
  ١١٠٣

  
  

  :صفحة لغة
  

  هل نحِسن استعمال ألفاظ لغتنا؟
  

  )∗( اجلزائري مكي احلسين حممد.د

  
لكن مجاهلا . ا، ما يف ذلك شكا ودقيقة جدمجيلة، بل مجيلة جد لُغتنا

وتظهر اإلجادة يف . يتألق حني ينطق ا املُجيدون، أو يكتب ا املتقنون
سبك هذه األلفاظ يف تراكيب حسن استعمال ألفاظها، ويتجلى اإلتقان يف 

 كما يقول مصطفى صادق الرافعي - ذلك أن فصاحة العربية . سليمة أصيلة
ويؤدي استعمال لفظ . فلكل مقام لفظ هو الصحيح.  يف تركيب ألفاظها-

إن مل  إىل انتقاص رونق التركيب وائه، -!  بلْه البعيد-قريب منه يف املعىن 
الذي (وهذا ما دفع أبا هالل العسكري . عىن املراديؤد إىل اإلخالل بدقة امل

» الفروق يف اللغة«إىل تأليف كتابه الشهري ) عاش يف القرن الرابع اهلجري
إلرشاد الناس إىل الفرق بني العبث واللعب، واهلزل واملزاح، واالستهزاء 

ةَ  ويف أيامنا هذه صرنا نفتقد بقَدرٍ أكرب العبار.والسخرية، وما بسبيل ذلك
 على حد -» مغسولة«املصوغة بإتقان، وصارت لغة كثري من الكتابات 

                                                           
  . بدمشق عضو جممع اللغة العربية)∗(



  
١١٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ونصادف أحيانا يف بعض معاجم اللغة العربية .  - تعبري عبد القاهر اجلرجاين 
  !)١(املصنفة حديثًا ما يدعو للحوقَلَة

رض فيما يلي معاينَ بعض األفعال، ومناذج من وقد رأيت أن أع
  .استعماالا الفصيحة

   احتياج–اب؛ لَبى أجاب؛ استج

   أجاب- ١

  !إن كلَّ عاقل يجيب مثلَ هذا السؤال بنعم): يف البحر احمليط( قال أبو حيان -
  .تعدى بنفسه) جييب(نالحظ هنا أن 

  : ومما جاء يف معاجم اللغة وكُتبها-
 .رد اجلواب:  السؤال إجابةً وجواباعنفالنٌ أجاب  •
 . عليه وأفاده عما سألرّد: أجاب فالنا •
منا يا قَو: ويف التنـزيل العزيز. أطاعه إىل ما دعاه إليه: أجابه •

اللَّه ياعوا دأَجِيب ]٣١ /األحقاف.[ 
 :قال املتنّبي ميدح بدر بن عّمار.  كذاإىلأجاب : يقال •

 ونفْسٍ ال تجيب إىل خِسيسٍ    
  

 وعينٍ ال تدار علـى نظـريِ       
  

وإِذَا سأَلَك : ويف التنـزيل العزيز. قَبِلَه: دعاَء فالنأجاب اُهللا  •
. ]١٨٦/ البقرة[ إِذَا دعان رِيب أُجِيب دعوةَ الداعِعبادي عني فَإِني قَ

 .فالن مجاب الدعاء: وعلى هذا لنا أن نقول

 .قَبِلَه وقضى حاجته:  طَلَب فالنأجاب فالنٌ •
                                                           

   .قال ال حولَ وال قوةَ إال باهللا: حوقَلَ فالنٌ) ١(



  
١١٠٥  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استجاب- ٢
أطاعه : اب لهاستج: ويقال. رد له اجلواب: نٌ لفالناب فالاستج •

 .فيما دعاه إليه
 فَلْيستجِيبوا ...: التنـزيل العزيزويف . اب فالنٌ هللاستج: يقال •

