بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمه ،حيث هدانا لإلسالم ،ووفقنا لتعلم أحكام دينه الذي أكمله
على أكمل التمام ،وأشهد أن ال إله إال اهلل الواحد األحد الفرد السالم ،وأشهد أن نبينا حممداً
عبده ورسوله سيد ولد آدم وأفضل األنام ،صلى اهلل عليه وسلم ،وزاده رفعة وإنعام .أما بعد:
فتعلم اللغات غري العربية من قِبَل العرب ،وختطاب بعض العرب هبا ،ووجود اللغات غري العربية
يف كثري من األمور اليت يتعامل هبا الناس ،كما يف التجارة ،والسياحة ،وحنو ذلك ،كل ذلك
وغريه جعلين أقف طويالً يف التفكري يف كتابة بعض املسائل اليت تدور حاجيات الناس حوهلا،
فعزمت متوكالً على اهلل أن أقوم بدراسة فقهية لتلك املسائل اليت تكلم عنها العلماء املعاصرون
بالفتوى ،ولكن ال أعرف أن أحداً أفردها بدارسة فقهية تأصيلية؛ لذلك ذكرهتا حتت عنوان"
األحكام الفقهية املتعلقة بغري اللغة العربية".
أسأل اهلل بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن يبارك يف هذا اجلهد املتواضع ،وأن يعفو عن
املبسط من خري فهو من توفيقه سبحانه ،وما فيه من خطأ فهو
تقصريي ،فما يف هذا البحث َّ
مين .واحلمد هلل رب العاملني.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تلخصت دوافع االختيار لهذا الموضوع فيما يلي :
 1ـ أمهية املوضوع ،وعظيم الفائدة العلمية املرتتبة على حبثه؛ لتعلقه بلغة التخاطب اليت ال غىن

للناس عنها.
 2ـ أ َّن حبث األحكام الفقهية املتعلقة باللغة غري العربية إثراء للمكتبة اإلسالمية ،ومن مث ميكن
الرجوع إليه يف أي وقت؛ ألخذ الفائدة ،أو الوقوف على احلكم الشرعي ملسألة ما.
 3ـ يـُ َعد هذا املوضوع من املواضيع اجلديدة ،فال يوجد حبث فقهي ـ حسب علمي ـ ـ انفرد
مبناقشة األحكام الفقهية املتعلقة بغري اللغة العربية.
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الدراسات السابقة

هناك بعض المراجع التي تناولت بعض المسائل التي لها عالقة قريبة من الموضوع ومنها:
 1ـ جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد.

 2ـ موسوعة البحوث واملقاالت العلمية ،مجع وإعداد الباحث يف القرآن والسنة علي ابن
نايف الشحود.

 3ـ جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة الصادرة عن اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
 4ـ جملة البيان الصادرة عن املنتدى اإلسالمي.
 5ـ التحديات اليت تواجه اللغة العربية ودور القرآن الكرمي يف التصدي هلا ،د /رياض حممود
قاسم ،و أ /عبداحلميد الفراين.

 6ـ عناية املسلمني باللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي ،أ .د .سليمان بن إبراهيم العايد.

خطة البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد  ،وفصلني ،وخامتة ،وفهارس .
مقدمة البحث :تشمل أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،
ومنهجه.

التمهيد ،وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول  :يف اللغة العربية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول  :فضل اللغة العربية.
املطلب الثاين  :حكم تعلم اللغة العربية.
املبحث الثاين  :حكم تعلم اللغة غري العربية.
املبحث الثالث  :إدارج اللغة غري العربية يف مناهج التعليم.

الفصل األول  :أحكام متعلقة بالعبادات ،وفيه خمسة مباحث:
املبحث األول  :األذان بغري اللغة العربية.
املبحث الثاين  :تكبريات الصالة بغري اللغة العربية.
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املبحث الثالث  :قراءة القرآن بغري اللغة العربية.
املبحث الرابع  :خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية.
املبحث اخلامس  :الصالة باملالبس املكتوب فيها غري اللغة العربية.

الفصل الثاني  :أحكام العقود ،والتسمية بغير اللغة العربية ،وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول  :إجراء عقد النكاح بغري اللغة العربية.
املبحث الثاين  :إجراء غري عقد النكاح بغري اللغة العربية.
املبحث الثالث  :تسمية األوالد ،والفنادق ،واحملالت التجارية بغري اللغة العربية.

الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.

الفهارس  :وتشتمل على سبعة فهارس :

 1ـ فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ورودها يف املصحف الشريف .
 2ـ فهرس األحاديث النبوية مرتبة حسب احلروف اهلجائية .
 3ـ فهرس اآلثار .
 4ـ فهرس األعالم .
 5ـ فهرس الكلمات الغريبة .
 6ـ ثبت املراجع .
 7ـ فهرس املوضوعات .

منهج البحث

يتضح منهج البحث فيما يلي :
1ـ ـ مجع املادة العلمية من مصادرها وتصنيفها حسب خطة البحث .
2ـ ـ تصوير املسألة املراد حبثها قبل بيان حكمها إذا ظهر يل عدم وضوحها للقارئ؛ ليتضح
املقصود من دراستها .
 3ـ إذا كانت املسألة متفقاً عليها ،أذكر حكمها،ودليله،مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة.
 4ـ إذا كانت املسألة خمتلفاً فيها ،فإين أدرسها دراسة فقهية مقارنة ببيان أقوال العلماء فيها،
وأدلتهم ،ومناقشة ما يرد على أقواهلم ،مع بيان القول الراجح ،وسبب ترجيحه.
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 5ـ عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية ،مع كتابتها بالرسم العثماين.
 6ـ ختريج األحاديث النبوية ،فإن كان احلديث يف الصحيحني ،أو يف أحدمها اكتفيت بذلك،
وإن مل يكن ،فأخرجه من مظانه من كتب احلديث األخرى ،وأبني درجته معتمداً على الكتب
اليت تعىن بذلك .
 7ـ ألتزم بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط .
 9ـ خامتة للبحث ،أذكر فيها باختصار جممل ما تضمنته الرسالة،مع إبراز أهم النتائج .
 10ـ وضع الفهارس الفنية الالزمة ،كما هو مدون يف اخلطة سابقاً .

4

التمهيد ،وفيه ثالثة مباحث :
المبحث األول  :في اللغة العربية ،وفيه مطلبان :
المطلب األول  :فضل اللغة العربية.
المطلب الثاني  :حكم تعلم اللغة العربية.
المبحث الثاني  :حكم تعلم اللغة غير العربية.
المبحث الثالث  :إدارج اللغة غير العربية في مناهج التعليم.
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المطلب األول

فضل اللغة العربية

اللغة العربية أحسن اللغات( ،)1ويكفي يف بيان فضلها أن القـرآن نـزل هبـا .قـال اهلل ـ ـ تبـارك
وتعاىل ـ ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ) (.)2
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( )3ـ رمحه اهلل ـ " :اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله "(.)4
وقال احلسن البصري( )5ـ رمحه اهلل ـ يف املبتدعة " أهلكتهم العجمة"(.)6

ويقول الشافعي( )7ـ رمحه اهلل ـ ":

أوسع األلسنة مذهباً ،وأكثرها ألفاظاً"(.)8
لسان العرب ُ

ومما يدل على فضل اللغة العربية أهنا باقية ما بقي الـ َملَ َوان()9؛ الرتباطها بالقرآن العظيم الذي
( )1ينظر :املثل السائر  ،39/1وشرح الكافية الشافية .32/1
( )2سورة الشعراء ،اآليات  193 :ـ .195
( )3هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين ،شيخ اإلسالم أبو العباس ،ولد سنة  661ه ،وقدم
مع والده وأهله إىل دمشق ،وأخذ العلم عن أبيه وغريه ،وأوذي يف اهلل ،فحبس أكثر من مرة ،ونبغ يف
علوم كثرية ،وله مصنفات عدة ،منها :جمموع الفتاوى ،ومنهاج السنة .تويف سنة  728ه.
ينظر :الوايف بالوفيات  ،11/7وذيل طبقات احلنابلة .508 - 491/4
( )4ينظر :اقتضاء الصراط املستقيم ص .203
( )5هو احلسن البصري بن أيب احلسن يسار موىل زيد بن ثابت األنصاري ،كان من سادات التابعني
وكربائهم ،ومجع بني العلم ،والزهد ،والورع ،والعبادة .من شيوخه :عمران بن حصني ،واملغرية بن شعبة،
ومن تالميذه :مالك بن دينار .تويف سنة  110هـ.
ينظر :وفيات األعيان  ،71 - 69/2وسري أعالم النبالء .563/4
( )6ينظر :هتذيب الكمال .122/10
( )7هو حممد بن إدريس بن العباس املطليب الشافعي املكي اإلمام الفقيه الثقة احلجة احلافظ قوي املناظرة .ولد
سنة  150ه .من شيوخه :مسلم بن خالد الزجني ،وسفيان بن عيينة ،ومن تالميذه :احلميدي ،وأمحد بن
حنبل ،ومن مصنفاته :األم ،وكتاب الرسالة .تويف سنة  204هـ.
ينظر :وفيات األعيان  ،163/4وسري أعالم النبالء .5/10
( )8ينظر :هتذيب اللغة  ،6/1وتاج العروس .16/1
( )9ال َـملَ َوان :مها الليل والنهار.
ينظر مادة (ملل) يف :لسان العرب  ،628/11واملصباح املنري .580/2
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تكفَّل اهلل ـ عز وجل ـ حبفظه .قال اهلل ـ تبارك وتعاىل ــ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

