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 يبِرِاألَ حُنُصْ

يبِرِغَالْ الِمَعْتَاسْوَ مِالي الكَفِ رِعُّقَالتَّ كِرْتَبِ

 كتبها

وسام بن حسن بن حممد الكحالني



[2] 

 

  
 

بلسان  تبيانًا للك يشء د هلل اذلي أنزل علينا القرآناحلم
سان قومه يلبني هلم لب خلقهوأرسل إيلنا صفوة  ،عريب مبني

، صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني وىلع رشائع ادلين
 اتلابعني هلم بإحسان إىل يوم ادلين.

 أما بعد:  
فهذه مقالة موجزة مجعت فيها ما تيرس يل الوقوف عليه 

يف قعر والكم أهل العلم حول ذم اتل ،من انلصوص الرشعية
ووحيش الالكم  ،بإيراد غريب األلفاظ فيه؛ واتلنطع ،الالكم

واملستهجن بني  ،واثلقيل ىلع اآلذان ،املتعرس ىلع األفهام
 العوام.
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اعلم رمحك اهلل أن من قواعد الرشيعة اتليسري وذم 
، ومن ذلك ما يتعلق اتللكف واتلنطع يف األقوال واألفعال

أو لفًظا فإن املطلوب منه إيصال  باتلخاطب مع الغري خًطا
 هنا لزم إيراده ىلع الوجه املألوفومن  ،باملعىن املراد للُمخاط  

 .املفهوم ال املنكر املجهول
 يف اجلوهر املكنون: قال األخرضي *

كنفصاحة املفرد أن خيلص من ... تنافر غرابة خلف زُ 
ِلم ويف الالكم من تنافر اللِكم ... وضعف تأيلف وتعقيد س 

وذي الالكم صفة بها يُطيق ... تأدية املقصود باللفظ األنيق
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يه كون اللكمة وحشية غري ظاهرة املعىن وال والغرابة:  
مألوفة االستعمال، حبيث ُُيتاج إىل حبث عنها يف كتب اللغة 

 (1)أو إىل خترجيها ىلع وجه بعيد
اشرتط علماء ابلالغة لكون الالكم فصيًحا أن يسلم قلت: 

دة، وىلع هذا فإيراد ق  ع  من األلفاظ الغريبة والرتاكيب المُ 
االستعمال ليس الالكم بألفاظ عربية غريبة املعىن غري مألوفة 

الفصاحة، وهذا قول اعمة  ملخالفته رشط ؛وال فصيًحا ،بليًغا
 أهل اللغة.

انلصوص الرشيعة ادلالة ىلع استحباب  هنا أذكر بعضو*
 وأيرس مقالة تُفهم عند العامة: إيراد الالكم بأحسن عبارة

 

 

                                      
 11املاعون لدراسة اجلوهر املكنون صبذل  (1)
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( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): تعاىل قول -

[35]اإلسراء:

حسن أيتلكمون بينهم بقال ابن اجلوزي يف تذكرة الغريب: 
 .اخلطاب
فيف اآلية أمر باختيار أحسن الالكم وأطيبه، ومنه قلت: 

الالكم الفصيح املعروف بني األنام واليسري ىلع األفهام، 
األلفاظ الغريبة ألجل سجع الالكم وأما تكلف اختيار 

 وتأنيقه فإنه مستهجن يف انلفوس وغري مأنوس.

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )ل تع    اىل: اق    و-

[401]البقرة: ( ۇ ۆ ۆ

نىه املسلمني أن ال قال السمرقندي يف حبر العلوم: 
 .وأمرهم أن يقولوا بلفظ أحسن منه يقولوا بهذا اللفظ،
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 ونستفيد منه، واألسلم وهذا حٌث ىلع األكملقلت: 
استحباب اختيار العبارات األوضح معىن واألبعد عن 

 اإليهام أو اإلغراب.
بدُ  ق ال  و - ث   اهلِل بِن ِمسُعود   ع  دِّ نت  بُِمح 

 
ا أ : م 

ن  بِل عِضِهم  ِديثًا ال  ت بلُُغُه ُعُقولُُهم، إاِل  َك  ق وًما ح 
  (1)فِتن ًة.