  ].١٨٦ /البقرة[ لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
 إليه من  دعوتهمفَلْيمتثلُوا ما:  هلذه اآليةتفسري اإلمام الغرناطيجاء يف 
  .اإلميان والطاعة

ويف التنـزيل . قَبِل دعوته وقضى حاجته: استجاب اُهللا لفالن •
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدُّكُم بِأَلْف من الْمالئكَة : العزيز
نيفدرم ]٩ /األنفال.[ 

 :٤٢٠/ ٣ يف الكّشاف قال الزخمشري
: ، فيقالبالالم، وإىل الداعي بنفسه يتعّدى إىل الدعاء )استجاب(فعل «

ويحذف الدعاء إذا عدي إىل . »استجابةً له«استجاب اُهللا دعاَءه، أو 
  ».استجاب له دعاَءه: الداعي يف الغالب، فال يكاد يقال

 فالنٌ مستجاب له، أو فالنٌ مستجاب الدعاء،: وعلى هذا لنا أن نقول
  .ي دعاؤه مقبولأ

نوِّي قال كعب بن سعد الغ. ءهأجاب دعا: استجاب فالنٌ فالنا •
 :يرثي أخاه أبا املغوار

 يا من يجيب إىل الندا    : وداعٍ دعا 
  

     جيبم عند ذاك هجِبتسي فَلَم 
  

 ):شذا العرف يف فَن الصرف( يف كتابه أمحد احلمالويقال الشيخ  •
   ...،: ...كثُر استعماهلا يف ستة معان هي) لاستفع(صيغة «



  
١١٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  أجاب واستجاب؛: ، حنو)أَفْعلَ(مبعىن ) استفعل(ورّبما كان 
  ». فاستحكمهأحكمت: حنو) أفعل(أو ملطاوعة 

  . أجاب مبعىن استجابأحيانا، أي يأيت التقليليف عبارة الشيخ تفيد ) رمبا: (أقول
  تياج اح- لَبى تلْبيةً - ٣

• ومنهالطاعة: اللَّب ، :كيلَب.  
كيأي طاعة بعد طاعة لكمبعىن الطاعةمثّنى لَبٍّ : لَب ،.  
  .لزوما لطاعتك، أي أنا مقيم على طاعتك: لبيك

ى باحلجيك اللّهم لبيك: قال: لَبلَب.  
  .قال له لَبيك: لَبى الرجلَ

، أو أُطيعك وأكون صحتاأي سلمت يداك و: بي يديكلَ: وقالوا
  .كالشيء الذي تصرفُه بيديك كيف شئت

قلت له لَبيك : يتهدعاين فَلبيته وسعد«: ويف أساس البالغة •
 )].املعجم الوسيط(أي إسعادا لك بعد إسعاد : سعديك[. »وسعديك
حكاه أبو عبيد (قامة باملكان إلأصل التلبية ا«: »لسان العرب«ويف  •
 :وأنشد أبو عبيد لألسدي). ليلعن اخل

 دعوت لمـا نـابين مـسورا      
  

 فَلَبى، فَلَبي يـدي مـسورِ      
  

  ..].املسور، املُسور، مسوار، مساوِر: ومن أمسائهم: »منت اللغة«جاء يف معجم [
  ):فَلَبي يدي مسورِ( يف تفسري قوله ابن بّريقال 
  ».أُجيبه كما يجيبين: مسورِ إذا دعاين، أيلَبي يدي : يقول

اب له، أي استج«: فاملعىن) لَبى نداء الواجب: (وعلى هذا، إذا قيل •
  .»أطاعه فيما دعاه إليه



  
١١٠٧  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

  .حققها طائعا: لَبى رغباته. حققه طائعا: لَبى طَلَبه - فيما أرى -ومثْله 
وإذا قلت) : اجئ: فاملعىن) تلبيةً لدعوتكجئتا طائعمستجيب ت.  
  .جئت ألين قبِلت دعوتك:  فاملعىن)إجابةً لدعوتكجئت (: أما إذا قلت