)( . )1ومما يدل على فضلها أن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ جعلها لغة أهل اجلنة .قال احلصكفي(: )2
"للعربية فضل على سائر األلسن ،وهو لسان أهل اجلنة"(.)3

المطلب الثاني

حكم تعلم اللغة العربية
ذهب كافة العلماء على أن تعلمها فرض كفاية من حيث العموم ،ومن أبرز أدلتهم على ذلك
ما يلي(:)4
أوالا :أن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه موقوف على ْفهم هذه اللغة ،وال تصح إال هبا،
وهذه أمور جيب تعلمها ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

ثانيا :أن الصحابة التزموها يف نشر الدين عندما فتحوا الفتوحات؛ ولو كانوا يرون إقرار من
يدخل يف دينهم من األمم األعجمية على لغاهتم لبادروا إىل تعلم لغات تلك األمم ،وأقاموا هلم
جرا؛ مما جعل
وهلُ َّم َّ
فرائض الدين وعباداته هبا ،وبقي الروماين رومانيّاً ،والفارسي فارسيّاًَ ،
املسلمني اجلدد يبادورن إىل تعلمها؛ ليفهموا الدين.
وأما وجوهبا على األعيان ،فعلى من يرى عدم صحة قراءة القرآن بغري العربية أوجب تعلمها؛
ألن الصالة ال تصح بدون قرآن ،وعلى قول من يقول بصحة الصالة بدون قراءة القرآن ال
( )1سورة احلِجر ،اآلية .9:
( )2هو حيىي بن سالمة بن احلسني بن حممد ،امللَ َّقب معني الدين ،املعروف باخلطيب احلصكفي؛ صاحب

الديوان الشعر واخلطب والرسائل ،ولد بطنزة ونشأ حبصن كيفا ،وقدم بغداد فاشتغل باألدب على اخلطيب
أيب زكريا التربيزي وأتقنه حىت مهر فيه ،وقرأ الفقه على مذهب اإلمام الشافعي ،وأجاد فيه ،مث رحل عن
بغداد راجعاً إىل بالده ونزل ميافارقني واستوطنها ،وتوىل هبا اخلطابة ،وكان إليه أمر الفتوى هبا ،واشتغل
عليه الناس وانتفعوا بصحبته .تويف سنة  551ه .وقيل :سنة  553ه.
ينظر :وفيات األعيان  ،205/6وسري أعالم النبالء .320/20

( )3ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية .277/35
( )4ينظر :حتفة الفقهاء  ،130/1والذخرية  ،168/2واحلاوي  ،58/2واملغين  ،542/1وجملة البحوث
اإلسالمية ،العدد  ،12ص  ،306واملوسوعة الفقهية الكويتية .277/35
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يوجب تعلمها ،ويأيت إن شاء اهلل ذكر القولني بأدلتهما يف مسألة  :األذكار والقرآن بغري اللغة
العربية(.)1

( )1يأيت ذكر املسألة يف مبحث خاص ص .19
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المبحث الثاني

حكم تعلم اللغة غير العربية
تعلم اللغة غري العربية مباح من حيث األصل ،ومل أقف على خالف يف هذا ،لكن العلماء
فصلوا يف ذلك على النحو التايل:
تعلم اللغة غري العربية مباح ،فإذا كان يف تعلمها مصلحة دينية استحب تعلمها ،وإذا توقفت
الدعوة إىل اإلسالم على تعلمها أصبح تعلمها واجباً ،مع التحذير من تلقينها لصغار السن،
ومن أدلتهم على ما ذُكِر ما يلي(:)1
أوالا :عدم وجود الدليل املانع من تعلمها.

ثاني ا :حديث زيد( )2بن ثابت  أنه قال :قال يل رسول اهلل  ":حتسن السريانية؟ إهنا تأتيين
كتب .قال :قلت :ال .قال ":فتعلَّ ْمها" ،فتعلمتها يف سبعة عشر يوماً (.)3
ثالثا :أنه جيب على املسلمني تبليغ الدين إىل الناس مجيعاً بِلُغَة يفهموهنا وجوب كفاية ،وهذا ال
يتحقق بغري تعلم لغاهتم؛ فكان تعلم لغات املدعويني فرض كفاية.

رابعا :أن تلقينها للصغار يؤثر على لغتهم األم ،وهي اللغة العربية مع عدم وجود احلاجة
لذلك ،وبذلك حتققت هلم املفسدة مع عدم وجود احلاجة الكبرية لذلك ،فيمنع منه.

( )1ينظر :حاشية رد احملتار  ،92/7وشرح اخلرشي  ،265/1واحلاوي  ،114/2وكشاف القناع
 ،340/1وفتح الباري  185/13ـ  ،186والشرح املمتع  ،263/12واملوسوعة الفقهية الكويتية
.278/35
( )2هو الصحايب اجلليل زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان اخلزرجي النجاري األنصاري .شيخ
املقرئني والفرضيني وكاتب الوحي  .حدَّث عن النيب  ،وعن صاحبيه  -رضي اهلل عنهما -
وحدَّث عنه خلق كثري منهم :أبو هريرة ،وابن عباس ،وابن عمر  .تويف سنة  45ه .وقيل :سنة
 51ه ،وقيل 55 :ه .وقيل  56ه.
ينظر :سري أعالم النبالء  ،441 - 416/2واإلصابة يف متييز الصحابة .592/2
( )3أخرجه أمحد يف مسنده  463/35رقم  ،21587والرتمذي يف جامعه يف باب ما جاء يف تعليم
السريانية  68/5رقم  .2715وقال ":حديث حسن صحيح".
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المبحث الثالث

إدارج اللغة غير العربية في مناهج التعليم

بعد استقراء كالم املعاصرين ظهر يل أهنم خمتلفون يف هذه املسألة على قولني(:)1

القول األول :مينع إدارجها يف املرحلة اإلبتدائية ،وال مانع من إدارجها يف غريها من املراحل

التعليمية بقدر احلاجة ،وإليه ذهب عدد كبري من علماء الدين واللغات ،كابن عثيمني(،)2
والدكتور /دوجالس براون.

القول الثاني :جيب إدراجها يف مجيع املراحل التعليمية ،وخاصة يف املرحلة اإلبتدائية ،وإليه

ذهب بعض األكادميني ،كالدكتور/أنور عشقي ،والدكتور /إبراهيم السليم.
األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

استدل أصحاب القول األول بما يلي:
 1ـ أن يف ذلك مفسدة عظيمة؛ حيث يرتتب على إدراج اللغة األجنبية يف املرحلة اإلبتدائية
ضعف شديد يف اللغة العربية لدى الطالب ممَّا يرتتب عليه ضعف يف فهم النصوص الشرعية
واخلطاب الشرعي فيما بعد ،ويكفي هذه مفسدة.

 2ـ أن الطفل إذا أشغل بتعلم اللغة األجنبة عن اللغة العربية تأثر لسانه بضعف نطقه للحروف
العربية مع ركاكة يف التعبري ،وضعف شديد يف اخلط العريب مع أخطاء فادحة يف اإلمالء.
( )1ينظر :الشرح املمتع  ،43/12وصحيفة الرياض ،األحد  23ذي القعدة  1431هـ ـ  31اكتوبر 2010م،

العدد  ،15469وصحيفة الشرق األوسط ،االثنيـن  15رمضـان  1424هـ ـ  10نوفمرب 2003م،
العدد  ،9113و. www.khayma.com/education-technology/Article40.htm

( )2هو حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني املقبل الوهييب التميمي ،عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
السعودية ،ولد يف عنيزة مبنطقة القصيم سنة  1347ه ،وحفظ القرآن الكرمي يف صغره ،مث اجته إىل طلب
العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثري من العلماء منهم :الشيخ عبدالرمحن السعدي ،والشيخ عبدالعزيز ابن
عبداهلل باز .له كتب كثرية منها املؤلف ،ومنها دروس يف شرح متون علمية ،ومن تلك الكتب :القول املفيد
على كتاب التوحيد ،والشرح املمتع على زاد املستقنع .تويف سنة  1421ه.
ينظر :ابن عثيمني اإلمام الزاهد ص  ،10 - 5واجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني
ص .25 - 7
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 3ـ أن إدخال اللغة األجنبية يف املرحلة اإلبتدائية زيادة عبء على الطالب ،وعلى أولياء
األمور دون كثري فائدة ،أو فائدة ميكن إدراكها يف املراحل املتقدمة.

