الثاني)ثاٍف 
اثناف 
ثالثًا 
 (الثالث)ثالٌث 
ثبلثة 

حادْي عَشر 
 (الحادي عشر)حادْي عَشر 
َأَحَد َعَشر 
ثانْي عَشر 
 (الثاني عشر)ثانْي عَشر 
اثنا عَشر 
ثالَث عَشر 
 (الثالث عشر)ثالَث عَشر 
ثبلثة عشر 

عشريف 
 (العشروف)عشروف 
عشروف 

حاديًا وعشريف 
( 2) (الحادي والعشروف)حاٍد وعشروف 
( 1)واحد وعشروف 
ثانيًا وعشريف 
 (الثاني والعشروف)ثاٍف وعشروف 
اثناف وعشروف 

مئة 
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 (المئة)ِمئة 
مئة 

( 4)أواًل بعد المئة 
( 3)األوؿ بعد المئة 

  واحد ومئة

. أحٌد وعشروف: يقاؿ أيضاً  (1)
. الواحد والعشروف، واألحد والعشروف: يقاؿ أيضاً  (2)
. الحادي والمئة: يقاؿ أيضاً  (3)
. حاديًا ومئة: يقاؿ أيضاً  (4)

لفظ الِعْقد المنسوب يدؿ عمى العدد المعطوؼ عميو، مف الواحد إلى التاسع، : فائدة
مف : حدث ىذا في األربعينّيات، أي في األعواـ المعطوفة عمى األربعيف: فيقاؿ

. الواحد واألربعيف إلى التاسع واألربعيف
نما يريد (أربعينات): وفي ىذا المعنى ال يقاؿ ، ألف المتكمـ ال يريد َجْمع األربعيف، وا 

 ، 1/77: كتاب األلفاظ واألساليب- مجمع القاىرة ). أعداد الِعْقد الذي يمي األربعيف
78 ، 84.)  

: (المعجـ الوسيط)مما جاء في َعَكَس، انعكس؛ انعكاس 
انعكَس . َردَّه عميو: َقَمبو؛ وَعَكَس عمى ُفبلٍف َأْمرهُ : عكَس الشيَء يعِكسو عْكساً "

لو: الشيءُ  ." ارتدَّ آخُرُه عمى َأوَّ
 (انعكس)الفعؿ المطاوع  (قبؿ ألؼ سنة)وقد استعمؿ العالـ العربي الشيير ابف الييثـ 

إذا لقي الضوء جسمًا صقيبًل فيو ينعكس ): كثيرًا في بحوثو في عمـ الضوء، مثؿ
. ىذا ىو األصؿ في االستعماؿ. أي يرّتدُّ عنو (عميو

 (أو الفرنسية)ترجمًة لمكممة اإلنكميزية  (االنعكاس)وَيستعمؿ اآلف كثيٌر مف الناس 
Repercussion .ىذه الكممة كما يمي (المورد)فقد شرح المعجـ : وال بتس في ىذا :

أو نتيجة غير )أثٌر تاٍؿ أو ُمتمكّْئ : المضاَعؼ- 3ترجيع صدى - 2ارتداد - 1"
" (مباشرة

استعماؿ  - (أو الفرنسية)عند ترجمة الكممة اإلنكميزية - وىذا يعني أنو يمكف 
! أحيانًا، ال دائمًا  (االرتداد أو االنعكاس أو رّد الفعؿ)

مف االنعكاسات الخِطرة ليجـو عسكري ... وقد حذَّر الرئيساف: "فبل بتس في قوليـ
... حّذرا مف ردود األفعاؿ الخِطرة: أي." عمى أفغانستاف يجري خارج األمـ المتحدة

فقداف األمف عمى الحالة  (!)وىذه األرقاـ تبّيف انعكاس  ... ): أما قوليـ
 (.االقتصادية

