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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـة ي ـ  افتتاح

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 

آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبع����د: فيرس»دائرة الشللؤون اإلسللامية والعمل الخيري بدبي 

م إصدارها اجلديد »أهمي�ة اللغة العربية في  - إدارة البحللوث« أن تقدِّ

فه�م القرآن والس�نة« جلمه�ور القراء من الس�ادة الباحث�ني واملثقفني 

واملتطلعني إىل املعرفة.

وهو بحث يكش�ف بإجياز واضح عن هذه األمهية، وعن مقدار 

ما حيتاجه الفرد املسلم من اللغة العربية وماحيتاجه الباحث يف الكتاب 

والس�نة، وعن كيفية حتصيل هذا املقدار، معتمدًا يف هذا الكشف عىل 

أق�وال األئمة املختصني الكبار املش�هورين هبذا االختصاص دون أن 

يثق�ل هذه األق�وال بام يش�غل عنها م�ن رشوح وتعليق�ات هي غنية 

عنه�ا، عس�ى أن تكون أقواهل�م داعي�ة إىل احلرص عىل معرف�ة اللغة 

العربية كلَّ من يريد فهم القرآن والس�نة بمنهجية س�ليمة، وأن تكون 
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أقواهل�م حمذرًة َمن يتجرأ عىل القول يف كتاب اهلل وس�نة رس�وله صىل 

اهلل عليه وسلم دون أن حيقق هذا الرشط الرضوري وهو »إتقان اللغة 

العربية«. 

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة 

آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله، وت�ؤازر قضايا 

اإلس�الم والعروب�ة بكل متيز وإق�دام، ويف مقدمتها صاحب الس�مو 

الش�يخ حمم�د بن راش�د بن س�عيد آل مكت�وم، نائب رئي�س الدولة، 

رئي�س جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يش�يد جمتمع املعرفة، ويرعى 

البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء عىل درب التميز املنش�ود.

  وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملني، وَص�ىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ 

��د وعىل آله وصحبه أمجعني. األميِّ اخلاتم سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

   احلمد هلل الذي زّين لسان العرب بكتابه األعظم، وجعل 

العل�م هبذا اللس�ان وس�يلة مل�ن أراد أن يفهم فقال س�بحانه 

وتع�اىل:﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾}الزخرف، 

آية:3{، وصىل اهلل وس�لم وبارك عىل من أنزل القرآن بلس�انه 

العريب بش�ارة وإنذارًا فق�ال له ربه س�بحانه وتعاىل:﴿ڀ  

ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ    ڀ   ڀ  

ٿ﴾}مريم، آية:97{، فمن مل يعرف لس�ان العرب معرفة إتقان 

مل يستطع أن يعقل القرآن بنفسه، وفاته العلم بأحكامه وفهم 

حالله وحرامه، وفاته االتعاظ ببش�ارته وإنذاره إال من وراء 

فهم غريه.
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ومل�ا كانت معرفة هذا اللس�ان رشطًا وضع�ه اهلل لتعقل 

ه�ذا الق�رآن، بنى العلامء ع�ىل ذلك أن العلم بلس�ان العرب 

ه�و رشط م�ن رشوط االجته�اد يف تفس�ري القرآن والس�نة، 

واالجته�اد هو بذل اجلهد ملعرفة حكم ال�رشع من أدلته، أو 

معرفة مراد اهلل تعاىل من أدلته.

وقد هتاون الناس يف هذا الرشط حتى صار بعض الذين 

يكتبون كتب األحكام الرشعية وس�ائر علوم الرشيعة ينتهي 

أحده�م م�ن وض�ع كتابه ث�م يعرض�ه عىل م�ن يصحح لغة 

عبارات�ه، فيا عجب�ا كيف أدرك معاين ه�ذه العبارات قبل أن 

يع�رف صحتها أو خطأها؟!، أكان تعقلها عىل قواعد لس�ان 

الع�رب رشطًا يبنى علي�ه الفهم واإلدراك كام ق�ال اهلل تعاىل 

أم ه�و نافلة وزينة يرقمها ع�ىل صفحات كتابه بعد أن ينتهي 

منه؟!.
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وألجل ذلك كان بيان ه�ذا الرشط وتفصيله من أقوال 

العل�امء واجب�ًا وق�د رغبت أن أش�ارك يف أدائ�ه فكتبت هذه 

الصفحات باختصار توضيحًا وتيسريًا وتذكريًا هبذا الواجب 

وحتذيرًا من التساهل فيه واإلمهال.

