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، وبلَّغنا بشكره رضاه وجنَّتو، وكرامتو واليتوأوليائو إىل طاعتو، وضلا بنا إىل طريق احلمد هلل الَّذي صرؼ قلوب 

 والصَّالة والسَّالـ على أفصح من نطق بالضّْاد، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن سار على طريقتو.
 وبعد ... 

مرتبط ارتباطًا وثيًقا باللُّغة، فهي صورة ىا = ءىا، وفسادىا واضلطاطها ووىاءإفَّ صالَح األمم وتقدَُّمها ؤّاف
ذلُّوا، وال اضلطَّت إال   ماضيها، وما ذلَّت لغة قـو إالَّ وجودىا، ومصدر سبقها، وحبل التَّواصل بُت حاضرىا و 

عرب عن ثقافة 
ُ
ا ادل ـُ اللغة؛ ألَّنَّ َُخرِّْب = ىد

كاف أمرىا إىل ذىاب وإدبار؛ لذا كاف من أىداؼ ادلستعمر ادل
حضارهتم، وىي ادلخزوف احلضاريُّ ألرلادىم، فإذا ُىِدَمت .. ُىِدـ ماضيهم. وأمَّة ال تعرؼ ماضيها أىلها و 

 ال ميكن أف ُتشيّْد حضارة مستقبلها.
وأكثر اللُّغات تعرُّضا حلمالت اإلفناء = لغُة العرب الشريفة، وسعيهم حثيث يف ىدـ الدين واألخالؽ، لكنَّ 

ي تلك اليت هتدؼ إىل ىدـ اللُّغة العربية؛ ذلك أف الدَّعوات اليت هتدؼ إىل ىدـ أخطَر الدَّعوات وأقذَرىا، ى
الدّْين واألخالؽ = قد ُتِضلُّ جياًل، ويظل األمل يف إنقاذ اجليل القادـ كبَتًا، ما داـ القرآف بُت أيدينا، حيِّا 

 يف قلوبنا وعلى ألسنتنا، نتذوَّؽ حالوة أسلوبو، وٚتاؿ عباراتو.
 
ك اليت هتدؼ إىل ىدـ اللُّغة = فهي ترمي  إىل زلِو القرآف نفسو ػ وىيهات ػ واحلكِم عليو بأف يصبح ا تلأمَّ 

أثرًا ميّْتا بعد عُت، كأساطَت األولُت، الَّيت أصبحت َحْشَو لفائف الربدّي ػػ إذ اللغة ىي مفتاح فهم القرآف 
جياؿ على تذوُّؽ ألواف أخر  من األسالي  والسنة ػػ أو أف يصبح أسلوبو باليا ػ وىيهات ػ ْتيث تنشأ األ

 الغربية.
لكنَّ ارتباطها بالقرآف آّيد، أضفى عليها البقاء؛ ألفَّ القرآف الكرمي زلفوٌظ ْتفظ اهلل ػ تعاىل ػ لو. قاؿ ػ تعاىل 

 فهي زلفوظة كالقرآف الكرمي. :ومن َثَّ . ]9احلجر: [ػ )ِإنَّا ضَلُْن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو حَلَاِفظُوف( 
 

َناَِّنَا من التََّكيُّف وفًقا دلقتضيات العصر، فهي لغٌة  أضف إلى ذلك أف فيها من اللُّيونة وادلرونة ما مُيَكّْ
شجاعٌة، صادقٌة يف تعبَتىا، مفصحٌة عمَّا يدور يف َخَلد صاحبها، وخلجات نفسو، وخطرات قلبو = غاية 

 اإلفصاح.
 أحرُِفَها، تكوين ويف اشتقاقها، ويف تعبَتىا، يف صادقةٌ  شجاعةٌ  للعربيَّة"العالمة أبو ِفهر: يقول شيخ العربية 

 نفيس من ادَّخرت قد العربيَّة خزائن فإفَّ  اإلنساينّْ،  الفكر خزانة ىي اللُّغةُ  كانت وإذا. أخر  للغة ليست
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 منذ ُصفَّْيت ألَّنا اللُّغات؛ سائرَ  يُعجزُ  ما اإلنسانيَّة، النفوس وعن اإلنساينّْ، الفكر عن الصَّحيح البياف
عرَِقةِ  األوىل اجلاىليَّة

ُ
 جاء إذا حىت الغالبة، العلل ومن ادلزرية، اخلسائس من بريئة سلتارة نفوس من القدـ، يف ادل

 من أبنائو إىل وأسلمها وكرًما، وبراعة نصاعة وزادىا أخذىا الرَّٛتن، خليلِ  إبراىيم ابنُ  اهلل، نبُّ  إمساعيلُ 
 مربأًة، مصفاةً  سلتارةً  ألسنتهم على تتحدَّر فظلت إبراىيم، أبيهم دينِ  السَّمحة احلنيفيَّة على وىم العرب،
 مبُت". عربي  بلساف كتابو ّٔا اهلل وسلَّم ػ فأنزؿ عليو اهلل اذلو  ػ صلَّى عن ينطق نبّْ ال زماف أظلَّ  حىتَّ 

العلم، فعليها بعد اهلل ػ تعاىل ػ ادلعتمُد يف حصوؿ طال  العلم على  وال بدَّ منها دلن أراد أف يسلك طريق
 مراده، وإشباعو نَػْهمتو، وٖتصيلو رغبَتُو.

 
 أّما صاحب القرآن الكريم:

فأَّنَّ لو إعراُب مبانيو؛ لإلعراب عن معانيو .. إالَّ ّٔا؟! إذ ىي الكفيلة بإيضاح حقائق التَّنزيل، والكشف عن 
 وإظهار دالئل اإلعجاز، وتبيُت احلقيقة من آّاز.خفايا التَّأويل، 

 ".رعُ ريعة؛ ألّف بذلك تقـو معانيو اليت ىي الشَّ يف الشَّ  القرآف أصلٌ  إعرابُ " ة:عطي   ال ابنُ ق
  أعلمُ لو أينّْ "قاؿ: ػػ م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ ػػ  بّ من أصحاب النَّ  عن رجلٍ  ،ريدةعن عبد اهلل بن بُ لذلك ورد 

 "؛ ألف إعراب ادلباين إعراٌب عن ادلعاين.من كتاب اهلل لفعلتُ  آيةً  أعربتُ  أربعُت ليلةً  إذا سافرتُ  أينّْ 
 

 فال لحّل لو ، وإالَّ ومعرفة ىذا الفن للمفّسر ضروريّّ خفيّْ معانيو إالَّ ّٔا؟!  غريبو، وإظهارُ  وأَّنَّ لو معرفةُ 
 ػػ" كما قاؿ الزَّركِشيُّ. تعاىلػػ اإلقداـ على كتاب اهلل 

 ."فإنو ديواف العرب ،عرفالتمسوىا يف الشّْ  ،ة يف القرآفإذا أعيتكم العربيَّ "اس قاؿ: عن ابن عبَّ  عكرمة روى
غات لُ ا بِ مً اهلل إذا مل يكن عالِ  م يف كتابِ ألحد يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف يتكلَّ  ال لحلُّ " مجاهد:وقال 
 ِب"العر 

 ".نكااًل  وُ  جعلتُ عامل بلغة العرب إالَّ  غَتِ  ،ال أوتى برجل يفّسر كتاب اهلل" :أنس بنُ  مالكُ وقال 
م تها تكلَّ لقلَّ  فاحلروؼُ  ،ا وحرفً ا وفعاًل امسً  ،عن ذلك إىل معرفة علم اللغة فُ الكاشِ  ولحتاجُ " وقال الز ركِشيُّ:

 ".فيؤخذ ذلك من كتبهم ،على معانيها حاةُ النُّ 
 

و؛ للوصوؿ إىل مقاصده ومراميو ه وتأمُّلُ أبكار معانيو، وتدبػُّرُ  أسرار القرآف الكرمي، وافتضاضُ  وأَّنَّ لو استنباطُ 
 .. إال بتعلُّمها وفهم أسرارىا؟!
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 فقد ُخبّْأت أسرار معاين القرآف الكرمي خلف أساليبو، مفردة ومركَّبة.
و؛ ليزداد إميانا ويقينا .. إالَّ ٔتعرفة لغتو، حالوة أسلوبو، وٚتاؿ عباراتو، وحسَن صياغتو وسْبك وأَّنَّ لو تذوُّؽُ 
 دقها وجلّْها؟!
ٚتاليَّات بيانو السَّاحر األخَّاذ، اّلذي يفرّْؽ بُت ادلرء وعادتو، وينفذ حىتَّ ينصرؼ بُت القل   وأَّنَّ لو إظهارُ 