 4ـ أن إدخال اللغة األجنبية يف املرحلة اإلبتدائية يُ َكلف الدولة أموالً طائلة دون كثري فائدة ،أو

صل فيما بعد ،وللمنصف أن يتصور املبالغ الطائلة اليت تصرف على املعلمني
فائدة ممكن أن ُحتَ َّ
املتخصصني يف اللغات يف املرحلة اإلبتدائية ،وتصرف على طباعة املناهج بتلك اللغات،
وكذلك تفريغ عدد من املشرفني الرتبويني للمتابعة.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

 1ـ أن الطالب يف املرحلة االبتدائية أقدر على تعلم اللغة األجنبية من غريه ،ويشهد لذلك أن
األطفال الذين يدرسوهنا يف املدارس األجنبية أكثر وأسرع من آبائهم العرب يف اإلتقان.
ويجاب عن هذا من ثالثة وجوه:

األول :أن املتعلمني األكرب سناً أفضل من حيث معدل سرعة تعلم اللغة الثانية وحتصيلها
النهائى ،لكن األطفال الصغار يتفوقون فقط يف منو النظام الصويت ،وهذا أيضاً ليس على
إطالقه؛ إذ أنه مشروط بكون الدراسة تتم يف بيئة لغة أصلية حبيث أن الطفل يستمع إىل
اللغة من متحدثها األصلى وميارسها معه.
الثاني :أن البحوث العلمية دلَّت على أن املراهقة( )1املبكرة هى أفضل عمر لتعلم اللغة الثانية،
سواء من حيث سرعة التعلم أو التحصيل النهائي ،والدليل على ذلك هو نتيجة البحث الذي
وجد أن األطفال الكنديني املتحدثني باللغة اإلجنليزية الذين كانت أعمارهم بني  12ـ  13سنة
قد أجادوا تَعلم اللغة الفرنسية باملستوى نفسه الذي وصل إليه األطفال يف املرحلة اإلبتدائية،
مع قوة الصوارف للمراهقني ،وطول مدة تعليم الصغار.
الثالث :أن الباحث :هكرت هامريل َع َّد االعتقاد بأن األطفال أكثر قدرة على تعلم اللغة من

الكبار من اخلَُرافات ،حيث يقول":إن هذا االعتقاد الشائع مبين على مالحظات خاطئة من
ذلك :ما لوحظ عندما هتاجر عائلة إىل جمتمع جديد من أن أطفال تلك العائلة يستطيعون
( )1املراهقة :العمر املقارب للحلم.
ينظر مادة (رهق) يف :النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،677/2ولسان العرب .128/10
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بعد أسابيع قليلة أن يتحدثوا تلك اللغة األجنبية بصورة جيدة ،بينما آباؤهم يعانون كثرياً يف
أداء القليل من احلديث ،فيستنتج من ذلك أن األطفال أقدر يف تعلم اللغة الثانية من
الكبار .لكن السبب يف ذلك يعود إىل الفرصة املتاحة لكل من األطفال والكبار ،فاألطفال
يتمكنون عادة من التفاعل اللغوي مع أقراهنم من أبناء اللغة األجنبية تفاعالً مكثفاً لساعات
عديدة يومياً ،أما آباؤهم فال تتاح هلم فرصة التفاعل مع أهل اللغة إال بصورة حمدودة جداً
رمبا ال تزيد عن ساعة واحدة يف اليوم .ليس هناك ما مينع الكبار من أن يكتسبوا اللغة الثانية
بنفس املستوى أو أفضل من اكتساب األطفال هلا لو أن الفرص املتاحة للتفاعل مع أهل
اللغة الثانية كانت متساوية للطرفني"(.)1
ويؤكد هذه احلقيقة خبري من خرباء اللغة يف أمريكا هو الدكتور /دوجالس براون ،حيث يقول
يف كتابه" مبادئ تعلم وتعليم اللغة" " :األمر الذي نعرفه حق املعرفة هو أن األطفال والكبار
على حد سواء يبدو أن لديهم املقدرة على اكتساب اللغة الثانية يف أي عمر"(.)2

 2ـ قياساً على بقية العلوم األخرى الدخيلة على اجملتمع العريب ،كالرسم ،واجلغرافيا ،والفيزياء،
والكيماء.

ويجاب عن هذا  :بأن تعلم هذه العلوم ليس بذاك التأثري على اللسان العريب؛ حيث ميكن
دراستها باللغة العربية دون تأثري يذكر على ألسنة األطفال(.)3

الراجح  :الذي يرتجح يف نظري هو القول األول الذي يرى املنع من إدخال اللغة األجنبية يف
املرحلة اإلبتدائية؛ لقوة ما ذكروه؛ وألن بعض البلدان املتقدمة كاليابان مثالً ترى عدم إدخال
اللغات األجنبية يف هذه املرحلة؛ حفاظاً على سالمة اللغة اليابانية ،وخوفاً من التأثري األجنيب.
قالت ساتيشكو ساكاي ،خبرية ادخال اللغات األجنبية يف وزارة التعليم اليابانية ":يؤكد اخلرباء
( )1صحيفة الرياض ،األحد  23ذي القعدة  1431هـ ـ  31اكتوبر 2010م ،العدد  ،15469وصحيفة
الشرق األوسط ،االثنيـن  15رمضـان  1424هـ ـ  10نوفمرب 2003م ،العدد  ،9113و

.www.khayma.com/education-technology/Article40.htm
(. www.khayma.com/education-technology/Article40.htm )2

( )3وإن كان يف اآلونة األخرية أدخلت احلروف اإلجنليزية يف هذه العلوم؛ وكأن اللغة العربية عاجزة عن
ذلك ،وأخشى فيما بعد أن ترتجم بعض املصطلحات الشرعية باللغة اإلجنليزية .
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على ضرورة تأسيس قوي للغة اليابانية وقدراهتا داخل املدارس االبتدائية قبل التفكري يف ادخال
لغة أخرى"(.)1
وعليه ،فإنه ال يجوز إدخال اللغات األجنبية في المرحلة اإلبتدائية ،وأما بقية المراحل،
فيجوز بقدر الحاجة ،مع التنبيه على أمور:
أوالا :الضعف الواضح الذي ال حيتاج إىل دليل يف اللغة العربية نطقاً وكتابة ،وياليت املتحمسني

لتعليم األجيال اللغة األجنبية يتحمسون بالدرجة نفسها للغتهم اليت اختارها اهلل هلم.

ثاني ا :املعامل اليت نراها لتعليم اللغة األجنبية ال نرى حىت عشرها لتعليم اللغة العربية؛ وهذا
االهتمام املبالغ فيه بالنسبة للغات األجنبية أثر سلباً على أبناء العرب ،حىت ِ
وجد ،وبكثرة من
ال حيسن قراءة القرآن ،وهو يف املرحلة اجلامعية؛ والسبب ضعف التعليم للغة العربية ،مع تَـ َعلق
السواد األعظم باللغات األجنبية.

ثالث ا :يكفي املنصف ما ذكره العالمة ابن عثيمني يف هذا الباب حيث قال ما نصه ":كان
أمري املؤمنني عمر( )2بن اخلطاب  يضرب من تكلم بالرطانة األعجمية ،وبعض إخواننا اليوم
من املسلمني لضعف اإلميان يف قلوهبم ،وضعف الشخصية يف نفوسهم يتكلمون باللغة
اإلجنليزية ،فتجده إذا كلَّم صاحبه باللغة اإلجنليزية ،وخاطبه ذلك باللغة اإلجنليزية جميباً له

( )1صحيفة الشرق األوسط ،االثنيـن  15رمضـان  1424هـ ـ  10نوفمرب 2003م ،العدد .9113
( )2هو الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهلل بن عدي بن كعب
بن لؤي ،أسلم سنة ست من النبوة ،وقيل :سنة مخس ،شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل  .ثاين
اخللفاء الراشدين ،كان شديد االهتمام برعيته  ،وذُكر من زهده عن احلسن قال :خطب عمر
الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة ،كان شديد البكاء واخلوف من اهلل  -عز وجل -
تويف سنة  23ه.
ينظر :صفة الصفوة  ،111/1والعرب يف خرب من غرب .20/1
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ٍ
وحينئذ يتمثل
ينتفخ ،وكأنه نال مشارق األرض ومغارهبا؛ ألنه صار يتكلم باللغة اإلجنليزية،
بقول الشاعر(:)1
أنا ابن جال وطالَّع الثنايا( ،،،،،،،)2مىت أضع العمامة تعرفوين
ألنه يعرف التكلم باللغة اإلجنليزية ،حىت بلغين أن بعض الناس ـ والعياذ باهلل ـ يعلم صبيانه اللغة
اإلجنليزية ،وإذا أراد أن يودعه ،أو يسلم عليه سلم عليه باللغة اإلجنليزية ،ويرتك [السالم
عليكم] ،أو [عليكم السالم]!! وهذا فضيحة ،وعار ،ولو مل تكن املسألة شرعية لكان جيب
أذهب إىل لغة قوم آخرين وعندي اللغة العربية؟! أفصح اللغات
أن تكون على األقل قومية،
ُ
هي لغة العرب وأذهب إىل اللغات األخرى!! ،وهلذا فيما أرى أن الذي يـُ َعلم صبيه اللغة
اإلجنليزية من الصغر ،سوف حياسب عليه يوم القيامة؛ ألنه يؤدي إىل حمبة الصيب هلذه اللغة
وإيثارها على اللغة العربية ،وبالتايل يؤدي إىل حمبة من ينطق هبا من أهلها ،واستهجان من
ينطقون بغري هذه اللغة ،أما من كرب وترعرع وقال :أنا أريد أن أتعلم اللغة اإلجنليزية ،أو غريها
من اللغات؛ األجنبية ألدعو إىل اهلل هبا ،فنقول له :هذا خري ،ونساعدك على هذا ونشجعك،
أو قال :أنا أحتاج إىل اللغة غري العربية؛ ألين أمارس التجارة مع هؤالء القوم ،فأريد أن أتكلم
ألمتكن من عملي ،قلنا :هذا ال بأس به ،هذا عمل مقصود وغرض صحيح ،أما إنسان يفعل
ذلك تعشقاً هلا ،وتعظيماً لقومها ،وإيثاراً هلا على اللغة العربية ،فهذا خطأ"(.)3واهلل تعاىل أعلم.

