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 الملخص 

یهدف هذا ال�حث إلى ب�ان أهم�ة اللغة العر��ة،  وحكم تعلمها لغیر الناطقین بها، ودورها في فهم السنة النبو�ة 
 �استخدام ثالثة مناهج: المنهج االستقرائي، والمنهج التحلیلي، والمنهج االستن�اطي. 

ُتَعّد وعاء لجم�ع مصادر الدین اإلسالمي بال استثناء، وهنالك ارت�اط وثیق بین    وخلصت الدراسة إلى أن اللغة العر��ة
 اللغة العر��ة والوحیین: القرآن والسنة، وال �ستط�ع المسلم أن یؤدي شعائره الدین�ة بدونها، لذا فإن تعلمها واجب.

 م الشرع�ة منها.وقد لعبت اللغة العر��ة دورًا مهما في فهم السنة النبو�ة، واستن�اط األحكا

 من أجل ذلك عزمت على �تا�ة هذا ال�حث الموسوم بـ: " أهم�ة اللغة العر��ة وأثرها في فهم السنة النبو�ة".

 و قد قسمت ال�حث إلى مقدمة وأر�عة  مطالب وخاتمة.   

 أهم�ة، دور، فهم، اللغة العر��ة، السنة النبو�ة.الكلمات المفتاح�ة:  

  2/6/2022تاریخ االستالم:   

 31/7/2022تار�خ القبول:  
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Abstract 

This research aims to show the impact of the Arabic language, and its rule of learning it , 
and under standing the Sunnah by using  the three approach’s  ,deductive , inductive, and 
descriptive approach . 

 The Study conclude that the Arabic language  is the main source    for all the sources of 
the Islamic religion, and there is a connection with  the Qur’an and the Sunnah,  so that a 
Muslim can’t  perform its rituals, with out  it , so  it became  obligatory to learn the Arabic 
language . 

 The Arabic language play very important role  in under standing the Sunnah and drive 
rules from it, there for it give me the carriage to   Writing a research paper explaining this 
relationship, and marking it with: “The importance of the Arabic language and its impact on 
understanding the Sunnah of the Prophet.” 

 The research has been divided into an introduction, four section   and a conclusion. 

Keywords: importance, role, understanding, the Arabic language, the Sunnah of the 
Prophet . 

 �سم هللا الرحمن الرح�م 

الوعد  الصادق  للعالمین سیدنا محمد  الم�عوث رحمة  التسل�م على  الصالة وأتم  العالمین وأفضل  الحمد � رب 

 األمین وعلى آله وأصحا�ه الطیبین الطاهر�ن وعلى من ت�عهم وسار على نهجهم إلى یوم الدین أما �عد:

والنبي   المتلو،  المتلو وغیر  الوح�ان:  بها  نزل  التي  اللغة  العر��ة هي  اللغة  بلسان   فإن  المبلغ عن ر�ه  هو 

عر�ي مبین؛ آتاه ر�ه جوامع الكلم، وفصاحة المنطق و�الغة الب�ان، أرسله هللا للناس �افة، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة،  

 ونصح األمة. 

ال  هذه  أصحاب  استن�طه  ما  بوضوح  یرى  الحدیث�ة  الشروح  لكتب  ودرر  والمتصفح  بالغته،  �نوز  من  كتب 

نفو �تب البالغة عنا�ة خاصة �السنة النبو�ة، فال �كاد �خلو �اب من أبواب المعاني أو الب�ان أو وقد أولى مص،  فصاحته

 البد�ع من التمثیل �حدیث شر�ف أو االستشهاد �ه. 

كما أّن معاجم اللغة العر��ة وقوام�سها زاخرة �شواهد من الحدیث النبوي، و�عّد الحدیث النبوي الشر�ف   

 ثیر من المسائل اللغو�ة.أصًال من أصول تقر�ر �
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وهكذا نجد أن هناك عالقة وث�قة بین اللغة العر��ة و�ین السنة النبو�ة، من أجل ذلك عزمت على �تا�ة ورقة  

�حث�ة توضح هذه العالقة، ووسمتها بـ: " أهم�ة اللغة العر��ة ودورها في فهم السنة النبو�ة" من أجل المشار�ة في أعمال 

 للغة العر��ة تار�خ أمة ولغة قرآن". األكاد�میین والعلماء العرب المعنون بـ: " ا  المؤتمر الدولي التحاد 

 أهم�ة الموضوع وسبب اخت�اره:

و�ال   النبو�ة،  السنة  وهو  أال  اإلسالمي  للتشر�ع  الثاني  �المصدر  العر��ة  اللغة  عالقة  عن  ال�حث  هذا  یتحدث 

وه المسلم،  اإلنسان  ح�اة  في  �الغة  أهم�ة  له  العر��ة الموضوعین  اللغة  تكن  لم  و�ن  اإلسالم�ة،  الثقافة  مرتكزات  أحد  ما 

 مصدرا رئ�سا للثقافة اإلسالم�ة إال أنها الوعاء الذي �ضم جم�ع مصادرها. 

لألمة   والحضاري  الثقافي  الوعاء  العر��ة؛  اللغة  عن  یتحدث  �ونه  من  الموضوع  هذا  أهم�ة  تن�ع  هنا  ومن 

 مشكلة ال�حث    المصدر الثاني للتشر�ع.  اإلسالم�ة، وعالقتها �السنة النبو�ة

 س�جیب هذا ال�حث عن األسئلة اآلت�ة: 

 ما أهم�ة اللغة العر��ة؟ وما ممیزاتها؟ .1

 ما حكم تعلم اللغة العر��ة ؟  .2

 ما دور اللغة العر��ة في فهم السنة النبو�ة؟  .3

 أهداف ال�حث 

 یهدف هذا ال�حث إلى:

 میزاتها.ب�ان أهم�ة اللغة العر��ة وأهم   .1

 ب�ان حكم تعلم اللغة العر��ة لغیر الناطقین �ه.  .2

 ب�ان دور اللغة العر��ة في فهم السنة النبو�ة.  .3
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 الدراسات السا�قة

 في حدود اطالعي لم أجد دراسة تحمل هذا العنوان، لكني وجدت �عض الدراسات المقار�ة، ومنها:

عرفان عبد الدا�م، منشور على موقع منتدى مجمع اللغة العر��ة  لاللغة العر��ة في نظر السلف الصالح، �حث �عنوان:  .1

 تحدث ف�ه عن اهتمام السلف �اللغة، وحكم خط�ة الجمعة �اللغة العر��ة و�غیرها. –على الش�كة العالم�ة  

كتاب �عنوان: حكم تعلم اللغة العر��ة للعرب والعجم؛ لمعمر عبد العز�ز، معهد عش �ر�ما/صولو.وهو منشور على  .2

 قع مكت�ة نور مو 

المجلد السادس تعرض في �عض محاضراته لحكم تعلم اللغة -محاضرات مفرغة  -دروس الش�خ محمد حسن الددو .3

 وهو منشور على موقع جامع الكتب. -وقد نقلت �المه �امال في ال�حث-العر��ة

�القرآ العر��ة  اللغة  عالقة  على  ر�زت  بل  السنة  على  تر�ز  لم  أهمیتها  على  الدراسات  �حثي وهذه  أن  إال  ن، 

 منصب على عالقة اللغة العر��ة �السنة النبو�ة، ودور اللغة العر��ة في فهم السنة النبو�ة. 

 منهج�ة ال�حث

 تقتضي طب�عة هذا ال�حث استخدام ثالثة مناهج هي: المنهج االستقرائي والمنهج التحلیلي والمنهج االستن�اطي.

 خطة ال�حث

 مطالب وخاتمة على النحو اآلتي: قسمت ال�حث إلى مقدمة وأر�عة     

المقدمـــــــــــــــــــــــــة : سأذ�ر فیها أهم�ة الموضوع وسبب اخت�اره ومشكلة ال�حث وأهدافه، والدراسات السا�قة ومنهج�ة  

 ال�حث وخطته. 