 (.تُبّيف أثر فقداف األمف في الحالة االقتصادية... ): فالوجو أف يقاؿ
واآلف، ما الرأي في االستعماالت اآلتية، التي نصادفيا في مجبلت ىذه األياـ؟ أليس 
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ىو الكممة أو العبارة التي ال تحتاج إلى تخريج متكمَّؼ؟  (المذكور بيف قوسيف)البديؿ 
/ ُتِشعُّ منيما )! (فييما)عيناف واسعتاف عميقتاف تنعكس  (فكتور ىيغو )ولو - ... 1

. عبقريتو ونبوغو (تتجّمى فييما
حقيقة ما ذىبت إليو جاف دارؾ، ىؿ ىو  (!)فقد تعددت آراء الباحثيف حْوؿ - ... 2

أحاسيس عامة كانت سائدة بيف الفرنسييف؟  (تعبير عف/ نتيجة )انعكاٌس ِؿ 
 (كاف ليما أثٌر مباشر في)مباشر عمى  (!)فيذاف الحدثاف انعكسا بشكٍؿ - ... 3

  .حياة جاف داْرؾ

خوؼ  (تفضح/ ُتظِير / تعبّْر عف / تشير إلى )ثـ إف الرقابة ىنا تعِكس - ... 
... السمطات واىتزاز موقفيا

وانعكس بدرجٍة . حالة اإلنتاج والتجارة (وتتثرت بذلؾ)وانعكس ذلؾ عمى - ... 5
. حالة العمالة (وتتثرت بقْدٍر أكبر)أكبر عمى 

/ يبيّْف / يظِير )انخفضت نسبة المشتغميف بالتشييد، وىو ِقطاٌع يعِكس - ... 6
. حالة االستقرار أو حالة التوتر (ُيبِرز

/ لتُبِرز / لتُبّيف / لُتِوضح / لُتْظِير )وجرى تحديث ىذه النسخة لتعكس - ... 7
. الوضع العالمي الراىف والتحديات الجديدة (لتشَرحَ / لتِصَؼ 

مقااًل مّطواًل  (18/12/1953جريدة الجميورية الصادرة بتاريخ  )كتب طو حسيف 
فّكؿ أدب في أي أمة مف األمـ، إنما يصور نوعًا مف أنواع حياتيا، : "... جاء فيو

..." الحياة في نفوسيا (!)ولونًا مف ألواف شعورىا وذوقيا وتفكيرىا وانعكاس 
ُترى، ىؿ ساىـ كبلـ طو حسيف فيما صنعو َمْجمع القاىرة بعد ذلؾ؟ فقد أجاز ىذا 

: المجمع ِمْثَؿ قوليـ
أي ردَّت إلى نفوسيـ آثارًا " عكَسِت الرحمُة آثارًا طيبة عمى وجوه المشتركيف فييا"]

. حميدًة واضحة تَبيَّف تتثيُرىا عمى وجوىيـ واتضح
أي ارتد إلييـ ." انعكس عمى العماؿ إىماؿ رؤسائيـ فتياونوا في أعماليـ: "وقوليـ

. إىماؿ الرؤساء فتثرَّ فييـ، وتبيَّف تتثيره في إىماليـ
. ["فالعكُس ىو الردُّ والتتثير والتوضيح، واالنعكاس ىو االرتداد والتتثير واالتضاح

!! انتيى كبلـ المجمع القاىري 
."! َمَنَعو وَصَرَفُو؛ َأْرَجَعوُ : َردَّهُ : "(المعجـ الوسيط)جاء في معجـ المجمع 

: أليس الوجو أف يقاؿ: قمت
. تركِت الرحمُة آثارًا طيبًة عمى وجوه المشتركيف فييا- 
تياوف : أو. انتقمت عدوى اإلىماؿ مف الرؤساء إلى العماؿ فتياونوا في أعماليـ- 

. العماؿ في أعماليـ نتيجًة إلىماؿ رؤسائيـ
  ...(المقبوؿ)و (الجيد)أف َيَتخيَّر بيف - في كؿ حاؿ- أخيرًا، لمكاتب