( )1هو سحيم بن وثيل بن عمرو بن جوين بن وهيب بن محريي الشاعر املعروف .عاش يف اجلاهلية
واإلسالم ،وناهز عمره املائة.كان شريفاً يف قومه ،نابه الذكر .تويف سنة  60ه.
ينظر :طبقات فحول الشعراء  ،579/2ووفيات األعيان .87/6
( )2طالَّع الثنايا :يقال :فالن طالع الثنايا ،إذا كان سامياً ملعاىل األمور.
ينظر مادة (ثىن) يف :الصحاح  ،2295/6ولسان العرب .115/14
( )3الشرح املمتع  43/12ـ .44
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الفصل األول  :أحكام متعلقة بالعبادات ،وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول  :األذان بغير اللغة العربية.
المبحث الثاني  :تكبيرات الصالة بغير اللغة العربية.
المبحث الثالث  :قراءة القرآن بغير اللغة العربية.
المبحث الرابع  :خطبة الجمعة بغير اللغة العربية.
المبحث الخامس  :الصالة بالمالبس المكتوب فيها غير اللغة العربية.
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المبحث األول

األذان بغير اللغة العربية
اختلفت املذاهب األربعة يف هذه املسألة على قولني:

القول األول  :ال يصح األذان بغري العربية مطلقاً ،وإليه ذهب احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة(.)1

القول الثاني  :إن كان يؤذن جلماعة وفيهم من حيسن العربية ،فال يصح األذان بغريها ،ويصح

إن مل يوجد من حيسنها ،وإن كان يؤذن لنفسه ،فإن كان حيسن العربية ،فال يصح األذان
بغريها ،وإن كان ال حيسنها أجزأه ،وإليه ذهب الشافعية(.)2
األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

استدل أصحاب القول األول بما يلي :
 1ـ أن األذان َورَد بلسان عريب يف األحاديث الدالة على مشروعيته ومل يرد بغري اللغة العربية.

 2ـ قياساً على أذكار الصالة ،فكما أهنا ال تصح بغري العربية؛ فكذلك األذان؛ ألنه يراد به

التعبد.

 3ـ أن الناس تعارفوا على أن يكون األذان باللغة العربية ،فال خيرج عن العُْرف بال دليل.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

 1ـ أن املقصود من األذان اإلعالم عن دخول الوقت ،فإذا أذن بالعربية عند من ال حيسنها،
فال تتحقق العلة من مشروعيته.

ويجاب عن هذا  :بأ اإلعالن حيصل بأي صوت وفعل ملفت ،فإذا أذن املؤذن بالعربية حصل

املقصود حىت لغري الفاهم هلا ،فبقاء األذان على العربية أقوى لبقاء مكانته الشرعية.

 2ـ قياساً على خطبة اجلمعة بغري العربية إذا كان املخاطبون ال حيسنون العربية.

( )1ينظر :حتفة الفقهاء  ،110/1ورد احملتار  ،383/1واملدونة  ،184/1ومواهب اجلليل ،515/1
واجملموع  ،129/3واإلنصاف  ،385/1ومطالب أويل النهى .235/2
( )2ينظر :اجملموع .129/3
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ويجاب عن هذا  :بأنه قياس مع الفارق ،فخطبة اجلمعة يقصد منها املوعظة ،وإقامة احلجة
ببيان أصول الدين وأحكامه ،وهذا ال يتحقق إال بلغة مفهومة للمستمع هلا ،بينما األذان
يقصد به اإلعالن عن دخول وقت الصالة.
الراجح  :الذي يترجح في نظري هو القول األول الذي يرى عدم جواز أداء األذان بغير

اللغة العربية حتى ولو كان في بالد أو مجتمع ال يحسنها ،وعلى من أراد األذان أن يتعلم
صيغته بالعربية؛ وذلك لقوة ما ذكروه؛ وألن األذان عبادة من السهل تعلمها؛ وألن إبقاء
األذان باللفظ العربي أدعى إلظهار عزة اإلسالم .واهلل تعالى أعلم.
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المبحث الثاني

تكبيرات الصالة( )1بغير اللغة العربية

اختلفت املذاهب األربعة يف هذه املسألة على قولني(:)2

القول األول  :ال يصح التكبري بغري العربية ،وال جيزؤه مع القدرة عليه،وبه قال املالكية،
والشافعية ،واحلنابلة.

القول الثاني  :يصح التكبري بغري العربية ،وجيزؤه حىت مع القدرة عليه ،وبه قال أبو حنيفة.
األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
استدل أصحاب القول األول بما يلي :

 1ـ أن النبي  قال للمسيء في صالته( ":)3إذا قمت إىل الصالة فكرب"(.)4
 2ـ أن النيب  حافظ على ذلك حمافظة تامة.
وجه الداللة من الحديث والفعل  :أن التكبري جاء باللغة العربية ،فال جيوز بغريها؛ حيث إن
أذكار الصالة وأفعاهلا توقيفية.
واستدل أصحاب القول الثاني بقول اهلل ـ تعالى ـ ( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)(. )5

وجه الداللة من اآلية  :أن التكبري يقصد به التعظيم ،فمن جاء به بغري اللغة العربية يكون
معظماً هلل به ،وداخالً به يف حرمات الصالة.

ويجاب عن وجه الداللة هذا  :أن التكبري ورد مقيداً بلفظ خمصوص ،ولغة خمصوصة ،فيجب

( )1هي تكبرية اإلحرام ،وتكبريات االنتقال بني األركان.
( )2ينظر :بدائع الصنائع  ،130/1والبحر الرائق  ،307/1والتمهيد  ،85/7والذخرية ،205/2
واحلاوي  ،119/2واجملموع  ،360/3واملغين  ،562/1وكشف القناع .387/1
( )3هو خالد بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري .وهو أخو رفاعة ابن
رافع شهد بدرا يكىن أبا حيىي.
ينظر :أسد الغابة  ،174/2والوايف بالوفيات .232/13
( ) 4أخرجه البخاري يف باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها  152/1رقم ،757
ومسلم يف باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة  297/1رقم .397
( )5سورة األعلى ،اآلية .15:
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التقيد بالوارد.

الراجح  :الذي يترجح في نظري هو القول األول الذي يرى عدم صحة التكبير بغير اللغة
العربية؛ وذلك لقوة الدليل؛ وألن التكبير من الذكر ،واألذكار موقوفة على ما ورد.
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المبحث الثالث

قراءة القرآن بغير اللغة العربية
اتفقت املذاهب األربعة على عدم جواز ذلك ملن حيسن اللغة العربية ،واختلفوا فيمن ال حيسنها
على قولني(: )1
القول األول  :عدم صحة ذلك ،وإليه ذهب اجلمهور.

القول الثاني  :يصح ذلك ،وإليه ذهب أبو يوسف ،وحممد صاحبا أيب حنفية ،والشافعية.
األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

واستدل أصحاب القول األول بما يلي :

 1ـ أن كل كالم مل يكن يف جنسه إعجاز مل جيز أن ينوب مناب القرآن.
 2ـ أنه لو أبدل ألفاظ القرآن مبا يف معناه من الكالم العريب يف الصالة مل جيز ،فإذا أبدله
بالكالم العجمي أوىل أن ال جيزؤه.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

 1ـ قول اهلل ـ ـ تعالى ـ  ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(. )2
وجه الداللة من اآلية  :أخرب اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أنه إنذار للكافة من العرب والعجم ،وال
ميكن إنذار العجم إال بلساهنم ولغتهم ،فدل على جواز قراءته بغري العربية.
ويجاب عن وجه الداللة هذا من وجهين :

توجه إىل العرب الذين هم أهل الفصاحة
أحدهما :إن كان إنذاراً للكافة ،فالتحقيق به إمنا َّ
باللسان دون العجم؛ ألهنم إذا عجزوا عن لساهنم كانت العجم عنه أعجز ،فصار إنذاراً
للعرب بعجزهم ،وإنذاراً للعجم بعجز من هو أقدر عليه منهم.
الثاني :أن اإلنذار به يكون بالنظر فيه وتأمل إعجازه ،والعجم إذا أرادوا ذلك لتوصلوا إليه
مبعاطاة العربية ليتوصلوا مبعرفتها.
( )1ينظر :تبيني احلقائق  ،110/1والبحر الرائق  ،324/1واالستذكار  ،422/1ومواهب اجلليل
 ،258/2واحلاوي  113 ،97/2ـ  ،115واملغين  ،562/1واإلقناع .194/1
( )2سورة األنعام ،اآلية .19:
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 2ـ أن معىن القرآن أقرب إليه من التسبيح والتكبري ،فكان أوىل أن يكون بدالً منه.
ويجاب عن هذا من وجهين:

أحدهما :أن يـُ ْقلَب عليهم ،فيقال هلم التسبيح بالكالم العريب أقرب إىل القرآن من الكالم
العجمي.
الثاني :يقال :حنن مل جنعل التسبيح بدالً من القرآن ،وإمنا أسقطنا به فرض القراءة يف الصالة

للعجز عنها.

