
 

 العلم بالعربية من أسس العقيدة في اإلسالم
 

  
  

 عباس أرحيلة

 تمهيد:

  
ُوضعت اللغات لدى شععب  ارر  قدعدار ا علع  

التفا م والتباصل، وَحَملَْت اللغات رساالت ر  الععالمي  
  ارر ، وتمك   عالال  بباسعهتها  ع  إل  بني آدم عل

تنظيم حركة وجبد م وتهعبرر  عبا بهم، ولعم ربعَن  ع  
 اللغات التي تحمل كالم هللا إال اللغة العربية.

ررد لهعا 
ُ
واللغة العربية حملْت آخر تلك الرساالت، وأ

أن تكبن لسان البحي الخاتم، وأن تستبعب دليعل ببعب  
لسعابةة، وتنهعب  اقسالم، وتختزل  ضا ي  الرساالت ا

عل  المعنه  الع   ارتضعا  هللا لخلةعى إلع  رعبم العدر . 
و ك ا جعا  العبحي  عي العدر  الخعاتم  عي شعكل بع  
ُ  بععى الحيععاُ  علعع   عع لغععب  تمي ععز بمععنه   ععي التعبيععر تحي

 ارر  إل  بهارة الحيا  البشررة عل  ارر .

  

 أوال: تحد رات واختبارات:

  
تهبر ععا العععام تعر ضعت اللغععة العربيععة  عي  سععار 

لتحععدرات واختبععارات، لععم رتعععر  لهععا ليُر ععا  عع  لغععات 

 شعب  ارر   ي التاررخ اقبسابي.

لةععد واجهععت اللغععة العربيععة  دمبعععة تحععدرات، 
دْت بهعا دعدراتها علع  التبليعل والتفاععل  عو البجعبد  تحدَّ

المعاد  والروحعي لسبسعان، حتع  اسعتهاعت أن تكععبن 
 لغة حضار .

 ل:التََّحد ي  ارو *

أول تََحد ٍّ للغعة العربيعة  عي وجبد عا وتاررخهعا  عب 
اصهفاُؤ ا أن ُرناطَ بها اقعدعا؛  أ  أن تةعبم دلعيال علع  

زَّ ، وأبى آخعر رسعاالت السعما   أن المبَح  بى    ر  العي
 إل  أ ل ارر .

 حععي  بلغععت  عع   اللغععة أوَن عنفبابهععا عنععد أ ععة  
ععع  تميععزت بععي  شعععب  ارر  بالةععدر  علعع  اق حععا  

ععلي 
 كنععبن الععنف   ععي البجععبد  تعرَّضععْت ال تحععان تََحم 

 البحي!
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َل باللغععة العربيععة بعع   لُغععب     ععل ُرمكعع  أن رتنععزَّ
رحمُل  نهداً إلهيعا، رحمعُل خهابعاً  بج هعاً لكا عة شععب  

ارر ، خهاباً رخترق الز ان والمكان، ورستديب لكل  ا 
 ردد     ظبا ر وتحبالت؟

دثاً ضخماً  ي تحبرعل حيعا      نا " كان الةرآن ح
اللغة وتبجيهها إل  أن تكبن لغة  كعر ُرخهعل لمسعتةبل 

 (.1    اللغة")

 الت َحد ي  الثابي: *

أن تُحلَّ اللغعُة العربيعُة  حعلَّ اللغعاتي الةدرمعةي  عي 

ودت وجيز، وردخل كثير    تلك اللغعات  تعاحا التعاررخ. 
  ةععد عارشععت العربيععة أكبععر ابحععهار بععي  ارجنععاس  ععي

التععاررخ البشععر ، وعابععت  عع  أشععكال الُغربععة والعدمععة 
واللح ، لكنها صَمدْت  ي وجى التحب الت، ورا ةتها عيبن 
سا ر   ي تنةيتها وتةبرم ألسنة الناطةي  بهعا،  كابعت 

لغععة العلععم بععدون  نععا؛ق  ععي ارصععةاق التععي عر تهععا 
 الحضارات الةدرمة.