 وإرادتو .. إاّل بالرباعة يف معرفة لغة العرب؟!
يف جالئها  رِ حُّ بَ والتَّ  ،اهَ فِ اريها ومصارِ على رلََ  قوؼِ والوُ  ،ٓتصائصها ةِ اطَ حَ ن يف اإِل كُ و مل يَ ولَ قاؿ الثَّعالبُّ: "
= اإلمياف  يت ىي عمدةُ الَّ  ،ةوَّ بػُ النُّ  اتِ بَ صَتة يف إثػْ البَ  يادةِ وزِ  ،معرفة إعجاز القرآنِ ة اليقُت يف وَّ ودقائقها إال قػُ 

 "هُ رُ ٙتََ  نِ يْ ارَ يف الدَّ  ويطي ُ  هُ  لَحُْسُن فيهما أثرُ اًل ا فضْ مَ ى ِِّٔ فَ كَ لَ 
 

بويّة، والفقهيَّة، والذَّبُّ آثارىا العقديَّة، وال غزير فوائدىا، وبيافُ  فيها، واستنباطُ  قراءاتو، والنَّظرُ  وأينَّ لو توجيوُ   ًتَّ
 الشُّبهات ادلثارة حوذلا .. إالَّ بالتَّمكُّن من اللُّغة الشَّريفة؟! عن حياضها، ودفعُ 

وداعًيا إىل التَّفاُضِل والتَّقدُّـ بينهم. ؤتطالعة يسَتة  ،لُقرَّاءل ة منقبةً يَّ بالعربِ  وف العلمَ دُّ عُ يػَ  مِ لْ العِ  أىلُ وقد كاف 
  أفَّ  = ٕتدُ  حواذلمأل لٍ مُّ تأَ وَ لًتاجم القُّرَّاء، 

ُ
 أبو عمرو بنُ . فهذا ةِ يَّ بِ رَ يف العَ  ـٌ دَّ قَ مُ  .. يف القراءة بينهم ـَ قدَّ ادل

ة والقرآف، وىو ُت بالعربيَّ الكوفيّْ  أعلمُ  ائيُّ سَ الكِ " قال أبو حاتم:و    .ةِ اءَ رَ ة والقِ ا يف العربيَّ إمامً : كاف العالء
كثَت، بعدما   على ابنِ  : نعم، ختمتُ كثَت. قاؿَ   على ابنِ  مرو: قرأتَ ألب عَ  قلتُ " :يُّ عِ قال األصمَ و  .قدوهتم"
 ة إالَّ من العربيَّ  نِ سِ  لحُ "من ملَّ  :وقال عاصمٌ . من رلاىد"ة بالعربيَّ  أعلمَ  كثَتٍ   اىد. وكاف ابنُ على رلُ  ختمتُ 

 .ا"ئً يْ ن شَ سِ مل لحُْ = ا هً جْ وَ 
 هشامٍ  بنُ  قال خلفُ  يف سبيل إتقاف باٍب من أبواب العربيَّة.بل وصل احلاؿ ببعِضهم أنَّو أنفق أموااًل طائلة؛ 

 ."وُ تُ قػْ ذَ  حَ حىتَّ  مٍ ىَ رْ دِ  آالؼِ  ٙتانيةَ يف َٖتِْصيِلو  تُ قْ ، فأنفَ وِ حْ من النَّ  بابٌ  عليَّ  لَ كِ شْ "أُ  البز اُر:

 
مواطن فصلو ووصلو؛ ليكوف عونًا لو على التَّدبُّر والفهم، وسبيال موصّْاًل  وقفو وابتدائو، ومعرفةُ  وأَّنَّ لو تعلُّمُ 
 -تعاىل هلل بعد  -؟! فعليها -ضلًوا وبالغة  -منو ..  دوف أف يتضلَّع باللُّغة  -تعاىل  -هلل إىل تبيُت مراد 

 العماُد.
 "الوقف واالبتداء فيو معرفةُ  ،وغريبو من ٘تاـ معرفة القرآف ومعانيو " قال ابُن األنباريِّ:

 ،معاين القرآف العظيم ُْتُ يِ بْ تػَ  = نو العلماءذي دوَّ ففي معرفة الوقف واالبتداء الَّ ػ: "خاويُّ ين الس  الدِّ  وقال علمُ 
 ".هِ دِ وفرائِ  هِ رِ رَ على دُ  وصُ الغَ  أُ فوائده، وبو يتهيَّ  وإظهارُ  ،مقاصده وتعريفُ 

 



5 
 

إال  التَّماـال يقـو ب" :قال ابن مجاهدوال قواـ لراغ  علم الوقف واالبتداء إال بادلهارة التَّامَّة يف لغة العرب. 
يت نزؿ ّٔا غة الَّ باللُّ  عاملٌ  ،بالقصص وتلخيص بعضها من بعض فسَت، عاملٌ بالتَّ  عاملٌ  ،بالقراءة عاملٌ  ،ضلويّّ 
 ".القرآف
 

فاعُ  إعجازه يف غري  أساليبو  عن ٛتاه، وبيافُ  اذلْجمات الشَّرسة عليو ، والذَّودُ  وصدُّ عنو،  وأَّنَّ  لو الدّْ
وخزيا للباطل .. إالَّ  للحقّْ  ا؛ نصرةً ا، أماـ ُحجَّة تتبخًت اتّْضاحً وتراكيبو؛ لينعم بدحر شبهة تتضاءؿ افتضاحً 

 بتمكُّنو من لغة العرب الشَّريفة؟!
ف صلتهَد يف تعلُّم َما يُتوصَّل بتعلمو ِإىَل معرَفة ضروب خطاب اْلكتاب، فعلينا أَ " قال أبو منصور األزهريُّ:

لتنتفَي َعن ا الشبهُة الداخلُة على كثير من ُرَؤَساء أهل ثَّ السُّنن ادلبيّْنة جلمل التػَّْنزِيل، ادلوّضحة للتأويل؛ 
ين تأوَّلوا بآرائهم ادلدخولة فأخطئوا، وتكلَّموا يف ، الَّذالز ْيغ واإللحاد، ثم  على رُُءوس َذوي اأْلَْهَواء والِبدَع

 "م العجمّيِة دوَف معرفٍة ثاقبة، فضلُّوا وأضلُّوا.هِ تِ نَ كْ بلَ  ػ جّل وعزّ ػ كتاب اهلل 
إفَّ كلَّ حرؼ، وكلمة، وٚتلة، وتركي ، وأسلوب، يف ىذا الكتاب آّيد موضوع دلعٌت مبهر لكلّْ ناظر 

. وال ُيستطاع ىذا إالَّ لعارؼ حصيف، مهما تقادـ الزَّمن،  فال ََيْلق على كثرة الرَّدّْ، فكلَّما شاب الزَّماف َش َّ
 باللُّغة وفنوَّنا.

 "تعلم إعراب القرآف أح ُّ إلينا من تعّلم حروفو". قال أبو بكر وعمر:
 .غةللُّ با  عاملٌ اس إالَّ النَّ  ئَ رِ قْ  يػُ أالَّ ب ػػ يأمر رضي اهلل عنوػػ اب طَّ اخلُ  بنُ  عمرُ وكاف 

 "أعربوا القرآف فإنَّو عربّّ". وقال ابن مسعود:
 "من حلن يف القرآف فقد كذب على اهلل". وقال الحسن:

رضواف اهلل  -وعن أصحابو، وتابعيهم  ػػ مصّلى اهلل عليو وسلَّ ػػ  بّْ جاء عن النَّ " األنبارّي: بن قال أبو بكرو 
الّلحن وكراىيتو، ما وج  بو  على تعليمو، وذْـّ  واحلضّْ يل إعراب القرآف، ضمن تف -تعاىل عليهم أٚتعُت 

 ".مولُّ على قرّاء القرآف، أف يأخذوا أنفسهم باالجتهاد يف تع
اهلل، وال يكفي  شيء من كالـ واعلم أنّو ليس لغَت العامل ْتقائق اللغة وموضوعاهتا تفسَتُ " وقال الز رَْكِشيُّ:

 ".وادلراد اآلخر ،لفظ مشًتكا وىو يعلم أحد ادلعنيُتيف حّقو تعّلم اليسَت منها، فقد يكوف ال
وجيمع ما سبق يف عبارة سلتصرة، قوُؿ العزّْ بن عبد السالـ: " تتوقَّف معرفة القرآف على معرفة اللُّغة 

 واإلعراب".
 لك.فيا صاح  القرآف! لغَتك لغَتك،  ىي شرفك، وعزُّؾ، وُىُويػَُّتك. فإذا فرطت فيها .. فال قيمة وال قياـ 
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 وأم ا الَعَقائديُّ:
 فال غٌت لو عن اللُّغة وعلومها يف تصفيِة عقيدتو، وتقويِة ُحجَّتو.