الراجح  :الذي يترجح في نظري هو القول األول الذي يرى عدم صحة قراءة القرآن بغير

يسر القرآن ،كما
اللغة العربية حتى عند من ال يحسنها؛ وذلك لقوة ما ذكروه؛ وألن اهلل َّ

قال عز وجل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)( ،)1فيستطيعه حىت األعجمي؛
بسبب تيسري اهلل له ،وهذا معروف ،ومشاهد؛ حيث يوجد وبكثرة من يقرأ القرآن بكل
فصاحة ،وهو ال يتكلم باللغة العربية .واهلل تعاىل أعلم.

( )1سورة القمر ،اآلية .17:
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المبحث الرابع

خطبة الجمعة بغير اللغة العربية
باستثناء القرآن ،اختلفت املذاهب األربعة يف اشرتاط اخلطبة باللغة العربية على ثالثة أقوال :

القول األول  :تصح خطبة اجلمعة بأي لغة ،وال يشرتط أن تكون باللغة العربية ،وإليه ذهب

احلنفية ،وهو وجه عند الشافعية (.)1

القول الثاني  :يشرتط أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية مطلقاً ،وإليه ذهب املالكية ،وهو

املذهب عند احلنابلة(.)2

القول الثالث  :يشرتط أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية إال عند العجز عن ذلك ،وهو

مذهب الشافعية ،وقال به بعض احلنابلة(.)3
األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

استدل أصحاب القول األول بما يلي :

 1ـ قول اهلل ـ تعالى ـ ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )(.)4
وجه الداللة من اآلية  :أن الرسل أرسلوا بلغات خمتلفة؛ ليقيموا احلجة على أقوامهم ،كذلك
له أن خيطب اجلمعة بأي لغة؛ ألن املقصود هو إقامة احلجة على احلاضرين.

ويجاب عن وجه الداللة هذا  :أن هذا يستقيم على حسب اجلنس املخاطَب ،فكل قوم
خياطبون بلغتهم ،وليس على العموم ،ومن هنا ال يستقيم أن يُقال جبواز خطبة اجلمعة بأي
لغة ،وإمنا ُخيْطَب يف كل قوم بلغتهم؛ لتقوم عليهم احلجة ،وتتضح هلم شعائر الدين ،وتصلهم
املوعظة ،وهذا هو املقصود األمسى من خطبة اجلمعة.
( )1ينظر :بدائع الصنائع  ،262/1وتبني احلقائق  ،110/1واجملموع  ،522/4وأسىن املطالب .166/1
( )2ينظر :اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ص  ،128وحاشية الصاوي على الشرح الصغري
 ،347/2والفروع  ،113/2وكشاف القناع .34/2
( )3ينظر :اجملموع  ،522/4وأسىن املطالب  ،166/1والفروع  ،113/2وكشاف القناع .34/2
( )4سورة إبراهيم ،اآلية .4:
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 2ـ أن املقصود من اخلطبة هو الوعظ ،وهذا حيصل بكل لغة.
ويجاب عن هذا  :بأن هذا ال يستقيم ،فكيف يتعظ قوم بشيئ ال يفهمونه ؟ مث عن اللغة
العربيةهي اليت جاءت هبا السنة ،فاألصل أن تكون اخلطبة هبا إال عند العجز ،أو احلاجة.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

 1ـ قول النيب ": صلوا كما رأيتموين أصلي"(.)1
وجه الداللة من الحديث  :أن النيب  كان خيطب باللغة العربية.
ويجاب عن وجه الداللة هذا :أن اجملتمع الذي كان خيطب فيه النيب  جمتمع عريب ،فال
حاجة للخطبة بغريها.

 2ـ قياساً على القرآن ال يقرأ بغري العربية ،كذلك خطبة اجلمعة ،جبامع أن كالً منهما توقيفي.

 3ـ قياساً على تكبرية اإلحرام ،فال تصح بغري اللفظ املعهود ،كذلك اخلطبة ال تصح بغري اللغة

العربية.

ويجاب عن هذا  :بأنه قياس مع الفارق؛ حيث املقصود من اخلطبة هو املوعظة ،وهذا ليس

يف تكبرية اإلحرام.

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

 1ـ بأدلة القائلني باشرتاط اللغة العربية يف خطبة اجلمعة مع القدرة على ذلك.
 2ـ قول اهلل ـ تعالى ـ (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )(.)2

وجه الداللة من االية :أن العاجز عن اخلطبة باللغة العربية غاية ما يستطيع أن خيطب بلغته،
وهذه قدرته اليت ال يكلَّف بغريها ،وتكليفه مبا ال طاقة له به خمالفة ملدار التكليف ،وهو

اإلمكان.
الراجح  :الذي يترجح في نظري هو القول الثالث الذي يشترط أن تكون خطبة الجمعة
باللغة العربية إال عند العجز عن ذلك ،أو عند الحاجة ،كأن يخطب القادر على اللغة
( )1أخرجه البخاري يف باب من قال :ليؤذن يف السفر مؤذن واحد  128/1رقم  ،628ومسلم يف باب
من أحق باإلمامة  465/1رقم .674
( )2سورة التغابن ،اآلية .16:
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العربية في أناس ال يفهمونها بلغتهم؛ ألن المقصود من الخطبة يتحقق بذلك ،وأما إذا
غلب ظنه أن أغلب المستمعين يفهمون اللغة العربية ،فليس له أن يخطب بغيرها،
ويمكنه بعد الخطبة أن يترجمها إلى لغة غير الفاهمين لها .واهلل تعالى أعلم.
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المبحث الخامس

الصالة بالمالبس المكتوب فيها غير اللغة العربية
الكتابة بغري اللغة العربية على املالبس اليت يصلى هبا ال ختلو من حالتني:

الحالة األولى  :أن تكون الكتابة دالة على معىن حسن أو مباح ،فلم أقف على من منع من
ذلك؛ ألن األصل اجلواز حىت يدل الدليل على املنع ،ومل أقف على دليل مينع من ذلك.

وعليه ،ال بأس بالصالة في المالبس المكتوب فيها هذا النوع من الكتابة ،ما لم تشغل

صاحب اللباس أو غيره خاصة إذا كانت من جهة الخلف فيراها الذين يصلون من خلفه،
فهنا يقوى القول بالمنع؛ لحديث عائشة( )1ـ رضي اهلل عنها ـ أ َّن النَّبِ َّي  صلَّى فِي
يصتِي هذه
يصة لها أ ْعالم ،فنظََر إلى أ ْعالمها نَظْرةَّ ،
ص َرف قال":ا ْذ َهبُوا بِ َخ ِم َ
فلما انْ َ
َخ ِم َ
ِ ِ ()3
ِ ِ
(ِ )2
صالَتِي" ،وعنها
إلى أَبِي َج ْهم َوأْتُوني بِأَنْبِ َجانيَّة أَبِي َج ْهم ،فإنَّـ َها أَل َْه ْتني آن افا َع ْن َ
الصالَة فأخاف أن تَـ ْفتِنَنِي"(.)4
قالت :قَ َ
ت أَنْظُر إلى َعلَ ِم َها ،وأنا في َّ
ال النَّبِي ُ ": ك ْن ُ
حمرم ،أو دعاية ألهل
الحالة الثانية  :أن تكون الكتابة دالة على معىن قبيح ،أو دعاية لشيء َّ
الفسق واجملون ،وحنو ذلك ،فهذه ال جيوز الصالة باملالبس املكتوب فيها هذا النوع من الكتابة؛

( )1هي الصحابية اجلليلة عائشة بنت أيب بكر القرشية أم املؤمنني الصديقة ،زوجة النيب  ،وأفقه نساء
األ َُّمة على االطالق  -رضي اهلل عنها  -حدَّث عنها خلق كثري منهم :األسود بن يزيد ،واحلارث ابن
عبد اهلل املخزومي .توفيت يف رمضان سنة  57ه ،وقيل 58 :ه ،ودفنت يف بقيع املدينة.
ينظر :سري أعالم النبالء  ،200 - 135/2وشذرات الذهب .61/1
( )2هو الصحايب اجلليل أبو جهم عامر بن حذيفة بن غامن القرشي العدوي .من مسلمة الفتح ،وكان ممن
عمر حىت بىن فيه مع ابن الزبري .وبني العمارتني أزيد من مثانني سنة ،وكان عالَّمة
بىن البيت يف اجلاهلية ،مث َّ
بالنسب.
ينظر  :سري أعالم النبالء  ،556/2والوايف بالوفيات .329/16
( )3اإلنبجانية :كساء نسبة إىل موضع امسه منبج.
ينظر مادة(أنبجن) يف :لسان العرب  ،28/13وتاج العروس .227/6
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب إذا صلى يف ثوب له أعالم ونظر إىل علمها  84/1رقم ،373
ومسلم يف صحيحه يف باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم  392/1رقم .556

25

وذلك ملا يلي :
أوالً :قول اهلل ـ تعاىل ـ  ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) .
()1

ثانيا :أن هذا ليس من لباس املسلمني املتعارف عليه بينهم ،وهو أقرب إىل ألبسة أهل الدنيا
والكفار الذين اتفق العلماء على حرمة التشبه هبم(.)2
ثالثاً :أن املصلي هبذا النوع من اللباس مستخف بشعرية من شعائر اهلل غري معظم هلل؛ حيث
يوسوق للدنيا وهو واقف بني يديه ،ويشيع القبيح بني الناس مع باب الصالة اليت حيبها اهلل.

