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األستاذة الدكتورة: سهام موعد 

أهمية اللغة العربية وارتباطها بالهوية اإلسالمية

ARAPSKI JEZIK I ISLAMSKI IDENTITET

Sažetak

Islam je došao kao vodič cijelom čovječanstvu a muslimani su 
izgradili islamsku civilizaciju koja je stoljećima dominirala svijetom. 
Muslimani su svijetu ponudili svijetlo civilizacije zasnovane na učenju 
autentične objave u čijem je središtu bio arapski jezik pomoću kojeg 
je islam utkan u intelektualnu i kulturnu konstrukciju civilizacije koja 
je prosvjetiteljski djelovala u cijelom svijetu i učestvovala u njegovom 
napredku i razvoju različitih disciplina nauke i znanja. Nema sumnje da 
većina ljudi čuva i njeguje svoj jezik i smatra ga dijelom svoje kulture i 
intelektualnog bića. Mnoga moderna kognitivna istraživanja pokazala 
su da jezik nije samo sredstvo komunikacije, već široka intelektualna 
posuda u kojoj se oslikava crta njegove ličnosti  i iz koje se crpi i oblikuje 
njegovo znanje i način razmišljanja.

Pouka svim ljudima na ovom jasnom i elokventnom jeziku znači 
njegova valjanost kao jezika cijelog čovječanstva. Što se čovjek više 
približava arapskom jeziku i razumije njegovo značenje, metode i 
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pravila, on time postaje bliži Časnom Kur’anu i razumijevanju poruke

Božijeg poslanika i njegovog blagoslovljenog Sunneta. To također 
olakšava muslimanima pristup intelektualnom i naučnom blagu 
nacionalnog naslijeđa i vrstama nauke i znanja koje su ostavili učenjaci 
raznih naroda. Nakon širenja islama, arapski jezik je postao dio 
islamske civilizacije, jer je jezička posuda koja izražava ovu religiju i sve 
ono što ona uključuje od nauke. Arapski jezik je odigrao kritičnu ulogu 
i pomogao u kulturnom, intelektualnom i naučnom razvoju islamske 
civilizacije. Kao intelektualni proizvod i sredstvo komuniciranja među 
muslimanskim narodima arapski je jezik omogućio svima onima koji ga 
govore i razumiju šansu da unaprijede razvijaju svoje znanje i otvorio 
prozor u svijet novih ideja. To je doprinjeo naučnom i kulturnom 
razvoju ummeta. Muslimani, stoga, moraju tražiti izvor snage, 
elemente jedinstva i saradnje, i trebaju težiti shvatanju važnosti ovog 
jezika i koristi koje proizlaze iz njegovog oživljavanja.

Arapski jezik je važan dio islamskog identiteta i stoga predstavlja 
jedinstven jezik svih muslimana, neophodan je za očuvanje produktivne 
civilizacije sa svim onim što ona može ponuditi i na ekonomskom, 
političkom i društvenom planu. Obnova i oživljavanje arapskog jezika 
je napor koji svi u društvu moraju uložiti, nakon široke akcije podizanja 
svijesti. Tu svijest valja proširiti na sve muslimanske narode, kako bi ovaj 
jezik povratio svoju funkciju i ulogu o kojoj nas je Svevišnji gospodar 
poučio u svojoj objavi.

ملخص

الدين اإلسلمي جاء هداية للبشر عامة، وأسس املسلمون حضارة إسلمية سادت العامل قرونً طويلة
وقدمت للعامل حضارة مشرقة ارتكزت على تعاليم هذا الدين النيف واستخدمت اللغة العربية، لغة 

هذا
الدين يف البناء الفكري والثقايف لذه الضارة الت أشعت على العامل قاطبة وشاركت يف تقدم وتطور
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الكثري من صنوف العلم واملعرفة.
مما ل شك فيه أن أغلب الشعوب تعتز بلغتها وتعتربها جزء من شخصيتها الثقافية والفكرية. وقد 

أظهرت
العديد من البحوث املعرفية الديثة أن اللغة ليست جمرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء فكري واسع،

تشارك يف رسم شخصية اإلنسان وتشارك يف تشكيل معرفته وطريقة تفكريه، وأمهية اللغة العربية 
تكمن

أهنا لغة الدين اإلسلمي ولغة القرآن الكرمي حيث ميزها هللا تعال بن أرسل رسالته اخلامتة إل الناس
أمجعني هبذه اللغة الواضحة الفصيحة، وهذا يعين صلحيتها ألن تكون لغة البشرية مجعاء. وكلما 

ازداد
اإلنسان قرًب من اللغة العربية وفهم مدلولهتا وأساليبها وأحكامها ازداد قرًب من القرآن الكرمي وفهمًا
لرسالة رب العاملني وللسنة املباركة وسهل عليه أكثر الوصول إل الكنوز الفكرية واملعرفية لرتاث األمة

وما خلفه علماء األمة من صنوف العلم واملعرفة.
وبعد انتشار الدين اإلسلمي أصبحت اللغة العربية جزءاً من هذا الدين، فهي الوعاء اللغوي الذي 

يعرب عن
هذا الدين وما مشل من علوم، وأصبح النتاج العلمي واألدب والفكري يكتب وينتشر هبذه اللغة، 

فانتشرت
العربية يف بلد املسلمني، وهذا كان عامًل موحداً للمسلمني فكرًي كما أنه عامل مهم ساعد يف 

التطور
الثقايف والفكري والعلمي لألمة اإلسلمية. فتقدمي النتاج الفكري لذه األمة بللغة العربية مّكن كل 

من
يعرف العربية الستفادة من هذا النتاج وتطوير معارفه ومن مث رفده بفكار جديدة، وهذا ساهم 

بتطور األمة
علمياً وثقافياً.

على املسلمني البحث عن مصادر القوة ومقومات الوحدة والتعاون، فعليهم أن يدركوا أمهية هذه 
اللغة
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والفوائد املرتتبة على إحياء هذه العربية وما متثله هذه اللغة كلغة موحدة للمسلمني ولضارة عريقة 
منتجة

ومما ميكن أن تلعبه أيضاً على املستوى اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي فهي جزء مهم من الوية
اإلسلمية، واستعادهتا وإحياؤها جهد جيب أن يشارك به اجلميع يف اجملتمع بعد حلة توعية واسعة، 

وهذه
التوعية جيب أن متتد إل مجيع الشعوب اإلسلمية، لتستعيد هذه اللغة وظيفتها ودورها الذي أخربن 

به هللا
تعال يف التنزيل الكيم.

THE ARABIC LANGUAGE AND ISLAMIC IDENTITY

Abstract

The Islamic religion came as a guide to all mankind, and then 
Muslims established an Islamic civilization that prevailed in the world 
for centuries. Muslims presented to the world a bright civilization 
that was based on the teachings of this true religion which used the 
Arabic language; the language of this religion in the intellectual and 
cultural construction of this civilization that enlightened the entire 
world, participated in the progress and development of many types of 
science and knowledge�

There is no doubt that most people cherish their language and 
consider it part of their cultural and intellectual personality. Many 
modern cognitive researches have shown that language is not just a 
means of communication, but rather a broad intellectual vessel that 
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participates in drawing a person’s personality and participates in 
shaping his knowledge and way of thinking�

Conclusion to all people in this clear and eloquent language, and 
this means its validity to be the language of all mankind�

The more a person gets closer to the Arabic language and 
understands its connotations, methods and rulings, the closer he 
becomes to the Noble Qur’an and the understanding of the message 
of God the blessed Sunnah. It also makes it easier for Muslims to 
access the intellectual and knowledge treasures of the nation&#39;s 
heritage and the kinds of science and knowledge left by the nation 
scholars�

After the spread of the Islamic religion, the Arabic language 
became part of this religion, as it is the linguistic vessel that expresses 
this religion and what it included of sciences. Important helped in 
the cultural, intellectual and scientific development of the Islamic 
nation. Presenting the intellectual product of this nation in the Arabic 
language enabled everyone who knows Arabic to benefit from this 
product and develop his knowledge then provide it with new ideas�

This contributed to the development of the nation scientifically and 
culturally  �Muslims must search for sources of strength, elements of 
unity and cooperation, so they must realize the importance of this 
language and the benefits that result from reviving it. Arabic language 
is an important part of the Islamic identity, represents a unified 
language for Muslims  ,for an ancient productive civilization, what it 
can also play on the economic, political and social level. Restoration 
and reviving Arabic language is an effort that everyone in society must 
participate in after a massive awareness campaign, and this awareness 
must be extended to all Islamic peoples, so that this language can 
restore its function and role that God Almighty told usin the revelation�
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المقّدمـــــة

-تبارك الَّذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً، والمد هلل الذي هدان به، وأخرجنا من 
الظلمات إل النور، والمد هلل القائل يف كتابه املبني: ﴿ نـََزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي َعَلٰى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن 

اْلُمنِذرِيَن بِِلَساٍن َعَرِبٍّ مُِّبنٍي﴾]الشعراء: 195-194-193[. والمد هلل الذي رفع هذه اللغة و أعلى 
شأهنا، حيث أنزل هبا خري كتبه و أفضلها، فُشرفت العربية بنطق كلمه، وجعلها لغة الفقه واألحكام، ﴿ 
وََكَذِلَك أَنـَْزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّا﴾]الرعد : 37[، والصلة والسلم على املصطفى األمني، الذي خاطبه ربُّه 

بقوله تعال: ﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴾]األنبياء:107[. 
 والذي نزل القرآن الكرمي بلسانه ملسو هيلع هللا ىلص، لسانً عربياً مبيناً، ل أيتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، 

اللهم صّل وسلم على ممد، وعلى آله وصحابته الكرام ، وسّلم تسليماً كثرياً .
وبعد:

فإن هللا تعال جعل العربية يف أعلى املنازل، فأخذت بناصية الشرف العظيم، وذلك جبعلها لغة 
العقيدة السمحاء، والشريعة العصماء.

فحملت اللغة العربية بفضل من هللا تعال، متام البلغ وكماله، واإلنذار والبْشرى، والرحة للعاملني، 
والبيان املعجز امليسَّر للذكر، والدى والنور والشفاء، واملوعظة والكمة، والقول الفصل!.

لذلك إن اللغة العربية جزء ل يتجزّأ من منهاج هللا، فبغريها ل يكون الكلم كلم هللا ول كلم 
رسوله، ول هو البلغ املبني.

ًا كبرياً يف علوم الشريعة كّلها، يف التفسري وعلوم القرآن،  إّن لّلغة العربّية – حنًوا وصرفًا وبلغًة – توجلُّ
والديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، والعقيدة واألخلق. ول يستغين علٌم من علوم الشريعة عن علوم 

اللغة العربّية، ألّن العربّية لسان الوحي ولغة العبادة. 
هذا التوّل الكبري جعلها يف غاية األمهّية، حّت إّن القرآن الكرمي نّوه بمهّية هذه اللغة، فقال تعال: 

﴿ِإنَّ أَنَزْلَناُه قـُْرآًن َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن﴾]البقرة:12[، وقال أيًضا: ﴿ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَيتُُه قـُْرآًن َعَربِيًّا لَِّقْوٍم 
يـَْعَلُموَن﴾]ال عمران: 41[.

ا: إذا   أردُت يف حبثي هذا أن أجيب بشكلٍ موجز عن سؤال – يف نظري على األقّل – مهمٍّ جدًّ
أردن تعليم الناس هذا الدين، ديَن األّمة الَوَسط، الذي أيمر بلعدل واإلحسان، وينهى عن الفحشاء 

واملنكر والبغي، فهل جيب علينا أن نرتجم علوم هذا الدين من عقيدٍة وشريعٍة وأخلٍق إل لغات العامل 
كلِّها ؟ أو أنَّ علينا أن نعّلم الناس – على اختلف لغاهتم – اللغَة العربّية، الت نزل هبا هذا الدين 
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القومي؟
   إن خدمتنا للغة العربية تعين خدمتنا للقرآن الكرمي ولو من وجه بعيد. وإن السلف الصاحل ما 
قصروا يف خدمتها حيث جاهدوا بجلهد واملال والوقت خلدمة لغة القرآن الكرمي، عكفوا على تعلمها 
ملا لا من مكانة مقدسة يف نفوسهم، غاروا عليها، وغاروا على بياهنا املعجز ، فقضوا سين حياهتم يف 

تقعيدها وإشادة أركاهنا ورسم أوضاعها ...
لقد أمجع العلماء املسلمون على أّن القرآن الكرمي والسّنة النبوية املطّهرة مها املصدران األساسيان 

لستنباط األحكام
 الشرعية. وأن مصادر التشريع األخرى املعروفة ل بد لا من مستند من الكتاب أو السّنة، فلذلك 
اهتم العلماء املسلمون بدراسة اللغة العربية واعتنوا بعلومها مثل النحو والصرف والبلغة، من أجل فهم 

نصوص الكتاب والسّنة فهماً صحيحاً.
وهذا ما أشرت إليه أل وهو أمهية اللغة العربية وارتباطها بلوية اإلسلمية.

لغة: وهي مأخوذة من لغا بكذا إذا تكلم به1 .
ويف لسان العرب: فأصلها لغة من لُغوة، فنقول لغا إذا تكلم، واللغو والّلغا: السْقْط وما ل يعتد به 

من الكلم 2.
واللغة اصطلًحا: هي األلفاظ املوضوعة للمعاين«3.

مث تضاف كل لغة إل أهلها أو جيري عليها صفة منسوبة إليهم فيقال لغة العرب ولغة عربية متييزًا لا 
عما سواها.

�ف ةغللا فيرعت 1.1  
ي حالطصإلا 

لقد تعّددت أقوال العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها، وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم مدد 
للغة، و يرجع سبب ذلك كثرة التعريفات وتعددها إل ارتباط اللغة بكثري من العلوم، فانتقاء تعريف لا 

ليس بلعملية اليسرية، منها على سبيل املثال ل الصر :ــ
ي بقوله: » أّما حدها فإنها أصوات يع�ب بها  يعرفها ابن ج�ن  1-   

- المعجم الوسيط ، 831/2 �  1

-لسان العرب، ابن منظور،  4050-5049/5 �  2

، ابن أم�ي حاج،  وزآبادي، ص 1715  والمعجم الوسيط ،831/2  والتقرير والتحب�ي - القاموس المحيط، الف�ي  3

 34/1 ، ي 68/1 وإرشاد الفحول، الشوكا�ن



ISLAMSKA MISAO • 2022 • BROJ 13330

األستاذة الدكتورة: سهام موعد 

كل قوم عن أغراضهم .« 1فاللغة هي اإلنسان، وهي الوطن، وهي األهل، وهي نتيجة 
ن اإلنسان من الحيوان، وهي ثمرة العقل.  وهذا التعريف هو  ّ ، وهي ما يم�ي التفك�ي

الذي تناقله علماء العربية عل اختالف تخصصاتهم . 

يطانية والعلوم  ي المعارف ال�ب
ي دائر�ت

و�ن  2-   
االجتماعية (Social sciences encyclope dia, article,language)، جاء 
أّن للغة أصوات أفضلية عند األمم، عل بقية صور اإلتصال األخرى، من كتابة 

ها. وهذه الصور األخرى تتّمم لغة الكالم، من غ�ي أن تعّوض عنها  وإيحاءات وغ�ي
كلّية.2

ي »مخترصه«:« حدُّ اللغة كلُّ لفٍظ 
قال ابن الحاجب �ن  3-   

�3» وضع لمع�ن

قال اإلسنوي: »اللغات عبارة عن األلفاظ الموضوعة   4-   
4.» ي

المعا�ن

ي المتعارف، هي عبارة 
قال ابن خلدون:«اعلم أّن اللغة �ن  5-   

ي 
المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اللسان، فالبد أن تص�ي ملكة متقّررة �ن

ي كل أمة بحسب اصطالحاتهم«.5
العضو الفاعل لها، هو اللسان، وهو �ن

وعّرفها آخرون: »بأنها وسيلة الفرد لتلبية   6-   
ي المجتمع الذي يعيش فيه، وعن طريقها يمكنه التفاهم 

حاجاته، وتنفيذ رغباته �ن
 
ً
مع اآلخرين، واإلطالع عل تجاريبهم، وعل تجاريب المجتمعات األخرى ماضيا

ي مختلف المجاالت.6«
ًا. وهي وسيلة لنقل المعارف العرصية �ن وحا�ن

ومن امللحظ مما تقدم أّن األركان الت يدور عليها تعريف اللغة عند مجيع من عرفها هي:
1-أصوات منطوقة.