ِمْعُت و - يِْل، قال: س  ف  ِِب الطُّ
 
ن أ ِلي  ع  ا   ا ع  ه  يُّ

 
ُقوُل: أ ي 

ثُوا انل اس   دِّ ب  اهلل ُ ور ُسوهُلُ؟ ح  ذ  ْن يُك 
 
بُّون  أ ُُتِ

 
انل اُس أ

. ا ُينِْكُرون  ْعِرفُون  ود ُعوا م  ا ي    (2)بِم 
ن ٌس عن و -

 
ر  ق ال    أ :   : ُكن ا ِعنْد  ُعم  فقال 

ُِّف ) ِن اتل لك    (1)(.نُهين ا ع 

                                      
 (2992(، وأبو داود )5رواه مسلم ) (1)

 (1/22َرَواُه اْلُبَخارِّي ) (2)
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دية ب   ملا قىض انليب  ويف حديث أِب هريرة -
 غُ اجلنني 

 
قال محل بن انلابغة اهلذيل: ف، ةم  رة عبد أو أ

كيف أغرم من ال رشب، وال أكل، وال نطق، وال 
هدر، فأنكر عليه استهل، فمثل ذلك يطل! يعين يُ 

من (2) «.الكهان ذا من إخوانإنما ه»وقال:  انليب 
 أجل سجعه اذلي سجع. 

 إنما ذم السجع لوجهني: قال العلماء: 
واثلاين: أنه  ،أحدهما: أنه اعرض به احلكم الرشيع

 تكلفه يف خماطبته.
 
 

                                                                  
 (3297رواه البخاري برقم ) (1)

 (1861رواه مسلم ) (2)
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 *وهنا نذكر بعض الكم أهل العلم يف هذه املسألة:
 رياض الصاحلني: هكتابيف  قال انلووي   -

يف الالكم والتشدق فيه وتكلف  باب كراهة اتلقعري)
 (1)(الفصاحة واستعمال دقائق اللغة يف خماطبة العوام وحنوهم

هلك املتنطعون )قال:   أن انليب  ابن مسعود وعن
 (2)رواه مسلم ( قاهلا ثالثة

 

 املبالغون يف األمور :املتنطعون
 أن رسول اهلل  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

إن اهلل يبغض ابلليغ من الرجال اذلي يتخلل ))قال:  

                                      
 531انظر الرايض ص  (1)

 (2831رواه مسلم ) (2)
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وقال  (1)رواه أبو داود والرتمذي ((بلسانه كما ختلل ابلقرة
 .حديث حسن

إن ))قال:   أن رسول اهلل  وعن جابر بن عبد اهلل 
ا يوم القيامة أحاسنكم من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسً 

أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة  وإن اأخالقً 
وقال  (2)رواه الرتمذي ((.واملتفيهقون الرثثارون واملتشدقون

  .حديث حسن
ألحاديث هذا عند رشحه   قال الشيخ العثيمني -

  ابلاب:
حىت يتلكم  ،من آفات اللسان اتلقعر يف الالكم والتشدق

وحىت يتلكم عند العامة يف غرائب  ،اإلنسان بملء شدقيه

                                      
 (.2653( والرتمذي )5115رواه أبو داود ) (1)

 (2119)رواه الرتمذي  (2)
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يلقول انلاس ما أعلمه باللغة العربية  إما رياءً  ،اللغة العربية
 ،فاإلنسان ينبيغ أن يكون الكمه كالكم انلاس ،أو لغري ذلك

 ،فهم حىت وإن َكن بالعامية مادام خياطب العوامالالكم اذلي يُ 
أما إذا َكن خياطب طلبة علم ويف جملس اتلعلم فهنا ينبيغ أن 

بلاب ويف ا ،يكون الكمه بما يقدر عليه من اللغة العربية
هلك املتنطعون ) :قال  اثلاين اذلي ذكره املؤلف أن انليب 