 .قبِله وقضى حاجته:  أجاب طلبه:واخلالصة •
  .قبِلها: أجاب الدعوةَ
  .استجاب هلا من منطَلَق الطاعة واالمتثال: لَبى الدعوةَ

  :احلريري صاحب املقامات عن سبب تأليفه هلاقال  
  ». وبذَلت يف مطاوعته جهد املستطيع،املُطيعتلبيةَ  بيت دعوتهلَ... «

مث ال يسمع ... «): ٧٣/ ٢وحي القلم (وقال مصطفى صادق الرافعي  
  .»تلْبِيته واالستجابة ملعانيهاألمر ال مفَر من ، بل طلبا من الرجاءمنه طلبا من 

  .قضاؤه:  طلب اآلمر، أي هي إنفاذيفهم من كالم الرافعي أن التلبية
 احلكم تلبيةً لرغبة أمري املؤمننيوقد وضع املؤلف كتابه هذا ...  

 .املستنصر باهللا
وفيما يلي مناذج أخرى من الكالم الفصيح تبّين استعمال التلبية 

  :استعماالً صحيحا
، ليوسف بن حيىي بن ٧٣/ ١عقد الدرر يف أخبار املنتظر [جاء يف  •

 )]:ه٦٦٠ (علي السلمي الشافعي
قد من اُهللا تعاىل بالعون على تلبية الداعي بالسمع والطاعة، ومجع ... «

  ».ما التمس جمعه على حسب االستطاعة
، لضياء الدين أبو ٤٧/ ١حز الغالصم وإفحام املخاصم [وجاء يف  •

 )]:ه٥٩٩(احلسن شيث بن إبراهيم بن حممد بن حيدرة 



  
١١٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مرِه بالسمع والطاعة؛ وبذلت يف تلبية دعوته فسارعت إىل تلَقّي أ... «
  .»جهد االستطاعة

؛ أبو شامة ١٤١/ ١الروضتني يف أخبار النورية والصالحية [وجاء يف  •
 ]:ه٦٦٥املقدسي 

  »...وسارعوا إىل تلبية دعوته، واملبادرة إىل نصرته... «
  ؟)اتتلبية االحتياج: (فما الرأي اآلن فيما جاء يف أحد املعاجم احلديثة 

  :هنا ينشأ سؤاالن
  ؟)احلاجة(دون ) احتياج( لم استعمل املصدر -١

) احتياج(املصدر : قال يل الدكتور عبد الكرمي اليايف، رمحه اهللا تعاىل
  .يفيد تجدُّد احلاجة إىل الشيء

من املعلوم أن املصدر :  بصيغة اجلمع؟ أقول لم استعمل املصدر-٢
ولكن . الذي يدل على احلدث ارد، أو يؤكِّد فعلَه، ال وجه لتثنيته أو مجعه

حني يكون مبينا لنوعه أو عدده فإنه بذلك يدل على أنه ليس مطلقًا بل 
للتثنية مقيد بنوعه أو عدده، أي ينجذب إىل االمسية، وهذا ما جيعله قابالً 

  ...تعريفات، تفسريات،: واجلمع، فيقال مثالً
وإذا قبِلنا أن السياق يقتضي استعمال املصدر جمموعا، أَفَليس الوجه أن 

  :يقال مثالً
 اآلن للمواطنني معظم يوفِّرإن اإلنتاج الصناعي يف تلك الدولة  -

  :؛ بدالً مناحتياجام
  .عظم احتياجات املواطننيإن اإلنتاج الصناعي يف تلك الدولة يلّبي م



  
١١٠٩  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

 من الطاقة باحتياجام املواطنني إمداداستطاعت هذه احملطة  -
استطاعت هذه احملطة تلبية : بدالً من. الكهربائية طَوال السنة املاضية

  .احتياجات املواطنني من الطاقة الكهربائية طَوال السنة املاضية
  :بدالً من. بز من اخلياجامباحت املواطنني تزويدوكانت مهمة هذه املخابز  -