. أرجو أف توافوني بكتابكـ قبؿ نياية الشير الحالي: مف الخطت الشائع قوليـ مثبلً أرجو أف توافوني بكتابكـ 
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. أرجو أف توافوني بمعموماتكـ حوؿ الموضوع الفبلني: أو
؛ ...أرجو أف يوافَيني كتاُبكـ: والصواب

... أرجو أف توافَيني معموماُتكـ عف الموضوع 
وافى الموُت أو الكتاُب . َأتاىـ: وافى القوـَ ُيوافييـ موافاةً : "فقد جاء في معاجـ المغة

  ."أدركو: فبلناً 
! نجح فبلٌف في أداء العمؿ الموكؿ إليو: مف الخطت الشائع قوليـ مثبلً  إليوالُمْوَكَؿ 

. الموكؿ عميو/ نجح فبلف في أداء العمؿ الموكوؿ إليو : والصواب
: فقد جاء في معاجـ المغة

َضو إليو واكتفى بو: َوَكَؿ األمر إلى فبلٍف َيِكُمُو َوْكبًل و ُوكوالً  . َسمَّمو إليو؛ َفوَّ
. فاألمر موكوؿ إليو
. ?وُأَفوُّْض أمري إلى اهلل?: وفي التْنزيؿ العزيز

، وتكوف اسمًا مجردًا مف )ظرؼ لمزماف مبني عمى الضـ  (منذ)منذ، قْبؿ  وتكوف حرَؼ جرٍّ
. (الظرفية

ظرؼ لمزماف السابؽ أو المكاف السابؽ؛ وىو ُمْبَيـ ال يفيـ معناه إال باإلضافة  (َقْبؿ)و
. وىو مبني عمى الضـ إذا ُقطع عف اإلضافة، وينصب إذا ُأضيؼ. لفظًا أو تقديراً 

: تقوؿ
. لفظاً  (قبؿ)في ىذيف المثاليف أضيؼ الظرؼ . جاء فبلٌف قبؿ فبلٍف؛ داري قبَؿ داره

. ?هلل األمُر مف قْبُؿ ومف َبْعدُ ?: ومثاؿ إضافتو تقديرًا قولو تعالى
ىو أف الخمط بينيما في  (قبؿ)و (منذ)إّف ما دعاني إلى الحديث عف ىذيف الظرفيف 

. وفي ىذا إساءة جديدة إلى لغتنا الشريفة... االستعماؿ صار واسع الشيوع في أيامنا
؟ (منذ)فمتى يصّح استعماؿ 

حرَؼ جرٍّ أصميًا، بشرط أف يكوف المجرور وقتًا، معيَّنًا ال ُمْبيمًا،  (منذ)ُتستعمؿ : أوالً 
. ماضيًا أو حاضراً 
منذ كـ يومًا سافرت؟ منذ متى سافرت؟ منذ أيّْ وقٍت سافرت؟ : يقاؿ في السؤاؿ

 (!ما رأيتو منذ وقت قدـو خالد: أي)ما رأيتو منذ قدوـِ خالد : ويقاؿ
: وتكوف بمعنى

: ؛ نحو(ِمفْ )- 1
. (بدءًا مف يـو السبت األخير: أي)ما رأيُتو منذ يوـِ السبت األخير · 
( 27/طو حسيف، الوعد الحؽ )أنت حرٌب عمى ابنؾ عّمار إذف منذ اليوـِ · 
(. 93/طو حسيف، الوعد الحؽ )أنت ابٌف لي منذ اليوـِ · 
! إذف، أنت صديقي منذ اآلف· 
وكاف عندنا منذ نحِو خمسيف سنة شاعر َيَتَزّيا : "(البياف والتبييف)قاؿ الجاحظ · 