وبدوَّنا = ْتثُو قاصٌر، وثغراتُو كبَتٌة، وُحجَّتو ضعيفٌة، وال يستطيع َصْوَف عقيدتو عن أكدار التَّشبيو، أو 
 التَّعطيل، أو التَّأويل الفاسد، أو سائر االضلرافات األخر .

وقد عقَد ابُن جٍتّّْ ادلعتزيلُّ يف خصاِئِصو بابًا يف ىذا، أمساه: "باٌب فيما يؤمُّْنُو علُم العربيَِّة مَن االعتقاداِت 
يِنيَِّة" قاَؿ يف مطلعِو: "اعلم أفَّ ىذا الباَب من أشرِؼ أبواِب ىذا الِكَتاِب، وأفَّ االنتفاَع بِو ليَس إىل غايٍة  الدّْ

ثْػَلى وال وراَءُه من نػّْهَ 
ُ
ايٍة؛ وذلك أفَّ أْكثَػَر من َضلَّ من أىِل الشَّريَعِة عن القصد فيها، وحاد عن الطَّريِقِة ادل
ا استْهَواُه واسَتَخفَّ حلَمُو َضْعُفو يف ِىِذه اللُّغة الكرمية الشَّريفة، الَّيت ُخوط  الكافَّة ّٔا".  إليها = فِإَّنَّ

قد قصد ّٔذا الكالـ نصرَة مذىبو االعتزايّل، ووظَّفو يف تقِويَِتِو .. إالَّ أفَّ  وعلى الّرغم من أنَّو ػػ ابَن جٍتّّْ ػػ 
 كالَمو يوضُّْح مد  العالقة الَوِشيَجِة بُت علـو اللُّغة وعلم العقيدة.

 
 وكثٌَت من اخلالفات بُت العقاِئِديُّْت وَقَع بسب  تفاوت معرفِة ادلختِلِفُت بعلـو اللُّغٍة. 

ا منشؤىا من تفاُوت الدَّرجات يف علم اللّْساف".قاؿ   الّشنًتيٍتُّ: " وأكثُر اخلالفيَّات يف األدياف، إَّنَّ
 

 وقد استغلَّ أىل االضلراؼ َسعة اللُّغة؛ ليستدلُّوا على اضلرافاهتم ببعض ما َيُسوُغ لغًة.
 )وََكل َم الل ُه ُموَسى َتْكِليًما(ف يقرأ: من ذلك: أفَّ رجاًل طل  من أب عمرو بن العالء أحِد القرَّاء السَّبعة أ

)َوَلم ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا بنص  لفظ اجلاللة! فقاؿ لو: ىبٍت فعلُت ذلك، فما تصنع بقولو:  [461: ]النساء
 . فَػُبهت الرَُّجل.[411: ]األعراؼ وََكل َمُه رَبُُّه(

سبُّو عمَر وسائر الصَّحابة، فزَجرَه السُّلطاُف وأوعده إف عاد، فعاد وقد ذكروا أفَّ خطيًبا شيعيِّا بلَغ السُّلطاَف 
لكن ٔتكر ودىاء، فبينا ىو َيط ، وقد تعرَّض لذكر عمر ػػ رضي اهلل عنو ػػ صرؼ اللَّفظة، وىي شلنوعة من 

العلماء لذلك  الصرؼ للعلمية والعدؿ، وكأنَّو يُلِمُح بذلك إىل أنو ػػ أي عمر ػػ ال عدؿ فيو وال معرفة = ففطن
 ووشو بو إىل السُّلطاف، فأوقع عليو ما أوعد بو.

متُت اللُّغويَُّت الزسلشرّي وابن جٍتّّْ ، تر  أمثلًة كثَتًة مِن استدالالهتم ٔتا  وحُت تطالع تراَث ادلعتزلة، سيما العالَّ
 يسوغ لغًة، على معتقداهتم االعتزاليَّة.
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ُحجَّتك، إذا مل تكن عارفا بأسالي  الكالـ من  ادلذى  ادلستقيم، وتقويةُ  فأَّنَّ لك أيُّها العقديُّ معرفةُ 
 حقيقة ورلاز، ومىت لُحمل الكالـ على احلقيقة؟ ومىت لحمل على آّاز؟

 ال ميكن ٛتل الكالـ على آّاز؛ ألفَّ الفعل[ 461: ]النساء )وََكل َم الل ُه ُموَسى َتْكِليًما(قولو ػػ تعاىل ػػ:  فمثاًل:
ُد لعاملو = رافع الحتماؿ آّاز.  مؤكَّد ٔتصدر، وادلصدر ادلؤكّْ

ْنَساف: كاَلًما، بَِأّي َطرِيق وصل إِلَْيِو. ما مل يُػؤَكَّ  د قَاَؿ الفرَّاُء وثعلُ : "ِإفَّ اْلَعَرب تسمّْى َما توصَّل ِإىَل اإْلِ
ادة. يُػَقاؿ: أَرَاَد فاَلف ِإَراَدة، فَيكوف َحِقيَقة بادلصدر. فإْف أُكّْد بو مل يكن إالَّ حقيقة الكالـ، َوَىَذا كاإلر 

َا يُػَقاؿ: أَرَاَد اجلَِْدار، من غَت ذكر اْلمصدر؛ أِلَ  رَاَدة، َواَل يُػَقاؿ: أَرَاَد اجلَِْداُر َأف يْسقط ِإرَاَدة. َوِإَّنَّ نَُّو رَلاٌز. اإْلِ
 يَقُة اْلَكاَلـ من غَت َواِسطَة".فَلمَّا حقَّق اهللَ َكالَمو ُموَسى بالتكليم، ُعِرؼ أَنَّو َحقِ 

وقاؿ أٛتُد بُن لحِت: "لو قاؿ: وكلَّم اهلل، من غَت أف يؤكَّد بادلصدر .. الحتمل كما قالوا ػػ أي آّاز ػػ فلمَّا 
 قاؿ: تكليًما = سقط الشَّكُّ الَّذي كاف يدُخُل يف الكالـ؛ ألفَّ أفعاؿ آّاز ال تُػؤَكَُّد بذكر ادلصادر".

 أف تعرؼ ىذا وغَتَُه استقالال إالَّ بالتَّمكُّن من لغة العرب؟! كيف لك
 

ا ٔتوقع "ما"  وأَّنَّ لك معرفةُ 
ً
مذىِ  أىِل احلديِث من مذى  ادلعتزلِة يف خلق أفعاِؿ العباد، إذا مل تكن عادل

وقولو ػػ [ 68: ]القصص َلُهُم اْلِخيَ َرُة( )َورَبَُّك َيْخُلُق ُما َيَشاُء َوَيْخَتاُر   َما َكانَ من اإلعراب يف قولو ػػ تعاىل ػػ: 
؟! فتعلم أف أىل السُّنَّة جيعلوَّنا يف األوىل نافيًة، ويف الثَّانية [96: ]الصافات)َواهلل َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن( تعاىل ػػ: 

 موصولًة. وادلعتزلُة يعكسوف.
 

ا باستخدامات الفعل هُتمة الشّْرؾ عن أنبياء اهلل ػػ تعاىل ػ وكيف ميكن لك دفعُ 
ً
ػ قبل البعثة، إذا مل تكن عادل

[ 7: ]الضحى )َوَوَجَدَك َضاًًل فَ َهَدى( )َضلَّ( و)َعاَد( عند العرب؛ لتحمل على أقرّٔا للسَّْياؽ قوَلو ػػ تعاىل ػػ:

، [0ٓ: ]الشعراء)فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوَأنَا ِمَن الض الِّيَن( وقولو ػػ تعاىل ػػ على لساف موسى ػػ صلَّى اهلل عليو وعلى نبيّْنا ػػ: 
)َقِد افْ تَ َريْ َنا َعَلى اهلل َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِفي ِمل ِتُكم بَ ْعَد ِإْذ وقولو ػػ تعاىل ػػ على لساف شعي  ػػ عليو السَّالـ ػػ: 

َها  ؟![98:]األعراف (َنج انَا اهللُ ِمن ْ
 

ـَ َعَلى وكيف لبعيد عن اللُّغة  أف يدفع ُمشِكَل قوؿ النَّبّْ ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػػ: )َخَلَق اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ آَد
 ُصوَرتِِو(! ىل يعود الضَّمَت ألقرب مذكور، أو ألشرؼ مذكور؟!
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تأثَتىا وبياف مواضعها يف الكالـ، و  -وىي أْعَوُص مباحث اللُّغِة  -وكيف ميكن اْسِتْكَناُه حروِؼ ادلعاين 
على معٌت ما قبلها وما بعدىا، وأثر ذلك يف اختالؼ العقائد = إالَّ بالتَّمكُّن من لغة العرب؟! كما يف قولو ػػ 

: ]األنعاـ )َوُهَو الل ُه ِفي الس َماَواِت َوِفي اأْلَْرِض(، وقولو ػػ تعاىل ػػ: [99: ]البقرة )ثُم  اْستَ َوى ِإَلى الس َماِء(تعاىل ػػ: 

قوؿ اجلارية للنَّبّْ ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػػ حُت سأذلا: "أَْيَن اهللُ؟" قالت: " يف السََّماِء "... وغَت ذلك  و [ 1
 كثَت.
 