 التحد   الثالث:  *

 ع  المععارا اقبسعابية تحم لها لترجمة  عا تعراكم 
التععي كابععت تتهل ععو إليهععا الدولععة اقسععال ية السععتكمال 

بهضتها.  تم  بةل تلك المعارا، وتم شرحها واختحعار ا، 
بما تستلز ى     حهلحات،  عي ضعب  دناعاتهعا   كعان 

 ضععمها والتفاعععل  عهععا، وتبجيههععا وجهععة تسععتديب 
 للضبابل الحضاررة لأل ة اقسال ية.

 ابو: التحد  الر  *

 و  هالو الةعرن الهدعر  الرابعو سعادت اللهدعات 
 ي العالم العربي اقسعال ي، وبعدأت السعليةة العربيعة 

تخفت وتتبارى، وعدز أ ل اللسان العربعي عع   باكبعة 
المعابا  اليب ية، وأصبحت العربيعة تُعتعلَُّم تعلمعا، تععي  
 ي  عادل العلم ال   أصبُ بعدور  ُرالخع   ع  الحعحا. 

رسية    جدرد  زاحمت العربية  عي الةعرن وظهرت الفا
الرابو، لك  العربية ظلعت لغعة الثةا عة والعلعم  حا ظعة 

 عل  إشرادها وإشعاعها.

 التحد  الخا  :  *

بعد الهدمتي  المغبلية والحعليبية علع   عادعل الثةا عة 
اقسععال ية، حاولععت اللغععة التركيععة أن تسععبد  ععي تلععك 

المسععتعمرر ، المعادععل، ثععم تلتهععا الحععد ات  ععو لغععة 

وتعر  الةرآن الكررم ربباق    الترجمات وبدميو لغات 
ارر  تةرربا، و عو للعك ظعل للعربيعة حيبرُتهعا واببعاثهعا 

 -المتددد، وإن تةاع  أ لها ول بعت ررحهعم، وأصعبحبا 
 ستضععفي   - ي  ع   المرحلعة  ع  التعاررخ البشعر  

  ي ارر .
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لمعار   ا ُتحنْت العربية بعدعبات التددرعد، وخاضعت
الترجمات    بعض اللغات، وا تحنت بأشعكال  الهدعبم، 

والتهمعععي ، والععععدا   ععع  أبناُهعععا، وا ُتحنعععت بتععععدد 
المحععهلحات  عع  العلععبم والمعععارا الحدرثععة، وأ لهععا  

ربجدون خارن المختبرات، وكل   ا  عي لحظعات تخنةهعا 
 اللهدات الممزوجة باللغات اروربية.

  

ة الحضار  ثابيا: اعتماد البيان  ي خد 
 اقسال ية

  
،  نهٌ  ُرنظم حركعة الحيعا   نع   الةرآن وحٌي إلهي 

اببثاق اقسالم  ي جزرر  العر  إل  بهارة  ع ا الععالم، 
 نععى و عع  الععن  الحععدرثي تُسععتلهم أسعع  النظععر  ععي 

 ارلب ية والكبن واروضاق البشررة عل  ارر .

 نهٌ  ُربج ى النزوق البشر  عل  ارر ، ورتدعاو  

حاجيات اقبسان المادرة والمعنبرة، ولعى دعدر  علع    و
التددد والحمبد أ ام التحبالت، وتميز بابفتاحى عل  كل 

  حدر للمعر ة ال رتعار   و  ةاصد .

والمنه  الةرآبي خهعا  لغعب    حعروٌس بمعدعز  
بيابية.  عنهٌ  رةعبم علع  دععا تي : لغعة و كعر  للعك أن 

ي طررةعة تبليغعى  حضار  اقسالم عل  در   عدزتُعى  ع
بيل بالن  الةرآبي أن ُرستدل بى عل  المعدز  وأن 

ُ
أ  أ

رةبم دليال عل  ببب   حمد صعل  هللا عليعى وسعلم، وأن 

رحمععل  حععبى  ةاصععد الرسععالة. وال ُرمكعع  إدرا   عع   
المةاصد إال بفهم خها  الرسالة  أ   عي أضعب  أسعرار 

 العربية وطراُةها  ي اردا  البيابي.