( )1سورة املائدة ،اآلية.2:
( )2ينظر :اقتضاء الصراط املستقيم  454/1ـ .470
وينظر :بدائع الصنائع  ،10/2والتمهيد  ،80/6ومغين احملتاج  ،136/4وكشاف القناع .128/3
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الفصل الثاني  :أحكام العقود ،والتسمية بغير اللغة العربية ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول  :إجراء عقد النكاح بغير اللغة العربية.

المبحث الثاني  :إجراء غير عقد النكاح بغير اللغة العربية.
المبحث الثالث  :تسمية األوالد ،والفنادق ،والمحالت التجارية بغير اللغة العربية
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المبحث األول

إجراء عقد النكاح بغير اللغة العربية
اتفقت املذاهب األربعة على صحة عقد النكاح بغري اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدمها
ال يفهم العريب ،واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد هبا على قولني(:)1

القول األول  :ال يصح إجراء عقد النكاح بغري العربية مع القدرة عليها ،وإليه ذهب الشافعية،
وبعض املالكية ،واحلنابلة.

القول الثاني  :يصح إجراء عقد النكاح بغري العربية مع القدرة عليها ،وإليه ذهب احلنفية،
وبعض املالكية ،وهو قول عند احلنابلة.

األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

استدل أصحاب القول األول بما يلي :

 1ـ قول النبي ":اتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن
بكلمة اهلل"(.)2

وجه الداللة من الحديث  :أن كلمة اهلل املذكورة يف احلديث ما وردت يف القرآن ،وهي لفظة
التزويج واإلنكاح ،فوجب الوقوف على ذلك؛ ومها ال يتحققان إال باللغة العربية.
ويجاب عن وجه الداللة هذا  :بأننا لسنا متعبدون يف عقد النكاح بألفاظ معيَّنة؛ ألنه ليس

من العبادات ،كالقرآن ،واألذكار ،واألذان ،وعليه جيوز عقد بغري اللغة العربية.

 2ـ أن عقد النكاح بغري اللغة العربية مع القدرة عليها من ألفاظ الكناية اليت يتعذر الشهادة
عليها ،والشهادة شرط لصحة عقد النكاح.

ويجاب عن هذا  :بأن تلك الكناية حمفوفة بقرائن تدل عليها من خطبة احلاجة ،واملؤذون

الشرعي ،وتسمية املهر ،واجتماع الناس غالباً يف مثل هذه املناسبة ،مث إنه رمبا فهم الشهود
اللغة اليت عقد به العقد ،أو السؤال عنها عند االشتباه.
( )1ينظر  :حتفة الفقهاء  ،119/1وبدائع الصنائع  ،229/2والتمهيد  ،111/21ومواهب اجلليل
 ،420/3ومغين احملتاج  ،140/3وهناية احملتاج  ،211/6واملغين  ،428/7واإلنصاف .45/8
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه يف باب حجة النيب  886/2 رقم .1218
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واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
 1ـ أنه ورد عقد النكاح بغري لفظ التزويج والنكاح ،كما يف قول اهلل ـ تعاىل ـ  ( :ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ )( ،)1وقول النيب ":قد ملكتها لكبما معك

من القرآن"(.)2

وجه الداللة من اآلية والحديث  :ورود ألفاظ ُع ِقد هبا النكاح غري لفظيت التزويج ،واإلنكاح،
فدل ذلك على أن األمر واسع ،فعليه جيوز العقد بغري اللغة العربية.

 2ـ أن العقد إذا أمكن تصحيحه بلفظ الكناية وجب ذلك قياساً على وقوع الطالق
بالكنايات.

الراجح  :الذي يترجح في نظري هو القول الثاني الذي يرى صحة عقد النكاح بغير اللغة
العربية مع القدرة عليها؛ لقوة ما ذكروه؛ وألن عقد النكاح ليس من العبادات التي يجب

فيها التوقف على الوارد ،وكذلك فإن الناس إذا تعارفت على عقد النكاح بغير اللغة
العربية وجب اعتبار ذلك؛ لعدم الدليل على المنع ،ولكن يشترط في صحة عقد النكاح
بغير اللغة العربية مع القدرة عليها أن تكون كناية اللفظة المستعملة مفهومة عند
المتعاقدين ،كما ينبه على سنية أن تكون خطبة الحاجة قبل العقد ،ويجب أن تقرأ اآليات
فيها باللغة العربية .واهلل تعالى أعلم.

( )1سورة األحزاب ،اآلية .50:
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب القراءةعن ظهر القلب  192/6رقم  ،5030ومسلم يف
صحيحه يف باب الصداق ،وجواز كونه تعليم القرآن  1040/2رقم .1425
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المبحث الثاني

إجراء سائر العقود غير عقد النكاح بغير اللغة العربية
هذه المسألة داخلة تحت مسألة إجراء العقود بصيغ الكناية التي اختلف الفقهاء فيها

على قولين(: )1

القول األول  :أنه يصح إجراء غري عقد النكاح بصيغ الكناية ،إذا دلت الصيغة على معىن
العقد ومقصوده ،وبه قال احلنفية ،واملالكية واستثىن بعضهم املساقاة ،وهو قول عند الشافعية
واحلنابلة .

القول الثاني  :ال يصح إجراء العقود بصيغ الكناية ،وهو قول عند الشافعية واحلنابلة ،وبه قال

الظاهرية .

األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

استدل أصحاب القول األول بما يلي :

 1ـ قول اهلل ـ تعالى ـ ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ )  ،وقوله تعاىل (:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
()2

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ)(.)3

وجه الداللة من اآليتيتن  :أن اآلية األوىل يف جنس املعاوضات ،والثانية يف جنس التربعات،

وقد علق احلكم فيهما بالرتاضي وطيب النفس ،ومل يشرتط لذلك لفظاً معيناً وال فعالً معيناً،
والناس يعلمون الرتاضي وطيب النفس بطرق متعددة ،والعلم هبما ضروري يف غالب ما يعتاد
من العقود ،فإذا وجد تعلق احلكم هبما بداللة القرآن ،فعليه فإنه جيوز العقد بصيغة الكناية.
 2ـ أن املعاين اليت ال حد هلا يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيها إىل العرف ،ومعلوم أن البيع

( )1ينظر  :تبيني احلقائق  ،4/4والبحر الرائق  ،264/5املنتقى للباجي  ،157/4ومواهب اجلليل
 ،299/4واحلاوي  ،45/6واملنثور يف القواعد  371/2ـ  ،374واملغين  ،538/7واإلنصاف
.261/4
( )2سورة النساء ،اآلية .4:
( )3سورة النساء ،اآلية .29:
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عني
واإلجارة واهلبة وحنوها مل حيد هلا الشرع حداً ،وال نُِقل عن أحد من الصحابة والتابعني أنه َّ
للعقود صيغة معيَّنة من األلفاظ أو غريها وال تنعقد إال هبا ،وليس لذلك حد يف لغة العرب،
وإذا كان األمر كذلك كان املرجع يف هذه العقود إىل عرف الناس وعاداهتم ،سواء أكان بلفظ
صريح عند العقد أن بلفظ كناية يفهم منه املراد .
 3ـ أن البيع واهلبة واإلجارة وحنوها من العقود ،الناس حيتاجون إليها يف معاشهم ،كاألكل
فحرمت منه ما فيه
والشرب واللباس ،والشريعة قد جاءت يف هذه العادات باآلداب احلسنةَّ ،
فساد ،وأوجبت ما ال بد منه ،وإذا كان األمر كذلك فالناس يتابعون ويستأجرون كيف شاؤا
مامل حترم الشريعة ،كما يأكلون ويشربون كيف شاؤا مامل حترم الشريعة ،ومامل حتد الشريعة فيه
حداً فيبقى الناس فيه على اإلطالق األصلي ومن ذلك صيغ العقود .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

 1ـ قول اهلل تعالى ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)  ،وقوله ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
()1

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)( ،)2وقوله:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ )(. )3