= ُرِوَ  عنو أنَّو  [479]األعراؼ:  )َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَ َلى(وكيف ميكن فهُم قوِؿ ابن عبَّاس يف قولو ػػ تعاىل ػػ: 
 قالوا نعم لكفروا(؟! فما الفرؽ عند العرب  بُت "نعم" و "بلى" يف اجلواب؟قاؿ: )لو 

 
 إفَّ من الدَّوافع ػػ ادلذكورة ػػ لتدوين علم النَّحو = احملافظَة على صفاء العقيدة من أكدار االضلرافات.

أعراِبّّ يف زماف ُعُمَر ػػ رضي اهلل  فقد ذكَر ابُن األنباريّْ وغَتُه، عن ابن أب ُمَلْيَكَة ػػ رضي اهلل عنو ػػ قاؿ: "قدـ
َن عنو ػػ فقاؿ: "من يُقرُِئٍت ما أنزؿ اهلل على زلمَّد ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػػ فأقرأَُه رجٌل، فقاؿ: )َأفَّ اللََّو بَرِيٌء مِ 

و؟! إف يكن اهلُل برَئ من رسولو اْلُمْشرِِكَُت َوَرُسولِِو( باجَلرّْ يف )رسولِو(! فقاؿ األعراب: أََوَقد برئ اهلل من رسول
= فأنا أبرأُ منو! فبلغ عمَر مقالُة األعرابّْ، فدعاه. فقاؿ: يا أعرابُّ! أتربأ من رسوؿ اهلل ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم 
رَة ػػ؟! قاؿ: يا أمََت ادلؤمنُت! إينّْ قدمُت ادلدينة، وال علم يل بالقرآف، فسألُت من يُقرُِئٍِت فأقرأين َىَذا سو 
برأُ "براءة" فقاؿ )َأفَّ اللََّو بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَُت َوَرُسولِِو( ػػ باجلرّْ ػػ فقلُت: إف يكن اهلُل برَئ من رسولو = فأنا أ

 منو.
)َأن  الل َه فقاؿ عمر ػػ رضي اهلل عنو ػػ: "ليس ىكذا يا أعرابُّ". قاؿ: فكيف ىي يا أمََت ادلؤمنُت؟ فقاؿ: 

 ػػ بالرَّفع ػػ فقاؿ األعرابُّ: "وأنا واهلل أبرأ شلَّا برئ اهلل ورسولُو منُو". [4: ]التوبة اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُه( بَِريٌء ِمنَ 
اهلل ػػ  فأمر عمُر بُن اخلُطَّاب ػػ رضي اهلل عنو ػػ أالَّ يُػْقرَِئ النَّاس إالَّ عاملٌ باللُّغة، وأمر أبا األسود الدَُّؤيلَّ ػػ رٛتوُ 

 وضَع النَّحَو.ف
 
اُبَط القويَّ، والعالقَة الوثيَقَة بُت علـو اللُّغة والعقيدة، وأنَّو ال غٌت لباحٍث يف   ُد لَك الًتَّ ىذا كلُّو وغَته يؤكّْ

 العقيدة عن اللُّغة وعلومها ... واهلل أعلم.
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 وأم ا صاحب الحديث والفقه:
على مراده، وإدراؾ ٚتاليَّات البياف النبويّْ ..  -صلى اهلل عليو وسلَّم  -كالـ النَّبّْ   فأَّنَّ حملدّْث أو فقيو فهمُ 

 إالَّ ّٔا؟! 
 -وبلساَّنا نزؿ القرآف وجاءت السُّنَّة بو  -" فمن جهل ىذا من لساَّنا، يعٍت لساف العرب  قال الش افعي:

فتكلَّف القوؿ يف علمها ..تكلَّف ما جيهل لفظو، ومن تكلَّف ما جهل وما مل يثبتو معرفة، كانت موافقتو 
إذ نظر فيما ال لحيط من حيث ال يعرفو غَت زلمودة، وكاف يف ٗتطئتو غَت معذور،  -إف وافقو  -للصواب 

 علمو بالفرؽ بُت الصواب واخلطأ فيو".
"وأما من وسم امسو باسم العلم والفقو، وىو جاىل للنحو واللُّغة، فحراـ عليو أف يفيت يف  وقال ابن حزم:

إذا دين اهلل بكلمة، وحراـ على ادلسلمُت أف يستفتوه؛ ألنو ال علم لو باللساف الذي خاطبنا اهلل ػ تعاىل ػ بو. و 
 مل يعلمو، فحراـ عليو أف يفيت ٔتا ال يعلم".

إىل أبعد من ذلك، فيقوؿ: "ال جيوز أف يفيَت النَّاَس يف الفقو من كاف عاريا عن  ويذهب أبو بكر الش نترينيُّ 
 النَّْحِو، ومىت فعل ذلك: أخطأ وأث وتَػَعدَّ  وظلم"

 م بلساف قصَت"."من تكلَّم يف الفقو بغَت لغة .. تكلَّ  وقال بعض األئم ة:
صريف حو والتَّ غة والنَّ معرفة اللُّ  اعلم أفَّ ]احملصوؿ[ وغَته: " وقال السيوطيُّ ُمَلخِّطًا كالم الفخر الر ازي في

 ،تها مستحيلٌ األحكاـ بدوف معرفة أدلَّ  ومعرفةُ  .باإلٚتاع ة واجبةٌ رعيَّ ألف معرفة األحكاـ الشَّ  ؛كفاية  فرضُ 
 فإفَّ  ،ومها وارداف بلغة العرب وضلوىم وتصريفهم ،ةنَّ إىل الكتاب والسُّ  راجعةٌ  ةُ واألدلَّ  .اتهمن معرفة أدلَّ  فالبدَّ 
وما يتوقف على  .صريفحو والتَّ على معرفة النَّ  فُ ة تتوقَّ األدلَّ  ومعرفةُ  .ةف العلم باألحكاـ على األدلَّ توقُّ 

 ". صريف واجبةٌ حو والتَّ غة والنَّ اللُّ  فإذف معرفةُ  .فهو واج ٌ  = فللمكلَّ  وىو مقدورٌ ، الواج  ادلطلق
وقد أقاـ الشَّافعيُّ عشرين سنة يف بطوف العرب يتعلَّم اللُّغة؛ حىت صار كالمة لغًة لُحْتجُّ بو، فسئل يف ذلك 

 .فقاؿ: "ما أردتُّ ّٔذا إال استعانًة للفقو"
 نَّة.أي: ظّل عشرين سنة يتبّحر يف اللغة العربية وعلومها؛ ليفقو القرآف والسُّ 

 
 ويّْ .. إالَّ بتعلُّم اللُّغة؟!وأَّنَّ للمحدّْث والفقيو وادلتكلّْم أف يعصم لسانو عن اللَّحن يف احلديث النَّب

 لرجل حلن: "أرشدوا أخاكم فإنَّو قد ضلَّ". -عليه الص الة والس الم  -قال 
احلمار عليو  ة؛ مثلُ يعرؼ العربيَّ ذي ال مثل صاح  احلديث الَّ "مسعت شعبة يقوؿ:  :علّي بن الجعد وقال
 ."ال علف فيها سلالةٌ 
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 ّلقُ عَ فهو كمثل احلمار، تػُ  -حو، أو قاؿ العربية م النَّ من طل  احلديث، ومل يتعلَّ " وقال حماد بن سلمة:
 ."ليس فيها شعَتٌ  عليو سلالةٌ 

 -أخوؼ ما أخاؼ على طال  العلم، إذا مل يعرؼ النَّحو أف يدخل يف ٚتلة قوؿ النَّبّْ  قال األصمعّي:و 
ًدا فليتبوأ مقعده من النَّار". -عليو وسلَّم هلل صلَّى   " من كذب عليَّ متعمّْ
 