 المطلب األول: أهم�ة اللغة العر��ة  

 المطلب الثاني: منزلة اللغة العر��ة في السنة النبو�ة
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 ب الثالث: حكم تعلم اللغة العر��ةالمطل

 المطلب الرا�ع: دور اللغة في فهم السنة النبو�ة 

 الخاتمة وسأذ�ر فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها والتوص�ات 

 المطلب األول: أهم�ة اللغة العر��ة وممیزاتها 

اللغات وأشرفها على اإلطالق، فقد حظیت اللغة  اللغة العر��ة و�ن لم تكن أكثر اللغات انتشارًا، إال أنها من أهم  
  العر��ة �كثیر من المیزات والخصائص التي أضفت علیها هی�ة ووقارًا، وجعلتها تحظى �مكانة مرموقة بین لغات العالم، 

لتعبیر،  �الرغم من قلة حروفها، وقد امتازت �الفصاحة والب�ان، و�ثرة الصور الفن�ة، والرقي في ا  فهي أوسع لغات العالم،  
 وصحابته الكرام. إذ تن�ع أهمیتها من �ونها لغة القرآن الكر�م، و�ها تحدث النبي

التواصل   ولغة  للمسلمین جم�عًا،  الع�ادة  لغة  أهلها وهي  بین  �قول   والتخاطب  إذ  العرب    ؛  للغة  الفراء: «وجدنا 
فضًال على لغة جم�ع األمم اختصاصًا مـن هللا تعالى و�رامة أكرمهم بها، ومن خصائصها أنه یوجد فیها من اإل�جاز ما  
اللغات» من  غیرها  في  یوجد  (ال 

 ؟ )1

العر��ة ارت�اطا وث�قا   اللغة  �الدین اإلسالمي وتسیر في ر�ا�ه أینما سار، وتحلُّ حیثما  فقد شاء هللا أن ترت�ط  

ومن هنا اكتسبت اللغة العر�ّ�ة أهمیتها �سبب ارت�اطها �الدین  حّل؛ وفي ظله أص�حت عامًال أساس�ا في فهم القرآن والسنة،

وال �ستط�ع المسلم ممارسة ؛ الذي أنزل للناس �افة،  اإلسالمّي؛ الذي نزلت تعال�مه بها، و�خاصة أنها لغة القرآن الكر�م

َوِ�نَُّه َلَتْنِز�ُل   أ�ضًا:  -]، وقال2[یوسف:ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِ���ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ   شعائره الدین�ة إال بها، فقد قال هللا تعالى:  

وُح اْألَِمیُن *َعَلى َقْلِ�َك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِر�َن * ِبِلَساٍن َعَرِ�يٍّ ُمبِ   ].195-193[الشعراءینَربِّ اْلَعاَلِمیَن * َنَزَل ِ�ِه الرُّ

المعاني ما یؤهلها    والسبب في اخت�ار اللغة العر��ة لتكون لغة القرآن؛ ألنها لغة فص�حة، وفیها من الب�ان وسعة

ألن تكون لغة القرآن الكر�م، وها هو الحافظ ابن �ثیر �علل اخت�ار العر��ة لغة للقرآن الكر�م �قوله: «وذلك ألن لغة العرب 

  )2(أفصح اللغات وأبینها وأوسعها، وأكثرها تأد�ة للمعاني التي تقوم �النفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب �أشرف اللغات»
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أبو عمرو بن العالء َ�ُعدُّ العر��ة من الدین ال تنفصل عنه وال ینفصل عنها، فبلغ ذلك عبد هللا بن الم�ارك �ان  "و 

 .)3( فقال: صدق"

ولذلك فإّن أهم�ة اللغة العر��ة في ح�اة المسلم ال تقل أهم�ة عن الماء والهواء والطعام، بل هي أعظم من ذلك؛  

م، وسبب د�مومته، فإن اللغة العر��ة وعاء للقرآن والسنة،وهما غذاء للروح، و�دون فإذا �ان الطعام والشراب غذاء الجس

 اللغة لن �فهم منهما شیئًا. 

وقد امتازت اللغة العر�ّ�ة �الرقّي في التعبیر، والفصاحة في الب�ان والبالغة، و�ثرة الصور الفنّ�ة، وتمتاز �كثیٍر  

 من الخصال والمزا�ا، منها:  

 الع�ارات إذ �مكن للمعنى الواحد أن یؤدى بتعبیرات مختلفة ؛ �الحق�قة والمجاز والتصر�ح والكنا�ة .تنوع األسالیب و  .1

 . )4(كثرة مفرداتها؛ وذلك نا�ٌع من االشتقاقات لجذور الكلمات .2

 .)5(احتواء اللغة لكثیٍر من المترادفات .3

 .)6( احتواء اللغة على ألفاٍظ مشتر�ٍة. .4

 ق�ام اللغة على البناء في اإلعراب والقواعد، وُ�ّل بناٍء �ختلف عّما سواه، و�حمل في طّ�اته مضامین مختلفٍة.   .5

 �اإلضافة إلى �ثیر من المزا�ا األخرى أعرضنا عنها من �اب االختصار.      

 المطلب الثاني: منزلة اللغة العر��ة في السنة النبو�ة

إن منزلة اللغة العر��ة في السنة النبو�ة، ال تقل أهم�ة عن منزلتها في القرآن الكر�م، وقد وردت أخ�ار وآثار تدل  

َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل �َِّ َصلَّى ُهللا على فضل اللغة العر��ة وأهمیتها، منها ما رواه ال�خاري �سنده من حدیث   َأَبي ُهَرْ�َرَة، 

: " َوَ�َلَغِني َأنَّ َجَواِمَع الَكِلِم: َأنَّ �ََّ -أي ال�خاري -، َ�ُقوُل: «ُ�ِعْثُت ِ�َجَواِمِع الَكِلِم...الحدیث » َقاَل َأُبو َعْبِد �َِّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 

َوَقاَل َغیره: الُمَراد ،  )7(ْمَرْ�ِن، َأْو َنْحَو َذِلَك "َ�ْجَمُع اُألُموَر الَكِثیَرَة، الَِّتي َ�اَنْت ُتْكَتُب ِفي الُكُتِب َقْبَلُه، ِفي اَألْمِر الَواِحِد، َواألَ 

 ). 8(الموجز من الَقْول َمَع َ�ْثَرة اْلمَعاِني
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ْسَماِعیِلّي:  َوقال العیني: "َقاَل اْلخطاِبّي: َمْعَناُه إ�جاز اْلَكَالم ِفي إش�اع اْلمَعاِني،...َوَقاَل اْبن شَهاب، ِف�َما ذ�ره   اإلِْ

مر اْلَواِحد َأو اْألَمرْ�ِن َبلغِني َأن َجَواِمع اْلَكلم: َأن هللا َتَعاَلى �جمع َلُه اْألُُمور اْلَكِثیَرة الَِّتي َ�اَنت تْكتب ِفي اْلكتب قبله ِفي اْألَ 

 )9(َأو َنْحو َذِلك"

حدیث   من  �سنده  مسنده  في  أحمد  اإلمام  عمرووروى  بن  هللا  قاعبد  هللا  ،  رسول  علینا  خرج  یوما   ل: 

ع، فقال: "أنا محمد النبي األمي"، قاله ثالث مِرِات، "وال نبي �عدي، ُأوتیُت فواتح الَكِلم وَخواتمه وجوامعه...الحدیث  كاُلمَودِّ

")10(. 

: «أُعِطیُت َفواِتَح الَكِلِم وَخواِتَمه. ُقْلنا: �ا  قال: قال رسول هللا    وفي روا�ة أخرى عن أبي موسى األشعري  

َد»    .)11(رسوَل ِهللا َعلِّْمنا مما َعلََّمك ُهللا عز وجل، فَعلََّمنا التَشهُّ

قال المناوي: "أعطیت فواتح الكالم" أي:، البالغة والفصاحة، والتوصل إلى غوامض المعاني، و�دائع  

 على غیره، وفي روا�ة: "مفاتح الكلم"  الحكم ومحاسن الع�ارات؛ التي أغلقت

�مفات�ح   القلیل  ذلك  المار  الخبر  في  البالغة، وش�ه  �ثیرا، وهذا معنى  �فید معنى  قلیل  لفظ  الكرماني: أي  قال 

الخزائن التي هي آلة الوصول إلى مخزونات متكاثرة، (وجوامعه) التي جمعها هللا ف�ه فكان �المه جامعا �القرآن في �ونه  

فإ وأجزله جامعا  لفظ  �أعذب  �المه  یبدأ  فكان  الفواصل  الوقف ورعا�ة  �عني حسن  الكالم  أي خواتم  (وخواتمه)  خلقه  نه 

 .)12(وأفصحه وأوضحه و�ختمه �ما �شوق السامع إلى اإلق�ال على االستماع مثله والحرص عل�ه"