  (هلك املتنطعون هلك املتنطعون
أو  ،هو املتقعر يف الالكم اذلي يتنطع بكالمه :املتنطع

ا بقوهل أو بفعله أو برأيه أو بغري ذلك مما يعده انلاس خروجً 
م ولك هذا من اآلداب احلسنة اليت جاء بها اإلسال ،عن املألوف

 (1).واحلمد هلل رب العاملني
 

                                      
 (267/ 8انظر شرح الرايض للعثيمني ) (1)
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 : حفظه اهلل  الفوزانصالح وُسئل الشيخ  -
اتلحذير « إّن من ابليان لسحًرا»:  فهم من قول انليب هل يُ 

قعر يف اللكمات واختيار من املبالغة يف أسايلب الالكم واتل
 ؟األلفاظ

  (1)«إن من ابليان لسحًرا»:  قوهل : فأجاب
 ،أنه من باب اذلم بلعض الفصاحة :م منه بعض العلماءهِ ف  

وذهب أكرث العلماء إىل أنه من باب املدح قال الشيخ سليمان 
القائل الشيخ  - قلتبن عبد اهلل يف " رشح كتاب اتلوحيد " ا

واألول أصح وأنه خرج خمرج اذلم بلعض ابليان ال  :-الفوزان
لكه وهو اذلي فيه تصويب ابلاطل وُتسينه حىت يتوهم 

حق أو يكون فيه بالغة زائدة عن احلد أو قوة يف  السامع أنه
اخلصومة حىت يسحر القوم ببيانه فيذهب باحلق وحنو ذلك 

                                      
 .  البخاري من حديث ابن عمررواه (1)
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وهلذا ملا جاءه  ،فسماه سحًرا؛ ألنه يستميل القلوب َكلسحر
رجالن من املرشق فخطبا فعجب انلاس بليانهما فقال رسول 

 .« إن من ابليان لسحًرا»:  اهلل 
عر فجنسه مذموم خبالف الشِّ  ،فمحمودوأما جنس ابليان 

إال ما َكن حكًما ولكن ال ُيمد ابليان إال إذا لم خيرج إىل 
حد اإلسهاب واإلطناب أو تصوير ابلاطل يف صورة احلق فإذا 
خرج إىل هذا احلد فمذموم وىلع هذا تدل األحاديث كقوهل 

إن اهلل يبغض ابلليغ من الرجال اذلي يتخلل بلسانه » :
 (1)«لل ابلقرة بلسانهاكما تتخ

وأبو داود يف  ،محد يف مسند املكثرين من الصحابةرواه اإلمام أ (1)
والرتمذي يف األدب. وصحح األلباين رواية أيب دواد. ، األدب

والباقرة أي البقرة: وخص البقرة ألن مجيع البهائم أتخذ النبات 
/ كتاب األدب) ع بلساهنا. قاله يف عون املعبودأبسناهنا وهي جتم

(.95ابب 
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وعليه فإنه ينبيغ للمسلم أن يتلكم بالالكم املتوسط  -
 ،املعتاد واذلي يفهمه السامع وُيصل به املقصود

هلك » قال انليب  ،ويكره اتلقعر يف الالكم
  .«املتنّطعون

الالكم  : )هم املتعمقون يف  قال أبو السعادات
 املتلكمون بأقىص حلوقهم(

)فيه كراهة اتلقعر يف الالكم بالتشدق  : وقال انلووي 
وتكلف الفصاحة واستعمال وحيش اللغة ودقائق اإلعراب 

 (1)يف خماطبة العوام( انتىه.
 