واهلل تعاىل هو املوفق للصواب وله احلمد أواًل وآخرًا .
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حكم تعلم لسان العرب

كان تدوين الكتب قد نش�أ وترعرع يف أمة اإلس�الم إثر 

نزول القرآن وتدوينه، ومنه نشأت العلوم ودونت وتفرعت، 

وكان تفسري القرآن من أقدم العلوم التي بدأ تدوينها كالذي 

كتبه تالميذ سيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام.

وكان عل�ُم أصول الفقه الذي ُتبن�ى عليه أحكام الرشع 

وُيفه�م به القرآن والس�نة معروف�ًة مس�ائُله يف الصدور وإن 

كان�ت مل تكت�ب يف الس�طور إىل وقت متأخ�ر بعض اليشء، 

وكان اإلمام الش�افعي ريض اهلل عنه أول َمن خّصه بالتأليف 

يف أواخ�ر الق�رن اهلجري الثاين حس�ب ما وص�ل إىل أيدي 

الن�اس، وذل�ك يف رس�الة بعثه�ا إىل اإلمام عب�د الرمحن بن 

مهدي، ولذلك ُسمي هذا الكتاب»الرسالة«.
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وقد اهت�م اإلمام الش�افعي رمحه اهلل ببي�ان أمهية معرفة 

اللس�ان الع�ريب، وف�ّرق ب�ني حاج�ة كل فرد مس�لم إىل هذه 

املعرف�ة وحاج�ة من يري�د علم فه�م القرآن الكريم والس�نة 

النبوية ومعرفة حكم اهلل فيهام، فقال عن القس�م األول - يف 

الرس�الة }ص 84 {- : »فعىل كل مس�لم أن يتعلم من لس�ان 

الع�رب م�ا بلغ�ه جهده حتى يش�هد به أن ال إل�ه إال اهلل وأن 

حممدًا عبده ورس�وله، ويتلو به كت�اب اهلل وينطق بالذكر فيام 

افرتض عليه من التكبري وأمر به من التس�بيح والتشهد وغري 

ذلك«.

وذل�ك ألن ه�ذه املذكورات عند الش�افعي من فرائض 

الدي�ن عىل كل ف�رد وال يمك�ن أداؤها إال باللس�ان العريب، 

وكل يشء توقف عليه حصول الفرض صار فرضًا.

ثم قال رمحه اهلل عقب ذلك : 
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»وم�ا ازداد م�ن العل�م باللس�ان الذي جعله اهلل لس�ان 

م�ن ختم به نبوته وأن�زل به آخر كتبه كان خ�ريًا له، كام عليه 

أن يتعل�م الص�الة والذكر فيها وي�أيت البيت وما أم�ر بإتيانه 

ويتوج�ه ملا وجه له ويك�ون تبعًا فيام افرتض عليه وندب إليه 

ال متبوعًا«.

ويف هذا الكالم من أحكام اهلل شيئان :

 -   اوهل�ا :  أن تعل�م لس�ان العرب في�ام زاد عىل املقدار 

ال�ذي ه�و فرض عني خ�ري للمؤمن يؤجر علي�ه وإن مل يكن 

هذا الزائد فرضًا.

 -   ثانيه�ا : أن م�ن اقت�ر ع�ىل ه�ذا املق�دار فه�و يف 

أم�ور الدين تاب�ع ال متبوع  ألن هذا املق�دار ال يؤهله ملعرفة 

األحكام من الكتاب والسنة بنفسه فلذلك هو تابع ال متبوع 
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أي يتبع فهم العلامء للكتاب والس�نة، أما املتبوع فله يف كالم 

الشافعي رمحه اهلل بيان خاص ملا حيتاجه من اللس�ان الع�ريب،  

فقال يف الرس�الة }ص50 {:»ال يعلم من إيضاح مجل الكتاب 

أحد جهل س�عة لس�ان العرب وكثرة وجوه�ه ومجاع معانيه 

وتفرقه�ا، ومن علمه انتفت عنه الش�به التي دخلت عىل من 

جهل لساهنا«.