حرم اهلل ـ تعاىل ـ فهو حرام ،وما أحل فهو حالل،
وجه الداللة من هذه اآليات  :أن ما َّ
فمىت أخذ مال بغري االسم الذي أباح اهلل ـ تعاىل ـ به أخذه كان باطالً بنص القرآن ،وصفة
البيع والربا واحدة ،والعمل فيهما واحد ،وإمنا َّفرق بينهما االسم فقط ،فهما معاوضة مال مبال
أحدمها حالل طيب ،واآلخر حرام خبيث كبرية من الكبائر ،وهذا يعين أن أمساء أحكام
الشريعة توقيفية ال جيوز فيها اإلحداث وال تعلم إال بالنصوص .
ويجاب عن هذا من وجهين :

الوجه األول  :أن تغيري االسم ال يغري من احلقائق الشرعية شيئاً ،ولو ُسلم مبا ذكروه ألدى إىل

احملرم إذا غري فاعله امسه ،كما يف تسمية اخلمر
احملرمة إذا غُري امسها ،وإىل إباحة َّ
إباحة املعاملة َّ
( )1سورة البقرة ،اآلية .275 :
( )2سورة النساء ،اآلية .29:
( )3سورة البقرة ،اآلية .282:
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بغري امسها يف آخر الزمان ،حيث إن تغيري اسم اخلمر ال يُغري من حكمها شيئاً.
الوجه الثاني  :ال يُسلَّم بأن أمساء أحكام الشريعة كلها توقيف من اهلل ،وخاصة أمساء

املعامالت ،فالشريعة وقت نزوهلا بيَّنت أحكام املعامالت اليت تعارف الناس على أمسائها؛
كالسلَم يف لغة أهل احلجاز ،والسلف
ولذلك جند أن اسم املعاملة قد خيتلف من قطر آلخرَّ ،
يف لغة أهل العراق ،فهما امسان ملسمى واحد ،وكاملضاربة يف لغة أهل العراق ،والقراض يف لغة
أهل احلجاز ،فهما امسان ملسمى واحد .
 2ـ قياس سائر العقود على عقد النكاح يف عدم جواز إجرائه بصيغ الكناية .

ويجاب عن هذا من وجهين :

الوجه األول  :عدم التسليم بأن عقد النكاح ال يصح إجراؤه بصيغ الكناية ،بل الراجح أن

النكاح يصح بألفاظ الكناية إذا دلت القرائن على مقصود املتعاقدين.

الوجه الثاني  :أنه قياس مع الفارق ،فالبيع واإلجارة مثالً عقدا معاوضة حمض ،أما النكاح،
فالعوض فيه غري مقصود ،مث إن النكاح خيتلف عن سائر العقود ،فنظراً خلطورته حيتاط فيه لغريه.

الراجح  :الذي يرتجح يف نظري هو القول األول الذي يرى صحة عقد سائر العقود ما عدا

عقد النكاح بصيغة الكناية؛ لقوة ما ذكروه.

وعليه ،فإنه يصح عقد سائر العقود بغير اللغة العربية؛ لعدم الدليل على ما يمنع من

تحف بالعقود غالبا تقتضي القول بالصحة؛ لقوة داللتها على
ذلك؛ وألن القرائن التي ُ
مقصود العاقدين من العقد  .واهلل تعالى أعلم.
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المبحث الثالث

تسمية األوالد ،والفنادق( ،)1والمحالت التجارية بغير اللغة العربية
األصل جواز التسمية بكل اسم إال ما ورد النهي عنه لسبب من األسباب.
والتسمية بغري اللغة العربية ،سواء كانت تسمية األوالد ،أو الفنادق ،واحملالت التجارية ،وحنو
ذلك داخل يف هذا األصل ـ اجلواز ـ إال إذا كانت تلك التسميات الغري عربية لغرض ممنوع
شرعاً ،كأن تكون من باب التقليد للكفار ،أو التشبه أو اإلعجاب هبم ،أو من باب الدعاية

احملرمة ،وحنو ذلك.
لشركاهتم ومنتجاهتم َّ
قال ابن القيم يف أحكام أهل الذمة" :األمساء ثالثة أقسام:
األول :قسم خيتص املسلمني ،والثاين قسم خيتص الكفار ،والثالث قسم مشرتك.
فاألول :كمحمد ،وأمحد ،وأيب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وطلحة ،والزبري .فهذا النوع ال
ميَُ َّكنون من التَّ َسمي به ،واملنع منه أوىل من املنع من التكين بكناية املسلمني ،فصيانة هذه
األمساء عن أخابث خلق اهلل أمر جسيم.
والثاين :كجرجس ،وبطرس ،ويوحنا ،ومىت ،وحنوها ،فال مينعون منه ،وال جيوز للمسلمني أن
يَـتَ َس َّموا بذلك؛ ملا فيه من املشاهبة فيما خيتصون به.
والنوع الثالث :كيحىي ،وعيسى ،وأيوب ،وداود ،وسليمان ،وزيد ،وعمر ،وعبداهلل ،وعطية،
وموهوب ،وسالم ،وحنوها ،فهذا ال مينع منه أهل الذمة ،وال املسلمون"(.)2
وجاء يف املادة الثالثة من مواد نظام األمساء التجارية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يف
معربة،
اململكة العربية السعودية ما نصه":جيب أن يتكون االسم التجاري من ألفاظ عربية ،أو َّ
املسجلة يف
وأالَّ يشتمل على كلمات أجنبية ،ويستثىن من هذا احلكم أمساء الشركات األجنبية َّ

( )1الفندق :مسكن مفروش إلقامة املسافرين باألجر.
ينظر مادة(فندق) يف :لسان العرب  ،313/10ومعجم اللغة العربية املعاصرة .1745/3
( )2أحكام أهل الذمة .1317/3
وينظر  :حتفة املودود بأحكام املولود ص 112ـ  ،115واملوسوعة الفقهية الكويتية . 332/11
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اخلارج ،والشركات ذات األمساء العاملية املشهورة ،والشركات ذات رأس املال املشرتك (املختلط)
اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة"(.)1

وعليه ،فإنه ال يجوز التسمي باألسماء غير العربية التي تميَّز بها الكفار عن المسلمين،
سواء كان ذلك في أسماء األشخاص ،أو الفنادق ،أو المحالت التجارية ،بل يجب البعد
عنها؛ لما في ذلك من الرغبة فيهم ،والباعث على محبتهم ،وهو نوع تقليد وجب الكف
عنه .واهلل تعالى أعلم.

( )1نظام األمساء التجارية ص. 1
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الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

احلمد هلل الذي أكرمين بإمتام هذا البحث املختصر ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد،
وعلى آله وأصحابه .أما بعد:
فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من هذا البحث:
 1ـ أن اللغة العربية أحسن اللغات وأفضلها؛ الرتباطها بالقرآن العظيم الذي تكفَّل اهلل ـ عز
وجل ـ حبفظه.
 2ـ أن كافة العلماء ذهبوا أن تعلم اللغة العربية فرض كفاية من حيث العموم.
 3ـ أن تعلم اللغة غري العربية مباح ،فإذا كان يف تعلمها مصلحة دينية استحب تعلمها ،وإذا
توقفت الدعوة إىل اإلسالم على تعلمها أصبح تعلمها واجباً.
 4ـ ال جيوز إدخال اللغات األجنبية يف املرحلة اإلبتدائية ،وأما بقية املراحل ،فيجوز بقدر
احلاجة.
 5ـ ال جيوز أداء األذان بغري اللغة العربية حىت ولو كان يف بالد أو جمتمع ال حيسنها ،وعلى من
أراد األذان أن يتعلم صيغته بالعربية.
 6ـ عدم صحة تكبريات الصالة بغري اللغة العربية.
 7ـ عدم صحة قراءة القرآن بغري اللغة العربية حىت عند من ال حيسنها.
 8ـ يشرتط أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية إال عند العجز عن ذلك ،أو عند احلاجة.
 9ـ إذا كانت الكتابة على املالبس بغري العربية تدل على معىن حسن أو مباح ،فاألصل
جوازها.
حمرم،
 10ـ إذا كانت الكتابة على املالبس بغري العربية تدل على معىن قبيح ،أو دعاية لشيء َّ
أو دعاية ألهل الفسق واجملون ،وحنو ذلك ،فإنه ال جيوز الصالة هبا.
 11ـ يصح عقد النكاح وغريه من العقود بغري اللغة العربية حىت مع القدرة على اللغة العربية.
 12ـ ال جيوز التسمي باألمساء غري العربية اليت متيَّز هبا الكفار عن املسلمني ،سواء كان ذلك
يف أمساء األشخاص ،أو الفنادق ،أو احملالت التجارية ،بل جيب البعد عنها.
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ثبت المراجع
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1369ه.
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،املؤلف:

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي (ت885 :هـ) ،الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت لبنان ــ ،ط :األوىل 1419هـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،املؤلف :زين الدين ابن جنيم احلنفي ( ت970 :هـ) ،الناشر:
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دار املعرفة ـ بريوت ــ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،املؤلف :عالء الدين الكاساين (ت 587 :هـ ) ،الناشر

دار الكتاب العريب ـ بريوت ــ ،الطبعة 1982 :م.