                                                                  
 
 على الشبكة. 7 منشور يف منتدى األلوكة (1)
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إاعنة املستفيد يف "كتابه  يفأيًضا  الشيخ الفوزانوقال -
 :"رشح كتب اتلوحيد

املتنطعون: مجع متنطع، وأصل اتلنطع هو اتلقّعر يف الالكم 
ا للفصاحة، هذا هو أصل اتلنطع يف اللغة. واملراد هنا: إظهارً 

 اتلنطع يف الالكم، واتلنطع يف االستدالل، واتلنطع يف العبادة.
واتلنطع يف الالكم معناه: أن يتلكم اإلنسان باللكمات 
الغريبة من اللغة اليت ال يفهمها انلاس، فيأيت بأسلوب وألفاظ 

 من وحيش اللغة ال يعرفها انلّاس.
ذلك من اتلنطع يف الالكم: أن خياطب احلارضين بأشياء وك

ال يفهمونها، فانّلاس حباجة إىل أن يبنّي هلم عقيدتهم 
وعبادتهم وطهارتهم ومعامالتهم، ثّم يذهب يتلكم يف أشياء 
بعيدة عنهم، بل بعيدة من جمتمعهم، يتلكم يف أمور السياسة، 

عالم، وأمور واألمور ابلعيدة، وأمور ادلول، وأمور وسائل اإل
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بعيدة، العوام ال يعرفون منها شيئاً، وال يستفيدون منها شيئاً، 
وخيرجون من عنده جبهلهم، ال يعرفون أمور دينهم، بل منهم 
من ال يعرف كيف يصيل، منهم من ال يعرف كيف يتوضأ، 
ومنهم من ال يعرف كيف يغتسل من اجلنابة، فيخرجون 

بلعيد الغريب عن جبهلهم، وما انتفعوا بهذا الالكم ا
 أسماعهم.. هذا من اتلنطع.

وغرض املتلكم أن يبنّي للناس أنه فاهم، وأنه مثّقف ولو 
وهذا ، اىلع حساب احلارضين، ولو ما فهموا، ولو ما عرفوا شيئً 

 !من اتلنطع
واملطلوب من اخلطيب واملحارض واملتلكم واملدرس: أن 

ة إيله يف يتلكم يف حدود ما يفهمه احلارضون، وما هم حباج
، أمور دينهم، ويف أمور معامالتهم وأخالقهم، هذا هو املطلوب

وأن يكون قصده نفع احلارضين، وتعليم احلارضين، ال 
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يكون قصده إظهار شخصيته، وإظهار فصاحته، فهذا هالك 
 انتىه (1): "هلك املتنطعون". كما قال انليب 

 

رسالة " قد أورد ابن أِب ادلنيا هذا احلديث يف وقلت: 
الغيبة وانلميمة " يف باب " ما جاء يف ذم اتلقعر يف الالكم " 

اِب 15)ص/ ر  بِْن اخْل ط  ْن ُعم  ن  ر ُسول  اهلل ِ   ( وروى فيه ع 
 
أ

ِليِم   يِت ُُكُّ ُمن افِق  ع  م 
ُ
اُف ىلع   أ خ 

 
ا أ ْخو ف  م 

 
: )إِن  أ ق ال 

اِن( ( وحسنه حمققو 1/22رواه أيضا أمحد يف "املسند" ) اللِّس 
 املسند.

: )إن شقاشق  وروى فيه أيضا قول عمر بن اخلطاب 
 الالكم من شقاشق الشيطان(

                                      
 236انظر إعانة املستفيد ص (1)
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انلهاية يف غريب "يف كتابه   قال ابُن األثريو -
 : "احلديث

يف الالكم  هم املتعمقون املغالون :"" املتنطعون
املتلكمون بأقىص حلوقِهم، مأخوٌذ من انل طع، وهو 
الغار األىلع من الفم، ثم استُعمل يف ُُكِّ تعمق قواًل 

(1)وفعاًل.
 

 :بعضهم يف ذم اتلقعروقال  -
 قّعر القول لكيما ُتسبه ... من الرجال الفصحاء املعربهيُ 

 ربه ... من خنلة نابتة يف خربه ه من ك و إذا نسبت وه
 
 
 

                                      
 (32/ 5انظر النهاية يف غريب احلديث ) (1)
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  :"علوم ادلين إحياء"كتابه يف  الغزايل قال و -

ةُ : فصل يف آفات اللسان) اِدس   (اآْلف ُة الس 
مِ  ُر يِف الالْك   عُّ التشدق وتكلف السجع وهو  :اتل ق 

ات واملقدمات وما هوالفصاحة واتلصنع فيه بالتشبي
جرى به اعدة املتفاصحني املدعني للخطابة. ولك ذلك 

املمقوت.. ثم بعد أن  ومن اتللكفمن اتلصنع املذموم 
أن يقترص يف  قال: بل ينبيغ عن انليب  اساق أخبارً 

ومقصود الالكم اتلفهيم  ُك يشء ىلع مقصوده:
للغرض وما وراء ذلك من تصنع مذموم. وال يدخل 
يف هذه ُتسني ألفاظ اخلطابة واتلذكري من غري إفراط 

 انتىه. (1)وإغراب.
 