ِزيّْ الماضيف ِِ ." ِب
معًا، أي مف بداية المدة المذكورة إلى نيايتيا؛ بشرط أف يكوف  (ِمف و إلى)- 2
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: نحو! الزماف نكرة، معدودًا لفظًا أو معنًى ليكوف معيَّناً 
. (مف بدايتيا إلى نيايتيا: أي)ما رأيتو منذ ثبلثة أياـ · 
الدىر متعدد في )َدْىر، ألنيما في حكـ المعدود / منذ شيٍر : ويجوز أف تقوؿ· 

. (!المعنى
: ويكوف الفعؿ قبميا

  .ما رأيتو منذ يوـِ الجمعة: ماضيًا َمنِفّيًا يصّح أف يتكرر معناه، نحو· 

في طبيعة الحدث معنى االستمرار، كالسَّْير : أي]ماضيًا ُمْثبتًا، معناه ممتد متطاوؿ · 
: نحو [...والنـو والكبلـ

. ِسْرُت منذ طموِع الشمس- 
!. سجنوه شيرًا قبَؿ سنتيف: ولكف. (وىو ال يزاؿ سجيناً )سجنوه منذ سنتيف - 
والوصؼ . (انعقاد المؤتمر فيو استمرار). ُعِقد منذ وقٍت قريب مؤتمر في دمشؽ- 
. (والتعييف شرط كما ذكر آنفاً )فيو نوع مف تعييف الوقت  (قريب)

إذا كاف الفعؿ قبميا ُمْثبتًا، معناه غير ممتٍد ( منذ)ال يصح استعماؿ : (1)مبلحظة
َكَسَر، َقَتَؿ، ِانياَر، َوَقَع، وصؿ، : ليس في طبيعتو معنى االستمرار؛ نحو)ومتطاوٍؿ 

. (...جاء
: والوجو أف يقاؿ: فبل يقاؿ

انكسر الصحف منذ يوميف · 
انكسر الصحف قبؿ يوميف · 
ِانيار الجسر منذ شير · 
ِانيار الجسر قبؿ شير · 
حدثت الجريمة منذ أسبوع · 
وقعت الجريمة قبؿ أسبوع · 
بدأت ثورة المعمومات منذ عشر سنوات · 
المعمومات قبؿ عشر سنوات ... · 

انظر الفقرة )مضارعًا بمعنى الماضي ( منذ)يمكف أف يكوف الفعؿ قبؿ : (2)مبلحظة
الوعد ." )ويصبح عّماٌر منذ ذلؾ اليـو زعيمًا مف زعماء المعارضة: "...؛ نحو(102
(. 152/الحؽ 

(. 56/الوعد الحؽ)." فُكْف ليا زوجًا منذ اآلف: "..ويمكف أف يكوف بصيغة األمر؛ نحو
- وردت في مجمة شييرة واسعة االنتشار- (منذ)وفيما يمي نماذج مف استعماؿ 

: بعضيا سميـ وبعضيا غير صائب
. ىذه السيدة نذرت نفسيا منذ عشراِت السنيف لمذود عف التراث العربي اإلسبلمي- 
ىذه المشكمة ليست وليدة أيامنا ىذه، فيي مطروحة لدى الدوائر الحكومية - 

. المختصة منذ ربِع قرف أو يزيد



37 
 

: لننظر اآلف في ىاتيف العبارتيف. سميـ (منذ)في ىذيف المثاليف استعماؿ 
، ...قبؿ ألؼ سنة: ...والوجو أف يقاؿ. ينيسيا منذ ألؼ سنة تقريباً ?ُأنشئت مدينة · 

! ألف اإلنشاء لـ يمتد ألؼ سنة
. (شخصيات في تاريخ)سبؽ أف أصدر ىذا الكاتب منذ بضع سنوات كتابًا بعنواف · 