2- وأّن وظيفتها التعبري عن األغراض.

�  � 33/1 ، ي
-الخصائص، ابن ج�ن  1

-طرائق تدريس اللغة العربية، السيد محمود، ص 10-9�  2

�150/1 ، ي ح مخترص ابن الحاجب، األصفها�ن -بيان المخترص �ش  3

،  ص(15-14-8-7). ي علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي -المزهر �ن  4

-خصائص العربية وطرائق تدريسها، معروف نايف محمود، ص16 �  5

ي العالم، صالح أحمد محمد، ص1� -أهمية اللغات �ن  6
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3- وأهّنا تعيش بني قوم يتفامهون هبا.
4- وأّن لكل قوم لغة.

	 	 −	 المبحث الثاني: تعريف اللغة العربية في االصطالح

    فاللغة -كما تقدم - : » ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم ».
   فيمكن حني اذ أن نعرف اللغة العربية: بهنا الكلمات الت يعرب هبا العرب عن أغراضهم وقد 

وصلت الينا عن طريق النقل ،وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور 
العرب ومنظومهم1.

وهكذا وجدت اللغة العربية جمالا اليوي يف عاملية الدعوة اإلسلمية بوصفها لغة القرآن.

	 	 −	 المبحث الثالث: فضل اللغة العربية وأهميتها

الدف من بيان أمهية اللغة العربّية وفضلها هو تشجيع املسلمني على فهم القرآن الكرمي واألحاديث 
النبوية، لكوهنما املصدرين األساسيني للدين اإلسلمي. وهذان املصدران كما نعلم مكتوبن بلّلغة 

العربّية. فمعرفة وفهم القرآن الكرمي يعين معرفة دستور وشريعة اإلسلم من مصادرمها األساسية، ألنّه قد 
ل يفي الكتب املرتمجة واملفسرة يف إعطاء املعىن الصحيح لآليت، وإّن كتاب هللا ل يفهم فهماً سليماً 

وصحيحاً إل كما جاء بلعربّية ل بسواها، ولذا فإن تدبّر آيت القرآن الكرمي ل حتصل بصورة جّيدة إل 
ملن فهمها بلغتها الت نزلت هبا. إذا من األفضل معرفة هذه املعاين من خلل تعّلم الّلغة العربّية. ولذا 
 أمجع الفقهاء على أّن تعلم القرآن فرض كفاية على املسلمني، وقراءة أدعيته بلّلغة العربّية سّنة وعبادة.
ومعرفة العربّية لا أمهيتها عند ظهور اإلختلفات يف األمور الفقهية والعقائدية فيلزم لنا مراجعة املصادر 

األساسية اإلسلمية والت كتبت بلّلغة العربّية، وبفهمها الصحيح نستطيع نبذ اخللفات القائمة بني 
املسلمني، وكذلك يؤدينا إل عدم وقوعنا يف مكر األعداء عند دسهم بذور الفنت واإلسرائليات على 

 ديننا النيف.
إذاً سبب تشجيعنا لتعلم لغة القرآن تكمن يف فهم تشريعات هللا تعال، وحصولنا على بركة فهم وقراءة 

القرآن الكرمي وسّنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي .
الفصل الثاين: مكانة اللغة العربية والتشريع، وفيه ثالثة مباحث:

ي .
انظر: جامع الدروس العربية، مصط�ن الغاليي�ن  1
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المبحث األول: عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم  	− 	 	
والسنة النبوية

ات اللغة العربية � : خصائص ومم�ي ي
المبحث الثا�� 	− 	 	

عية � العربية والعلوم ال�ش المبحث الثالث: العالقة ب�ي 	− 	 	

مكانة اللغة العربية والتشريع 2.1  

لقد هنض اإلسلم بلعربية أمّيا هنوض، حيث ارتقت اللغة يف صدر اإلسلم إل طورها األعلى، 
ودخلت يف دور حيق علينا أن نسميه عصر شباهبا؛ فنمت عروقها، وأمثرت غصوهنا بلوان خمتلفة 

األساليب. 
وبعد أن كانت لغة مصورة يف مكان مدد عمت الرقعة اإلسلمية كلها، وأثبتت _ بستيعاهبا 
لكتاب هللا أوًل، مث بتقبلها لكل العلوم العربية وغري العربية اثنياً _ أهنا لغة حية، قادرة على مسايرة 

الياة، وليست لغة عقيمة جافة كما يدعي من جيهل العربية، ومل يعرف ترخيها. 
قد شّرف هللا سبحانه وتعال اللغة العربية وخصها بمرين عظيمني حيث أنزل  أعظم كتبه القرآن 

الكرمي فقد اختار هللا عز وجل له أعظم وعاء، وهي اللغة العربية بفصح لجاهتا واصطفى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من 
أهلها والناطقني هبا، فكانت بذلك وعاء ألْصَلي اإلسلم العظيمني: القرآن والسّنة. وقد أدرك سلف 

هذه األمة الصاحل هذه القيقة العظيمة فاحتفوا بللغة العربية وأنزلوها املكان اللئق هبا وبقدسيتها، 
وأوجبوا تعّلمها وتعليمها على أنفسهم وأبنائهم، ومل يسمحوا ألنفسهم بلتساهل فيها ألهنم رأوا الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص يندب أصحابه بقوله: »أرشدوا أخاكم فقد ضل« عندما لن رجل يف حضرته. ورأوا الفاروق رضي 
هللا عنه تتوال عنه التوجيهات يف ذلك،  فيكتب إل أب موسى األشعري بقوله: »تعّلموا العربية فإهنا من 

دينكم.. وأعربوا القرآن فإنه عرّب«. 
- لذلك احتلت اللغة العربية يف حياة املسلمني املكانة الكربى والعظمى، لكنها تزيد على ذلك أهّنا 
عبادة فهي ترتبط يف حياة املسلمني مجيعا بداء الشعائر، فممارسة اللغة عبادة، فهي لغة تستمد عظمتها 

من مكانة القرآن الكرمي واإلسلم، والقاعدة الشرعية تقول: ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب .
المبحث األول: عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم  	− 	 	

والسنة النبوية

مما يثار اليوم حول القرآن الكرمي هو إذا كان القرآن كتابً لكّل البشر فلماذا نزل بللغة العربية ومل 
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 ينزل بلغة أخرى ؟
فنقول: من الواضح أّن نزول القرآن كغريه من الكتب السماوية كان لبّد أن يكون بلغة حّية يتكّلم هبا 

 الناس يف عصر نزوله واللغة العربية كانت إحدى أهّم تلك اللغات.
 وهنا يتساءل الكثريون ملاذا إذا كان النزول بللغة العربية ومل يكن بغريها؟

-فيأيت اجلواب من القرآن الكرمي، إذ يقول هللا تعال: ﴿ َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآًن َأْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْوَل ُفصَِّلْت 
آَيتُُه أََأْعَجِميٌّ َوَعَرِبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن َل يـُْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقـٌْر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى 

أُولَِٰئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيٍد﴾]فصلت:44[ . 
القرآن الكرمي هو رسالة ساويَّة ألمَّة عامليَّة؛ فمن املنتظر يف هذه الرسالة أن حتمل أسى املعاين يف 

أوجز الكلمات وأوضح وأدق املعاين، وأن حيتاج غريها إليها ول حتتاج إل غريها، وأن تكون صالة لكلِّ 
زمان ومكان؛ ألنَّ هذه الرسالة أبديَّة بقية إل أن يرَث هللا األرض وَمن عليها، أو بتعبري أدق: إل أن 

مُتَْحى من الصدور والسطور.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أي كتاب ساوي ينبغي أن ينزل بلغة الرسول الذي ينزل عليه 

الكتاب ومن هذا املنطلق كان من الطبيعي اختيار »اللغة العربية« دون غريها حيث أهّنا اللغة الت 
يتحّدث هبا الرسول األكرم ممد ملسو هيلع هللا ىلص كما وأّن أي رسول عليه التحّدث بلغة املرسل إليهم ولقد أشار 

َ َلُْم فـَُيِضلُّ  القرآن إل هذه الناحية فيقول املول عّز وجل: ﴿ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإلَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـَُبنيِّ
ُ َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الَِْكيُم﴾]ابراهيم:4[. اللَّ

فكان من الطبيعي أن يتم نزول القرآن بللغة العربية، وعلى رأي الكثريين مل يكن عفويً بل كان عن 
حكمة ودراية إلّية .    