ثم قال الشافعي يف الرسالة} ص51 { :

»فإن�ام خاط�ب اهلل تعاىل بكتاب�ه العرب بلس�اهنا عىل ما 

تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتس�اع لساهنا، 

وأن فطرت�ه أن خياطب باليشء منه عامًا ظاه�رًا يراد به العام 

الظاه�ر ... وظاه�رًا يعرف يف س�ياقه أنه يراد ب�ه غري ظاهره 

فه باملعنى دون اإليض�اح باللفظ كام  ... وَتكل�ُم بال�يشء تعرِّ
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ف اإلشارُة ثم يكون هذا عندها من أعىل كالمها النفراد  تعرِّ

أه�ل علمه�ا به دون أه�ل جهالتها ... وكانت ه�ذه الوجوه 

... يف معرف�ة أه�ل العل�م منها به ... معرف�ة واضحة عندها 

ومس�تنكرة عند غريها ممن جهل هذا من لس�اهنا - وبلساهنا 

نزل الكتاب وجاءت السنة - فتكلف القول يف علمها تكلف 

ما جيهل بعضه«.

ث�م بني رمح�ه اهلل حكم م�ن تكلم يف بيان مع�اين القرآن 

وهو جيهل هذه الس�عة يف لسان العرب فقال يف الرسالة }ص 

53{: »ومن تكلف ما جهل وما مل تثبته معرفته كانت موافقته 

للص�واب - إن وافقه من حيث ال يعرفه - غري حممودة واهلل 

أعل�م، وكان بخطئ�ه غري معذور إذا نطق في�ام ال حييط علمه 

بالفرق بني اخلطأ والصواب فيه«.
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وإذا مل يك�ن مع�ذورًا كان مؤاخ�ذًا عن�د اهلل تع�اىل ألنه 

نسب إىل كتاب اهلل أو سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم معنى 

ليس منهام؛ بس�بب جهله وإنام بني رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم العذر يف خطأ االجتهاد حني قال:»وإذا حكم فاجتهد 

فأخط�أ فله أجر«(1) فهذا العذر ملن بذل جهده يف تعلم حكم 

اهلل عن طريق وسائله، واللغة العربية وسيلة يتعقل هبا معاين 

الق�رآن كام ق�ال اهلل س�بحانه وتع�اىل:﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ﴾}الزخ�رف، آية:3{، ف�إذا تكلم يف القرآن أو 

الس�نة بدون معرفة هذه الوس�يلة كان متكلاًم برأيه ال بالعلم 

كال�ذي يأخذ حكاًم رشعيًا من حديث ال يدري أهو ثابت أم 

باط�ل ث�م يزعم أن هذا حكم اهلل تعاىل، وقد قال رس�ول اهلل 

ص�ىل اهلل عليه وآله وصحبه وس�لم :»من كذب عيل متعمدًا 

1- أخرجه البخاري برقم(7352)، ومسلم برقم(1716(.
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فليتبوأ مقعده من النار«(1) ذلك ألن التفس�ري هو الرواية عن 

اهلل ك�ام اعتم�ده ابن كثري ونقله يف تفس�ريه(2) وإنام كان رواية 

ع�ن اهلل ألن املفرس يق�ول هذا معنى ما أنزل اهلل فهو ينس�ب 

هذا املعنى إليه سبحانه وتعاىل. 

وقد ج�اء يف كتاب اقتضاء الراط املس�تقيم}964/1{ 

التري�ح بحك�م اهلل يف تعل�م العربية وبتوقف فه�م القرآن 

والس�نة ع�ىل فهمه�ا، وبأن ه�ذا التوق�ف هو الس�بب يف أن 

تعلمها فرض واجب، حيث قال ما ييل :» نفس اللغة العربية 

من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والس�نة 

ف�رض، وال يفهم إال بفه�م اللغة العربية وما ال يتم الواجب 

إال به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب عىل األعيان - يعني 

1- أخرجه البخاري برقم(107)، ومسلم برقم(3(.
2- تفسري ابن كثري(17/1) ط الشعب بمر.
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عىل ك�ل فرد بعينه  -  ومنها ما هو واجب عىل الكفاية«. 