، ألف اإلصدار ليس لو صفة االمتداد ...قبؿ بضع سنوات: ...والوجو أف يقاؿ
. والتطاوؿ

." مدينة مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيا: "جاء في إحدى المجبلت· خطت آخر في استعماؿ اسـ التفضيؿ 
 second!، وىو مف جنايات الترجمة الحرفية(!ثاني أكبر)وفي ىذا التركيب نظر 

largest 
أف ما يتصؼ بيا يحتؿ المرتبة األولى مف - حيف ُتضاؼ-تعني  (أكبر)إف الصيغة 

حيث الِكَبر؛ وىذا يقتضي أاّل يشاركو في ىذه المرتبة شيٌء آخر، فيو وحيد ُمتفرّْد 
...! بعبارة أخرى، ليس ىناؾ أوؿ أكبر، وثاني أكبر، وثالث أكبر. (أكبر)بيذه الصفة 

... خبلفًا لما يقاؿ في اإلنكميزية
. مدينة مومباسا ىي الثانية بعد أكبر مدينة في كينيا: لذا فالوجو أف يقاؿ

. مدينة مومباسا ىي الثانية ِكَبرًا في كينيا: أو
فريقيا ىي موطف : "وجاء في المجمة نفسيا·  ثاني أكبر بحيرة لمماء العذب  (!)وا 
." (كتوريا?بحيرة )

." (كتوريا?بحيرة )وفي إفريقيَّة توجد البحيرة العذبة الثانية ِكَبرًا : "والوجو أف يقاؿ
كتوريا، وىي الثانية ِكَبرًا بيف بحيرات العاَلـ العذبة ?وتقع في إفريقية بحيرة : "أو

." المياه
." القيوة ىي ثاني أكبر سمعة متداولة في العاَلـ: "وجاء في مجمة أخرى· 

." السمع تداواًل في العالـ (!ال أكبر)القيوة ىي الثانية بعد أوسع : "والوجو أف يقاؿ
ىي سمعة وحيدة متفردة بيذه الصفة، وليس ليا ثانية  (أوسع السمع تداوالً )ذلؾ بتف 

.. وثالثة
." القيوة ىي السمعة الثانية َسَعَة تداوٍؿ في العالـ: "ويمكف القوؿ

." الزَُّىَرُة ىي ثاني أقرب كوكب إلى الشمس: "وجاء في أحد الكتب· 
. (األقرب ىو ُعطارد)

." الزَُّىَرة ىي الكوكب الثاني ُقْربًا مف الشمس: "والوجو أف يقاؿ
: وفي المغة اإلنكميزية يقولوف
Jupiter is the largest planet of the solar system, fifth in order 

from the sun .
ىو أضخـ كواكب المنظومة الشمسية، وىو الخامس مف حيث الُبعد مف  (المشتري)

  .(عف الشمس)الشمس 

يتتي  (بعد األقرب)يتتي ما ىو أقؿ ضخامًة، وأف  (َبعد األضخـ)مف الواضح أف  ]
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 [.منطقيًا ما ىو أبعد
ىو الخامس بعد أقرب الكواكب إلى الشمس : ... لذا يمكف أف نقوؿ عف المشتري

. (مف الشمس)
Venus is the sixth largest planet of the solar system and second 

in order from the sun .
ىي الكوكب السادس بعد أضخـ كواكب المنظومة الشمسية، وىي الكوكب  (الزَُّىَرة)

. إلى الشمس/ الثاني بعد أقرب الكواكب مف 
أحد كواكب المجموعة الشمسية التسعة، ثاني : الزَُّىَرة: "(المعجـ الوسيط)جاء في 

وىو ألمع جـر سماوي . كوكٍب في الُبعد عف الشمس، يقع بيف عطارد واألرض
  ."باستثناء الشمس والقمر

ولكف قاؿ . (عف طريؽ)نبلحظ أف األقدميف ومف تابعيـ عمى أساليبيـ لـ يستعمموا عف طريؽ كذا 
(: 278/اأُلزِىّية في عمـ الحروؼ )صاحب كتاب  ( ىػ415)عمّي ابف محمد الَيَرِوّي 