  . تلبية احتياجات املواطنني من اخلبزوكانت مهمة هذه املخابز
.  األساسيةتفي حباجامإن رواتب العاملني يف هذه الشركة ال تكاد  -
  :بدالً من
  .رواتب العاملني يف هذه الشركة ال تكاد تليب احتياجام األساسيةإن 
  :، بدالً منيسد احلاجةَ ويمِسك الرمقا وقد طالب العمال املضربون مب -

  .وقد طالب العمال املضربون مبا يلبي احلد األدىن من حاجام
  :ملحوظة
بصيغة ) احتياج( انتباهي يف كتابات الفصحاء ورود املصدر استرعى

  :املفرد، على األصل، فمثالً
- م اُهللا وجههقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي عن اإلمام عليٍّ كر:  

  . الكُلِّ إليه واستغناؤه عن الكلِّ دليل على أنه هو اإلماماحتياج
أن املاء الكثري العذب يسمى حبرا أيضا، : وجاء يف تفسري ابن كثري -

 هلْقاُهللا تعاىل بني خ قَها يف كل أرضالحتياجهموقد فَرا وعيونإليه أهنار .  
وذلك أن االسم : ٧١/) األندلسي(دي  وجاء يف كتاب األبنية للزُّبي-

  .الفعل إليهواحتياج أقوى من الفعل الستغناء االسم عن الفعل، 
ولْيكن تصنيفه فيما يعمُّ ): شرح املهذب( وقال اإلمام النووي يف -

  . إليهتياجاالحاالنتفاع به، ويكثُر 



  
١١١٠  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

: يف شرح بيت لضرار بن هنشل) شارح كتاب سيبويه( وقال ابن خلف -
  ».إليهاحتياجهما مث خص هذين الضعيفني من مجلة الباكني عليه لشدة ... «

وهكذا سائر ): ٣٨/ ٥(يف كليات أيب البقاء الكفوي  وجاء -
  . إىل الصفاتاحتياجالصفات حىت يعود ذلك كله إىل نفس الذات من غري 

ومىت مل ): ٢١/ كتاب املساكني(صادق الرافعي يف وقال مصطفى  -
  . إليها شرفاحتياجهالقوة، يكن اخلري إال ب

إن اللغة يف أشد ): ٢٢/ تذكرة الكاتب( أسعد خليل داغر يف وقال -
  . هذا العصرالوفاء حباجات إىل إصالح يرقّيها وميكِّنها من احتياج

قَلَّ عنده مع : أَعوز يعوِز الصرب سعيدا:  وجاء يف املعجم الوسيط-
  .إليهاحتياجه 

القلوب حتتاج إىل أقواا من ): ٨٥٠/ ٢( للمربد  وجاء يف الكامل-
  . األبدان إىل أقواا من الغذاءكاحتياجاحلكمة 
  :كثريا، على املنهاج، فمثالً) حاجات(فقد ورد مجعها ) حاجة( كلمة أما
  ):١١٠١/ ٣(جاء يف الكامل للمربد  -

ــدو   ــروح ونغ ــان  حلاجاتن
  

 وحاجة من عاش ال تنقضي     
  

 حاجاتــهرء متــوت مــع املــ
  

 وتبقى له حاجةٌ مـا بقـي       
  

ألفاظ «يف رسالة ) ه٤٢١ت ( وقال اإلمام أبو علي املرزوقي -
  :»الشمول والعموم

  .كحاجاتنا إىل ما يعبرون عنه حاجاموإن كان ال بد من أن تكون 



  
١١١١  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استعمل-٤
 الذي صدر سنة ٧١يف عمان، يف عددها جممع اللغة العربية جملة نشرت 

إصالح «الة للناقد اللغوي الشهري األستاذ صبحي البّصام، عنواهنا ، مق٢٠٠٦
وقد انتقد فيها . ، بتحقيق األستاذ عبد السالم هارون»كتاب احليوان للجاحظ