لفظة:   أن  الحدیث:  من  الداللة  على  ووجه  تدالن  «ُأوتیت»  و  التكر�م،  «أُعطیت»  على  یدل  فالعطاء  المنحة؛ 

فك�ف إذا �ان هذا التكر�م؛ تكر�ما إله�ا، والمكّرم هو سید األنب�اء والمرسلین، فا� جل في عاله؛ �ّرم نب�ه، ومیزه بهذه 

عل�ه صلى هللا  -المیزة، ولن �ختار هللا عز وجل لحبی�ه ورسوله وخلیله إال صفات الكمال والعلو؛ وتمثل هذا �إحاطة النبي

 التامة �اللغة العر��ة وحسن فصاحته و��انه.  -وسلم
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من ذلك   و�بین القاضي ع�اض ذلك �قوله: «وأما فصاحة اللسان و�الغة القول فقد �ان صلى هللا عل�ه وسلم  

 �المحل األفضل والموضع الذي ال �جهل؛ سالسَة ط�ع و�راعَة منزع و��جاَز مقطع ونصاعَة لفظ وجزالَة قول وصحَة معانٍ 

بلسانها و�حاورها   أمة منها  العرب، فكان �خاطب �ل  ألسنة  الحكم، وعلم  ببدائع  الكلم، وخص  أوتي جوامع  وقلَة تكلُّف، 

 .)13(بلغتها و��ار�ها في منزع بالغتها»

 المطلب الثالث: حكم تعلم اللغة العر��ة

النبو�   األحادیث  فهم  من  لیتمكن  العر��ة،  اللغة  �علوم  یلّم  أن  المحدث  واستن�اط  على  شرحها،  ثم  ابتداًء،  ة، 

 األحكام الشرع�ة منها، و�عكس ذلك فإنه س�فسد أكثر مما �صلح.

لمن أراد أن یتعلَّم علوم الشر�عة، إال أّن أكثرهم ذهبوا    اللغة العر��ة  ولذلك ذهب �عض العلماء إلى وجوب تعلُّم

  إلى أن تعلمها فرض �فا�ة. 

الشافعي اإلمام  اللغة -رحمه هللا-�قول  تتوقف على معرفة  في ع�اداته وتشر�عاته وحكومته  الدین  هذا  "إقامة   :

فعلى �ل   : " -أ�ضا-، وقال)14( علیهم تعلمها"العر��ة، و�ن هذه اللغة قد جعلها شرع اإلسالم لغة المسلمین �افة وأوجب  

مسلم أن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى َ�ْشَهد �ه أْن ال إله إال هللا، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، و�تلَو �ه �تاَب  

 ). 15(هللا، و�نطق �الذ�ر ف�ما افُتِرض عل�ه من التكبیر، وُأمر �ه من التسب�ح، والتشهد، وغیِر ذلك"

و�قول ابن ت�م�ة: «اللغة العر��ة من الدین، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإنَّ َفْهَم الكتاب والسنة فرض، وال ُ�ْفهم إال  

واجب» فهو  �ه  إال  الواجب  یتمُّ  ال  وما  العر��ة،  اللغة  ( �فهم 

16.(  

قال:   آخر  َأنَّ  «  َوفي موضع  ُبوَن َمْعُلوٌم  ُیَؤدِّ َلُف  السَّ َوَ�اَن  اْلِكَفاَ�ِة؛  َعَلى  َفْرٌض   " اْلَعَرِ��َِّة  َوَتْعِل�َم  اْلَعَرِ��َِّة؛  َتَعلَُّم 

؛ َوُنْصِلحَ َأْوَالَدُهْم َعَلى اللَّْحِن. َفَنْحُن َمْأُموُروَن َأْمَر إ�َجاٍب َأْو َأْمَر اْسِتْحَ�اٍب َأْن َنْحَفَظ اْلَقاُنوَن اْلَعرَ  اْألَْلُسَن اْلَماِئَلَة َعْنُه؛    ِ�يَّ

نَّة  .)17( »َفَ�ْحَفُظ َلَنا َطِر�َقَة َفْهِم اْلِكَتاِب َوالسُّ
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 .)18(»تعلم العر��ة التي یتوقف فهم القران والحدیث علیها فرضا على الكفا�ة«وفي موضع ثالث قال:  

الكفا�ات، و�ه ُتعرُف معاني ألفاظ القرآن  �قول السیوطي: «وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدین؛ ألنه من الفروِض  و 

 .)19(والسنة»

ِر�َعِة َواْلُمَتَكلِِّم ِفیَها ُأُصوًال َوُفُروًعا َأْن َال َیَتَكلََّم ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َحتَّ : الشاطبي  قال ى َ�ُكوَن َعَلى النَّاِظِر ِفي الشَّ

َ�ْوِنِه   ِفي  َ�اْلَعَرِ�يِّ  َأْو  َ�اْلَخِلیِل  َعَرِ���ا،  ِمیَن  اْلُمَتَقدِّ اْألَِئمَِّة  َمَ�اِلَغ  َأْو  اْلَعَرِب،  َمَ�اِلَغ  ِف�ِه  َ�اِلًغا  اْلَعَرِب،  ِبِلَساِن  َوِسیَبَوْ�ِه َعاِرًفا 

 َوَجاِمًعا َ�َجْمِعِهْم َوِ�نََّما اْلُمَراُد َأْن َ�ِصیَر َفْهُمُه  َواْلِكَساِئيِّ َواْلَفرَّاِء َوَمْن َأْشَبَهُهْم َوَداَناُهْم، َوَلْ�َس اْلُمَراُد َأْن َ�ُكوَن َحاِفًظا َ�ِحْفِظِهمْ 

ِر�َن، ِإذْ  ُموَن ِمْن ُعَلَماِء اْلَعَرِ��َِّة َعَلى اْلُمَتَأخِّ َأْنُفَسُهْم َحتَّى َصاُروا   َعَرِ���ا ِفي اْلُجْمَلِة، َوِ�َذِلَك اْمَتاَز اْلُمَتَقدِّ ِبَهَذا اْلَمْعَنى َأَخُذوا 

( ُدوَن َأْن َ�ْسَأَل ِف�ِه أَْهَل اْلِعْلِم ِ�هِ مًَّة، َفِإْن َلْم َیْبُلْغ َذِلَك َفَحْسُ�ُه ِفي َفْهِم َمَعاِني اْلُقْرآِن التَّْقِلیُد، َوَال َ�ْحُسُن َظنُُّه ِ�َفْهِمِه  َأئِ 
20
( . 

، و�ین أن الحكم  في تعلم اللغة العر��ة الش�خ محمد الحسن الددو الشنق�طي َفَفّصل في المسألة تفصیال دق�قاً   أماو         

یتفاوت من قوم إلى آخر�ن �حسب الحال، فقال �الما جمیًال أنقله بتمامه من أجل الفائدة حیث قال: إن هللا س�حانه وتعالى 

اظ على �ل إنسان �قدر ما �ق�م �ه ألف فرض عینقد فرض على �ل من آمن �ه تعلم جزء من العر��ة، و�هذا تكون العر��ة 

الفاتحة، و�قدر ما یتقن �ه التكبیر والتشهد والسالم في الصالة، فهذا القدر من العر��ة فرض عین على �ل مسلم، وال �سع 

َر ِمْنهُ مسلمًا جهله. وهذا القدر اختلف الناس في تحدیده؛ ألن هللا تعالى �قول في �تا�ه:   ] ، 20[المزمل:  َفاْقَرُءوا َما َتَ�سَّ

والناس تت�این رؤاهم في تحدید هذا القدر الذي هو أقل ما �خاطب �ه اإلنسان من تعلم العر��ة، فقال قوم: ال بد أن �صل 

إلى مستوى �فهم �ه ألفاظ الفاتحة، وألفاظ التشهد، وألفاظ الدعاء المأمور �ه على سبیل الوجوب، و�ذلك ألفاظ األذ�ار التي 

 ر �التهلیل واالستغفار، والتسب�ح والتحمید وغیر ذلك، ف�جب عل�ه أن یتعلم معانیها �العر��ة. تجب مرة في العم

 وهذا القول هو الراجح، ومن القائلین �ه مالك و األوزاعي و سف�ان الثوري ، وغیرهم من ��ار علماء السلف. 