؛ وأورد عمى ىذا شواىد مف أفصح "(الباء)و (عمى)و (مف)مكاف  (عف)تكوف "
 .وربما كاف ذلؾ وراء االستعماؿ الحديث الشائع. الكبلـ

ُبُو التوفيؽ غالباً  ِِ   .وقد شاع في أيامنا استعماؿ بعض ىذه التراكيب استعمااًل ُيجاِف

. وفيما يمي نماذج متخوذة مف بعض الَمجبّلت
ىي َأْخُذ الحرب إلييـ عف طريؽ مبلحقتيـ  (اإلرىابييف)الطريقة الوحيدة ليزيمة ... · 

. أينما كانوا
. (!بمبلحقتيـ أينما كانوا: ... األحسف)
. يحاوؿ الكاتب أف ُيقنع القارئ بنظريتو عف طريؽ ُحجٍج قوية وموضوعية... · 
 (...وذلؾ بإيراد حججٍ : ... األحسف)
ألنو ُيبيف التطورات التي ال يحصؿ الُمشاىد الغربي عمييا عادًة عف طريؽ ... · 

. التقارير اإلخبارية المحدودة
. (...عادًة مف التقارير: األحسف)
محاولة مكافحة انتشار أسمحة الدمار الشامؿ عف طريؽ وضع قواعد وضوابط ... · 

. جماعية
 (...الشامؿ بوْضع قواعد و: ... األحسف)
العمؿ عمى رفع مستوى كفاية خريجي مدارسنا عف طريؽ تطوير أساليب ... · 

... التعميـ و
 (...مدارسنا، وذلؾ بتطوير أساليب: ... األحسف)
ْدفة أو عمداً ... ·  . قد يحدث االنتقاؿ عف طريؽ الصُّ
ًِ أو عمداً : ...األحسف)  (االنتقاؿ مصادفًة
. بطريؽ الجوّ / بطريؽ البحر / سافر فبلٌف بطريؽ الَبرّْ · 
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  (جواً / بحرًا / سافر فبلٌف َبّرًا : األحسف)
استعمااًل ال ىو عمى  (أبعاد)و (ُبْعد)كثيرًا ما ُتستعمؿ في الكتابات المعاصرة َكِمَمتا ُبْعٌد، أبعاد 

. الحقيقة، وال عمى المجاز
ُبعدًا : ويقولوف في الدعاء عميو. اتساع المدى: الُبعد: "(المعجـ الوسيط)جاء في · 
ُيحذّْره شيئًا : (ُبْعَدؾ)ويقاؿ . ذو رأي عميؽ وحـز: إنو لذو ُبعد: وقالوا. أي ىبلكاً : لو

." مف َخْمِفو
". الغاية: والمدى. المسافة: المدى: "وجاء فيو

. العربية (ُبْعد)ىذه معاني كممة 
:  اإلنكميزية فقد شرحيا معجـ أكسفورد عمى النحو اآلتيdimensionأما كممة · 
: في حالة إفرادىا: أوالً 
: يقاؿ. ؛ مدى(...طوؿ، عرض، ارتفاع، ثخانة، الخ: مف أي صنؼ)قياس، ُبعد - 1

ما ىي أبعاد الغرفة؟ 
. لممستلة جانب لـ نناقشو: َمظير، جانب، نحو: مجازاً - 2

: sفي حاؿ َجْمعيا بحرؼ : ثانياً 
. (ال األبعاد)مخموؽ عظيـ الحجـ : حجـ؛ مقدار؛ َقْدر؛ شتف، نحو- 1
! لـ أدرؾ حجـ المشكمة: حجـ بالمعنى المجازي؛ نحو- 2

. ويعطي معجـ وبستر شروحًا مماثمة
ويبلحظ القارئ المدقؽ فيما ُينشر في مجبلت ومطبوعات ىذه األياـ استعماؿ كممتي 