حن يف رواية احلديث النَّبويّْ   إفَّ طالَب العلم!   ازَ جَ من أَ و  .. ػػ كاذٌب على النَّبّْ ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّمالالَّ
وغريُ  احلديِث ال يُزيل غرابَػَتو  .. غة والفقواللُّ  يْ ا لعلمَ أف يكوف الرَّاوي جامعً  طَ رَ احلديث بادلعٌت، اشتػَ  روايةَ 

اـ واآلداب ك.. وفهُم مراد النَّبّْ ػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػػ من كالمو؛ الستنباط األح إالَّ من ٘تكَّن من اللُّغة
ضة، وال يربع يف األصوؿمنو، ال بُدَّ لو من اللُّغة   .. وَكِثٌَت من مباحث أصوؿ الفقو = ىي مباحُث لغويَّة زلَّ

 إالَّ بارع يف العربيَّة. عامَّة
 

 أيُّها احملدّْث والفقيو وادلتكلّْم!
وضياع ما تنتمي إليو؛ فإفَّ أكثر لغتك ىي انتماؤؾ، لو فرطت فيها .. النتهى أمرؾ إىل ضياع العمر والفكر، 

 من ضلَّ من أىل العلم عن القصد، وحاد عن الطَّريق .. ىم من ضعفت عندىم ىذه اللُّغة الشَّريفة.
"ما جهل النَّاس، وال اختلفوا إال لًتكهم كالـ العرب، أو قاؿ: لساف العرب، وميلهم إىل  قال الش افعيُّ:

 لساف أرسطاليس".
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 ، وما أستشِعره ْتقي يف نفسي، وما تصنعو اللُّغة يف التَّكوين العلمي.أكتُب لك ما يُمليه عَلي  قلبي وها أنا
 فأقول:

 .فهم الكتاِب والسُّن ةِ  مفتاحاللُّغة هي 
، وبدائع النّْكات، ما ال يُبِصر غَتىم، وىم أقدرُ فإفَّ أ  ىل العربيَّة يبصروف من خفايا ادلعاين، ودقائق الُفهـو

لذلك أقاـ الشَّافعيُّ ؛ النَّاس على فهِم كالـ اللَّو ورسولو، واستجالِء أقرِب ادلعاين إىل مراد اللَّو، ومراد رسولو
 .عشرين سنًة يتعلَّم فنوف العربيَّة

 رُلِماًل ىذا ادلعٌت: "أصحاب العربيَّة جنُّ اإلنس؛ يبصروف ما ال يُبصر غَتىم". -رٛتو اللَّو  -وقد قاؿ 
 
ُب علـو الشَّريعة إالَّ ّٔا، بل لن يًتقَى أحُدىم من كونو متَّبًعا أو مقلّْدا، إىل كونو طالَ  علم، ولن  يفلح ُطالَّ

مشروَع عامل، طادلا ىو بعيٌد عنها = فهي أساس بُنياف الشَّخصيَّة العلميَّة الرَّاسخة القويَّة؛ إذ ال سبيل إىل 
  ّٔا فإيَّاه واجلرأَة عليهما.ل، فمن كاف جاىالفهم القرآف والسُّنَّة إالَّ ىذا السَّبي

 ،ةهوا يف العربيَّ وتفقَّ  ،ةنَّ وا يف السُّ هُ : فتفقَّ : " أما بعدُ ػػ رضي اهلل عنوػػ  إىل أب موسى األشعريّْ  كت  عمرُ 
 ".و عربّّ وا القرآف، فإنَّ وأعربُ 

إليو؛  اجُ تَ ما لحُ  ة، جيمعُ ريعَ ة وفقو الشَّ من فقو العربيَّ  ػػ رضي اهلل عنوػػ  ذي أمر بو عمرُ وىذا الَّ  " قال ابُن تيمية:
 ".أعمالو ة ىو فقوُ نَّ السُّ  ريق إىل فقو أقوالو، وفقوُ ة ىو الطَّ ، ففقو العربيَّ وأعماؿٌ  ين فيو أقواؿٌ ألف الدّْ 

 -ة بو نَّ وجاءت السُّ  ،ا نزؿ القرآفوبلساَّنِ  -العرب  ساَّنا، يعٍت لسافَ " فمن جهل ىذا من لّْ  :قال الش افعي
و كانت موافقتُ   = يُػْثِبْتُو َمْعرَِفةٌ  وما مل ف ما جهلومن تكلَّ  َما جَيَْهُل َلْفظَُو، تكلَّف .. يف علمها القوؿَ  فَ فتكلَّ 
يط إذ نظر فيما ال لحُ  ؛معذور زلمودة، وكاف يف ٗتطئتو غَتُ  من حيث ال يعرفو غَتَ  -إف وافقو  -واب للصَّ 
 واب واخلطإ فيو".ُت الصَّ و بالفرؽ بعلمُ 

نوا أعيتهم أف يتمكَّ ! أقوؿ: وواعجبا دلن َيطئوف األئمة ويتعقبوَّنم، وىم بعُد مل لحصلوا اآللة اليت ّٔا يفهموف
اس عنوة إىل ة، وقادوا النَّ نَّ ة اإلسالـ للقرآف والسُّ هـو أئمَّ اس فُ س، فأفسدوا على النَّ منها؛ تعجَّال منهم للًتؤُّ 

 مُت! ة اإلسالـ ادلتقدّْ أئمَّ  نَ ٘تكُّ  نوا ػ أيضا ػ من اآللةِ فهـو من قلدوىم! شلن مل يتمكَّ فهومهم، أو 
"وأما من وسم امسو باسم العلم والفقو، وىو جاىل للنحو واللُّغة، فحراـ عليو أف يفيت يف  قال ابُن حزم:

الذي خاطبنا اهلل ػ تعاىل ػ بو. وإذا  دين اهلل بكلمة، وحراـ على ادلسلمُت أف يستفتوه؛ ألنو ال علم لو باللساف
 مل يعلمو، فحراـ عليو أف يفيت ٔتا ال يعلم".
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، ة فرضٌ نَّ الكتاب والسِّ  فهمَ  ، فإفَّ واج ٌ  ها فرضٌ ين، ومعرفتَ ة من الدّْ غة العربيَّ نفس اللُّ  "إفَّ  تيمية: وقال ابنُ 
 ". بو فهو واج ٌ الَّ إ الواج ُ  ة، وما ال يتمُّ غة العربيَّ بفهم اللُّ  إالَّ فهم وال يُ 

م يف : أف ال يتكلَّ أحدهماا أمراف:  وفروعً م فيها أصواًل ريعة وادلتكلّْ اظر يف الشَّ " على النَّ  :اطبيُّ وقال الش  
ا فيو مبالغ العرب، أو مبالغ ا بلساف العرب، بالغً يف كونو عارفً  ا، أو كالعربّْ عربيِّ   يكوفَ شيء من ذلك حىتَّ 

 األئمَّ 
ُ
اء ومن أشبههم وداناىم، وليس ادلراد أف يكوف حافظا  والفرَّ  كاخلليل وسيبويو والكسائيّْ   ،مُتتقدّْ ة ادل

موف من علماء وبذلك امتاز ادلتقدّْ  .ا يف اجلملةو عربيِّ ا ادلراد أف يصَت فهمُ ا كجمعهم؛ وإَّنَّ كحفظهم، وجامعً 
و يف فهم فحسبُ  .. ة، فإف مل يبلغ ذلكأئمَّ   صارواإذ ّٔذا ادلعٌت أخذوا أنفسهم حىتَّ  ؛رينة على ادلتأخّْ العربيَّ 

 و بفهمو دوف أف يسأؿ فيو أىل العلم بو".، وال لُحَسُّْن ظنَّ معاين القرآف التقليدُ 
 

صانًعا  تكوفَ = فلن  اَج صنعتو كلَّوتنعة، وُحْزت نبت لصاح  صَ ىَ لو ذَ قاٍض بأن ك إن  العقَل المستقيَم 
، وكاف لك نتاٌج كنتاجو = حينئذ رُ كّْ فَ ُل، والعقليَُّة الَّيت ّٔا يػُ مَ عْ الَّيت ّٔا يػَ  اآللةُ توافرت لديك  إذا إالَّ .. قطُّ 
 ِة العلِم.. وكذلك احلَاُؿ يف َصنػْعَ مثَلو تصَتُ 

 اظرُ النَّ َو  فلن يعدُ ا، وإالَّ وَّنُ وفنُ  غةُ آلة الفهم = وىي اللُّ  رِ ؿ ػ إال بتوافُ ة ػ استقاًل نَّ فال سبيل إىل  فهم القرآف والسُّ 
 ا!بعً تَّ فمُ  :ىا، وإف ترقَّ دً و مقلّْ فيهما كونَ 

 
 اللُّغة هي بناء طالب العلم الن اجح.