وه�ذا الكالم خالص�ة ملا تقدم عن الش�افعي رمحه اهلل، 

ومعلوم أن ترك الفرض حرام.

وق�د ج�اء يف الصفح�ة التالي�ة ذكر س�بب ه�ذا احلكم 

فقال: 

»ألن الدي�ن فيه أقوال وأعامل ففق�ه العربية هو الطريق 

إىل فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعامله«.

أق�ول وال ش��ك أن من يس�ري يف غ�ري الطريق ال يصل 

إىل امل�راد وإن توهم أو زعم لنفس�ه االجتهاد يف اتباع القرآن 

والس�نة. وكي�ف يق�وم بالواج�ب دون حتصي�ل م�ا يت�م ب�ه 

الواجب؟!
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تأكيد املفسرين أهمية اللغة العربية

قال ابن كثري يف تفس�ريه }51/1{ وهو يتكلم عن تفسري 

التابع�ني للقرآن الكريم :» إذا أمجع�وا عىل اليشء فال يرتاب 

يف أنه حجة، فإن اختلفوا فال يكون بعضهم حجة عىل بعض 

وال ع�ىل من بعدهم، ويرجع يف ذل�ك إىل لغة القرآن الكريم 

أو السنة أو عموم لغة العرب«.

ومعن�ى »لغة القرآن والس�نة« هو اصطالحه�ام إذا كان 

للكلم�ة اس�تعامل خاص بمعن�ى فيه�ام أو يف أحدمها وذلك 

كلف�ظ الص�الة ه�و يف عم�وم لغ�ة الع�رب معن�اه الدع�اء، 

واستعمل يف القرآن والسنة بمعنى خاص هو صورة الصالة 

التي هي أحد أركان اإلسالم اخلمسة، فإذا جاء هذا اللفظ يف 

القرآن أو السنة فينبغي أن يفرس حسب هذا االصطالح، فإن 
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مل يكن للكلمة اصطالح خاص يف القرآن والس�نة وجب أن 
تفرس حسب عموم لغة العرب وذلك إذا ذكرت الكلمة ذكرًا 
مطلقًا أي إن مل يذكر اهلل تعاىل وال النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم 
يف سياقها ما يوضح املراد منها ومل يذكر هلا تفسريًا وال فرسها 

الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م، أو فرسه�ا الصحاب�ة واختلف�وا 

وكذلك التابعون ، ولذلك كان املفرسون يستعينون يف ذلك 

بالش�عر، كام فعل ابن كث�ري }793/1{، بعدم�ا ذكر اختالف 

األئمة يف معنى:﴿ڃ  چ  چ  چ﴾}الزخرف، آية:3{.

حيث ذكر قول الشاعر :

ففي كل عام أنت جاشم غزوة

                                      تشد ألقصاها ع�زيم عزائك��ا 

ثة ع�دًا ويف ال�ح�ي رفعًة مورِّ

                                       ملا ضاع فيها من قروء نسائك�ا
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واس�تدل به عىل أن العرب كانت تستعمل القرء بمعنى 

الطهر، أي إن هذا املمدوح فوت عىل نفس�ه الوقاع يف الطهر 

بسبب انشغاله بالغزو.

 وكام كانوا يفرسون الكلامت اعتامدًا عىل ش�واهد الشعر 

الع�ريب، كذل�ك كان�وا يعتمدون علي�ه يف إيض�اح  املقصود 

باألساليب، كام فعل ابن كثري يف تفسري}اآلية 239{ من سورة 

البقرة:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ حيث ذكر 

}ص334/1 { أن هذا العطف بالواو ال يلزم أن يدل عىل 

كون الصالة الوس�طى غري الصلوات اخلمس عىل اعتبار أن 

العط�ف يف األصل يقت�ي أن يكون املعطوف غري املعطوف 

عليه، واستش�هد ببعض اآليات، وأتبعها بأبيات من الش�عر 

منها قول الشاعر: 
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  إىل ال�ملك القرم وابن اهلام 

                                         ولي�ث الكتيبة يف املزدح��م

فهذا البيت من عطف بعض صفات املوصوف الواحد عىل 

بعضها اآلخر مع أن املراد باجلميع شخص واحد.