هللا عزَّ وجلَّ ل يفَعل شيًئا إل لكمٍة عرفها َمن عرفها، وجهلها َمن جهلها، وعلينا البحث يف ِحَكم 
كني هبا، طاملا أنَّ ما توصَّلنا  هللا سبحانه وتعال فيما حولنا، فإن توصَّلنا إليها فهي، ونعض عليها متمسِّ

إليه ل خُياِلف نصًّا من النصوص أو اثبًتا من الثوابت.
إنَّه مل يكن اختياُر هللا عزَّ وجلَّ آلِخر رسله وخامت كتبه عربيًّا إل لكمٍة بلغة، فما يكن من فعل هللا 

 واختياره فهو الكمة.
آيت كرمية حول علقة العربّية بلُقرآن الكرمي:

 اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ، وهو مهيمن على ما سواه من الكتب األخرى، وهذا يقتضي 
أن تكون لغته مهيمنة على ما سواها من اللغات األخرى . وهي لغة خامت األنبياء واملرسلني أرسله هللا 

 للبشرية مجعاء، واختار هللا له اللغة العربية، وهذا يعين صلحيتها ألن تكون لغة البشرية مجعاء .
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ولقد وردت كلمة العربّية جبانب القرآن الكرمي، فأعطت لا دللة وصبغة دينية فإزدادت أمهيتها فقال 
هللا تعال: ﴿ ِإنَّ أَنَزْلَناُه قـُْرآًن َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن﴾]يوسف:2[. وقوله تعال: ﴿ ِإنَّ َجَعْلَناُه قـُْرآًن َعَربِيًّا 
لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن﴾]فصلت:3[. وقوله تعال: ﴿ قـُْرآًن َعَربِيًّا َغيـَْر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يـَتّـَُقوَن﴾]الزمر:28[ . 

وقوله تعال: ﴿ ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَيتُُه قـُْرآًن َعَربِيًّا لَِّقْوٍم يـَْعَلُموَن﴾]فصلت:3[ .
ْنَذرِيَن، بِِلَساٍن َعَرِب ُمِبني ﴾]الشعراء: 

ُ
وقوله تعال: ﴿ نـََزَل ِبِه الرُّوُح األِمنُي، َعلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمن امل

.]193-194-195
ُ َوأُولَِٰئَك ُهْم أُوُلو اأْلَْلَباِب﴾  وفيه معجزات الداية والشفاء فقال تعال: ﴿ أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّ

] فصلت:18[. 
ْعَنا قـُْرآًن َعَجًبا يـَْهِدي ِإَل الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه﴾]اجلن:2-1[. وقال تعال: ﴿ ُقْل  وقال تعال: ﴿ ِإنَّ سَِ
ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء﴾]فصلت:44[، والُدى: يعين العقل والعظمة يف البصرية ومعرفة حقائق 

األمور. 
بّـَُروا آَيتِِه َولِيـََتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَباِب﴾]ص: 29[، والتدبّر  وقال تعال : ﴿ ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

ل يكون إل بعد فهم معىن ما يتلى، فكيف يتحّقق لغري العرب تدبّر القرآن الكرمي ؟ هل يتحقق ذلك 
من قراءة ترمجة معاين القرآن الكرمي إل لغته ؟ أم من دراسة الّلغة العربّية وتعّلمها ليعرف املعين بلغة 

القرآن نفسه مث يعرف اإلعجاز البياين والّلغوي من نظم وأسلوب وبلغة القرآن الكرمي ماعدا اإلعجازات 
 األخرى؟ هذه اآليت الكرمية تظهر مدى العلقة الوثيقة بني القرآن الكرمي والّلغة العربية.

 أحاديث شريفة حول تعلّم القُرآن ولُغَة القُرآن:
 اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ولغة نبينا ممد ملسو هيلع هللا ىلص والقرآن الكرمي هو دستور املسلمني.

 لذلك كان الرسول عليه الصلة والسلم يشجع أصحابه على تعّلم العربّية فقال نبينا ملسو هيلع هللا ىلص »َخرْيُكم 
َمن َتعّلم الُقرآَن وَعلَّمُه«1.

 وسأل العباس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما اجلمال؟ فقال: »اللسان«. ويف رواية أخرى: أنه سأله ما اجلمال يف 
الرجل، فقال: »فصاحة لسانه«. وقال: »رحم هللا امرأ أصلح من لسانه ».2  

وروي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنّه قال: قال يل الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص »تـََعّلموا الَفراِئَض َوَعّلُموَها النَّاَس 
َوَتعلَّموا الِعلَم َوَعلُِّموه النَّاَس فإيّن إمرؤ َمقبوٌض وإّن الِعلَم َسيـَْقِبُض َوَتْظَهر الِفنَتَ َحتَّ خَيَْتِلَف الثـَْناِن يف 

-صحيح البخاري،  رقم (4739) 1919/4�  1
، الحاكم،  وانظر : المقاصد الحسنة، السخاوي، رقم (359) . 2 ن

- المستدرك عل الصحيح�ي
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َداِن َمن يـَْفُصل بَينـَُهما« .1  الَفرِيَضِة ل جيَِ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َتعّلموا العربّية َوَعلِّموها الّناَس«رواه البيهقي وابن األنباري يف اإليضاح من قول عمر بن 

 اخلطاب:«تعلَّموا العربّية فإهّنا من دينكم« .2
يتبنّي  لنا من اآليت الكرمية والحاديث الشريفة أّن اللغة العربية قد حفظها القرآن الكرمي فحفظ هبا 

التفاهم بني املسلمني كافة.
 فالقرآن الكرمي هو الذي أبقى هذه الشعوب أمة واحدة ذات لسان واحد عرب واحد مبني .

لذلك فإّن تعلم الّلغة العربّية له أمهية خاصة لعلقتها بلقرآن الكرمي الذي هو دستور املسلمني فهو 
كتاب هداية ورحة ونور وِشفاٌء ملا يف الّصدور وفيها عباداهتم ومعاملهتم. ومن تدبر فيه لقد تعّقل 

وتوّسع أُفقه وأصبح سعياً عليماً بصرياً.  

	 	 −	  المبحث الثاني: خصائص ومميزات اللغة العربية

ن  ُ كالم، إذ هو كالم ربِّ العالم�ي : إذ هي لغة القرآن الكريم وهو خ�ي 1-ارتباطها بالوحي
، وهذا الوحي هو القضية األساسية للناس كافة، إذ هو دستورهم،  ن إىل الناس أجمع�ي

ينظم عالقتهم الروحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسة .

2-: أّن البيان الكامل ل حيصل إل به: ولذا مل ينزل القرآُن إل بللغِة العربية؛  ففي سورة الشعراء 
يقول هللا تعال: ﴿ بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنٍي ﴾]الشعراء:195[، قال ابن كثري يف »تفسريه«3: »هذا القرآن 
الذي أنزلناه إليك، أنزلناه بلسانك العرب الفصيح، الكامل الشامل؛ ليكون بيًِّنا واضًحا ظاهرًا، قاطًعا 

للعذر، مقيًما للحجة، دليًل على احملجَّة.« 
3- أهّنا لغة اثبتة وراسخة: وهي ضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ ألكثر من سبعة عشر قرن، أّما 

 سائر اللغات فتختلف عّما كانت عليه قبل قرنني أو ثلثة قرون تقريباً حتما.  
4-أهنا مفوظة حبفظ هللا: فكما تعهد هللا سبحانه وتعال حبفظ كتابه الكرمي فقد تعهد حبفظ اللغة فهي 

ى،  ن الك�ب ، الحاكم، رقم (7984 )، و الس�ن ن
ن ابن ماجه، رقم (2719 )، و المستدرك عل الصحيح�ي انظر: س�ن  1

خ بغداد، الخطيب البغدادي، (  ـ ـ ـ ـ اري ،  ( 272/5 ) و ت ي ا�ن ، الط�ب ي ا�ن ، ( 11955 )، و المعجم األوسط للط�ب ي
البيه�ت

. ( 264)  ، ي ، الدا�ن ن
ي الف�ت ن الوارده �ن 90/12 ) و الس�ن

 ،9 /1 ، ف النسب، مرعي بن يوسف الكرمي ف العلم عل �ش ي فضل العرب و�ش - انظر:مسبوك الذهب �ن  2

�117/6 ،(29926) ، ي والمصنف، الصنعا�ن
467/3-  3
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مفوظة حبفظه ضمنياً فقد قال هللا سبحانه وتعال: ﴿ ِإنَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّ َلُه َلَاِفظُوَن﴾]الجر:9[. 
 5- أهنا لغة راقية يف التعبري: تتميز يف الفصاحة والبلغة والصور الفنية البديعة.