ب   لغب    ي حيا  البشر، و ب علع   كيا رتدد د
صبرتى ارول  ال رتغي ر  نى حرا، كيا ُرباكعب التهعبرات 

وخهعععرات العةعععل البشعععر ، ورتععععار   عععو ار عععبا  
واقدربلديات؟ كيا واجى وُرباجعى  حعاوالت إطفعا  بعبر  

 ي ارر  بأساليب شياطي  اقب  والدع ،  نع  بدارعة 
 بزولى إل  اليبم؟

ا الن  صيابة    ر  الععز ، وأن لعى ال شكَّ أن له 

 عع  الخحععاُ  ال اتيععة  ععا رضععم  لععى الخلععبد والتدععد د  
خحععاُُ  تُعع ك يُر دو ععاً بمحععدر ، وتدعلععى  نبعععاً ثععر اً ال 

كما رةعبل ابع   –رنضب "  ْتلُب اً ال ُرَمل  عل  طبل التالو  
ُى اآللان، ولض اً ال رَْخلَُن علع   –دتيبة  ، و سمبعاً ال تََمد 

د ي، وعديبعاً ال تَنةضعي عداُُبعى، و فيعداً ال تنةهعُو ك ثر  الرَّ
 (.2 باُُد " )
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و ععع   نعععا تةعععر ر لعععدى علمعععا  اقسعععالم أن  هعععم 
الرسالة،عةيدً  وشررعًة  رحتان إل   ةىٍّ بعأدا  الخهعا  

ُرمك يُ  الُمخاطَب    إدرا  حةاُن التنزرل والبدبا عل  
 أسرار  ودالُل إعدا؛ .

ربةع   عي الةعرآن ببةعا  العن    ولما كان اقعدعا؛
ضمينت العربيُة لنفسعها الخلعبد، وأضعحت  حعلَّ ا تمعام 
المسلمي  رعملبن علع  جمعهعا وتعدورنها وتنةيتهعا  ع  

الشباُب والد اق عنهعا   أصعبحْت علمعاً داُمعاً ب اتعى لعى 
سسى وضبابهُى.  لم رععد العلعُم بالعربيعة أداً  للثةا عة 

ُ
أ

 بل أصبُ جب ر الثةا ة.

  

لثا: العلم بالعربية أساس الثةا ة  ي ثا
 اقسالم:

  
أثععار الةععرآن  نعع  اللحظععات ارولعع  لنزولععى حركععة 
 كررة عند العر ، وخاصة حي  دعا م إل  تدبر ،  ةعال 

]  -أ ععال رتععدبَّروَن الةععرآَن أم علعع  دلععب  أدفالُهععا,تعععال :

 [.24سبر   حمد، آرة 

  وبدد  بدفي     الةرآن:

أبْت إلع  الةعرآن وخلعْت إليعى  بدا طاُفة اطم –أ 
خع ْت 

ُ
تُترجم تعاليَمعى سعلبكاً، بععد أن أدركعت سعمب  ، وأ

وإلا تُليععت  ,بروعتععى، و اضععت بفبسععها خشععيًة ور بععًة 

 [.2] اربفال، آرة  -عليهم آراتى ؛ادتهم إرماباً 

ورعَدُب الةعرآُن  ع  أبعاس تبل عدت  شعاعر م  لعم 

ال ُرمنبن وإلا   ما لهم, تأخ  م للةرآن روعٌة. دال تعال :

 – 20] االبشةاق، اآلرتان -درئ عليهم الةرآن ال رسددون

21.] 

و بدا طاُفة كفعار دعرر ، اسعتكبرت علع   –  

اقلعععان لمفعععبل الةععرآن  ععي النفععبس، وتحيَّععرْت  ععي 
وصععفى   كشععفْت أدبالُهععا عم ععا استشعععرتى  عع  جمععال 

 الةرآن، وأحسنت وصا بفسها حي  دالت:

ي أكينَّععة  مععا تعدعببا إليععى و ععي ودعالبا دلبُبنععا  ع, -

] -آلابنا وْدٌر و   بيننا وبينك حدا   اعمل  إبنعا ععا لبن

 [.5 حلت، آرة 

 –وا ترى المشركبن أدباال لتفسير ظا ر  البحي 

ال تختلا ع  أدبال المستشردي   عي العحعبر الحدرثعة 
 برد ا إل  ارساطير والسحر والكهابة والشعر. –

وا النععاس ععع  سععماق وحععاول المشععركبن أن رحععد  

الةرآن  تيةنا  نهم أن أبى رفعر  إعدعا؛  علع  كعل  ع  
 سمعى.
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وكلمععا ابتعععدبا ععع  صععدر اقسععالم عظُععم االتحععال 
بارعاجم وبدأت رحلة الن  الةرآبعي  عي أكنعاا ارر  

لععدى شعععب  عششععت  يهععا الملععل والنحععل الةدرمععة. 
وا تدت العدمة إل  لسعان النعاطةي  بالعربيعة، وسععت 

الدخلة  ي اقسالم إل  تعلم لغة الةرآن حت   الشعب 
 تتعرا أحكام الدر  الددرد.