21

املقدار املطلوب من اللغة :

ق�د تقدم أن ما حيتاجه كل مس�لم وجيب عليه تعلمه من 

اللغ�ة العربية هو الذي تؤدى به الفرائ�ض وال يقبل إذا كان 

بغري العربية، كسورة الفاحتة وتكبرية اإلحرام.

وقد تقدم إمجااًل م�ا جيب تعلمه من اللغة العربية ألجل 

االجته�اد، أي البح�ث يف الكت�اب والس�نة وس�ائر األدل�ة 

الرشعية ألخذ احلكم منها مبارشة، وهذا حيتاج إىل التفصيل، 

ألن بع�ض الن�اس فهم من عب�ارات العلامء غ�ري ما قصدوه 

فظ�ن أن ما يتعلمه يف املدارس العامة من اللغة العربية يكفي 

لفه�م األدل�ة من الكتاب والس�نة،  فلع�ل يف كالم العلامء ما 

يكشف احلقيقة ويزيل األوهام.

قال موفق الدين ابن قدامة يف روضة الناظر}452/2{: 



22

»ورشط املجته�د إحاطت�ه بمدارك األح�كام املثمرة هلا 

وه�ي األص�ول الت�ي فّصلناها : الكت�اب والس�نة واإلمجاع 

واس�تصحاب احل�ال والقياس التابع هلا« ث�م قال } 256/3{ 

»وحيت�اج إىل معرف�ة األدل�ة ورشوطه�ا، ومعرف�ة يشء م�ن  

اللغ�ة والنحو يتيرس ب�ه فهم خطاب العرب وه�و ما يميز به 

ب�ن رصيح الكالم وظاهره وجممله، وحقيقته وجمازه، وعامه 

وخاصه، وحمكمه ومتشاهبه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، 

وحلنه ومفهومه، وال يلزمه من ذلك إال القدر الذي يتعلق به 

الكتاب والسنة، ويستويل به عىل مواقع اخلطاب ودرك دقائق 

املقاصد فيه«.

وهذا مق�دار يعرف أهل العلم و اخل�رة أنه يشء حيتاج 

إىل دراس�ة كثرية وعميقة حتت إرشاف العلامء الذين مارسوه 

م�ن قبل، ولعل الذين تس�اهلوا يف االهت�امم باللغة العربية - 
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واكتفوا باليسري الذي ال يكفي منها بعدما قرؤوا أمثال كالم 

ابن قدامة رمحه اهلل - قد نظروا إىل قوله : »حيتاج إىل يشء من 

اللغة والنحو« ففهموا أن أي يشء من النحو يكفي، وقطعوه 

عام بعده وقالوا ألنفس�هم هذا املقدار قد حصلناه، ومل هيتموا 

ببقي�ة الكالم وهو أن هذا اليشء الذي جيب حتصيله ال بد أن 

يكون مقدارًا يتيرس به ما ذكر بعده وكذلك مل يتأملوا قوله يف 

هذا اليشء املطلوب تعلمه: 

»ويستويل به عىل مواقع اخلطاب ودرك دقائق املقاصد فيه«

 ف�درك دقائق اخلطاب ومقاصده�ا ال يكون إال بمقدار 

كبري من علم اللغة. 

 وكذل�ك االس�تيالء علي�ه أي التمكن في�ه ال يكون إال 

بمامرسة واعية حتت إرشاف العلامء.
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وقد أوضح ذلك الش�وكاين إيضاحًا يطرد األوهام عن 

ه�ذا الرشط املهم فقال يف إرش�اد الفحول} ص373{ :»وإنام 

يتمك�ن من معرف�ة معانيها وخواص تراكيبها وما اش�تملت 

علي�ه من لطائ�ف املزايا من كان عاملًا بعل�م النحو والرف 

واملع�اين والبي�ان حت�ى ثبت�ت ل�ه يف كل ف�ن من ه�ذه ملكة 

يس�تحرض هب�ا كل ما حيت�اج إليه عن�د وروده علي�ه فإنه عند 

ذل�ك ينظر يف الدليل نظرًا صحيحًا ويس�تخرج منه األحكام 

استخراجًا قويًا«. 