                                      
 ( .197/  7إحياء علوم الدين ) (1)
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 يف بيان آداب اتلصنيف:  قال انلووي و -

 اوإجيازها، فال يوضح إيضاحً  حرص ىلع إيضاح العبارةويلُ »
املحق  يفيض إىل ايه إىل الراككة، وال يوجز إجيازً ينت

 « .واالستغالق
مىت أمكن أن يكون الالكم »وقال ابن األنباري:  -

جعله مجلتني من غري  َكن أوىل منمجلة واحدة، 
 «فائدة

لمتلكم واملخاطب األوىل األخذ باأليرس واألسهل لف قلت:
وقد جاء يف الصحيحني حلصول املقصود من الالكم وهو فهمه 

ا ُخريِّ  ر ُسوُل اهلل ِ من  ا ق ال ْت: )م  نْه  ة  ر ِِض  اهلل ُ ع  ئِش    حديث اع 
ا    ا م  ُهم  يرْس  

 
ِر إاِل  اْخت ار  أ ُ ِمْن اآْلخ  يرْس 

 
ا أ ُدُهم  ح 

 
يِْن أ ْمر 

 
ب نْي  أ

د  انل اِس ِمنُْه( ْبع 
 
ن  أ ن  إِْثًما َك    (1)ل ْم ي ُكْن إِْثًما، ف إِْن َك 

                                      
 (2723( ومسلم )7783(رواه البخاري )1)
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الالكم اتلقعر يف : أن الكم أهل العلم ما تقدم منحاصل و
واملقصود أن ال يُغرق يف اتللكف فيتعدى حدود مذموم، 

املنطق ومجال العبارة ورشاقة األلفاظ  نُ سْ أما حُ  ،اذلوق
، إذا َكن يف بيان احلق اخصوًص  ؛فمحمود مرغوب فيها

ووحيش  ،وباجلملة فليحرص املرء ىلع جتنب السويق القريب
 .بني حالني اللغة حىت يكون الكمه حااًل 

الاكتب انلاجح هو اذلي يستطيع نقل األفاكر واملعلومات و
بأقىص قدر من املنهجية العلمية، مع سهولة  إىل القارئ

ادلوران واتلنطع واتلقعر يف  العرض وسالسة األسلوب، وأّما
 د الفكرة ويصعبها، فهو يُملل القارئالالكم فكما أنّه يفس

 وينفره.
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اليت خبار طرائف األقصص ومن نوادر المجلة  وهنا أذكر *
هلم وعدم اذلم  يف معرضالالكم  يفبلعض املتقعرين رويت 

 :  (1)الرضا بصنيعهم
مل َكن رجل من اتلجار هل ودل يتقعر يف الكمه، ويستع -1

ه، ومما َكن منا هل وتربمً  الغريب؛ فجفاه أبوه استثقااًل 
لًة شديدة أرشف منها ىلع املوت. يأيت به، فاعتل أبوه عِ 

ي، فأحرضوهم بني يديه دْل فقال: أشتيه أن أرى وُ 
 
ُ
ر  وأ   خِّ

ُ
ر حىت لم يبق سواه، فقالوا هل: ندعو خِّ هذا ثم أ

فقال: هو واهلل يقتلين بكالمه،  ?لك بأخينا فالن 
فقالوا: قد ضمن أال يتلكم بيشء تكرهه؛ فأذن هلم. 
فلما دخل قال: السالم عليك يا أبت، قل أشهد أن ال 
هلإ إال اهلل، وإن شئت قل أشهد أن ال هلإ إال اهلل؛ فقد 