6-والعربية ل تنفك عن اإلسلم: واحملافظة عليها من الدين وهي مصدُر عزٍّ لألّمة إذ هبا ميارس املسلم 
عباداته وشعائره وأذكاره وأوراده وهي خصيصة عظيمة لذه األمة 

7-واللغة العربية هي مستودع ذخائر األمة وخمزوهنا الثقايف.
8- تعلم العربية يؤثر يف العقِل واخللِق والدِّيِن:  

9-اللغة العربية لغة دولية للحضارة والعلوم. 

10-غزارة مفرداهتا: فنظرة واحدة يف معجم عرب تد أنك أمام كم هائل من املواد اللغوية، وكل مادة 
تشتق منها عشرات الكلمات .

11-اللغة العربية قائمة على جذور متناسقة ل تدها يف اللغات األخرى قاطبة.
12- الشتـقاق:

13- قيامها علي القوالب البنائية: املقصود بلقوالب البنائية هي هيئة الكلمات وجميئها على أبنية 
 خمتلفة. 

14- وقوع الشرتاك فيها: واملشرتك هو أن يكون للفظ أكثر من معىن . 
15- اإلعراب: إّن اإلعراب هو تغيري الالة الّنحــوية للكلمات بتغري العوامل الداخلة عليها، 

فاإلعراب من ٔاقوی عناصر اللغة العــربية ؤاخص خصائصهـا .
16- املرتادفات واألضداد:

17- األصوات: إّن اللغة العربية متلك أوسع مدرج صويت عرفته اللغات، فهي تنـفرد بني مجيع 
ٔاخـواهتا بإلحتفاظ علی مقوماهتا الصوتية علی الرغم من تـقلباهتا الصرفية.وتتوزع خمارج  الروف بني 

الشفتني إل أقصى اللق توزعاً عادًل يؤدي إل التوازن واإلنسجام بني األصوات. 
18- دقة التعبري وفصاحة مفرداهتا:

19- التعريب: التعريب هو عملية هتذيب كلمة خارجية وفقا ألوزان العربية ؤابنيتها .
20- وقوع النحت فيها: وهو انتزاع حرف أو أكثر من كلمتني أو أكثر وصياغة كلمة جديدة ؛ 
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 لتدل على معىن ما انتزعت منه.1 .
21- وقوع التساع فيها: واملقصود به اجملاز والستعارة، فاجملاز هو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له 

علقة، مع قرينة دالة.«2
22- الركات: متتاز الّلغة العربّية عن بقي الّلغات بلركات اإلعرابّية الت ُتشّكل هبا الكلمات 

)الضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون، والشّدة، والتنوين(. 
23- الضمائر.

24-  من مّيزات اللغة العربية اختلف صياغة الفعل بختلف الفاعل، إذا كان مذكراً أم مؤنثاً 
فنقول: )تلس وجيلس( .

25- من مّيزات اللغة العربية أن فيها كلمات تدّل على التثنية واجلمع ول مفرد لا، كـ )بنون، 
والعاملني، والثقلن، واملشرقني، املغربني(..

26-البلغه واإلعجاز واإلجياز. 

	 	 −	 المبحث الثالث: العالقة بين العربية والعلوم الشرعية

علقة اللغة بلعلوم الشرعية عموماً: كعلم الديث، وعلم التفسري، وعلوم القرآن عموماً، وعلم 
العقيدة، وعلم الفقه، وغريها من علوم الشريعة؛ فإن لا ارتباطاً وثيقاً بفقه اللغة، من حيث دللة 

األلفاظ، ومعرفة الغريب، واصطلحات الناس، وعرفهم يف األلفاظ إل غري ذلك مما ل يتسع اجملال 
لتفصيله. 

فاللغة والدين متلزمان يكمل أحدمها اآلخر, فالدين هو املصدر اخلصب الذي ميد اللغة بسباب 
النمو والرقي وعوامل اإلزدهار والستثمار, ويضمن لا الستمرارية والبقاء.

واللغة من جانبها حتمل هذا الدين على جناحيها  تنشره وتفسره وتوضحه وتذيع مبادئه وقيمه. 
الفصل الثالث: أمهية اللغة العربية يف العلوم الشرعية وحاجة الفقهاء إليها، وفيه مخسة مباحث:
ي الفقه وأصوله

المبحث األول: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

ي القواعد 
: أهمية اللغة العربية ف� ي

المبحث الثا�� 	− 	 	
الفقهية

انظر: اللغة العربية معناها ومبناها، حسان تمام، ص 172 �  1

-الفصىح لغة القرآن، أنور الجندي، ص301 �  2
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ي التفس�ي
المبحث الثالث: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

ي الحديث
المبحث الرابع: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

ي العقيدة
المبحث الخامس: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

الفصل الثالث: أمهية اللغة العربية يف العلوم الشرعية وحاجة الفقهاء إليها، وفيه مخسة مباحث:
فل َشكَّ أنَّ ِدعامة الُعُلوم العربيَّة وقانوهنا اأَلعلى، الذي منه تستمد العون، وتستـَْلِهم القصد، وترجع 

إليه يف مجيع مسائلها، وفروعها ،هو علم »اللغة العربية«.
وهذه العلوم النَّقليَّة - على عظيم شأهِنا - ل سبيَل إل استخلص حقائقها، والنَّفاذ إل أسرارها 

بغري هذا العلم، فهل ندرُك كلم هللا تعال، ونَفهم دقائَق التَّفسري، وأحاديث الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأصول 
العقائد، وأدلَّة الكام، وما يتبع ذلَك من مسائل فقهيَّة، وحبوث شرعيَّة خمتلفة، قد ترقى بصاحبها إل 

مراتب األئمَّة، وتسمو به إل منازل اجملتهديَن إلَّ إبلام اللغة العربية وإرشادها؟!
ولذلَك أمْجََع األئمَّة مَن السََّلف واخلََلف قاطبة على أنَّ العربية شرط يف رتبة الجتهاد، وأّن اجملتهد 
لو مَجَع ُكلَّ العلوم مل يبلغ رتبة الجتهاد حت يعلم العربية، فيعرف به املعاين الت ل سبيل ملعرفتها بغريه، 

فرُتبة الجتهاد ُمتـََوقِّفة عليه، ل تتم إلَّ به1. 
إنَّ َمَثَل َمن أراد أن يَفهم كتاب هللا تعال وسّنة نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص ويستنبط األحكام منهما دون معرفٍة بللغة 

العربّية ما هو ﴿ ِإلَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَل اْلَماِء لِيـَبـُْلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه﴾]الرعد:14[.
ي الفقه وأصوله

المبحث األول: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

حاجة الفقيه إلى اللغة العربية: 2.2  

 كتب عمر بن اخلطّاب إل أب موسى األشعرّي رضي هللا عنهما قال: »أّما بعد، فتفّقهوا يف السّنة، 
وتفّقهوا يف العربّية، وأعربوا القرآن، فإنّه عرّب » 2.