ث�م أوض�ح ألولئ�ك املتس�اهلني - حت�ى ال يزعم�وا 

ألنفس�هم أهن�م حصلوا املق�دار املطلوب للنظ�ر يف األدلة - 

أوض�ح كيف تتكون امللكة يف هذه الف�روع من اللغة العربية 

فقال:
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»وإنام تثبت امللكة بطول املامرسة وكثرة املالزمة لشيوخ 

هذا الفن«.

ولكي ينقض الشوكاين كل األوهام من عقول املتساهلني 

يف تعل�م اللغة، وهم يش�تغلون يف مناقش�ة األدل�ة والرد عىل 

خمالفيهم من العلامء، قال قبل هذا الكالم بقليل : 

»وم�ن جع�ل املق�دار املحتاج إلي�ه من ه�ذه الفنون هو 

معرفة خمتراهتا أو كتاب متوس�ط م�ن املؤلفات املوضوعة 

فيها فقد أبعد«. 

وقد علق الش�يخ عبد القادر بدران شارح روضة الناظر 

عىل قول ابن قدامة السابق :»ومعرفة يشء من اللغة يتيرس به 

فهم خطاب العرب« بقوله: 

»أشار بلفظ يشء إىل أنه ال يشرتط أن يبلغ درجة اخلليل 
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وامل�رد وأن يع�رف مجيع اللغة ويتعم�ق يف النحو ، بل القدر 

الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستويل به عىل مواقع اخلطاب 

ودرك حقائ�ق املقاص�د، وه�ذا معنى قول م�ن قال يف رشط 

املجتهد هو:»ذو الدرجة الوسطى عربية وأصواًل وبالغة«.

إذن فمعنى كونه يف الدرجة الوسطى أنه ليس يف مستوى 

دارس املخترات وال يف مس�توى أئمة اللغ�ة الكبار الذين 

تضلع�وا من دقائقها وأحاطوا بمختلف وجوه الصياغة فيها 

وماهلا من الشواهد فكانوا فيها كاألئمة األربعة املجتهدين يف 

أحكام الرشيعة، واملس�توى الذي يقع بني هذين الطرفني ال 

ري�ب عند أهل العلم أن�ه مقدار كبري وعميق وحتصيل امللكة 

فيه حيتاج إىل فهم وتذوق وطول ممارسة واهلل تعاىل أعلم.

ويالحظ فيام تقدم من كالم ابن قدامة رمحه اهلل أنه أمجل 
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ذك�ر النحو فلم يفص�ل ما هو املقدار املطل�وب منه كام أمجل 

ذلك الش�وكاين، وذكر الرف واملعاين والبيان جمملة أيضًا، 

وفص�ل اب�ن قدامة ال�كالم يف مباحث العم�وم واخلصوص 

وغريها.

أم�ا إمجال ذكر النحو وال�رف واملعاين والبيان فلكثرة 

وروده�ا يف كل كالم وكله�ا مت�س إليه�ا احلاج�ة وال يمكن 

االستغناء عن يشء منها فكلها واجبة التحصيل »حتى تثبت 

ل�ه يف كل ف�ن من هذه الفن�ون ملكة« كام قال الش�وكاين فيام 

تقدم. 

وق�د فص�ل اب�ن قدامة م�ن مباح�ث ال�دالالت أمهها 

يف كالم�ه الس�ابق ألن ه�ذا الذي ذك�ره هو ال�ذي متس إليه 

احلاج�ة ول�ذا نقل�ه علامء أص�ول الفق�ه إىل كتبه م�ن الكتب 
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اللغوي�ة فمبح�ث األم�ر والنه�ي كالمه�ا لغ�وي ، ومبحث 

العام واخلاص واملطلق واملقيد كذلك، فكل من نظر يف كتب 

أص�ول الفقه وجد املباحث التي ذكره�ا ابن قدامة فيام تقدم 

من كالمه آخذة مواقعها كل بعنوان مستقل.