ذلك ألن فعل ...). استخدام القرون(و...) استخدام الكتابة: (على احملقق قوله
حقائيب، استخدمت احلّمال يف نقل : تقول. خمتص بالعاقل) استخدم(

غري لغري العاقل فلغةٌ ) استخدم(أما ... يف جتاريت) حماسبا(واستخدمت حاسبا 
: ، كقول اإلمام علي بن أيب طالب يف عهده لألشتراستعمل: والفصيح. فصيحة

وكقوله من . »استعمال األمانةفإنّ تعاهدك يف السّر ألمورهم حدوةٌ هلم على «
وكقول ).  وتشاجر الناس بالقلوباستعملت املودة باللسان(خطبة له 
 يف علم ما أورثوكم، وإما أن استعملتم االشتقاقما أن تكونوا إ«: اجلاحظ

  .»يكون ذلك يأ لكم من طريق االتفاق

، اجلزء الرابع ٥٨الد  (جممع اللغة العربية بدمشقونشرت جملة  -
 الدكتور مقالة لألستاذ البّصام نفسه، انتقد فيها على) ١٩٨٣ سنة الصادر

 استعمال«املختار فيه «: ، فقال»استخدام األدوات«: إبراهيم السامرائي قوله
كقول . ، وهو الذي عليه علماء اللغة، والدرِيُّون باستعمال الكلم»األدوات

: ، وقول سيبويه»مل يستعملوإن ) يمت(كأنه من «: »يوم«اخلليل يف 
فاستعمل «: ، وقول اجلاحظ»ياهاستعماهلم إوحذفوا الفعل من إياك لكثرة «

 ،»ل الكلمات الشاذةباستعما«بن عباد وقول الصاحب ، »بعض هذه احليلة
  . »ما تستعمل عليه الكلمتانمن جهة «: وقول أيب هالل العسكري



  
١١١٢  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

) ه٥٢٨تويف سنة ( اإلمام الزخمشري وفيما يلي عبارات من كالم -
  :»مض التنـزيلالكّشاف عن حقائق غوا«: صادفتها يف كتابه الشهري

): عاد(ن ولك) رصا (يستعملون) العرب(ال تكاد تسمعهم : ٥٤٤/ ٢
  ...ما عدت أراه؛ عاد ال يكلمين؛ ما عاد لفالن مال

:  املصلّي اآلداب يف الصالةيستعملومن اخلشوع أن : ١٧٥/ ٣
فيتوقّى كَف الثوب، والعبث جبسده وثيابه، وااللتفات والتمطّي والتثاؤب، 

  ...ض وتغطية الفم والسدلوالتغمي
ويستعملوا الواجب على املؤمنني أن يتصلبوا يف دين اهللا : ٢٠٩/ ٣
 دواملتانة فيهاجل.  
: فيعديان تعديته) فَعلَ(عىن ميستعمالن يف ) أتى(و) جاء: (٢٦٣/ ٣
اوراًؤجز٤ /الفرقان[) وا ظُلْماً و.[  

 األمور، يف ملتثبتوناالعقول، ) مجع مرجاح(إن مراجيح : ٤٦٥/ ٣
  .فيه الروّية والفكرفيستعملون يسمعون اخلرب 

  :جاء يف املعجم الوسيط  -
الثوب  استعملو. سأله أن يعمل له: فالنا استعملو. جعله عامالً: استعمله

  .عمل به: آلته، أو رأيه استعملو. أعمله فيما يعدُّ له: وحنوه
  :وجاء فيه
 :استخدمهو. سأله أن يخدمه :استخدمهو. اختذه خادما: استخدمه

  .ه خادمااستوهب
  :اخلالصة

  !فللعاقل فقط) استخدم(أما .  وغريهللعاقل) استعمل(فعل 
  .فمن توّخى اللغة العالية، جارى الفصحاء