لو  الكلمات؛ ألنه  هذه  معاني  یتعلم  أن  المسلم  اإلنسان  أنه �جب على  �فقه    فرأوا  أن  دون  إال هللا  إله  قال: ال 

أر�ع  لها  هللا  إال  إله  ال  أن  شهادة  فإن  ولذلك  �مقتض�اتها،  یلزم  وال  إنسان،  ألي  الكلمة  هذه  تلقن  أن  ف�مكن  معناها، 

�معناها،   العلم  هو  األول:  فالمقتضى  إال هللا:  إله  ال  أن  شاهدًا  فل�س  األر�ع  المقتض�ات  هذه  �حقق  لم  من  مقتض�ات، 

ضى الثاني: هو مقتضى القول: أن ینطق بذلك؛ ألنها مشروطة على القادر�ن، فال یدخل اإلنسان اإل�مان وهو قادر والمقت

على النطق إال إذا نطق �شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، والمقتضى الثالث: هو أن یلتزم �حقوقها التي  

حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا، فإذا قالوا ذلك عصموا مني    �قاتل علیها من تر�ها: "أمرت أن أقاتل الناس
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(  دماءهم وأموالهم إال �حقها"
21
، والمقتضى الرا�ع: هو اإللزام بها، وهو أن �سعى اإلنسان لنشر ال إله إال هللا، وتوس�ع )

 دائرة القائلین بها، و�لزام الناس بها.  

 ات شهادة أن ال إله إال هللا. فهذه المقتض�ات األر�ع هي مقتض�

العقائد    البراهین في  فقد ذ�ر عل�ش في شرحه ألم  ال�اب،  المتكلمین في هذا  المتأخر�ن من  وقد توسع �عض 

األشعر�ة للسنوسي : أن من لم �فهم ما تتناوله شهادة أن ال إله إال هللا من العقائد، وهو خمٌس وستون عقیدة على مقتضى  

لم یؤد مقتض�اتها. وهذا تشدد وم�الغة ال محالة، ولكنه یدلنا على أهم�ة فهم شهادة أن ال إله إال هللا، عد المتكلمین؛ فإنه  

فإذا �ان �عض أهل العلم یرون أنك إذا لم تحقق مقتض�اتها جم�عًا وهي خمٌس وستون عقیدة، فمعنى ذلك أنك لم تفهمها؛  

شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رسول هللا. و�ن الذي یدعو وهو   فهذا یدلنا على أهم�ة تعلم اللغة التي �فهم بها معنى

ال �فهم ما یدعو �ه، أو یثني على هللا وهو ال �فهم معنى ما یثني �ه، ال �مكن أن ینال أجر ما �قول؛ ألن الصالة قال 

(  عها..."فیها النبي صلى هللا عل�ه وسلم: "إن الرجل ل�صلي الصالة وما �تب له نصفها ثلثها ر�
22
، حتى انتهى إلى   )

العشر؛ ألنه ال �كتب له منها إال ما عقل ووعى، ومن هنا فإن على اإلنسان أن یتفهم و�تدبر ما �قول، ولهذا قال هللا 

ْلَ�اِب تعالى:   بَُّروا آَ�اِتِه َوِلَیَتَذكََّر ُأْوُلوا اَأل َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم وقال تعالى:    ] ،29[ص:  ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْ�َك ُمَ�اَرٌك ِلَیدَّ

 ] ، وهذا الخطاب ل�س للعرب وحدهم، بل لجم�ع من آمن بهذا القرآن.  24[محمد:  َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها

ونحن مع القول األول المسهل الذي �قتضي أقل نس�ة، وهي ما �كون اإلنسان �ه فاهمًا لمقتضى ما �قول من 

سبیل  على  �ه  ومصدقًا  هللا،  �الم  أنه  وعالمًا  ذلك،  سوى  لما  ومح�ًا  هللا،  رسول  محمدًا  وأن  هللا،  إال  إله  ال  أن  شهادة 

اإلجمال، ال على سبیل التفصیل. فهذا القول الشك أنه أسهل وأ�سر، وهو الراجح من ناح�ة االستدالل، لكن مع هذا ال 

ال أهل العلم، فلهذا ال بد أن �علم �ل إنسان أن من واج�اته العین�ة أن یتعلم نهمل األقوال األخرى، وال نعتدي على أقو 

جزءًا من العر��ة، �فهم �ه معنى شهادة أن ال إله إال هللا، و�ق�م �ه حروف الفاتحة و�فهم معاني ألفاظها، و�ق�م �ه حروف 

(خالف في وجو�هألفاظ التعبدات في الصالة، وغیرها من الواج�ات العین�ة، فهذا القدر ال  
23
(. 

فبدون العر��ة ال �ستط�ع المسلم فهم القرآن والسنة، وال إقامة أحكام دینه، ومن �اب أولى ال �ستط�ع �أي حاٍل 

  أن �كون متخصصًا في علم الشر�عة، ألنها آلة الفهم، و�دونها یولد الفكر معوجًا مضطر�ًا مشوشا.

 السنة النبو�ة المطلب الرا�ع: دور اللغة العر��ة في فهم  
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ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِ���ا َلَعلَُّكْم   تمیزت اللغة العر��ة �أنها لغة الدین اإلسالمي، فقد نزل القرآن بها، قال هللا تعالى:

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن مع قومه و�لغهم دعوة هللا بها �ما أخبر هللا عز وجل �قوله:    ] ، وتحدث بها النبي2،[یوسف:َتْعِقُلونَ 

]، ومصادر الدین اإلسالمي الرئ�سة: (القرآن والسنة)، �انا �اللغِة العر��ِة، 4، [إبراه�م:َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهمْ 

نة النبو�ة، واستن�اِط األحكاِم الشرع�ة منهما دون إتقان اللغِة العر��ِة �شكل جید، وهذا فال سبیل إلى فهم القرآن الكر�م والس

ما أشار إل�ه الُعلماء قد�مًا وحدیثًا، فإن فهم السنة النبو�ة �حتاج إلى ت�حر �اللغة العر��ة،  حیث نقل عن اإلمام الشافعي  

وما تعلَق بها من علَم العر��ة وأ�اَم الناس، ولما سئل عن ذلك، أنه قضى عشر�َن سنة، �غترُف من ف�ِض اللغِة العر��ِة،  

 قال: ما أردت بهذا إال استعانًة للفقه"،  و�ان الشافعي �قول: "أصحابُ العر��ة ِجنُّ اإلنس، ُی�صرون ما لم ی�صْر غیُرهم»

)24(. 

ابن ت�م�ة :          اللغة العر��ة، فقال  التهاون في شأن  وما زال السلف �كرهون تغییَر شعائِر «  وقد حذر العلماء من 

العرِب حتى في المعامالت، وهو التكّلم �غیر العر��ة إّال لحاجة، �ما نّص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: 

ة، َمْن تكّلم في مسجدنا �غیر العر��ة ُأخِرَج منه. مع أن سائر األلسن �جوز النطق بها ألصحابها، ولكن سوغوها للحاج

 .)25(»  و�رهوها لغیر الحاجة، ولحفظ شعائر اإلسالم

:  وَقالَ  َقْوِل  اْألَْصَمِعيَّ ُجْمَلِة  ِفي  َیْدُخَل  َأْن  النَّْحَو  َ�ْعِرِف  َلْم  ِإَذا  اْلِعْلِم،  َطاِلِب  َعَلى  َأَخاُف  َما  َأْخَوَف  ِإنَّ 

َفْلَیَتَبوَّْأ    النَِّبيِّ  َعَليَّ  َ�َذَب  النَّاِر""َمْن  ِمَن  (  َمْقَعَدُه 
26
َ�َذْبَت     ِألَنَّهُ ؛  ) ِف�ِه  َوَلَحْنَت  َعْنُه  َرَوْ�َت  َفَمْهَما  َیْلَحُن،  َ�ُكْن  َلْم 

( َعَلْ�ِه"
27
(. 

:  اْبنُ   َوَقالَ  َیلْ  اْلَجْوِزيِّ ِلَئالَّ  ِلْإلِْعَراِب  َمْعِرَفُتُه  اْلَحِدیِث  َصاِحَب  َتْلَزُم  الَِّتي  اْلُعُلوِم  َعَلى  َوِمْن  اْلَحِدیَث  َوِلُیوِرَد  َحَن 

ةِ  حَّ ( الصِّ
28
(.  

(َمَثُل الَِّذي َیَتَعلَُّم اْلَحِدیَث َوَال َیَتَعلَُّم النَّْحَو َمَثُل اْلُبْرُنِس َال َرْأَس َلهُ  ُشْعَ�ُة:  َوَقالَ 
29
(. 