 وال تُفسَّر قلَُّة العلم مع كثرة موارِِدِه، إالَّ بعدـ ادلعرفة بلغة العرب. 
العرب .. فسيبقى كحاِمل ادلاء فلو افًتضنا أفَّ رجاًل حفظ القرآف بقراءاتو، والسُّنَّة برواياهتا، وال علم لو بلغة 

 فوؽ ظهره، والعطُش يقتلو، وكالطَّائر يرـو الطََّت وال َجَناح لحملو.
قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل ػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػ يقوؿ:  -عنو هلل رضي  -عن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص 

ا، إفَّ اهلل ال يقبض العلم انِتزاًعا ينتزُعُو من النَّاس، ولكن يق»
ً
بض العلم بقبض العلماء، حىتَّ إذا مل يًتؾ عادل

ذ النَّاس رءوًسا ُجهَّااًل، فُسِئلوا فأفْػَتوا بغَت علم، فضلوا وأضلوا  «.اٗتَّ
 

"ما جهل النَّاس، وال اختلفوا إال لًتكهم كالـ العرب، أو قاؿ: لساَف العرب، وميلهم إىل  قال الشافعي:
 لساف أرسطاليس".
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"وقد وجدتُّ السَّلف قبل الشَّاِفِعيّْ أشاروا إىل ما أشار إليو = من أفَّ سبَ  االبتداع،  َعقًِّبا:قال الّسيوطيُّ مُ 
 اجلهُل بلساف العرب".

أفَّ الطَّاِل  الَّذي يبدأ ُسلَّم التَّدرُِّج الِعْلميّْ بغَت اللُّغة وفنوَّنا، لن يصل إىل ما يصبوا إليو،  وتوضيح ذلك:
رَ  َر ما ُعمّْ نوٌح؛ ألنو فاقٌد آللة الفهم، فيجد الطَّريق سهاًل يف أوَّلو، فإذا قطع شوطًا استوحشو؛  ولو ُعمّْ

لُوعورتو، فيقعد عن السََّت؛ لصعوبتو، ويبقى كلُّ ما حصَّلو من معارؼ = ما ىو إال ثقافة عامَّة، قلَّد فيها 
 غَتَه .. فيظلُّ أبد الدَّىر مقلًّْدا، يتقلَّ  على موائد اآلخرين.

 
عاصرة. فإذا حاوؿ النُّهوض بنفسو إىل َمَصاؼّْ ادلتقدمُت، وفتح كتابًا  واألنكى من ذلك:

ُ
أنَّو سيَظلُّ أسََت ادل

ا ُكتبت بلغة غَِت لغتو،  من كتبهم ليقرأُه؛ حرصا منو على ٖتصيل ادللكة العلميَّة = حاؿ بينو وبينها أَّنَّ
مغِلًقا كتابَو، غَت ُمكلٍّْف نفَسو عناَء السُّؤاؿ عمَّا استعَصى وصيغت بعبارة غَت مألوفة لو! فَتجُع الَقْهَقر ، 

نَػَها من آلة الفهم.عليو، فضاًل عن أ  ف مُيَكّْ
فمثل ىذا الَّذي بدأ حياتو العلميَّة )بادلقلوب كما يقولوف( = ال بُدَّ وْتكم الطَّبع أنو ميشي إىل الوراء؛  

 قليُد، وال لُحَسُّْن ظنَّو بفهمو دوف أف يسأؿ فيو أىَل العلم بو.فحْسُبو يف فهم معاين القرآف والسُّنَّة التَّ 
 

)كفعل اإلمام يف حُت أفَّ الطَّال  الَّذي احتَػرـَ لغَة العلم، وبدأ حياتو العلميَّة عاكًفا على اللُّغة وفنوَّنا 
ُسًسا عظيمة، يستطيع أف يبٍت زلاوال سرَب أغوارىا = قد قطع شوطا كبَتا، وأقاـ أُ  (-رحمه الل ه  -الُمط ِلِبّي 

عليها أعظم األبنية، فيسُهل عليو بعد ذلك ٖتصيُل بقيَّة العلـو يف ُيسر وسهولة؛ ألنَّو قد ٘تكَّن من اآللة اليت 
 ٘تكَّن منها األئمَّة ادلتقدّْموف .. فما فسَّروا القرآف والسُّنَّة إال ٔتا ُعلُّْموه من لغة العرب.

ا مستودع أسرار القرآف والسُّنَّة، ُٗتَبُّْئ يف حروفها فاللُّغة أداٌة للفهم و  الفكر، وليست رلرَّد أداة تواصل .. إَّنَّ
 وكلماهتا وُٚتلها سرَّ إعجاز البياف الرَّبَّاينّْ، والبياف النَّبِويّْ.

 ه؟! أال تر ! كيف َعِلم ابُن عبَّاس تأويل القرآف، والنَّبُّ ػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػ مل يفسّْر 
ا اللُّغة اليت ارتضع لباَّنا طفاًل، وترَّبَّ يف َحْجرِىا صبيِّا، وارتو  من معينها شابِّا، وعاش عليها كهال، ومات  إَّنَّ

 وذِلًا ّٔا شيًخا.
 وسؤاالُت نافِع بن األزرؽ خَُت شاىد على ذلك. وقد ذكرىا ابُن األنباريّْ يف"اإليضاح"، وغَتُه يف غَتِه.

يء من القرآف فيقوؿ فيو كذا وكذا، سأؿ عن الشَّ اس يُ عبَّ  مسعنا ابنَ " :ويوسف بن مهرافسعيد بن جبَت قاؿ 
 ."أما مسعتم قوؿ الشاعر يقوؿ فيو كذا وكذا
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 :النحل[ ( ژ  ڑ ڈژ) أنَّو سأؿ وىو على ادلنرب عن معٌت قولو ػ تعاىل ػ -رضي اهلل عنو  -وعن ُعمر 

 عندىم ىو: التَّنقُُّص". فأخربه رجٌل من ىذيل أفَّ التَّخوُّؼ  ]74
فإف أنت ٘تكَّنت من اآللة اليت ٘تكَّنوا منها: كنت قادرا على أف تفكّْر بعقلهم، وتتكلَّم بلساَّنم، ورٔتا زوَّرت 

 يف نفسك تأويَل آية أو شرَح حديث، فيوافق ما زوَّرتَو ما كتبوه.
 

 ا، فهي ُسلَّم االرتقاء لعلـو الشَّريعة ٚتعاء.فكلُّ العلـو مفتقرٌة إىل العربيَِّة، وال غٌت لعلم عنه وأيضا:
َّّنم ال جيَِدوف ِعْلًما من الُعلـو اإِلسالمّيو، ِفْقِهها وكالِمها، وِعْلَمي تفسَتِىا وأخبارِىا، " إ قال الز مخشريُّ:

بواب ُأصوؿ الفقو ويَػَرْوَف الكالـَ يف ُمعظم أ، إالَّ وافتقارُه إىل العربّية بُّتٌ ال يُْدفع، ومكشوٌؼ ال يتقّنع
ومسائلها، مبنيِّا على علم اإلعراب، والتفاسَت مشحونة بالروايات عن ِسيبَػَوْيو واألخَفش والكسائي والَفرّاء، 

بأىداب  وغَتىم من النحوّيُت البصرّيُت والكوفّيُت، واالستظهار يف مآِخِذ النُّصوص بأقاويِلهم، والتشبُّث
 َفْسرِىم وتأويِلِهم".