 أصبُ الن   حل  هبم شعب  وررثعة للحضعارات 

الةدرمة، ُرحتكم إليى  ي كل  ا جد، وُرستلهم  ي تبن يعي 
اآلرا  واتخال المبادا، بل إن حر  العةيعد  دعد اشعتعلت 

تةررعب طعنا وتشكيكا  ي الةرآن،  اتدهت العنارعة إلع  
الععن   عع  ار هععام، وبشععأت علععبم العربيععة  رتبهععة بععى 

ارتباطا وثيةا  ا؛د رت الدراسات اللغبرة  عنارعًة بعالن  
الةرآبي أداً  و هماً، وإثباتاً للهبرة اقسال ية  عي  حعيل 
اختلهت  يى درابات السعما  بعدرابات ارر . وبعر؛ التيعار 

عبعاس  اللغب   ي تفسير الةرآن  ي اتدا  عبد هللا بع 
رضي هللا عنهما، حي  ربل بي  الةرآن و عر تى بالعربيعة 

وخحاُحععها وأسععاليبها  ععي الشعععر. دععال:"إلا أعيععْتكم 
العربية  ي الةرآن  التمسب ا  عي الشععر  إبعى درعبان 

 (.3العر ")

وبا تدادت الفتبحات، وابحهار ارجناس  ي ببتةعة 
الشعب العربي  دعت الحاجة إل  تةررب  عابي الةرآن 

 عع  ارل ععان   ابهلةععت حركععة التععأليا حععبل الةععرآن 
للكشا ع  علب ى و عابيى ولرربى، والتنةيب ع  أبمعاط 
أسلببى. وتم التركيز  ي أون  رحلة التدور  عل  إثبعات 

عربية الةرآن  و  ةابلة للك بما تعارا عليى الععر ،  عو 
 (.4حاجة العحر إل  رلبة الساُلي  ع   عابي الةرآن )

ركة التأليا حبل الةعرآن كعان الباععث وواضُ أن ح
عليهععا  ععب  ععا استشععكلى النععاس  عع   عععابي الةععرآن. 
و الحةة المعن  كابت ورا  بشأ  العلعبم  عي اقسعالم، 

كما  ب واضُ  ي النحب والتفسعير وأصعبل الفةعى وعلعم 
 الكالم.

والمكتبة الةرآبية  ي  هرست اب  النعدرم ) تعاررخ 
ي  ععاُتي  أربعععة  ععع( بلغععت حععبال377تععأليا الكتععا :

الكتعب الماللفعة  عي  – 44وأربعي  كتابا ) كتب التفسعير:
 ....(.6لغة الةرآن: – 25 عابي الةرآن و شكلى و دا؛ :

وإلا كان علما  العربية دد حث با عل  تعلعم العربيعة 

 عع(  204خالل  رحلة التعدور ،  عإن اق عام الشعا عي )
العععر   اعتبععر تنبيععَى العا ععة إلعع  أن الةععرآن بععزل بلسععان

خاصععًة بحععيحًةلً للمسععلمي ، والنحععيحة لهععم  ععر  ال 
 (.5رنبغي ترُكى كما رةبل )
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وبَعععيََّ  الشعععا عي أن هللا تععععال  خاطعععب الععععر  
بلسابها، وعل   ا تعارا    أساليبها  ي أدا   عابيهعا. 

وحد د بعض وجب  الخها  إلتي بدهلهعا رةعو االضعهرا  
إلع   نهعن   ي  هم الن  وتأورلى، ودعا إل  االحتكعام

عَل  اللغة. " ربى ال رَعلُم    إرضعا  ُجمعل الكتعا  أحعٌد جهي
سعععة لسععان العععر  وكثععر  وجب ععى، وجمععاق  عابيععى 
بَى التي دخلعت علع   وتفردى. و   علمى ابتفت عنى الش 

(. وأكععد الشععا عي أن الةععرآن لععم 6 عع  جهععل لسععابَها")
   حهلُ الععر   عي المحعاور  والتخاطعب رنزل"إال عل

(.  الشا عي رتحدث ع   هعم 7واالحتدان واالستدالل")
الععن   همععا لغبرععا  هتععدرا بهراُععن اللغععة العربيععة  ععي 

 التعبير.