الرزاق احلسيين املل ّقب
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموس ،املؤلفّ :
الزبيدي ( ت1205 :هـ) ،حتقيق :جمموعة من حتقيقني ،الناشر دار اهلداية.
مبرتضى َّ

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ،املؤلف :فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت 743 :هـ
) ،الناشر :دار الكتب اإلسالمي ـ القاهرة ـ ،ط1313 :هـ.

تحفة الفقهاء ،املؤلف :عالء الدين السمرقندي ( ت539 :هـ ) ،الناشر :دار الكتب العلمية
ـ بريوت ــ ،الطبعة 1405 :هـ ـ 1984م.

تحفة المودود بأحكام المولود ،المؤلف  :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل،

حتقيق  :عبد القادر األرناؤوط ،الناشر  :مكتبة دار البيان – دمشق ،الطبعة األوىل 1391 ،
– .1971

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن

حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ( ت463 :هـ ) ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوى ،وحممد عبد الكبري البكري ،الناشر :مؤسسة القرطبة.

تهذيب الكمال مع حواشيه ،المؤلف  :يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي ( ت :
742هـ) ،احملقق  :د .بشار عواد معروف ،الناشر  :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة  :األوىل
.1980 – 1400 ،
تهذيب اللغة ،املؤلف :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي (ت370 :هـ)،
حتقيق :حممد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ــ ،ط :األوىل 2001م.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه ،املؤلف :حممد
ابن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ( ت256 :هـ ) ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر
الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل 1422هـ.

الجامع لحياة العالمة محمد بن صالح العثيمين ،املؤلف :وليد بن أمحد احلسني ،الناشر:
سلسلة إصدارات احلكمة  10ـ بريطانيا ــ ،ط :األوىل  1422هـ ـ  2002م.
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حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ،املؤلف :ابن
عابدين(ت1252ه) ،الناشر دار الفكر للطباعة والنشر ،سنة النشر 1421هـ 2000 -م.

الحاوي في فقه الشافعي ،املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهري باملاوردي ( ت450 :هـ ) ،حتقيق :علي حممد معوض ،وعادل أمحد
عبد املوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1414هـ ـ 1994م.

الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية  ،املؤلف :حممد العرىب القروى ،دار النشر:
دار الكتب العلمية.

الذخيرة ،املؤلف :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ( ت 684 :هـ) ،حتقيق :حممد
حجي ،الناشر دار الغرب ـ ـ بريوت ـ ــ.

السالمي
ذيل طبقات الحنابلة ،املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن َ

البغدادي احلنبلي ( ت795 :هـ ) ،حتقيق :د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ، ،الناشر:
مكتبة العبيكان ـ ـ الرياض ــ ،ط :األوىل  1425هـ  2005 -م.

رد المحتار على الدر المختار ،املؤلف :ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي (ت1252 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ـ ـ بريوت ــ ،ط :الثانية 1412هـ
 1992م.سنن الترمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي أبو عيسى

(ت279 :هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الشريف ،الناشر :مطبعة مصطفى البايب احلليب ـ ـ مصر ـ ـ الطبعة :الثانية،
 1395هـ  1975 -م.
سير أعالم النبالء ،املؤلف :اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت748 :هـ
) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،املؤلف :عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد
العكري احلنبلي (ت1089 :هـ) ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،وعبد القادر األرناؤوط ،الناشر:
َ
دار ابن كثري ـ ـ دمشق ـ ـ ط :األوىل  1406هـ  1986 -م.

شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ،املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلراشي ( ت:
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 1101هـ ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة ،بريوت.

شرح الكافية الشافية ،املؤلف :حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبد اهلل،

مجال الدين (ت672 :هـ) ،احملقق :عبد املنعم أمحد هريدي ،الناشر :جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل.
الشرح الممتع على زاد المستقنع ،املؤلف :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (ت:

1421هـ) ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1428 - 1422هـ.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،املؤلف :إمساعيل بن محاد اجلوهري ( ت 400 :هـ)،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني ـ بريوت ،ط :الرابعة  1407ه -
 1987م.
صحيفة الرياض ،املالك :مؤسسة اليمامة الصحفية ،رئيس التحرير :تركي بن عبد اهلل

السديري ،سنة التأسيس1963 :م ،املقر الرئيسي :الرياض.

َخوان :هشام وحممد علي حافظ ،سنة التأسيس:
صحيفة الشرق األوسط ،أسسها األ َ
1977م.

صفة الصفوة ،املؤلف :عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج (ت597 :هـ) ،حتقيق :حممود
فاخوري و د /حممد رواس قلعه جي ،الناشر :دار املعرفة ـ بريوت ــ ،ط :الثانية  1399هـ ـ ـ
 1979م.
طبقات فحول الشعراء ،املؤلف :حممد بن سالم اجلمحي(ت 232:ه) ،حتقيق  :حممود

حممد شاكر ،الناشر :دار املدين – جدة.
العبر في خبر من غبر ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت748 :ه)،
حتقيق :أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية ـ ـ بريوت ــ.
فتح الباري ،املؤلف  :زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين الشهري بابن رجب،
حتقيق  :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،الناشر  :دار ابن اجلوزي ،السعودية /
الدمام ،الطبعة  :الثانية1422 ،هـ.

الفروع ،املؤلف :حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج أبو عبد اهلل مشس الدين املقدسي الراميىن
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مث الصاحلي ( ت763 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1424 ،هـ  2003 -م.

كشاف القناع عن متن اإلقناع ،املؤلف :منصور بن يونس بن إدريس البهويت (ت1051 :ه
) ،حتقيق :هالل مصيلحي مصطفى هالل ، ،الناشر دار الفكر ـ ـ بريوت ـ ــ ،الطبعة1402 :هـ.

لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ( ت711 :هـ ) ،ط:
األوىل 1997م ،الناشر :دار صادر ـ ـ بريوت ـ ــ.
املثل السائر

مجلة البحوث اإلسالمية ،املشرف العام :مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،جملة دورية تصدر
عن رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ـ الرياض.

المجموع شرح المهذب ،املؤلف :أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت:

676هـ) ،الناشر :دار الفكر.

المدونة الكبرى ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ( ت179 :هـ)،
حتقيق :زكريا عمريات ،الناشر :دار الكتب العلمية ـ ـ بريوت لبنان ـ ــ.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،املؤلف :أمحد بن حنبل (ت240 :هـ) ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط :الثانية 1420هـ ـ ـ 1999م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  ،املؤلف :مسلم ابن
احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب ـ ـ بريوت ـ ــ.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي املقري

الفيومي ( ت770 :هـ) ،الناشر :املكتبة العلمية ـ ـ بريوت ـ ــ.
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،املؤلف :مصطفى السيوطي الرحيباين (ت:
1243هـ) ،الناشر :املكتب اإلسالمي ـ ـ دمشق ـ ــ ،ط1961 :م.
معجم اللغة العربية المعاصرة ،املؤلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر ( ت1424 :هـ)
مبساعدة فريق عمل ، ،الناشر :عامل الكتب ،ط :األوىل  1429هـ  2008 -م.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،املؤلف :حممد اخلطيب الشربيين (ت:
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977ه) ،الناشر :دار الفكر ـ ـ بريوت ـ ــ .ط1377 :هـ.

المغني ،املؤلف :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد (ت620 :ه) ،الناشر :دار

الفكر ـ ـ ـ بريوت ـ ــ ،الطبعة :األوىل  1405هـ.
مكان النشر بريوت.

المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس  ،املؤلف  :أبو الوليد سليمان بن خلف
الباجي األندلسي ،طبعة :دار السعادة،الطبعة األوىل  1332هـ.

المنثور في القواعد ،املؤلف :حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل ( ت:
794هـ) ،حتقيق :د /تيسري فائق أمحد حممود ،الناشر :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ ـ
الكويت ـ ــ ،ط :الثانية 1405هـ.
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن

عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب الرعيين ( ت954 :هـ) ،حتقيق :زكريا
عمريات ،الناشر :دار عامل الكتب ،ط1423 :هـ 2003 -م.

الموسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،ط( :

من  1427 - 1404هـ) ،األجزاء  :23 - 1ط :الثانية ،دار السالسل ـ ـ الكويت ،األجزاء
 :38 - 24ط :األوىل ،مطابع دار الصفوة ـ ـ مصر ـ ــ ،األجزاء  :45 - 39ط :الثانية طبع
الوزارة.
نظام األسماء التجارية ،الصادر عن وزارة التجارة والصناعة باململكة العربية السعودية.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،املؤلف :مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة

ابن شهاب الدين الرملي( ت1004 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ـ ـ بريوت ـ ــ ،ط:
1414هـ.

النهاية في غريب الحديث واألثر ،املؤلف :أبو السعادات جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري

( ت606 :هـ ) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،الناشر :املكتبة العلمية
ـ ـ ـ بريوت ـ ــ ،ط1399 :هـ 1979 -م.

الوافي بالوفيات ،املؤلف :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت 764 :هـ ) ،حتقيق:
أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء الرتاث – بريوت  ،-ط1420 :هـ-
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2000م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،املؤلف :أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب

بكر بن خلكان ( ت681 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر ـ ـ بريوت
ـ ـ1900م.

فهرس الموضوعات
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