                                      
 (1/52انظر جع اجلوامع يف امللح والنوادر أليب إسحاق احلصري ) (1)
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، واألوىل أحب إىل سيبويه. قال الفراء: الكهما جائز
واهلل يا أبيت ما شغلين غري أِب عيل، فإنه داعين 
باألمس، فأهرس وأعدس، وأرزز وأوزز، وسكبج 
وسبج، وزربج وطبهج، وأبصل وأمصل، ودجدج 

 !وافلوذج ولوزج
فصاح أبوه العليل: السالح السالح، صيحوا يل جبارنا 

ح من الكم الشماس ألوصيه أن يدفنين مع انلصارى وأسرتي
 هذا ابلندق.

 
وهاج بأِب علقمة انلحوي دم فأتوه حبجام؛ فقال هل:  -2

اشدد قصب املحاجم، وأرهف ظبات املشارط، 
 ،اضع، وعجل الزنع، ويلكن رشطك وخزً وأرسع الو

 !اا، وال تردن أتيً ا، وال تكرهن أبيً ومصك نهزً 
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يكرب، وأما أنا  فقال احلجام: ابعث خليف عمرو بن معد
 يل باحلرب.فال طاقة 

فأقبل قوم يعضون إبهامه، ويؤذنون  ،رار فسقطوهاج به مِ 
يف أذنه؛ فقام من غمرات غشيته، فقال: ما لكم تكأكأتم 

فقال  (1)عيل كتكأكئكم ىلع ذي جنة؛ افرنقعوا عين.
 بعضهم: اتركوه فإن جنيته تتلكم باهلندية.

ع ِت ذات يللة  قال يفأنه عنه وُيرو ي  -3 ق  ص 
 
لغالمه: )أ

ت اِريُف( ؟ فرد  عليه الغال يْل م( .الع   م قائاًل: )زْقف 
واكنت املرة األوىل اليت يستفهم فيها أبو علقمة عن لكمة، 
يْل م( ؟ قال: وما )صقعت  فقال: يا بين وما )زْقف 

                                      

موىل خالد بن  : عيسى بن عمر الثقفيإىل ونسبها اجلوهري (1)
 الوليد.
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ال الغالم: ؟ قال: أردُت: أصاحت ادليكة؟ فقالعتاريف(
 !وأنا أردُت لم ت ِصحْ 

وقال أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن ايلتيم:  -4
 أبا جعفر بن انلحاس حىت وقفنا ىلع كنت أمايش

قال: ثالثة  ?بائع تمر، فقال هل أبو جعفر: كيف تبيعين 
ونص بدرهم. قال هل: قل ثالثة ونصف بدرهم. قال: 
ثالثة ونصف بدرهم. فقال هل: قل ثالثة ونصف 
بالكرس، فضجر وقال: ونصف، أفرغ لسانك فنحن 

قال:  ?ة يف بيع ورشاء لسنا يف حنو. قال: فاجعله أربع
أفعل يا بغيض، فوزن هل بدرهم؛ فقال هل أبو جعفر: أدر 
الصنجة من الكفة إىل الكفة، فقال: أنا أعرف ابن 
انلحاس فإنه أمحقكم، قال ابن ايلتيم فقلت هل: أبيت 

 .تنرصف إال مصفواًع  أن
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واكن أبو العباس مليح الشعر وهو القائل:-

كرث ذكرا 
ُ
 جيري لساين ك ولكن بذاك... ال ألين أنساك أ

ح وأنت املىن وأنت األماين ...أنت يف القلب واجلوانح والرو 
 ق بعني  غنية  عن عياين ...ُك عضو  ميّن يراك من الشو 

ودخل بستان حسني بن املاذرايئ فعلق بثوبه غصن -5
 ورد فقال:

ن وعندي روائح األحباب ...أي  علق الورد ِب وقال إىل
أترّوى من اثلنايا العذاب ...قلت آيلت ال أشّمك حىّت 