 مصدر الشريعة اإلسلمية القرآن والسنة. وكما ذكرن مرارا، ل ميكن فهم القرآن والسنة إل بفهم 
اللغة العربية أول. فمن مث تبينت علقة الفقه والعربية ألن الفقه هو فهم القرآن والسنة، وهو مستحيل 

بغري العربية. من أجل ذلك أشار األصوليون والفقهاء إل أمهية اللغة العربية يف أبواب الفقه. ومن مجلة 
أقوالم:

،محمد األنباري . ي أصول النحو، الفصل الحادي ع�ش انظر: لمع األدلة �ن  1

ي شيبة، 323/4 (9963 )  - المصّنف، ابن أ�ب  2
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يقول الزخمشري : 
م ل  »والذي يقضي منه العجب حال هؤلء يف قلة إنصافهم، وفرط جورهم واعتسافهم، ذلك أهنَّ
جيدون علماً من العلوم اإلسلمية: فقهها، وكلمها، وعلمْي تفسريها وأخبارها؛ إلَّ وافتقاره إل العربية 

بنيِّ ل يُدفع، ومكشوف ل يُتقنع، ويرون أنَّ الكلم يف معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبين على علم 
اإلعراب.«1  

قال ابن حزم:
»ل بُدَّ للفقيه أْن يكون حنويً لغوّيً، وإلَّ فهو نقص ل حيل له أْن يفت جبهله بعاين األساء، وبعده 

عن األخبار.«2

أهمّية اللغة العربّية في الفقه وأصوله 2.3  

الفقه هو: »العلم بألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية ، واستمداد هذا العلم 
من: )علم أصول الفقه، وعلم العربية(«3 .

ومن هذه النصوص أيضاً الت توضح لنا أمهية النحو ووجوبه ملن يتصدى لإلفتاء واستنباط األحكام 
الشرعية، وعلى سبيل املثال ل الصر:

-مسألة :  قد كان القاضي أبو يوسف ل يهتم بلنحو فأراد الكسائي أْن يوضح له أمهية النحو: 
يروى أنَّ الكسائي وأب يوسف اجتمعا لدى الرشيد، فأراد الكسائي أْن يبنيِّ ألب يوسف أمهية النحو 

وفضله، فقال له:« ما تقول يف رجل قال لرجل: أن قاتُل غلِمك،؟ وقال اآلخر: أن قاتٌل غلمك، 
أيُّهما كنت أتخذه؟ قال أبو يوسف: أخذمها مجيعاً، قال الرشيد ـ وكان له بصر بلعربية: أخطأت، 

فاستحيا أبو يوسف. قال: الذي يؤخذ بقتل الغلم هو الذي قال: أن قاِتُل غلِمك، بإلضافة ألنَّه فعل 
ماض، أمَّا الذي قال: أن قاتٌل غلَمك، فل يؤخذ به، ألنَّه مستقبل ومل يكن بعد، كما قال جلَّ شأنه: 
َذا وَُكنُت َنْسًيا مَّنِسيًّا فـََناَداَها ِمن حَتِْتَها  ﴿ فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلٰ ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت َي لَيـَْتيِن ِمتُّ قـَْبَل هَٰ

﴾]مرمي:23-24[. َألَّ حَتَْزين َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرِيًّ
ولنضرب بعض األمثلة للتوضيح:

مقدمة المفصل (ص/3)  1

ي أصول األحكام (ص/1980) اإلحكام �ن  2

-الكوكب الدري، اإلسنوي،  ص 53 �  3
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ومن أحسن ما ميثل يف هذا الباب هو أثر أمهية العربية يف حدود املغسول يف آية الوضوء.
۞دللة )إل( وأثر ذلك يف حدود املغسول يف قوله تعال : ﴿ ِإَل ٱۡلَمرَاِفِق﴾ ]املائدة: 6[ و﴿ ِإَل 

ٱۡلَكۡعبـنَۡيِ﴾ ]املائدة: 6[:
     أتيت )إل( يف اللغة العربية للدللة على معان متعددة لعّل من أبرزها الدللة على انتهاء الغاية 

املكانية أو الزمانية ؛ أي انتهاء حكم ما قبلها إل حكم ما بعدها ، حنو قولنا :سرت من البيت إل 
املسجد ،وأرجأت املوعد إل العصر. ول خلف يف أّن ابتداء الغاية داخل يف املغّيا ، ولكن هل يدخل 

انتهاؤها يف الكم ؟ أي هل يدخل ما بعدها يف حكم ما قبلها ؟ تعددت أقوال العلماء يف ذلك ، وبناًء 
على تعدد األقوال اختلف الفقهاء يف وجوب دخول املرفقني والكعبني يف الغسل أو عدمه ، فذهب 

مجهور عريض من العلماء إل وجوب دخولما,ويف هذا يقول اإلمام الشافعي : »إّن املرافق مما يغسل , 
كأهنم ذهبوا إل أن معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل أن تغسل املرافق «, وذهب زفر النفي وداود 
الظاهري والشعيب وممد بن جرير واإلمام مالك بن أنس )يف إحدى الروايتني عنه والت رواها أشهب ( 

إل أنه ل جيب. »انظر القوال الفقهية يف آية الوضوء« .1
ي القواعد 

: أهمية اللغة العربية ف� ي
المبحث الثا�� 	− 	 	

الفقهية

أهميّة اللغة العربيّة في القواعد الفقهيّة 2.4  

القاعدة لغة :األساس، وهو كل ما يركز عليه الشيء.
وتعرف القواعد الفقهية يف اإلصطلح: بهّنا حكم كلي ينطق على مجيع جزئياته أو أكثرها، لتعرف 

أحكامها منها2، أو هي : حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل حتتها 3.
وقد سلك أهل العربية بلعربية مسلك أهل الفقه يف هذا النوع من التصنيف فتأثر أهل العربية يف 

منهجهم .
مثال ذلك : 

-قاعدة :« األمور بقاصدها »4 : 
ي آية الوضوء (ص/8-3) قراءة لغوية فقهية �ن  1

ح القواعد الفقهية، عبد الكريم زيدان،  ص 3 � ي �ش ن �ن ، 53/1 ، والوج�ي ي ح، التفتازا�ن ـ ـ ـ ـ تلوي -ال  2

ى وما تفرع منها، صالح السدالن،  ص 13 �  -القواعد الفقهية الك�ب  3

ى وما تفرع منها، صالح السدالن،  ص 41   � - القواعد الفقهية الك�ب  4
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إحدى القواعد األساسية الت عليها مدار الفقه، كما أهنا من القواعد الت تدور عليها أحكام 
يف العربية، يقول اإلمام السيوطي : »تري قاعدة األمور بقاصدها يف علم العربية أيضا، فاألول ما 

اعترب ذلك يف الكلم، فقال سيبويه واجلمهور: بشرتاط القصد فيه فل يسمى كلماً ما نطق به النائم 
والساهي ...«1، » واملنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه يعرَّف ويبىن على الضم وإل فل«2.

-قاعدة : »من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه«3 :
فروعها الفقهية كثرية منها: حرمان القاتل اإلرث، ومثالا يف العربية : »إن اسم الفاعل جيوز أن 

ينعت بعد استيفاء معموله، فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله«4 .
ي التفس�ي

المبحث الثالث: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

حاجة المفّسر إلى اللغة العربية: 2.5  

فحاجته إل العربية بينه، وهذه كتب التفسري طافحة بسائل اللغة والنحو، فهذا ابن عباس رضي 
هللا عنه يقول:«إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنّه ديوان العرب«5. فكثرياً ما كان 

يسأل ابن عباس عن لفظة قرآىنية وجييب عنها مستدًل بلشعر. 
-نقل السيوطي يف«اإلتقان يف علوم القرآن«6: عن مالك أنّه قال: »ل أوتى برجل غري عامٍل بلغة 

العرب يفّسر كتاب هللا إلّ جعلُته نكاًل 7«.