اللغة العر��ة من أهم أدوات تعّلم السنة النبو�ة، والمعرفُة  وأما عن دور اللغة العر��ة في فهم السنة النبو�ة فإن  

 �اللغة العر��ة ُتساعَد على فهم السنة النبو�ة، وشرِحِها وتوض�ِحِها والعمل بها، واستن�اط األحكام الشرع�ة منها.

الوح   الوسیلة  هي  العر��ة  اللغة  أّن  اإلسالم�ة، �ما  العلوم  نشر  إلى  یؤدي  مما  النبو�ة،  السنة  وتعل�م  لتعلم  یدة 

 والشرع�ة. 
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�كتسب األجر والثواب من هللا؛  العر��ة،  اللغة  ُ�عّلم  العر��ِة، فمن  اللغة  فهم  قائٌم على  فهم اإلسالم  فإن  و�ذلك 

  الت�حر بها �جنب المرء الوقوع في الزلل.، و لمكانة هذه اللغة وفضلها؛ وألنها وسیلة لفهم �تاب هللا وسنة رسول هللا  

اللَّْحِن،   الصالح:  ابن  قال َشْیِن  ِمْن  ِ�ِه  َیَتَخلَُّص  َما  َواللَُّغِة  النَّْحِو،  ِمَن  َیَتَعلََّم  َأْن  اْلَحِدیِث  َطاِلِب  َعَلى  َفَحقَّ 

ِتِهَما (  َوالتَّْحِر�ِف، َوَمَعرَّ
30
( 

العر��ة، ومقاصَد خطاب العرب قد �قع في أخطاٍء جس�مة في فهم السنة الذي ال �عرف قواعَد اللغة  ف 

 النبو�ة و�ستن�ط  منها معانَي �عیدًة عن مقاصد الشرع؛ فَ�ِضّل وُ�ضّل.

وأورد �عض األمثلة لیتضح المقال �المثال؛ لیتبین دور اللغة العر��ة في فهم النصوص ابتداًء، أو إزالة التعارض  

 الشرع�ة.الظاهري بین النصوص  

اْبِن َع�َّاٍس، َقاَل: َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم ِلَعاِمِه  وى ال�خاري في صح�حه من حدیث  ر   المثال األول:
َتُهْم، َوالُمْشِرُ�وَن ِمْن ِقَبِل ُقَعْ�ِقَعا  ). 31(نَ الَِّذي اْسَتْأَمَن، َقاَل: «اْرُمُلوا» ِلَیَرى الُمْشِرُ�وَن ُقوَّ

َأِبي ُموَسى، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم: «ِإنَّ وروى ال�خاري في صح�حه �سنده من حدیث   
َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْیَنُهْم ِفي  ي  اَألْشَعِر�ِّیَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَ�اِلِهْم ِ�اْلَمِدیَنِة َجَمُعوا َما َ�اَن ِعْنَدُهْم فِ 

ِو�َِّة، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُهْم»  ). 32(ِإَناٍء َواِحٍد ِ�السَّ

و�النظر إلى الحدیثین نجد أنهما اشتمال على لفظة "أرملوا"، لكنها في الحدیث األول جاءت �ص�غة األمر، وفي  
 الحدیث الثاني جاءت �ص�غة الماضي. 

 هما �معنى واحد؟ الجواب: "ال".   فهل

رمل: الرَّْمل: َنْوٌع َمْعُروٌف   و�نظرة سر�عة في أحد المعاجم اللغو�ة؛ �لسان العرب، على مادة: "رمل" نجد اآلتي: "
َمال، َواْلِقْطَعُة ِمْنَها َرْمَلة؛ قال اْبُن ِسیَدْه: َواِحَدُتُه َرْملة، َوِ�هِ  َمال واَألْرُمُل...  ِمَن التَُّراِب، َوَجْمُعُه الرِّ َیِت المرأَة، َوِهَي الرِّ  ُسمِّ

ِلَئالَّ  ِ�التَُّراِب  ُیَلّت  ِ�التَُّراِب" َأي:  اللَّْحُم  ُیَرمَّل  الُقدور وَأن  ُتْكفأ  "َأمر َأن  الُحُمر اَألهل�ة:  َحِدیِث  الثَّْوَب َوِفي  ِ�ِه. وَرمََّل  ُیْنَتَفَع   
ِم، َوُ�َقا ِم وُضمِّخ �الدم وُض َوَنْحَوُه: َلطَّخه ِ�الدَّ ل ُفَالٌن ِ�الدَّ ُم َفَ�ِقَي َأثره... َوُ�َقاُل: ُرمِّ ْهُم ِإْرَماًال ِإذا َأصا�ه الدَّ رِّج ُل: َأْرَمَل السَّ

 �الدم

ِم فَتَرمََّل واْرَتَمَل َأي َتَلطَّ  : َرمََّله ِ�الدَّ َخ ِ�ِه، َوَقْد َتَرمََّل ِبَدِمِه. وقال اْلَجْوَهِريُّ خ...وَرَمَل النَّْسَج َیْرُمله َرْمًال ُكلُّه ِإذا ُلطِّ
ِ�اْلَجْوهَ  ز�َّنه  َرْمًال:  َیْرُمُله  والحصیَر  السر�َر  وَرَمل  َرقَّقه.  وَأْرَمَله:  َفُهَو  وَرمََّله  وَأْرَمْلُته،  الحصیَر  َرَمْلت  ُعَبْیٍد:  َأبو  َوَنْحِوِه.  ِر 

وَسَفْفته...   َنَسجته  ِإذا  وُمْرَمل  َملَمْرُمول  ِفي  والرَّ َأسرع  ِإذا  وَرَمًال  َرَمالنًا  َیْرُمُل  الرَّجُل  َرَمَل  الَهْرولة...َوُ�َقاُل:  ِ�التَّْحِر�ِك:   ،
َمْنِكَبْ�ِه...وَرَملْ  َثَالًثا وَمَشى َأر�عًا... َألن َرَمل ِمشیته وهزَّ  فا والَمْروة َرَمًال وَرَمالنًا. َوِفي َحِدیِث الطََّواِف: َرَمَل  َبْیَن الصَّ ت 

  ، َتُهْم... َوِفي َحِدیِث ُأم َمْعبَ الطََّواِف ُهَو الَِّذي َأمر ِ�ِه النَِّبيُّ د: َوَ�اَن اْلَقْوُم ، َأصحا�ه ِفي ُعْمرة اْلَقَضاِء لُیري اْلُمْشِرِ�یَن ُقوَّ
َقاَل َأبو ُعَبْیٍد:   َنِفَد َزاُدُه؛ُمْرِملیَن ُمْسنتین؛  ِلْلَفِقیِر    الُمْرِمُل الَِّذي  ِقیَل  ْمِل َ�َما  ..ْ.، َقاَل: وَأصله ِمَن الرَّْمل �َأنهم َلِصقوا �الرَّ

 ) . 33( التَِّرُب. َوَرُجٌل َأْرَمل وامرأَة َأْرَمَلة: ُمْحَتاَجٌة"
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قل مئات المعاني لها اللفظ، فما الذي �حدد المعنى المراد الذي أراده رسول وجدنا عشرات بل    وهكذا  
؟ ال �سعفنا سوى الت�حر �اللغة العر��ة وفهم الس�اق الذي جاءت �ه الكلمة المرادة؛ فعرفنا أن "أرملوا" في الحدیث هللا

 لى من أجل إظهار قوة المسلمین. األول معناها: "الهرولة في الطواف في األشواط الثالثة األو 

 في حین أن �لمة: " أرملوا" في الحدیث الثاني معناها: "ینفد زادهم"  

الثاني:   النَِّبيِّ  المثال  َعِن  َعاِئَشَة،  َعْن  حدیث  من  �سنده  ال�خاري  َب»    روى  ُعذِّ الِحَساَب  ُنوِقَش  «َمْن  َقاَل: 
 ). 34(] َقاَل: «َذِلِك الَعْرُض»8[االنشقاق:    َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًراَقاَلْت: ُقْلُت: َأَلْ�َس َ�ُقوُل �َُّ َتَعاَلى:  

هي؟ فلجأت إلى   ، وهي منفقد ُأشكل األمر على ُأّمنا عائشة أن تجمع بین قول هللا عز وجل وقول رسوله 
رسول هللا ل�جلي لها األمر، وهو المعلم األول الذي لم �علمه �شر، بل علمه رب ال�شر فبین لها الفرق بین الحساب ال�سیر 