وتةررت     الحةيةة عند  عاصررى وعنعد َ ع  جعا  
بعد م. خاصة وأن المرحلة طبعهعا الدعدل وعلعم الكعالم 

تسر  أعدا  اقسعالم  ع  والهع  عل  أسلب  الةرآن و
با  المدا؛ جهال  نهم بأبماط التدب؛  ي التعبير العربي. 

 ع( بمعالن  ع  طععبن الملحعدر   255ودد لكر الداحظ )
و م  ال علَم لهم ببجب  اللغة وتبسو الععر   يهعا،  ع  

، -رخعرن  ع  بهببهعا شعرا  , للك دبلهم  ي آرة النحل:

ُرحبَّل بالماد   دالبا: العسل لي  بشرا ، إبما  ب شي 

شراباً. وررد  الدعاحظ بعأن هللا تععال :" سعم ا  شعرابا  إل 
كان ردع   نعى الشعرا ، ودعد جعا   عي كعالم الععر  أن 

 رةبلبا: جا ت السما  بأ ر عظيم، دال الشاعر:

 إلا َسَةلَ السماُ  بأر  دبمٍّ     رعْيناُ  وإن كاببا ليضابا

سعةل.  زعمبا أبهم ررععبن السعما  وأن السعما  ت

و ت  خرن العسل    جهة بهببها وأجبا ها. وَ   حَمل 
اللغَة عل   ع ا الَمرَكعب لعم رفهعم  ع  الععر  دلعيال وال 

كثيععراً. و عع ا بععاٌ   ععب  فَخععر العععر   ععي لغععتهم، وبععى 
وبأشععبا ى اتسعععت )...( ودععد خاطععب بهعع ا الكععالم أ ععل 
تها ة وُ  ْرالً وضعباحَي كينابعَة، و عالال  أصعحا  العسعل 

 هل سمعتم بأحد أبكر   ا البا  أو طع  عليى  ع   )...(.
 (.8    الحدة")

 ععع(  ععي ) تأورععل  شععكل  276ودععال ابعع  دتيبععة )
الةرآن(:"وإبما رعرا  ضَل الةرآن َ   كُثعر بظعُر  واتسعو 
علُمى و هم   ا ب العر  وا تتابها  عي ارسعاليب، و عا 

 (.9َخ َّ هللُا بى لغَتها دون جميو اللغات")

 نهدععي حععدد  الهبععر   ععي  ةد ععة  وأول  حععبر

 بعى 
ُ
تفسير ،  عابا  رراضة العلبم. رةبل:"إن أوَل  عا ببعدأ

الةيَل )...( البياُن عم ا  ي آ  الةرآن  ع  المععابي التعي 

   ديبَليها رعدخُل اللَّعْبُ  علع   ع  َ ع  لعم ُرععاني رراضعَة 
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العلععبم، ولععم تسععتحكيْم  عر ُتععى بتعععاررا وجععب   نهععن 
 (.10والهبيعية") ارلس  السليةية

 ععع(  ععي كتابععى  395وعةععد أحمععد ابعع   ععارس )
)الحععاحبي( بابععاً عنبابُععى:"با  الةععبل  ععي حاجععة أ ععل 

الفةى والُفتيا إل   عر عة اللغعة العربيعة". دعال  يعى:"إن 
العلععم بلغععة العععر  واجععٌب علعع  كععل  ععتعلم  عع  العلععم 
نعا  بأحعد  عنهم  بالةرآن والسنة والُفتيا بسبب، حت  ال لي

للك أن الةرآن با؛ٌل بلغة العر ، ورسبل هللا صعل   عنى 
.  مع  أراد  عر عة  عا  عي كتعا   هللا عليى وسلم عربعي 

هللا جل وعز، و ا  ي سنة  رسعبل هللا صعل  هللا عليعى 
وسلم،    كل كلمة لرربة أو بظم عديعب، لعم ردعد  ع  

 (.11اللغة بدا")

يمعا وأكد اب   ارس أن الغلل  ع  جهعة اللغعة رظهعر خهعُر   
 ُرَغيَُّر بى حكُم الشررعة.