أهمّية اللغة العربّية في تفسير القرآن الكريم وعلومه 2.6  

 كل الذين تصّدوا للتفسري من العلماء صّدروا تفاسريهم بقدمات أبنوا فيها عن أمهية اللغة العربية 
ملن يريد أن يتصدى لتفسري القرآن الكرمي .اشرتطوا فيه:

1- معرفُة أوجِه اللغة؛ وهو أمٌر ضروري يف اختياِر ما يناسب النص، وَقْصر املعىن على الوجِه املراد،
، ص 49  � ي قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين السيوطي -األشباه والنظائر �ن  1

ح حديث »إنما األعمال » ، ص  51  � ي �ش -منتىه اآلمال �ن  2

، ص 152  � ي قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين السيوطي انظر :األشباه والنظائر �ن  3

-المصدر السابق، ص 154  �  4

 80/2 ، ي
، الحاكم، (3845) 2 /542 ، وانظر: األسماء والصفات، البيه�ت ن

-المستدرك عل الصحيح�ي  5

�
� 474/2-  6

،  رقم (3036) . ي
- شعب اإليمان، البيه�ت  7
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يغ وما تدل عليه من معىن:  لئل يؤدِّي ذلك إل تفسرِي القرآن الكرمي با ل  2- معرفة الروف والصِّ
يليق، أو فهم املعىن غري املراد

3- معرفُة األوجه اإلعرابية:
4-ومما حيتاُجه طالُب علم التفسري املعرفة بلغات العرب:

-فالضعف يف علوِم العربية سبُب ضلل كثري من املفسرين ؛ قال ابُن جين: »إنَّ أكثر َمن ضلَّ من 
أهل الشريعة عن القصِد فيها، وحاد عن الطريقِة املثلى إليها، فإنا استهواه واستخفَّ حلَمه ضعُفه يف 

هذه اللغِة الكرمية الشريفة الت ُخوِطب الكافَُّة هبا”1
۞معىن )فطر(

ِت َوٱأۡلَۡرِض َوُهَو يُۡطِعُم َوَل  وَٰ ا فَاِطِر ٱلسَّمَٰ ُذ َويلّٗ قال أبو حيان يف تفسري قوله تعال:﴿ُقۡل َأَغيـَۡر ٱللَِّ َأختَِّ
ٓ أُِمۡرُت َأۡن َأُكوَن أَوََّل َمۡن َأۡسَلَمۖ َوَل َتُكوَننَّ ِمَن ٱۡلُمۡشرِِكنَي١٤﴾ ]األنعام: 14[ يُۡطَعُمۗ ُقۡل ِإيّنِ

»َفَطَر: َخَلَق وابـَْتَدأ ِمن َغرْيِ ِمثاٍل. وَعِن اْبِن َعّباٍس: ما ُكْنُت أْعِرُف َمْعىن )َفَطَر(، َحّت أتين أْعرابِّياِن 
خَيَْتِصماِن يف بِْئٍر، َفقاَل أَحُدمُها: أن َفَطْرهُتا؛ أِي اْختـََرْعُتها وأْنَشْأهُتا.«2

فهذا املثال شبيه املثال السابق، وهو أن القرآن غري منحصر على لغة قريش. ابن عباس مع كونه 
ترمجان القرآن وحرب األمة ما عرف معىن كلمة )فطر( حت شهد اختصام األعربيني.

	 	 −	 المبحث الرابع: أهمية اللغة العربية في الحديث

حاجة المحّدث إلى اللغة العربية: 2.7

إن حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحي من هللا، فمن مث هو مصدر من مصادر الشريعة بتفاق العلماء.
قال سبحانه:﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱۡلََوى٣ٰٓ ِإۡن ُهَو ِإلَّ َوۡحيٞ يُوَحٰى٤﴾ ]النجم: 3-4[

وقال:﴿مَّن يُِطِع ٱلرَُّسوَل فـََقۡد َأطَاَع ٱللََّۖ َوَمن تـََولَّٰ َفَمآ أَۡرَسۡلنََٰك َعَلۡيِهۡم َحِفيظٗا٨٠﴾ ]النساء: 80[
 ﴾ ]الشر: 7[

ۚ
وقال:﴿ َوَمآ َءاتَٰىُكُم ٱلرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهٰىُكۡم َعۡنُه فَٱنتـَُهوْا

ُ َغُفورٞ رَِّحيم٣١ٞ ُقۡل  ُ َويـَۡغِفۡر َلُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱللَّ ِبۡبُكُم ٱللَّ وقال:﴿ُقۡل ِإن ُكنُتۡم حتُِبُّوَن ٱللََّ فَٱتَِّبُعوين حُيۡ
� 245/3 ، ي

انظر: الخصائص، ابن ج�ن  1

البحر المحيط (89/4)  2
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ِفرِيَن٣٢﴾ ]آل عمران: 31-32[  فَِإن تـََولَّۡواْ فَِإنَّ ٱللََّ َل حيُِبُّ ٱۡلكَٰ
ۖ

َأِطيُعواْ ٱللََّ َوٱلرَُّسوَل
جاء يف  مفتاح السعادة: »ومبادئه – علم الديث- العلوم العربية كلها، ومعرفة القصص واألخبار 

املتعلقة بلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفة األصلني، والفقه، وغري ذلك«1
  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد »أويت جوامع الكلم«، فعن أب موسى األشعري رضي هللا عنه عن الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال: »أُعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخوامته« 2، وعن أب هريرة رضي هللا عنه: »نصرُت 
بلرعب وأعطيت جوامع الكلم« 3.

ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عرب قرشي فل ميكن فهم حديثه إل بفهم اللغة العربية. 
: »ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى طَاِلِب اْلِعْلِم، ِإَذا ملَْ يـَْعِرِف النَّْحَو َأْن َيْدُخَل يف مُجَْلِة  قَاَل اأْلَْصَمِعيَّ

قـَْوِل النَّيبِّملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«4 أِلَنَُّه ملسو هيلع هللا ىلص ملَْ َيُكْن يـَْلَحُن، َفَمْهَما َرَوْيَت َعْنُه 
َوَلَْنَت ِفيِه َكَذْبَت َعَلْيِه.«5

أهمّية اللغة العربّية في بيان الحديث الشريف وعلومه 2.8 

الديث: »هو العلم الذي تعرف به أقوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله، وأحواله«6
الديث الشريف هو املصدر الثاين للتشريع، ولغة نصوصه العربية،  فتوقف بذلك علم الديث على 

العربية وفقهها .
فمعرفُة العربية شرٌط يف احملدِّث.

وكان للدللت اإلعرابية يف السّنة النبويّة أثًرا يف اختلف العلماء .
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِب َشيـَْبَة، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم - قَاَل  1- من ذلك دللة : )أسلم( يف حديث َحدَّ

ثـََنا - َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َأِب اجْلَْعِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد  ِإْسَحاُق: َأْخبـََرَن، وقَاَل ُعْثَماُن: َحدَّ
هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد، ِإلَّ َوَقْد وُكَِّل ِبِه َقرِيُنُه ِمَن اجلِْنِّ« قَاُلوا: 

، ص 23 � ي ي علوم الحديث، التهاو�ن -مفتاح السعادة، ابن قيم الجوزية،  113/2 ، وانظر: قواعد �ن  1

،54/1 ، صحيح مسلم، 2 /64 ( 1196). - جامع العلوم والحكم، زين الدين الَسالمي  2

،53/1 ، صحيح مسلم، 2 /64 ( 1196). - جامع العلوم والحكم، زين الدين الَسالمي  3

متفق عليه أخرجه البخاري 107 ومسلم 3  4

مقدمة ابن الصالح (ص/217)  5

، ص54 � ي -الحطه، القنوحب  6
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َي، ِإلَّ َأنَّ هللَا َأَعاَنيِن َعَلْيِه فََأْسَلَم، َفَل أَيُْمُرين ِإلَّ ِبَرْيٍ. » 1. َك؟ َي َرُسوَل هللِا قَاَل: »َوِإيَّ َوِإيَّ
 روي هذا الديث بلرفع )فأسلُم (، وروي بلفتح )فأسلَم( 

قال النووي: » فمن رفع قال: معناه : أسلُم أن من شرّه وفتنته. ومن فتح قال: إّن القرين أسلم، من 
اإلسلم، وصار مؤمًنا ل أيمرين إلّ بري » 2 

2- ومن أمثلة ذلك أيضاً اختلف الفقهاء يف حكم جنني هبيمة األنعام الذي تذبح أمه وهو يف 
بطنها، بسبب اختلف الرواية يف ضبط هذا الديث: »ذكاة اجلنني ذكاة أمه«. 3

 فقد ُرويت كلمة )ذكاة( األخرية بروايتني: الرفع والنصب.
 وخيتلف الكم الشرعي يف كل واحدة منهما عن األخرى، فرواية الرفع تعل تذكية أمه جمزية عنها 

وعنه، أما رواية النصب فتوجب له تذكية كتذكية أمه.4
ي العقيدة

المبحث الخامس: أهمية اللغة العربية ف� 	− 	 	

حاجة علم العقيدة إلى اللغة العربية: 2.9 

ل ختفى على املسلم أمهية العقيدة ودراستها. فإن أول ما دعا إليه الرسل هو العقيدة السليمة 
الصحيحة، كما قال سبحانه وتعال:﴿َوَلَقۡد بـََعثـَۡنا يف ُكلِّ أُمَّةٖ رَُّسوًل َأِن ٱۡعُبُدواْ ٱللََّ َوٱۡجَتِنُبواْ ٱلطَُّٰغوَتۖ 