"إّف الِعْلم بلغة العرب واجٌ  على كل متعلٍّْق من الِعْلم بالقرآِف والسنِة والُفتيا بسب ،  فارس:ويقول ابن 
عربّّ.  -صلى اهلل عليو وسلم- ال َغناَء بأحد منهم عنو. وذلك أّف القرآف نازٌِؿ بلغة العرِب، ورسوُؿ اهلل ىتَّ ح

كلمة   من كلّْ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ة رسوؿ اهلل وما يف سنَّ  -جّل وعزّ -فَمن أراد معرفة ما يف كتاب اهلل 
ا" = أو نْظم عجي ٍ  ،غريبةٍ   .مل جيد من العْلم باللغة بُدِّ

أفَّ ٘تكَُّنك من لغة العرب .. يقصّْر لك عمر طل  العلم جدا؛ ألفَّ لغتك حينئذ ستكوف   أضف إلى ذلك:
ٍء يف مطالعة ما كتبوه، وال بتع  يف فهم ما قالوه، كلغة أسالفك شلَّن دوَّنوا العلم وحفظوه، فلن تشعر بعنا

وسُتدمُن النَّظر يف تراثهم، وسُتدَفع َرغما عنك إىل عاَلمهم، ويصع  عليك التَّلذُّذ ٔتن دوَّنم. فيزىد مسُعك 
 وبصُرؾ غاية الزُّىد يف غَتىم، إالَّ فيمن سار على طريقتهم.
 مساوّي، وغَتؾ الذي مل يسلك طريقك يف عامل وحينها: ستعيش حقيقة العلم، وستكوف أنت يف عامل

 أرضّي. 
إذا وصلت إىل ىذه ادلرحلة: فاعلم أنَّك قد وضعت قدمك على الطَّريق السَِّوّي للعلم، فتُػْقِبل ادلعارُؼ عليك 

 تتبخًُت أماـ عينيك وأنت العاشق الوذلاف النَِّهم ... فيا ذلا من لذَّة يعجز البياف عن وصفها.
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 اللُّغُة ُتكِسُب طالَب العلم َسعة في األُفِق وانفتاًحا في الِفْكر.
واللَّفظ العربُّ، سيما ألفاظ القرآف والسُّنَّة = لَحَتِمل معاٍف واسعًة  واسعٌة، وال لحيط ّٔا إال نبّّ. ذلك أف اللُّغةَ 
 َسعَة اللُّغة.

كثرُىا ألفاظًا ... وال نعلمو لحيط ّتميع علمو إنساٌف "لساُف العرب أوسُع األلسنة مذىًبا، وأ قال الش افعيُّ:
غَُت نبي. ولكنَّو ال يذى  منو شيء على عامَّتو حىت ال يكوف موجودا فيها من يعرفو ... والعلم بو عند 

ال نعلم رجال ٚتع السُّنن فلم يذى  منها عليو شيء، فإذا ُٚتع  كالعلم بالسُّنَّة عند أىل العلم ..العرب،  
علُم عامَّة أىل العلم ّٔا أتى على السُّنن، وإذا فُػرّْؽ كلُّ واحد منهم ذى  عليو الشيء منها، ث كاف ما 
ذى  عليو منها موجودا عند غَته شلَّن كاف يف طبقتو وأىل علمو ... وىكذا لساف العرب عند خاصَّتها 

ال امَّتها، ال يذى  منو شيء عليها، وال يُْطَلُ  عند غَتىا، وال يعلمو إال من نقلو عنها، وال َيْشرَُكَها فيو إوع
 ومن قَِبَلُو منها فهو من أىل لساَّنا".من اتَّبعها يف تعلُّمو منها. 

َفأْحسن،  ػػ تَػَعاىَل  اهلل َرَٛتوػػ قد قَاَؿ الشَّاِفِعي : " ، حيث قاؿأبو منصور األزهريُّ وما أجمل ما علق به 
، ودّؿ سياُؽ بَػَيانو ِفيَما ذَكْرنَاُه َعنُو آنِفا على أّف تعلُّم اْلَعَربيَّة الَّيِت َّٔا  = اَوِفيَمامل نذكرُه إجيازً  ،وأوضح فبُتَّ

على اخلاّصة الَّيِت فرٌض على عاّمة اْلُمسلمُت، وأّف  = رِي الصَّاَلة من تنزيٍل وذكرٍ يُتوصَّل ِإىَل تعلم َما بِِو ٕتْ 
االجتهاَد يف تعلُّم ِلَساف اْلَعَرب ولغاهتا، الَّيِت َّٔا َ٘تاـ التوصُّل  ،تقـو بكفاية اْلَعامَّة ِفيَما لَحَْتاُجوَف ِإلَْيِو لدينهم

أْلَْلَفاظ الغريبِة ِإىَل معرَفة َما يف اْلكتاب َوالّسَنن واآْلثَار، وأقاويل ادلفسّْرين من الّصحابة َوالتَّابِِعَُت، من ا
فإن  من جهل َسَعة ِلَسان اْلَعَرب وََكثْ َرة ألفاظها، وافتنانها ِفي مذاهبها، َجِهل ُجَمل  ،وادلخاطبات اْلَعَربيَّة

اِخَلة اْلكتاب علم ، َومن َعلمها ووَقف على مذاىبها، وفهَم َما تأوَّلو أىل التػَّْفِسَت ِفيَها، زَاَلت َعنُو الشَُّبو الدَّ
 ".ى َمن َجِهل لساََّنا من َذوي اأْلَْىَواء والِبدععل

ن مضى ا شلَّ ا. َوَما بلغنا أّف أحدً َحرِيّّ أف يكوف صحيحً  وىذا كالـٌ يف ]الصَّاحّب[: " وقال أحمد ابن فارس
 ".اهَ غة كلّْ اللُّ  ْفظَ عى حِ ادَّ 

 وىم أرباُب الفصاحة ػػػػ بعُض األلفاظ العربيَّة.وىؤالء أصحاب النَّبّْ ػػػ صلَّى اهلل عليو وسلَّم ػػػ خفي عليهم ػػػػ 
ذو القلب  قلنا يا رسوؿ اهلل. من خَت الناس؟ قاؿ:»أنو قاؿ:  -رضي اهلل عنهما  -عن عبد اهلل بن عمر ف

؟ قاؿ: المخموم، واللسان الصادق "هو الت قي ، قلنا: قد عرفنا اللساَف الصادؽ، فما ذو القل  ادلخمـو
 ".إثم فيه وًل حسدالن قي الذي ًل 

"معٌت: " ػػ وىم أرباُب الفصاحة، وأبناء أُمّْها وأبيهاػػ خفي عليهم  فتأم ل:  .ذو القل  ادلخمـو
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َفَما  .، فَػَقاَؿ: ىذه الَفاِكَهُة َقد َعَرفَناَىا[14]عبس  (َوفَاِكَهًة َوأَبّاً ) قَػَرَأ َعَلى ادلِنرَبِ  :اخَلطَّاب نُ ُعَمر بوىذا الفاروُؽ 
؟ ُثَّ َرَجَع ِإىَل نَػْفِسِو فَػَقاَؿ: ِإفَّ َىَذا ذَلَُو ال  َكَلُف يَا ُعَمُر!اأَلبُّ
 [41مرمي ] (اَوَحَنانً )و [16احلاقة ] (ِغْسِلُتٍ ) أَربَػًعا: الَّ ُكلُّ الُقْرآِف َأْعَلُمُو إوابن عبَّاس حرب األُمَّة وَترٚتاف القرآف يقوؿ:  

 .[9الكهف ] (َوالرَِّقيمِ )و [77ىود ] (أَوَّاهٌ )و
نَػَنا َوبَػُْتَ قَػْوِمَنا بِاحلَْقّْ )َما ُكْنت أَدرِي َما َقولُُو: ويقوؿ:  َحىتَّ مَسعُت قَػْوَؿ بِنِت ِذي يَزَِف:  [89األعراؼ ] (َربػََّنا افْػَتْح بَػيػْ

 ُأَخاِصَمَك. أي:"تَػَعاَؿ أُفَاِٖتََك " 
 .أَظُنُُّو الزَّقُّوـَ  َلِكٍتّْ ! وَ سلُتُ غَما أَْدرِي ما الويقوؿ: "
. فَػَقاَؿ َأَحُدمُهَا: أَنَا َفَطرتُػَها .َحىتَّ أتاين َأعرَابِيَّاِف ََيَْتِصَماِف يف بِئرٍ  ،اتِ وَ مَ ُكنُت اَل أَدرِي َما فَاِطر السَّ ويقوُؿ:  
 وغَت ذلك كثَت....  وىو احلرب فقيو الدّْين، وإماـ التَّأويل! ابْػَتَدأْتُػَها.أي: 

العرب ومعانيها! فهؤال الفصحاُء األقحاُح، مع ٘تكُّنهم من لغة العرب = إال أَّنم خفي عليهم بعض ألفاظ 
 فكيف ٔتن بعدىم؟!
ل اآلراء ادلبنيَّة على فُػُهـو صحيحة، ِبَرَحابَِة صدر وَسَعة أُفق؛ سع أُفُػُقو، وانفتح فكرُه، وتقبَّ فمن علم ذلك: اتُّ 

،  واحتماؿ اللَّفظ العربّْ لتأويالت متعددة. لعلمو بكثرة مسالك الُفُهـو
رُِقيّّ يف أخالقو، ورقٌَّة يف ِطباعو، واعتداٌؿ يف مدِحِو، وإنصاٌؼ يف قدِحِو، وإنزاُؿ كلي  وأثرها الت ربَويٌّ عليه:

 نزلَتو، من غَت زيادة وال نقصاف.م
 "من تعلم اللُّغة رؽَّ طبُعو". قال الش افعيُّ:

نبوع كاليُ   =  ِ ادلناقِ  أنواعِ  وسائرِ  واء على ادلروءةِ تِ حْ وااِل  ،ائلإلحراز الفضَ ػػ اللُّغة ػػ ىي  ُثَّ " الث عالبيُّ:وقال 
 "ارللنَّ  ندوالزّ  ،للماء
 

 اللُّغُة هي الس بيل إلى صدِّ هْجمات أعداء الدين.
ين يئسوا أف ينزعوا قدِسيَّة القرآف والسُّنَّة من  جدو  من الطعن قلوب ادلسلمُت، وأيقنوا أف الَّ  إفَّ أعداء الدّْ
 فيهما؛ ألف قدسيَتهما يف قلوب ادلسلمُت أقو  من كيدىم. 