  رابعا: الهلب التشررعي عمدتُى العربية
ر ععزت اللغععُة العربيععة  باعتبار ععا لسععان الععبحي، 

لتدليات الحن ودلت عليعى، وجعا  العن  ؛اخعراً بخحعببة 
 المعابي ودب  اقرحا .

والمعنعع   ععي  عع ا الععن  رععرتبل بععأ ر عةععد  أو 

عع   عراد هللا،  تشررعي، ورأتي العلُم بالعربيعة للكشعا
ثيرْت  عي الثةا عة العربيعة  شعكلة 

ُ
وتحدرد شرق هللا،  أ

المعن ، وعالدتها بارلفاظ الدالة عليها، وكان لألصعبليي  
رراد   ي  دارسة المعن  وعالدة اللفظ بالمعن  داخعل 

 عملية التفكير  إل اللغة تعبير ع  الفكر.

 ع   نععا كابعت عنارععة ارصعبليي  بكيفيععة اسععتنباط 
حكعععام  ععع  الكتعععا  والسعععنة  ععع  دالالت النحعععب  ار

وسياداتها، واحتلت المةد ة اللغبرة    كتب ارصعبليي  
 كابععة خاصععة، واشععتملت علعع  أبحععاث  هبلععة  ععي 
تةسيمات اللفعظ باقضعا ة إلع  المعنع ، وعرضعت  عي 

 دملهععا لةضععارا المعنعع  وضععبل الةععبابي   ععي  هععم 
 (.12النحب  )

شرعيا    عبار   ولارة ارصبلي أن رستنبل حكما
الن ، أو إشعارتى وادتضعاُى، و حعبا ، لضعبل  عنعا ، وال 

رتأَتَّ  لى للك بفهم  ا تُالدرى العبار  عل    ا ب الععر  
كمعا دعال الشعا عي  السع  علعم  – ي الةبل. "وربعى 

عل  –ارصبل  ال رعلم    إرضا  جمل علم الكتا  أحعٌد جهي

ا  عدلبل (. و ب جهٌل ُرالد  إل  تحررع13لسان العر ")
الن ، و ا رترتب عنى    تعهيل لمنه  هللا، خاصعة وأن 

 ي الةرآن  حكما و تشابها، و يهما درجات    البضب  
والغمب ، وأبماط    أساليب التدب ؛  ي التعبيعر. و ع  

لليلَ كثيٌر    الناس  –كما رةبل اب  دتيبة  –جهة المدا؛ 
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َحععل"  ععي التأورععل، وتشععع بْت بهععم الهععرق واختلفععت الن ي 
(14.) 

ُم النحعب   عب  نهلعُن البحعث علع   و ك ا، َ َفهي
اردلة الشرعية، والفهعُم  بكعبٌل إلع  المعر عة الدديةعة 

باللغة، وبتحاررا الةبل  يها  إل ال رتأت   اسعتنباط حكعم 
 ال تةتضيى طبيعة اللغة.

 المعن  الشرعي ُرالخُ     الدليل اللفظعي. ودعد 

رظعل اللفعظ داال علع   ُرستدل  عليعى بغيعر اللفعظ، ولكع 
المعنععع  التعععابو لةحعععد المعععتكلم.  عععاللفظُ  عععي تحعععبر 

ارصبلي  ب دليل الُحكم عل  صحة الفكعر أو خههعى  إل 
اللغة ترجمٌة لما ردر   ي الفكر.  ع   نعا أَخع ْت اللغعة 

عععع  ارصعععبليي   نحعععً  علميعععاً  أصعععبحْت بعععى وسعععيلًة 
 الستنباط الحكم، تتدى إلع  االصعهال  وتخاطعب العةعل.
والشععا عي  ععي وضعععى لألصععبل المعتمععد   ععي  هععم 

النحب  وتأورلها اعتمد  نهن اللغعة العربيعة. ودعد أورد 
 ع(  عي كتابعى )صعبن الكعالم عع   ع   911السيبطي )

المنهععن والكععالم( دععبل حر لععة بعع  رحيعع :" سععمعُت 
عَل النعاُس وال اختلفعبا إال لتعركهم  الشا عي رةبل:  ا جهي