وماذكره هؤالء األئمة ليس وجهة نظر خاصة كام يزعم 

املتس�اهلون يف االهتامم باللغ�ة العربية بل هو أمر ال ختلو منه 

كت�ب أصول الفق�ه ال يتف�اوت إال بمقدار يس�ري، فاملتهاون 

هب�ذا الرشط - أي تعلم اللغة العربية - متهاون بفهم القرآن 

والسنة، واهلل تعاىل أعلم.
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مقدار املباحث اللغوية يف كتب األصول

ولك�ي يك�ون القارئ عىل بين�ة من أمهية ه�ذه املباحث 

اللغوية يف فهم األدلة الرشعية من الكتاب والس�نة أذكر هنا 

ما أخذته هذه املباحث من بعض كتب األصول املشهورة ألن 

ه�ذه الكتب ألفت ملعرفة كيفية فهم الكتاب والس�نة وس�ائر 

األدلة: فكتاب »املس�ودة« يبلغ ع�دد صفحات نصه املحقق 

مع التعليق عليه تس�عامئة وثالثني صفحة، منها مئتان ومخس 

وعرشون للمباحث  اللغوية أي ما يقرب من الربع، وكتاب 

»روض�ة الناظ�ر« م�ع رشح ابن ب�دران يبلغ ع�دد صفحاته 

مخس�امئة وس�بعني صفحة منها مائة ومخس�ون هل�ذه املباحث 

اللغوية أي ما يقارب الربع أيضًا.
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وكتاب »إرش�اد الفحول« يبلغ ع�دد صفحاته يف طبعة 

دار الكت�ب العلمي�ة أربعامئ�ة وأربعًا وعرشي�ن صفحة منها 

مائة وس�تون هل�ذه املباحث اللغوية، وهو نح�و ربع الكتاب 

تقريبا.
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من مواضع اإلشكال بسبب اللغة

وق�د لفت الش�افعي رمحه اهلل يف كتابه ]الرس�الة[ أنظار 

أه�ل العل�م إىل االهت�امم بام يقع فيه اإلش�كال م�ن املباحث 

اللغوية املحت�اج إليها يف فهم القرآن ، وكان هذا فيام بعد من 

أهم املباحث اللغوية فقال}ص51{ : »فإنام خاطب اهلل بكتابه 

العرب بلس�اهنا عىل م�ا تعرف من معانيه�ا، وكان مما تعرف 

من معانيها اتس�اُع لساهنا، وأن فطرته أن خياطب باليشء منه 

عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر وُيس�تغنى بأول هذا منه عن 

آخ�ره، وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله اخلاص، فيس�تدل 

ع�ىل ه�ذا ببع�ض ما خوطب ب�ه في�ه ، وعاما ظاه�رًا يراد به 

اخلاص، وظاهرًا يعرف يف س�ياقه أنه ي�راد به غري ظاهره ... 

ف  فه باملعنى دون اإليضاح باللفظ كام تعرِّ وَتَكلُم باليشء تعرِّ



32

اإلش�ارُة ثم يكون هذا عندها من أع�ىل كالمها النفراد أهل 

علمها به دون أهل جهالتها وتس�مي اليشء الواحد باألسامء 

الكثرية وتسمي باالسم الواحد املعاين الكثرية«.

{ :﴿ ٻ  ٻ  ٻ   ووض�ح ذلك باألمثل�ة فق�ال }ص54 

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ﴾}ه�ود، آي�ة:6 {، »فهذا عام ال خاص 

فيه«. 

وق�ال }ص 55 {»﴿ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڄ﴾}الكه�ف، آية:77 {، ويف هذه اآلية داللة عىل 
أن مل يستطعام كل أهل القرية« أي هذا عام دخله اخلصوص، 

ث�م ذكر }ص60{ ق�ول اهلل تع�اىل:﴿  ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ﴾}احل�ج، آية:73{ وق�ال عقبة :»فمخرج اللفظ 



33

ع�ام عىل الناس كلهم وعند أهل العلم بلس�ان العرب منهم 

أنه إنام يراد هبذا اللفظ العام املخرج بعض الناس دون بعض 

ألن�ه ال خياطب هبذا إال من يدع�و من دون اهلل إهلًا، تعاىل اهلل 

عام يقولون علوًا كبريًا«.

ويف }ص62{ ذكر» باب الصنف الذي يبني سياقه معناه« 

وذكر اآلية الكريمة:﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ې               ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ  

ى﴾}االعراف، آية163{. 