ِقَبُة   َفِسريُواْ يف ٱأۡلَۡرِض فَٱنظُُرواْ َكۡيَف َكاَن عَٰ
ۚ
َلُة ُ َوِمنـُۡهم مَّۡن َحقَّۡت َعَلۡيِه ٱلضَّلَٰ َفِمنـُۡهم مَّۡن َهَدى ٱللَّ

ٱۡلُمَكذِِّبنَي٣٦﴾ ]النحل: 36[.
قَاَل أَبُو َذرٍّ : »َلَقْد تـَرََكَنا ُمَمٌَّد ملسو هيلع هللا ىلص َوَما حُيَّرُِك طَائٌِر َجَناَحْيِه يف السََّماِء ِإلَّ أَذَْكَرَن ِمْنُه ِعْلًما.«5

فتبني هبذا أن الصحابة أعلم األمة بعد الرسول عليه الصلة والسلم بلعقيدة.
ومن أسباب معرفتهم العميقة بلعقيدة معرفتهم بللغة العربية، فإن القرآن نزل بلساهنم، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

تكلم بلساهنم.
وملا دخل العجم يف الدولة اإلسلمية، صار املسلمون خيتلطون معهم ففسدت اللغة يف املدن، وبدأ 

-صحيح مسلم، رقم (2814 ) 2167/4�  1

ح صحيح مسلم، النووي، 157/17�  -�ش  2

 �274/4 (31) ، ي
ن الدارقط�ن ن الدارم، (1979) 84/2، وس�ن ي داود، رقم (2828) 103/3، و س�ن ن أ�ب - س�ن  3

، 320/9 ، والمجموع، النووي، 9  /127 ، والموسوعة  ، ابن قدامه المقدسي ي
ي المغ�ن انظر: تفاصيل المسألة �ن  4

الفقهية،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  5 /156 �
أحمد 21361  5
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الحنراف يف العقيدة، فل شك أن عدم معرفة اللغة من أكرب أسباب الحنراف والزيغ يف العقيدة.

أهمّية اللغة العربّية في العقيدة اإلسلمّية 2.10 

العربية واجبٌة على كلِّ مسلم حبسبه، فالقدر الذي ل جيوز ملسلٍم أن ينقص عنه هو القدر الذي 
مُيَكِّنه من إقامة الفرائض، وفْهم كلم هللا ورسوله، ففيهما جناتُه يف الدنيا واآلخرة، قال املاوردي  »ومعرفة 

لسان العرب فرٌض على كلِّ مسلٍم من جمتهد وغريه” 1.
 اإلنسان ل يكون مسلماً إل إذا نَطق الشهادتني بلغٍة عربية إِن اسَتطاع، وإل ُكِتبت له كلمة 

التوحيد ) الشهادتن ( حبروف لغته األصليَّة، مث ينطق هبا.
اإلسلم عقيدٌة تنَبِثق عن هذه العقيدة شريعٌة، ومن هذه الشريعة:

الصلة:
ِمن ُشُروط صحَّة الصلة قراءة الفاحتة قراءة صحيحة - فالفاحتة ركٌن ِمن أركان الصلة

الج:
هو رُكن اإلسلم األعظم، وفيه من التْلبية والشعائر القوليَّة املطلوب أداؤها - طلب وجوٍب أو 

اسِتحباب - بللغة العربيَّة على كلِّ املسلمني ومن كلِّ اللغات.
القرآن الكرمي والذكر:

قراءة القرآن، وِذْكر هللا جلَّ وعل  كلُّ هذا حيتاج فيه إل تعلُّم شيٍء من العربية؛ ليصحَّ إسلم 
العبد، وتصحَّ عباداته.

الخاتمة 2.11 

نتائج البحث 2.12 

1- فضل اللغة العربية على اللغات كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. وذلك با متيزت به من 
خصائص ومميزات رائعة أكسبتها مزيًدا من األمهية، وهذه اخلصائص واملميزات هي الت ُتسوِّغ لنا أن 

، ص252� ي - إشاد الفحول، الشوكا�ن  1



ISLAMSKA MISAO • 2022 • BROJ 13346

األستاذة الدكتورة: سهام موعد 

حنكم لا  - أي اللغة العربية - بألفضليَّة بني لغات العامل حديثها وقدميها . 
2- ل بد للمسلمني من اإلهتمام الكبري بللغة العربية، فبها نفهم اإلسلم، وبإلسلم تنهض األمة 

من سباهتا.
3- واللغُة العربية بعثُة الضارة العربية، وجامعُة الشعوِب اإلسلمية، وسّر وجود املسلمني القرآُن 

الكرمي. وقد قال هللا  عز وجل فيه: ﴿ِإنَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّ َلُه َلَاِفظُوَن﴾]الجر:9[.
4- ُعْظُم توّل اللغة العربّية يف علوم الشريعة كّلها، يف تفسري القرآن الكرمي وعلومه، ويف بيان الديث 

الشريف وعلومه، ويف الفقه وأصوله، ويف القواعد الفقهية، ويف العقيدة اإلسلمّية، وأنّه ل غناء لعلم من 
هذة العلوم الشرعية عن اللغة العربية.

5- ارتبطت علوم اللغة وبقي العلوم الشرعية بلقرآن الكرمي خدمة آليته وإفهاماً لا بغاية تنزيل 
أحكامها، وكان للقرآن الكرمي فضل كبري على اللغة ألنه حبفظ هللا تعال لكتابه حفظت اللغة العربية كما 

صاهنا وجوب أداء العبادات هبا عن الزوال.
التوصيات:

1-إن من واجب كل مسلم ضرورة اتقان اللغة العربية الت هي لغة القرآن الكرمي.
2-جيب أن تكون اللغة العربية عامًل أساًسا يف توحيد مناهج املسلمني، ل أن تكون عامًل يف 

تفكيكهم وختالفهم.
3-وجيب توفري اجلو املناسب والفرصة الكاملة لإلنسان املسلم ليأخذ دينه من كتاب هللا بللغة 

العربية كما أُنزل من عند هللا، فهذا واجب على املؤمنني وحقٌّ لكل إنسان.
4-وجيب أن ننّمي لدى املسلمني خاصة والناس عامة الشعور واإلحساس بضرورة دراسة اللغة 

العربية، حت يفقهوا كتاب هللا وسنة نبيه، وحت نكون أوفينا البلغ با أُنزِل وأّديْنا األمانة. 
5-إن من واجب كل مسلم أن تكون اللغة العربّية هي لغته األول بإلضافة إل لغته القومية. 

واإلهتمام بللغة العربية بكل فروعها، ألهنا أحد املفاتيح لفهم العلوم الشرعية.
6- إن خدمتنا للغة العربية تعين خدمتنا للقرآن الكرمي ولو من وجه بعيد، ولنا يف سلفنا الصاحل 

القدوة السنة، حيث جاهدوا بجلهد واملال والوقت خلدمة لغة القرآن الكرمي.
7-ول بّد بدل اجلهود للعمل على متكني املدّرسني لذه اللغة من حتسني أدائهم بستمرار، والعمل 

على حبث تعلم وإتقان الوسائل اجلديدة واملتطورة خلدمة لغة القرآن الكرمي.
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أمهية اللغة العربية وارتباطها بلوية اإلسلمية

8-وأوصي إبقامة مشروع كامل لتهذيب اللغة حنًوا وصرفًا ومعجًما، وإبقامة مركز علمي متكامل 
ومتخصِّص بتعليم اللغة العربية.

10-وأعظم وصية ما وصى هللا هبا عباده، قال هللا تعال: ﴿َوَلَقْد َوصَّيـَْنا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن 
ُكْم َأِن اتّـَُقوا اللََّ﴾]٤:١٣١[.   قـَْبِلُكْم َوِإيَّ

سبحانك الَلّهم وحبمدك، نستغفرك ونتوب إليك . وصلى هللا وسلم على نبينا ممد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًما .

وآخر دعوان أن المد هلل رب العاملني.