ن أرسععهاطالي  )...(، لسععان العععر  و ععيلهم إلعع  لسععا

ولم رنزل الةرآن وال أتت السنة إال عل   حعهلُ الععر  
و عععع ا بهم  ععععي المحععععاور  والتخاطععععب واالحتدععععان 

واالسعتدالل، ال علعع   حععهلُ اليببعان، ولكععل دععبم لغععة 
 (.15واصهال " )

 ععع(  ععاعتبر " بسععبة  606وجععا  الفخععر الععرا؛  )

 الشا عي إل  علم ارصبل كنسعبة أرسعهاطالي  إلع 
علععم المنهععن، وكنسععبة الخليععل بعع  أحمععد علعع  علععم 

العرو  )...(  ثبت أن بسبة الشا عي إل  علم الشعرق 
 (.16كنسبة أرسهاطالي  إل  علم العةل")

و ك ا رتضُ أن المعنه   عي اسعتنباط الحكعم  ع  

عَ  علع   نهعن العربيعة، وابع  خلعدون و عب  ي س 
ُ
الن  أ

م رععالرل للعلععبم  ععي الحضععار  اقسععال ية أطلععن علععب

اللسان العربي عل  علبم العربية، وجعلها أركاباً أربعة: 
اللغة والنحب والبيعان وارد . ودعرر أن" عر َتهعا ضعروررة 

عل  أ ل الشررعة  إل  أخ  ارحكام الشررعة كل يهعا  ع  
الكتا  والسنة، و ي بلغة العر ، وبََةلَُتها  ع  الحعحابة 

ال بد  ع  والتابعي  عرٌ ، وشر   شكالتهم    لغاتهم،  

 عر ععة العلععبم المتعلةععة بهعع ا اللسععان لمعع  أراد علععَم 
 (.17الشررعة" )

 ع(  ع  ارصعبليي  " َ ع   751ودد وجد اب  الةيم )
رفهم    اآلرة حكما أو حكمْي ، و نهم    رفهعم عشعرُ  
أحكام أو أكثعر  ع  للعك، و عنهم  ع  رةتحعر  عي الفهعم 
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تى علعع   دععرد الفهععم دون سععيادى، ودن إرماُععى وإشععار
وتنبيهى واعتبار ، وأخ        ا وألها ضم ى إل  بع  

آخر  تعلن بى،  ُيفهم    ادترابى بى ددراً ؛اُداً عل  للك 
اللفظ بمفرد ، و  ا باٌ  عديٌب  ي  هم الةعرآن ال رنتبعى 

 (.18لى إال النادر    أ ل العلم)

واللفععظ لععدى ارصععبلي رتهععبر بنععاً  علعع   دلبلععى 
الُعرا والشرق  ما ردععل العن  وعل  استعماالتى  ي 

ُُ باالجتهاد.   نفتحاً عل  الحيا  رسم

  

 خاتمة: 

  

إن االحتكععام إلعع  النحععْي  المالسسععْي  لسسععالم ) 
الةرآن والحدرث الشررا( رظل ثابتعا إلع  بهارعة الععالم. 
 نهما تُستَمد  الحلبُل لمشكالت الحيعا ، و عا رنشعأ عنهعا 

 ما رنهلن االجتهاد.    وادو وأحداث.     همهما وتدبر
    نا تظل العنارة بعلبم اللغة العربية    الثبابت  ي 

 سعار الحضععار  اقسععال ية. إن العععالم اقسععال ي  أوجععد 
أضععخَم  ععاد  دابببيععة  ععي الفةععى لكععل جبابععب الحيععا  

ععَم الععن َّ التشععررعي  وَددَّععن   ععي  اقبسععابية، حينمععا تََفهَّ
بهبيععة التهعبر  تحدرد  دلبالت ألفاظى،  و وععي كا عل

 الداللي   كان لى علم بالعربية وبأسرار ا.

واليبم تسبد الةبابي  البضعية  ي العالم، وبتعأخر 
المسلمي  رتأخر  ةى المعا الت ع   تابعة  ا ردعد  عي 

حيا  الناس. إن العالم رتهبر    حبلنا بسعرعة    لعة، 
ورزردبا النظام الععالمي الددرعد استضععا ا  عي ارر ، 

ُم إدفاَل با  االجتهاد عندبا، وتزداد بفبسعنا إحباطعا وُرحكي 

 ود اراً.