يلل ابلهيم ىلع وجل ... وقال: يا زائري يف ظلمة ال
 ع ىلع انلهار من اخلجل ...حاف  وقد جعل القنا 
 ّي فاكن يرضب ِب املثل ...هاّل انتعلت بوجنت 

 د عذاب قليب واملقل ...سبحان من جعل اخلدو 
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الالكم ال يكون فصيًحا بليًغا إال لقد علمت رمحك اهلل أن  
مفهوًما معلوًما دلى  إذا خال من غريب األلفاظ واكن

و طالعت يف كتب األدباء والفصحاء من لاملخاطب، و
ملا وجدت فيها إال القليل من األلفاظ املتقدمني واملتأخرين 

ة االستعمال عندهم، ولو الغريبة واليت ربما َكنت مألوف
طالعت يف كتب أئمة انلحو قديًما وحديثًا لوجدت األمر 

كذلك، وربما فهمت أن إيراد هذه األلفاظ من إحياء اللغة 
، ولكن حبذا هذا يف مقام بيان معاين العربية وما أشبه ذلك
 أما أن تكون يه لغة اخلطاب فال. ،هذه األلفاظ ودالالتها

م وفق قواعد العربية لغة وحنًوا ومن ثم فإن إقامة الالك
يف اإلعراب من إحياء  ورصفًا وترك األلفاظ ادلارجة واللحن

اللغة العربية وهو عزيز ايلوم، ولزوم هذا األمر هو وسط بني 
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تحدث بها، وبني يط يف اللغة العربية ولم طرفني؛ بني من فر  
ن َكن مموربما  ال غريب األلفاظ يف اخلطابمن أفرط باستعم

 ! ال ُُيسن اإلعراب
ب جانب اهتمامك بالعلوم وعليك أيخ الكريم أن تُغلِّ 

ا أحوج، واليت ستُسأل عنها، واليت انلاس إيله ،انلافعة
وضعك هلذا الرتاكيب والعبارات يدل ىلع توقد ذهنك و
 معرفتك فما أمجلها لو رُصفت إىل األوىل واألكمل بك. ُحسنو

  ، بهذه األلفاظعبرياتلتكلف يف أال أنا  :وقد يقول قائل
أنت بني أمرين؛ إما أن تكون ممن سكن بادية  :فأقول

العرب األقحاح قبل دخول اللحن ىلع اللسان العريب، وطفت 
بني العرب فاجتمعت لك لغاتهم وهلجاتهم وهذا ليس 

 حاصاًل !
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وإما أن تكون ممن أكرث انلظر يف كتب اللغة واألدب 
والرتاكيب تلعبري باأللفاظ الغريبة فاكتسبت ملكة ىلع ا

األنيقة، ولكن كيف َكن هذا، ألم يكن بابلحث والرجوع 
!؟إىل معاجم اللغة العربية ملعرفة معاين هذه املفردات أم ال

ثم بعد ذلك ألم ُترص ىلع حفظها واستحضارها ما  
أمكن عند الكتابة واملخاطبة فهذا هو اتللكف بعينه، وأنت 

 إىل غريه أحوج.
أسوة  م أقول لك ناصًحا حُمبًا: أليس لك يف رسول اهلل ث

هولة الكمه ووضح معناه، وكذلك الصحب يف س ؛ حسنة
ومن بعدهم من األئمة األعالم اذلين نفع اهلل  الكرام 

بعلومهم األنام، فحسبنا أن نسري ىلع منواهلم، وأن نقتيف 
، فلسنا أعلم منهم بلغة العرب، وال أحرص منهم ىلع آثارهم

 حياءها..إ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[29]

إن للنفس حظوًظا ونزاعت إىل الُعجب وحب الظهور ثم 
ىلع نفسه أن يتصيده  ءُ رْ فيخىش الم   ،والتشبع بما لم تُعط

الشيطان يف مثل املوطن فينال منه ما ينال والسالمة ال يعدهلا 
.ءيش

حبفظه وتوفيقه مواهلل يتوالنا وإياك

كتبه:و

حممد الكحالنيبن حسن بن وسام 

02 /  /0442هـ
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