. استعمااًل يجانبو التوفيؽ، ويجعؿ الجممة في غاية الركاكة (ُبْعد وأبعاد)
: فقد جاء في عدة أعداد مف مجمة راقية و واسعة االنتشار العبارات اآلتية

اتخذ أبعادًا غير األبعاد المغوية، وصار يعّبر  (التسامح)بيد أف المصطمح - "...1
." اجتماعي- عف موقؼ ثقافي
... اتخذ دالالٍت غير الداللة المغوية: ...والوجو أف يقاؿ

ويقود إلى التفكير في أصوؿ ىذا المصطمح ومناِبِعِو وأبعاده الثقافية - "...2
..." واالجتماعية والنفسية

... ومناِبِعِو وآثاره الثقافية و: ...والوجو أف يقاؿ
! (الُبعد الثقافي: البرمجيات): عنواف المقاؿ- 3

. الجانب الثقافي/ الوجو : البرمجيات: والوجو أف يقاؿ
..." وُتمقي الضوء عمى األبعاد الجديدة لممعموماتية- "... 4

  ...المظاىر الجديدة لممعموماتية/ عمى الجوانب : ... والوجو أف يقاؿ

ضافة إلى ما ذكر، يمكف الكاتَب  الحريص عمى سبلمة المغة، أف يستعمؿ  (لمكاتب)وا 
: ما يقتضيو السياؽ مف الكممات اآلتية (أبعاد)و (ُبعد)بداًل مف 
... َمعاٍف؛ مغزى؛ صعيد؛ عواقب؛ حجـ، إلخ/ َمعنى 
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: قوُليـ (لساف العرب وغيره)مما جاء في معاجـ المغة تحت طائمة الحجز 
. الفضؿ والقدرة، والِغنى، والسََّعُة، والُعُموّ : الطَّْوؿ والطائؿ والطائمة

: يقاؿ. النفع والفائدة: أصؿ الطائؿ
. إذا لـ يكف فيو َغناء وَمِزيَّة؛ ال فائدة ُترجى منو (ىذا أمٌر ال طائؿ فيو)- 
. أي بفائدة (لـ يظفر منو بطائؿ)- 
. يقاؿ لمشيء الخسيس الدُّْوف (ما ىو بطائؿ)- 
. أي كثيرة غزيرة (أمواؿ طائمة)- 

. (الثتر: الترة)بينيـ طائمة، أي عداوٌة وِتَرٌة : ولكف يقاؿ أيضاً 
كما نرى، ال صمة بيف معنى الطائمة في المغة، وبيف المراد مف ىذه الكممة في 

! الترجمة الحرفية- عمى األرجح- ومصدر الخطت. االستعماؿ الخاطئ الشائع
يقاؿ في  (ممنوٌع وقوؼ السيارات تحت طائمة الحجز): فمثبًل، مقابؿ العبارة الشائعة

فإذا ُأريَد . وغالبًا ما تكوف ىذه الكممة كافية في التحذير. NO PARKING: اإلنكميزية
: بياف ما يترتب عمى المخالفة، يقاؿ في اإلنكميزية

Under penalty of ...( الِحْظ كممةunder :تحت!) .
: ويقاؿ في الفرنسية
Sous peine de ... ( الِحْظ كممةsous :تحت!) .