 ومناقشة الحساب، وأن الحساب ال�سیر، هو العرض، فما هو العرض وماهي المناقشة؟ 

اْسِتخْ  َوُهَو  النَّْقِش  ِمَن  ُهَو  ابن حجر:  الحافظ  اْلُمَحاَسَ�ِة  قال  ِفي  اِالْسِتْقَصاُء  ِ�اْلُمَناَقَشِة:  َواْلُمَراُد   ... ْوَ�ِة  الشَّ َراُج 
اْسَتْقَصْیُتُه. َأِي  ِمْنُه َحقِّي  اْنَتَقْشُت  ُ�َقاُل:  اْلُمَساَمَحِة،  َواْلَحِقیِر، َوَتْرِك  ِ�اْلَجِلیِل   .....وَعْن َعاِئَشَة َسِمْعُت َرُسوَل �َِّ َواْلُمَطاَلَ�ُة 

ِ َما اْلِحَساُب اْلَ�ِسیُر َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َ�ُقوُل ِفي َ�ْعِض َصَالِتِه اللَُّهمَّ َحاِسْبِني ِحَساً�ا َ�ِسیًرا َفَلمَّا اْنَصَرَف ُقلْ  ُت َ�ا َرُسوَل �َّ
  )35( اْلِحَساَب َ�ا َعاِئَشُة َیْوَمِئٍذ َهَلَك"َقاَل َأْن َیْنُظَر ِفي ِ�َتاِ�ِه َفَیَتَجاَوَز َلُه َعْنُه، ِإنَّ َمْن ُنوِقَش 

ب " أى َمْن استقصى عل�ه، قال الهروى: �قال:    وقال القاضي ع�اض: "ومعنى ذلك: " من نوقش الحساب ُعذِّ
انتقشت منه حقى: أي؛ استقصیته منه، ومنه: نقش الشو�ة، وهو استخراجها. ولقوله: " عذب " معن�ان: أحدهما: أن نفس 

تعذیب وتو��خ. والثانى: أنه مفض إلى استحقاق   -مناقشة الحساب، وعرض الذنوب، والتوق�ف على قب�ح ما سلف له  
العذاب. إذ ال حسنة للعبد �عملها إال من عند هللا وتفضله، و�قراره له علیها، وهدایته لها، وأن الخالص لوجهه تعالى من 

 ). 36(األعمال قلیل"

َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا وقوِل ِهللا تعاَلى:   ئشُة َرضَي ُهللا عنها قارنْت بْین قوِل النبيِّ وهكذا رأینا ��ف أن " عا

]؛ فَلفُظ الحدیِث عامٌّ في َتعذیِب َمن ُحوِسَب، وَلفُظ اآل�ِة دالٌّ على أنَّ َ�عَضهم ال ُ�عذَُّب، فأجاَبها النبيُّ  8[االنشقاق:    َ�ِسیًرا

  ِّقوِله: «إنَّما ذلِك الَعْرُض، ولِكْن َمن ُنوِقَش الِحَساَب َیْهِلْك»، فكان َجواُب النبي�   ِوأنَّ لَب�اِن الَمقصوِد الَحق�قيِّ لآل�ة ،

َیتجاَوُز   بُذنوِ�ه، ثمَّ  الَ�سیَر َشيٌء آَخُر، وهو العْرُض، وهو: إبراُز األعماِل و�ظهاُرها، فُ�عرُِّف ُهللا صاحَبها  عنه؛  الِحساَب 

ن�ا، وفي َعْفِوه عنها في اآلخرِة، وأنَّ َمن ُنوِقَش الِحساَب   َیْهِلُك، والمعنى:  حتى َ�عِرَف ِمنََّة ِهللا عل�ه في َسْتِرها عل�ه في الدُّ

 أنَّ التَّقصیَر غالٌب على الِع�اِد، فَمن اسُتقِصَي عل�ه ولم ُ�ساَمْح؛ َهَلَك وُأدِخَل النَّاَر.  

ُمناَقشٍة، وهو  الِق�امِة َنوعاِن: ِحساُب َعْرٍض وُمعاَت�ٍة، وهو ِحساٌب َ�سیٌر ال َعذاَب ف�ه، وِحساُب  فالِحساُب یوَم 

ال َ�خلو ِمن العذاِب؛ ألنَّه ُمناَقشٌة للعبِد على أخطاِئه، وَتوق�ُفه على َجم�ِع ُذنوِ�ه، واستقصاٌء لكلِّ ِحساٌب َعسیٌر وَشدیٌد، و 

 سیِّئاِته. 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

188 

الِحساِب  إث�اُت  وف�ه:  والتَّحقیِق.  التَّعلُِّم  على  وِحرِصها  عنها،  ُهللا  َرضَي  عائشَة  َفضیلِة  َب�اُن  الحدیِث:  وفي 

نَِّة �الِكتاِب وف�ه: أنَّ ِمن حقِّ والَعْرِض، والعذاِب یوَم ال ق�امِة، وَتفاُوُت النَّاِس في الِحساِب.وف�ه: َجواُز الُمناَظرِة وُمقاَبلِة السُّ

 طالِب الِعلِم أْن َ�سَأَل ف�ما أشَكَل عل�ه، وأْن ُیراِجَع.

 ) ")37ائَل الُمستفِهَم، �ما فَعَل النبيُّ وف�ه: أنَّ على العاِلِم أْن ُ�قاِبَل ُمراجعَته بَرحا�ِة َصْدٍر، وأْن ُ�جیَب السَّ 

وهكذا فإن اللغة العر��ة لعبت دورًا �بیرا في فهم السنة النبو�ة، واستن�اط األحكام الشرع�ة من األحادیث النبو�ة، 
فر�ما �فسد  و�دون اللغة العر��ة ال �ستط�ع ال�احث في السنة النبو�ة أن �حصل على �بیر فائدة، بل على العكس من ذلك  

 أكثر مما �صلح، و�سيء أكثر مما �حسن.

 الخاتمة

 �عد أن مّن هللا علّي �إتمام هذه الورقة ال�حث�ة ال بد من تسجیل أهم النتائج التي توصلت إلیها، ومن أهمها:

العر��ة والوحیین:  ان اللغة العر��ة وعاء لجم�ع مصادر الدین اإلسالمي بال استثناء، وهنالك ارت�اط وثیق بین اللغة   .1
 القرآن والسنة.

وجوب تعلم اللغة العر��ة، وجو�ا عین�ًا أو �فائ�ا �حسب الحاجة إلى التعمق في ب�ان معاني السنة النبو�ة ووظائفها،   .2
 المؤهلة ل�حث األدلة الشرع�ة من الكتاب والسنة.  -أي العدة -وتعّد اللغة العر��ة أحد شروط االجتهاد 

ة العر��ة، ومعرفة أسرارها �القدر الذي ُ�مّكن ال�احث من فهم معاني السنة النبو�ة فهمًا دق�قًا،  الغوص في أعماق اللغ   .3
ف�خشى عل�ه أن یدخل تحت   ومن لم �فعل فقد ترك الواجب وسقط في خطأ الفهم، ونسب الخطأ إلى رسول هللا  

 : "من �ذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار قوله  
 لعبت دورًا مهما في فهم السنة النبو�ة، واستن�اط األحكام الشرع�ة منها.  ان اللغة العر��ة .4
الفن�ة،   .5 الصور  و�ثرة  والب�ان،  �الفصاحة  امتازت  وقد  حروفها،  قلة  من  �الرغم  العالم  لغات  أوسع  من  العر��ة  اللغة 

 قرنًا .  14والرقي في التعبیر، مما خدم السنة خدمة جلیلة وحافظ على �قائها ألكثر من  
 ان المحافظة على اللغة هو جزء من المحافظة على ثوابت الدین اإلسالمي  .6
إلقامة الشعائر التعبد�ة في اإلسالم، و�دونها ال تكون هذه الع�ادات   -ور�ما الوحیدة-اللغة العر��ة هي الوسیلة األولى  .7

 متكاملة.  
 تعال�م الدین الحن�ف  .ان الجهل �اللغة العر��ة �عّد أحد أس�اب االنحراف عن الطر�ق الصح�ح، و  .8

، فما �ان ف�ه من صواب؛ ف�فضل هللا تعالى وتوف�قه، و�ن �ان ف�ه من تقصیر فمّني  وختاما: فهذا جهد المقلّ 
 ومن الش�طان، فأستغفر هللا وأتوب إل�ه. 