إن السياد  اليبم  ي ارر  ال تتأَتَّ  بغيعر البحعث 

العلمععي  ععي  دععاالت المعر ععة الحدرثععة. واالجتهععاد ال 
رتحةععن بغيععر ابفتععا  علعع  تهععبرات العحععر و باكبتهععا 
 عر يا. وأ عر اللغعة العربيعة اليعبم  بكعبل إلع  وضععية 

والمسععلمي  سياسععيا وادتحععادرا وتةنيععا وثةا يععا.  العععر 
وكل إصال  ُرهمل علعبَم العربيعة وال ُرعدخلها  عي  عتعر  

الحيععا  بتهبراتهععا العلميععة رتععر  بععا  االجتهععاد  بصععداً 
ورحكم عل  الحضار  اقسعال ية بعالدمبد. وكعل   باكبعة 

 ر  عحر بدون العربية تييٌى! وسيٌر عل  لير  دى!

  
ر   ا المةال بمدلة )  نار اقسالم: ]  الحظة: بش

شععهررة( أبعب ظبععي، العععدد الرابععو،  –ثةا يععة  –إسعال ية 
م، 1995ألسعه   27 عع  1416، ربيعو اآلخعر 21السنة

 82 – 88 .] 
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  با  :

  
(المدخل إل  دراسة الباللة العربيعة: د. السعيد أحمعد 1)

 21[،  1968] بيروت، دار النهضة العربية، 1ط –خليل 

 عع(، تحةيعن:  276تأورل  شكل الةرآن: اب  دتيبعة )     (2)
 3[،  1973] الةا ر ، دار التراث،  2ط –أحمد صةر 

كتععععا  إرضععععا  البدععععا واالبتععععدا : أبععععب بكععععر            (3)
 101 1ارببار :

رنظر  ي  ع ا سعبب تعأليا كتعا  ) ععابي الةعرآن(      (4)

  ع. 209  ع وكتا  )  دا؛ الةرآن( ربي عبيد  207للفرا  

الرسالة: الشعا عي، تحةيعن: أحمعد  حمعد شعاكر،        (5)
 50 

 بفسى.           (6)

صععععبن الكعععععالم عععععع   عععع  المنهعععععن والكعععععالم:      (7)

 ع(، شر  وتعليعن: د. علعي سعا ي  911السيبطي)
] الةععععععا ر ،  هبعععععععة السعععععععاد ، 1ط –النشععععععار 

1947 ،]45 

 2ط – عارون الحيبان: الداحظ، تحةين: عبد السالم      (8)
] الةعععا ر ،  هبععععة  حعععهف   البعععابي الحلبعععي، د. 

 425 5ت[:

 12تأورل  شكل الةرآن: اب  دتيبة،             (9)

جعععا و البيعععان عععع  تأورعععل آ  الةعععرآن: الهبعععر        (10)
 13 1 ع(: 310)

 ععع(، تحةيععن:  395الحععاحبي: أحمععد بعع   ععارس )   (11)
بععابي ] الةععا ر ،  كتبععة عيسعع  ال1ط –أحمععد صععةر 

 50[،  1977الحلبي،

رنظععر: التحععبر اللغععب  عنععد ارصععبليي : د. السععيد    (12)
] اقسععكندررة، دار المعر ععة  1ط –أحمععد عبععد الغفععار 

و حادر  ع ا التحعبر تلعتم   عي  –[ 1981الدا عية،

أ هات كتب ارصبل، وخاصعة  عي كتعا  المستحعف  
] الةعا ر ، 1ط –   علم ارصبل ربي حا د الغزالعي 

  ع[. 1323هبعة ار يررة، الم

 50الرسالة: الشا عي،        (13)

 103تأورل  شكل الةرآن،       (14)

صبن الكالم ع     المنهن والكعالم: السعيبطي،       (15)
 45 

]  1ط –طبةععات الشععا عية: تعععان الععدر  السعععبكي    (16)

 100 1الةا ر ، المهبعة الحسينية، د.ت[:

حةين: علي عبد الباحد وا ي  ةد ة اب  خلدون، ت   (17)
] الةعععا ر ، دار بهضعععة  حعععر للهبعععو والنشعععر،  3ط –

1977:]3 1224 

] الةعا ر ، 1ط –أعالم المبدعي : اب  دعيم الدب؛رعة    (18)
 354 1إدار  المهبعة المنيررة، د.ت[:
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