فأظهروا الرباءة كاحَلَمل الوديع، وجعلوا ميكروف مكر الثعال ؛ ليهدموا القرآف والسُّنَّة يف قلوب ادلسلمُت، 
 سّْنُت، وىم جينوف حصاده اآلف.فإتهوا إتاىا خبيثا خفيا = زرعوا بذرتو منذ عشرات ال

ـُ اللُّغة الَّيت ىي أصُل القرآف والسُّنَّة، ؤّا يفهماف، فبدأوا أوالِّ باسِتهَجاف الُفصحى، وهذا التوّجُه:  ىو ىد
هوا إىل اإلقالؿ منها، وخلطها بالعامّْيَّة، ثَّ إتهوا إىل تعري  العامّْيَّة )على غرار ش رعنة ثَّ دلَّا أفَلُحوا: إتَّ
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الفسق والفجور( ث خلطوىا بلغة العجم. وقلَّلوا من شأف ُمَعلّْم العربيَّة، ورفعوا شأف ُمَعلّْم لغة العجم العقيمة، 
! ... وىكذا  رِّغت ف ُ "وزَلَوا تدريس اللُّغة العربيَّة يف ادلراحل التَّعليميَّة، اللَّهم إال فُتاتًا يسَتا ال يروي ُغالِّ

 .أبو فهر كما قاؿ شيُخ العربيَّة   "األجيال من ثقافتها
 

َُفرََّغة من ثقافتها، فصادفت قلًبا خالًيا 
ث طرحوا الشُّبهات اليت هتدـ القرآف والسُّنَّة يف قلوب تلك األجياؿ ادل

من نُّور البصَتة والعلم والفهم، فتمكَّنت وشبَّت وترعرعت وشاَخت وأصلبت = حىتَّ صرنا بعد أف كانوا 
ُرونا شب رُىا ضلُن إليهم ... وأحلد ىذا، وتزندؽ ذلك ... وىكذا؛ ألنو ال عاصم ذلم مّْن علم يصدّْ هاهِتم، نصدّْ
 أو معرفة.

يف حُت أف تلك الشُُّبهات حينما كانت ُتْطرُح قدميا = كاف ينربي ذلا صغار الطُّالب، آتُت على بنياَّنا من 
 نَّة.القواعد، استقالال؛ لتمكُّنهم من آالت فهم القرآف والسُّ 

فعلينا َأف صلتهَد يف تعلُّم َما يُتوصَّل : "موضًحا أهمي ة اللٌّغة في مواجهة الشٌّبهات قال أبو منصور األزهريُّ 
لتنتفَي َعن ا بتعلمو ِإىَل معرَفة ضروب خطاب اْلكتاب، ثَّ السُّنن ادلبيّْنة جلمل التػَّْنزِيل، ادلوّضحة للتأويل؛ 

، ثَّ على ُرُءوس َذوي اأْلَْىَواء والِبدَع، الَّذين من ُرَؤَساء أهل الز ْيغ واإللحاد الشبهُة الداخلُة على كثير
م العجمّيِة دوَف معرفٍة ثاقبة، هِ تِ نَ كْ بلَ  ػ جّل وعزّ ػ تأوَّلوا بآرائهم ادلدخولة فأخطئوا، وتكلَّموا يف كتاب اهلل 

 "فضلُّوا وأضلُّوا.
َومن َعلمها ووَقف على مذاىبها، وفهَم َما تأوَّلو أىل التػَّْفِسَت ِفيَها، زَاَلت َعنُو  " وقاَل في موضع آخر:

اِخَلة على َمن َجِهل لساََّنا من َذوي اأْلَْىَواء والِبدع  ".الشَُّبو الدَّ
 ... لكنْ ، ال بدَّ منوىذا حسٌن وٚتيٌل، و .. اإلسالـ!  أئمَّة نتاج فكرسأتناوؿ ردَّىا من  وًل تقل:

ما كتبوه لن يكوف دائًما مسَتحضرا لديك، وال ىو يف الغال  بُت يديك، فَتَتكلَّف الرُّجوع إليو، ويتأخَّر  
 بياُنك، وتأخَت البياِف عن وقت احلاجة مضرّّ غالًبا.

ا ُتْطرَُح شبها أضف إلى ذلك إذا  ها إالَّ لياجلواب ع فلن تتمكَّن من! ٍت مل تطرْح من قبل )وىي تافهٌة(أنَّو رٔتَّ
هم، وتتكلَّم ٘تكَّنت من لُّغِة العرب وأساليِ  كالمهم كما كاف أئمَُّة اإلسالـ األقدموف = فتجي  بعقل

 .فقٌر يف التكوين العلميّْ عقوذلم =  اجِ تَ نِ بِ ؛ إذ االكتفاء بلساَّنم إذابُِغتَّ 
العربيَّة؟ ودلاذا ارتفعوا واضلطْطنا، وَعَلو  ذلذا الذي ذكرتُو، يتبُتَّ لك دلاذا كاف السَّلُف يُػَربُّوف أوالدىم على تعلُّم

 وتسفَّلنا.
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ػػ ا دً زلمَّ  وُ ولَ رسُ   َّ أحَ  ػػ تعاىلػػ اهلل  من أح َّ  إفَّ فَ ]فقو اللُّغة، وأسرار العربية[: "  وأختم بما افتتح به الثُّعالبيُّ 
ة اليت ّٔا نزؿ يَّ ومن أح َّ العرب أح َّ العربِ  ،أح َّ العربَ  سوؿ العربَّ ومن أح َّ الرَّ  ػػ مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ 
ومن  ،وصرؼ مهَّتو إليها ،ر عليهاابَ وثَ  ،ومن أح َّ العربية ُعٍَت ّٔا ،والعرب مِ جَ العَ  لِ على أفضَ  ، ِ تُ الكُ  أفضلُ 

 ػػ ماهلل عليو وسلَّ ى صلَّ ػػ ا دً زلمَّ  اعتقد أفَّ  = فيو ةٍ يرَ رِ سَ  حسنَ  وآتاهُ  ،وشرح صدره لإلمياف ،ىداه اهلل لإلسالـ
على  واإلقبالُ  واأللسنة. غاتِ اللُّ  خيرُ  ةَ والعربي   ،األمم خَتُ  والعربَ  ،ادللل خَتُ  واإلسالـَ  ،لِ سُ الرُّ  خَتُ 

 ".والمعادِ  إصالح المعاشِ  وسببُ  ،ينفي الدِّ  هِ قُّ فَ الت    احُ تَ فْ ومِ  ،العلم إذ هي أداةُ  ؛انةيَ ا من الدِّ هَ مِ هُّ فَ ت َ 
 

ا، ا واعيً ي؛ علَّها تصادؼ قلبً قلمِ  ادِ دَ مِ  لَ بْ قلب، قػَ  اءِ مَ دِ ىذه خطوط عريضة، أَُسطّْرىا بِ  العلم!فيا طالب 
 .ادلَزوَّرةفنشهَد انتفاضًة علميًَّة مؤصَّلة، على الطَّفرة الثَّقافيَّة 

... واحلمُد هلل  تنهض وتصعد تك األوىل على طريق العلمواجعلها قضيَّ وتسعد،  ُٖتًْـت هاحًتماىذه لَُغُتك. 
 ربّْ العادلَُت أوَّاًل وآخرًا وظاىرًا وباطًنا.

 .بيل الرَّشادِي إىل سَاهلادِ هُوهو وحدَ دِصْواهلل من وراء القَ

 إسالم بن نصر األزهري

 