. (: !مف الضروري رسـ إشارة التنبيو)! ممنوٌع وقوُؼ السيارات: فالوْجُو أف يقاؿ
ذا كاف ىذا التحذير غير رادع لبعض الناس، فيمكف أف يقاؿ : وا 

! ممنوٌع وقوؼ السيارات، وَيَتعرَّض المخالؼ لمعقوبة- 
! ال َتِقْؼ سيارَتؾ ىنا، و إاّل َتَعرَّضْت لمحجز: - أو
! وقوؼ السيارة ىنا ُيعرّْضيا لمحجز: - أو

: وفي مقاـٍ آخر يمكف أف يقاؿ
!... ال تفعْؿ كذا و إاّل عاَقَبَؾ القانوف- 
  !].َيطاُلؾ: ال[! ال تفعؿ كذا، و إاّل فالقانوف َيُطْوُلؾ- 

 في عدة ن محثلأعهالتقى الرئيس و 
 مسائؿ

ىو " تباحثا" فالفعؿ . تحاورا. تبادال البحث:  في عدة مسائؿن محثمالتقى الرئيس و 
مف أفعاؿ المشاركة،الذي يقتضي أف يكوف الفاعؿ مثتى أو جمعا،ال مفردا، وىو ال 

 ".مع" يتعدى بػػ 
يجب : للزُأكلق ُ ل وحقلقييمـز و يتُبت،أو : أف تقوؿ الحقيقة دائمالجبلعللك  أف تقوؿ الحقيقة دائمالل غهلعللك

ما " يحسف بؾ، وُيستحسف لؾ، و:لؾ أف تفعؿ كذا، فيعني" ينبغي" أما الفعؿ .عميؾ
و ىدا ال يطابؽ المعنى . ال يميؽ بؾ، و ال يحُسُف منؾ:أي" ينبغي لؾ أف تفعؿ كذا 

وما يميؽ بؾ، غير ما يمزمؾ و يجب / المقصود في القوؿ األوؿ،ألف ما ُيستحُب لؾ
 . عميؾ

أي " بنى عمى كبلمو" و تقوؿ . ، أو بناء عمى ما تقدـ لمدلعلىلأمل ربل عكه بناء لما ورد أعبله
 . (بالنصب عمى أنو مفعوؿ لو)"بناء عميو"و . احتذاه
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 لآلل ولمئبل كآلل لجرت مشادة كبلمية 
  لآلل و زلرل كآل

ظرؼ مبيـ، ال "  لآل" إذ إف .  لآلل ولمئبل كآلل ل و زلرل كآلجرت مشادة كبلمية 
جمست " تقوؿ . يتبيف معناه إال بإضافتو إلى اثنيف فصاعدا، و ال حاجة إلى تكراره

 ".بيف صديقي و أستاذي
  مونموهل ف يلتعرض ألزمة قمبية، 

  عف العمؿعمجز 
التابع، فما : تعني" التالي" إذ إف . عف العمؿ تف يلعمجز تعرض ألزمة قمبية، 

 .الحاجة إلى إقحاميا في التعبير األوؿ
. البيت: فتعني" المثابة" أما .  أرن ي، أو  ألملي، أو  ألزويل لنهىدا المكاف ىو   بيتي أثم يىدا المكاف 

 .ما أشرؼ مف الحجارة حوليا":و مثابة البئر. " الجزاء. مجتمع الناس. الممجت
بالمكروه،فيعني " جبيو" أما الفعؿ . قابميا وجيا بوجو:  المخاطر بكؿ شجاعة  جه  المخاطرجم ه

 . َفَجَتُه قبؿ أف يتييت لو": َجَبَو الشيُء فبلنا " و . استقبمو بكبلـ فيو غمظة.استقبمو بو
مف .يستليـ حاجة، أو يطمب جدواىـ،أي عطاءىـ: ل ولمسلسنجبيكاف المتسوؿ  لسنجبيل وأم لأآلل ولمسكاف المتسوؿ 

 .طمب منو الجدوى": اجتداه"ستلو الجدوى، و :فبلنا و عميو، أي" جدا "الفعؿ 
غير " العظمى" إذ ِإف كممة :  في العاـ وب ونمآلل وعظألمآلأمريكا و روسيا ىما  .. وب ونمآلل وعظأنمآلأمريكا و روسيا ىما 

 . أثناء النثنية" ياء" بؿ بتلؼ مقصورة التي تقمب/مختومة بتاء
 