ثم قال : »فابتدأ ذكر األمر بمسألتهم عن القرية احلارضة 

البحر فلام قال :( إذ يعدون يف السبت ...) دل عىل أنه إنام أراد 

أهل القرية ألن القرية ال تكون عادية وال فاسقة بالعدوان يف 
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السبت وال غريه«.

ويف كت�اب أح�كام الق�رآن ال�ذي مجع�ه البيهق�ي م�ن 

كالم الش�افعي }40/1{ أن الش�افعي قال:»يف قول اهلل عز 

وج�ل:﴿ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ﴾}املطفف�ني، آية:15{ : فلام 

حجبه�م يف الس�خط دل عىل أهن�م يرونه يف الرض�ا«، وهذا 

الذي اس�تخرجه الشافعي مل يوضحه اللفظ، ولكنه دل عليه 

معن�ى الكالم كام لو أش�ار إلي�ه، وهو ليس من ب�اب مفهوم 

املخالف�ة وح�ده، ألن احلج�ب يف الس�خط س�يق يف اآلي�ة 

مس�اق العقوبة، ول�و كان كل الناس ال يرون�ه مطلقًا ملا كان 

يف حج�ب هؤالء عقوب�ة ففيه داللة قوية ف�وق ما يؤخذ من 

مفه�وم املخالفة ولذلك اعتمد الش�افعي عىل هذا الدليل يف 

رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة وهي مسألة اعتقادية.
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وقد ذكر الشافعي تسمية اليشء الواحد باألسامء املتعددة 

يف أحكام القرآن حني تكلم عن آيات مهور النساء}197/1{ 

قال:»واألج�ر هو الصداق والصداق هو األجر واملهر وهي 

كلمة عربية تسمى  بعدة أسامء«.

وق�ال الش�افعي يف أح�كام الق�رآن}40/1{ ع�ن اللفظ 

الواح�د ال�ذي س�ميت ب�ه مع�ان كث�رية :»األمة ع�ىل ثالثة 

وجوه: قوله تعاىل:﴿   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ﴾}األعراف، آية:23{              

قال عىل دين وقوله تعاىل:﴿ ٺ  ٺ  ٺ﴾}يوسف، آية:54{، قال 

زم�ان، وقوله تع�اىل:﴿ ٿ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾}النحل، 

آية:120{ قال معلاًم«.
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اخلامتة

وكل ما تقدم ذك�ره عن العلامء يؤكد أمهية اللغة العربية 

بني رشوط االجتهاد أي العدة املؤهلة لبحث األدلة الرشعية 

من الكتاب والس�نة وغريمها ويؤك�د أن التقصري فيها عظيم 

اخلط�ر ألن التفس�ري كالرواية عن اهلل، س�واء تفس�ري القرآن 

وتفس�ري الس�نة، وم�ن روى عن اهلل م�ا مل يعلم أن�ه حق فهو 

كاملعتدي عىل الكتاب والسنة.

وال ينبغ�ي ملس�لم - ال س�يام العامل وطال�ب العلم - أن 

ينس�ى أبدًا هذه الكلمة التي س�بقت : } نف�س اللغة العربية 

من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة 

فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب 

إال به فهو واجب{.
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وم�ن تكلم يف بيان مع�اين القرآن والس�نة دون أن يتقن 

ما ال يمكن بدونه فهمهام فقد ترك الواجب وس�قط يف خطأ 

الفهم ونسب ذلك إىل اهلل وهي غاية اجلراءة عىل اهلل تعاىل.

وفقن�ا اهلل مجيع�ًا للقيام هب�ذا الواج�ب، واحلمد هلل رب 

العامل�ني وص�ىل اهلل وس�لم ع�ىل س�يدنا حممد وآل�ه وصحبه 

أمجعني إىل يوم الدين.
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1- أحكام القرآن لإلمام الشافعي - ت عبد الغني عبد اخلالق.

2- إرشاد الفحول للشوكاين ط مصطفى احللبي.

3- الرسالة  لإلمام الشافعي  - ط شاكر. 

4- اقتضاء الراط املستقيم   ابن تيمية. 

5- روضة الناظر مع رشح الشيخ عبد القادر بدران الدومي.

6- صحيح البخاري - ترقيم فؤاد عبد الباقي. 

7- صحيح مسلم - ت فؤاد عبد الباقي.

املراجع
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