عوانا أن الحمد � رب العالميوآخر د   

 

یوسف 1(1 تحقیق:  اإلنشاء،  صناعة  في  األعشى  ص�ح  الفزاري،  أحمد  بن  علي  بن  أحمد  القلقشندي؛   (

 ).  1/184م (1987سور�ا،الط�عة األولى-الطو�ل، دار الفكر، دمشق
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-بن �ثیر؛ أبو الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظ�م، تحقیق: محمود حسن، دار الفكر،بیروتا)   2(
 ).2/568م. (1994دیدةلبنان، الط�عة الج

 ).112)، وآداب الشافعي ومناق�ه(ص2/41الفق�ه والمتفقه للخطیب ال�غدادي(ینظر:    )3(

ذلك )   4( ومثال  �ثیرًة،  متشابهًة  معاني  تحمل  الواحدة  اللغوّ�ة  المادة  ومعناه  اللغة؛  في  االشتقاق  طب�عة 

وهو مستوٌر في �طن أّمه، ثّم سّمي المجنون مجنونًا  حروف: "ج ن ن" معنى جذره الستر، ثّم ُسمي الجنین جنینًا  

 وهو من استتر عقله، منها جاء لفظ الجّنة المستورة عن األعین ال�شرّ�ة.

اسم في اللغة العر��ة إذ �طلق 500و�راد العدید من األلفاظ التي تحمل نفس المعنى؛ مثل األسد قیل له)   5(

 درواس والهصور والدرغام والحمزة وغیر ذلك. عل�ه: الغضنفر واللیث وأسامة والدر�اس وال 

 منها: عین اإلنسان وعین الماء وغیر ذلك. )   6(

)ال�خاري، محمد بن إسماعیل، صح�ح ال�خاري، تحقیق: محمد زهیر، ترق�م: محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار 7(

 ). 7013م()، �تاب التعبیر، �اب المفات�ح �الید ، برق9/36ه.(1422طوق النجاة الط�عة األولى

بیروت8( المعرفة،  دار  ال�خاري،  صح�ح  شرح  ال�اري  فتح  علي،  بن  أحمد  حجر؛  -)ابن 

 ).1/99ه.(1379لبنان

 ).14/235لبنان (-) العیني؛ محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صح�ح ال�خاري، دار المعرفة، بیروت9(

)ج  6/177م.(1995مصر، الط�عة األولى-)أحمد، بن محمد بن حنبل، مسند أحمد، دار الحدیث، القاهرة10(

حّسن إسناده أحمد شاكر في تخر�ج المسند، وضعفه األل�اني في إرواء الغلیل، واألرنؤوط في  و ).  6606رقم(  

ابن ح�ان في صح�حه( المسند، ورواه  األ 14/311تخر�ج  وقال  بل�ان،  ابن  وقال )بترتیب  لغیره،  ل�اني: صح�ح 

حدیث صح�ح. رجاله ثقات رجال الش�خین غیر أبي األحوص، واسمه عوف بن الش�خ شعیب محقق الكتاب: "

إسحاق   أبي  عن  روایته  من  الش�خان  له  أخرج  معاو�ة  بن  وزهیر  مسلم،  رجال  فمن  نضلة،  بن  وهو -مالك 

 وقد تو�ع.  -السب�عي

اإل11( الحسین، شعب  بن  أحمد  الر�اض )البیهقي،  الرشید،  مكت�ة  الحمید،  عبد  العلي  عبد  تحقیق:  -�مان، 

 ) وصححه األل�اني في السلسلة الصح�حة1368)ح رقم( 3/38م.(2003السعود�ة، الط�عة األولى

القاهرةالمناوي؛    )12( الكبرى،  التجار�ة  المكت�ة  الصغیر،  الجامع  القدیر شرح  الدین محمد، ف�ض  مصر،  -ز�ن 
 ).1/565ه.(1356الط�عة األولى
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بـ:   )13( المسماة  الحاش�ة  و�ذیله  المصطفى  حقوق  بتعر�ف  الشفا  ال�حصبي،  موسى  بن  ع�اض،  القاضي 

 ). 1/70م. (1988مز�ل الخفاء عن ألفاظ الشفاء؛ ألحمد الشمني، دار الفكر

اللغة العر��ة في نظر السلف الصالح، عرفان عبد الدا�م، منشور على موقع منتدى مجمع اللغة العر��ة   )14(

بتار�خ   العالم�ة  الش�كة   a-http://www.m--  24/6/2017على 

arabia.com/vb/showthread.php?t=22959 و�نظر : �تاب 

معهد  العز�ز،  عبد  لمعمر  والعجم؛  للعرب  العر��ة  اللغة  تعلم  �ر�ما/صولو(ص  حكم  منشور 13عش  ).وهو 

book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-https://www.noor-على موقع مكت�ة نور

-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87

pdf-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87 

تح الرسالة،  إدر�س،  بن  محمد  القاهرةالشافعي،  الحلبي،  مكت�ة  شاكر،  أحمد  الط�عة -قیق:  مصر، 

 )1/47م.(1940األولى

 

اقتضاء الصراط المستق�م مخالفة أصحاب    تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م،ابن ت�م�ة،  )  16(16

 )207الجح�م(ص

تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م، مجموع الفتاوى،  ابن ت�م�ة،    )17(
 )32/252(م.1995قاسم،مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، المدینة النبو�ة، السعود�ة

ت�م�ة،    )18( بیروتابن  المعرفة،  دار  المنطقیین،  على  الرد  الحل�م،  عبد  بن  أحمد  الع�اس  أبو  الدین  -تقي 
 ).178لبنان(ص

لمزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق:فؤاد علي منصور، دار السیوطي، عبد الرحمن بن أبي �كر، ا  )19(

 ). 2/260م.(1998لبنان الط�عة األولى-الكتب العلم�ة بیروت

 ).2/297مصر(-الشاطبي، إبراه�م بن موسى الغرناطي، االعتصام، المكت�ة التجار�ة الكبرى، القاهرة  )20(

)، �تاب اإل�مان، �اب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتو الز�اة فخلوا سبیلهم، 1/14رواه ال�خاري في صح�حه(  )21(
َلَه َهُدوا َأْن َال إِ َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم َقاَل: «ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َ�شْ ) ونصه:  25برقم(
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عَ  َذِلَك  َفَعُلوا  َفِإَذا  َكاَة،  الزَّ َوُ�ْؤُتوا  َالَة،  الصَّ َوُ�ِق�ُموا   ،ِ َّ� َرُسوُل  ُمَحمًَّدا  َوَأنَّ   ،َُّ� ِ�َحقِّ ِإالَّ  ِإالَّ  َوَأْمَواَلُهْم  ِدَماَءُهْم  ِمنِّي  َصُموا 
 اِإلْسَالِم، َوِحَساُبُهْم َعَلى �َِّ» 

 

ابن    )22( رواه  حدیث  من  في صح�حه(جزء  رقم(211-5/210ح�ان  "1889)ح  َ�اِسٍر  )ونصه:  ْبَن  َعمَّاَر  َأنَّ 
َفُهَما َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن اْلَحاِرِث َ�ا َأَ�ا اْلَ�ْقَظاِن َأَراَك َقْد َخفَّفْ   َتُهَما َقاَل ِإنِّي َ�اَدْرُت ِبِهَما اْلَوْسَواَس َوِ�نِّي َصلَّى َرْكَعَتْیِن َفَخفَّ

ِإالَّ ُعْشُرَها َأْو ُتْسُعَها َأْو َسِمْعُت َرُسوَل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َ�ُقوُل: "ِإنَّ الرجل ل�صلي الصالة ولعله َال َ�ُكوُن َلُه ِمْنَها  
، والنسائي في الصالة من 4/319رجه أحمد  ُثُمُنَها َأْو ُسُ�ُعَها َأْو ُسْدُسَها" َحتَّى َأَتى َعَلى اْلَعَدِد.والحدیث إسناده حسن. وأخ

 من طر�ق �حیى القطان، بهذا اإلسناد.   7/484سننه الكبرى �ما في التحفة  

" في الصالة: �اب ما جاء في نقصان الصالة، والنسائي �ما في التحفة  796، وأبو داود "4/321وأخرجه أحمد  
والبیهقي  7/478 المقب  2/281،  سعید  عن  عجالن،  ابن  طر�ق  عنمة من  بن  عبد هللا  عن  الحكم،  بن  عمر  عن  ري، 

المزني، عن عمار بن �اسر. وهذا سند حسن في الشواهد، عبد هللا بن عنمة، �قال: روى عنه اثنان، وله صح�ة، و�اقي  
 رجاله ثقات. 

ومنشور على موقع جامع    6المجلد السادس ص-محاضرات  -ینظر: دروس الش�خ محمد حسن الددو  )23(

الكتب 

اإلسالم�ة

https://ketabonline.com/ar/books/5838/read?part=6&page=167&index=5244134/52

44139 

عبد   )24( الغني  عبد  تحقیق:  ومناق�ه،  الشافعي  آداب  إدر�س،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  حاتم،  أبي  ابن 

 )بتصرف.112م.(ص2003لبنان، الط�عة األولى-الخالق، دار الكتب العلم�ة، بیروت

 )32/252الفتاوى البن ت�م�ة. مصدر سابق(  )25(

إثم  )26( �اب  العلم  �تاب  صح�حه  في  ال�خاري  أخرجه  عل�ه  على   متفق  �ذب  من 

 ).3برقم(  ، ومسلم في مقدمة صح�حه �اب في التحذیر من الكذب على رسول هللا)107)برقم()1/33 النبي

 .)388/  18)، وتهذیب الكمال(90/ 1)، ومعجم األد�اء (217مقدمة ابن الصالح (ص  ینظر:    )27(

 )129/  2اآلداب الشرع�ة والمنح المرع�ة(  )28(

 المصدر السابق نفسه  )29(
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 )217ص(مقدمة ابن الصالح    )30(

 ). 4256)، �تاب المغازي، �اب عمرة القضاء، برقم(5/142صح�ح ال�خاري(  )31(

 ).2486)، �تاب الشر�ة، �اب الشر�ة في الطعام والنهد والعروض، برقم(3/138صح�ح ال�خاري(  )32(

  ).296-11/294لسان العرب(  )33(

 )6536)، �تاب الرقاق �اب من نوقش الحساب عذب(8/111ال�خاري(صح�ح    )34(

 ).11/401فتح ال�اري، مصدر سابق(  )35(

 الط�عة: ،  دار الوفاء للط�اعة والنشر والتوز�ع، مصر  ،تحقیق: �ْحَیى ِإْسَماِعیل  لَقاِضى ِعَ�اض، بن موسى؛ ا  )36(
 ).8/407.(م   1998  ىاألول

 https://www.dorar.net/hadith/sharh/71167ینظر: الدرر السن�ة  )37(

 قائمة المصادر والمراجع 

حنبلأحمد بن  محمد  بن  شاكر،  ،  مسندال،  ه)241(،  أحمد  القاهرة تحقیق:  الحدیث،  -دار 

 مصر، الط�عة 

 م.1995األولى

الدین(األل�اني  ناصر  محمد  الغلیل  ه)،1420؛  السبیل  إرواء  منار  أحادیث  تخر�ج  ، في 

 المكتب اإلسالمي،  

 م). 1985-ه1405لبنان، الط�عة الثان�ة(-بیروت

محمد زهیر، ترق�م: محمد ، تحقیق:  صح�ح ال�خاري ،  ه)256(ت، محمد بن إسماعیل ال�خاري 

 ال�اقي، فؤاد عبد

  ه.1422دار طوق النجاة الط�عة األولى
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، تحقیق: عبد العلي عبد الحمید، مكت�ة  شعب اإل�مان،  )458(ت، أحمد بن الحسین البیهقي 

 الرشید، 

 م.2003األولى  السعود�ة، الط�عة-الر�اض

ت�م�ة الحل�م،  ابن  عبد  بن  أحمد  الع�اس  أبو  الدین  الصراط   ،ه)728(تتقي  اقتضاء 

 المستق�م مخالفة  

الجح�م العقل،  أصحاب  ناصر  بیروتتحقیق:  الكتب،  عالم  الط�عة  -،  لبنان، 

 م.1999السا�عة

 ، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف  مجموع الفتاوى 

 م.1995الشر�ف، المدینة النبو�ة، السعود�ة =

 (بدون ط�عة وسنة النشر). لبنان-، دار المعرفة، بیروت الرد على المنطقیین =

حاتم أبي  محمد  ؛ابن  بن  الرحمن  ومناق�ه،  هـ)327(المتوفى:  لرازي  ا  عبد  الشافعي    ، وآداب 
 الغني عبد :ق ی حقت

 . م 2003-هـ  1424الط�عة: األولى،  ، لبنان –دار الكتب العلم�ة، بیروت  ، عبد الخالق

ح�ان أحمد(تابن  بن  ح�ان  بن  محمد  ح�ان  ه)،  354،  ابن  بل�ان صح�ح  ابن  ،  بترتیب 

  شعیب تحقیق: 

 م. 1988-ه1408لبنان، الط�عة األولى-بیروتاألرناؤط، مؤسسة الرسالة، 

تحقیق: محب الدین ، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ، ه)852(ت؛ أحمد بن عليابن حجر

 دار الخطیب، 

 ه.1379لبنان-لمعرفة، بیروتا
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 ، الفقيه و املتفقه،  هـ)463أمحد بن علي بن اثبت (املتوىف:    ؛اخلطيب البغدادي
  ق:يقحت

 .ه1421الثانية،  الطبعة:، السعودية –دار ابن اجلوزي ، الغرازيعادل بن يوسف 

، تحقیق:فؤاد  المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  ه)911(، عبد الرحمن بن أبي �كرالسیوطي 

 م.1998لبنان الط�عة األولى-علي منصور، دار الكتب العلم�ة بیروت 

-ةشاكر، مكت�ة الحلبي، القاهر ، تحقیق: أحمد  الرسالة،  ه)204(، محمد بن إدر�سالشافعي 

 م.1940مصر، الط�عة األولى

الصالح  الرحمن،  ابن  عبد  بن  عثمان  الحدیث،  علوم  أنواع  ابن معرفة  �مقدمة  الشهیر   ،

 الصالح، تحقیق:  

 م. 2002لبنان، الط�عة األولى -ماهر الفحل وزمیله، دار الكتب العلم�ة، بیروت

ال�حصبيع�اض موسى  بن  المصطفى  ،  ه)544(،  حقوق  بتعر�ف  الحاش�ة  الشفا  و�ذیله 

 المسماة بـ: مز�ل 

 م. 1988الخفاء عن ألفاظ الشفاء؛ ألحمد الشمني، دار الفكر

  أو إرشاد األر�ب إلى معرفة األدیب   معجم األد�اء  ه)،626، شهاب الدین(ت�اقوت الحموي 

 دار الكتب  ، 

 م.1991األولى، الط�عة لبنان-العلم�ة، بیروت

أحمدالعیني   بن  محمود  ال�خاري ،  ه)855(؛  صح�ح  شرح  القاري  دعمدة  المعرفة،  ،  ار 

 بدون .لبنان -بیروت

 ط�عة وسنة نشر.
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 ،  ص�ح األعشى في صناعة اإلنشاء، ه) 821(ت؛ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي

 .  م 1987سور�ا،الط�عة األولى-تحقیق: یوسف الطو�ل، دار الفكر، دمشق 

�ثیر ا عمربن  بن  إسماعیل  الفداء  أبو  العظ�م،  ه)774(ت؛  القرآن  محمود تفسیر  تحقیق:   ،
 حسن، دار  

 .م1994الجدیدةلبنان، الط�عة -الفكر،بیروت
محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار    تحقیق: صح�ح مسلم،  ه)  261، بن الحجاج الن�سابوري(تمسلم

 إح�اء التراث العر�ي، بدون ط�عة أو دار نشر.

 

الرحمن)،المزي  عبد  بن  یوسف  الكمال  ،  الرجال  تهذیب  أسماء  عواد، في  �شار  تحقیق:   ،

 مؤسسة الرسالة،  

 م. 1980الط�عة األولى 

مفلح مفرج(تابن  بن  مفلح  بن  محمد  والمنح  )،  763؛  الشرع�ة  عالم  المرع�ةاآلداب   ،

 الكتب، الط�عة  

 األولى، بدون سنة نشر. 

الدین محمد؛  لمناوي ا الصغیر،  ه)1031(تز�ن  الجامع  القدیر شرح  التجار�ة  ف�ض  المكت�ة   ،
 الكبرى،  

 ه.1356مصر، الط�عة األولى-القاهرة

منظور اإلفر�قي( ابن  مكرم  بن  محمد  صادره)،  711،  دار  العرب،  ،  لبنان -بیروت،  لسان 

 الط�عة  

   ه.1414الثالثة
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