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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 بني اللغة والشريعة

 )ابللهجة املصرية(

 د. رضا السيد لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136596.htm  رابـط الــمادة:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
منن يهنده هللا  نال  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،فرهغحنمده ونستعينه ونستهديه ونست ،حلمد هللإن ا
 مث أما بعد: ،ل  لن جتد له وليًّا مرشًدال  ض  ن ي  له وم   ل  ض  م  
 

سنل  هللا عن  أ ريق إىل هللا،ذاع عرب شبكة الط هذا هو اللقاء الرابع مع حضراتكم يف هذه السلسلة املباركة بصائر اليت ت  
 .وجل أن ينفعنا مجيًعا بتلك السلسلة املباركة وأن ينفع هبا عموم املسلمني

ننوصننل احلنندين معنننا حننو  نقطننة مهمننة جنندًّا وهنن  ح   نن ،م النحننول ننع  م تن  ك  ننر العلمنناء هننذا احل  ط  وملنناذا س  ننو  وص نن ،مك  د ي ننن ك  ر م 
 عليهم. د  ر  وكيف ين   ،األعداء للغة العربية

 
م تن ع ل م النحوح    ك 

وحكنم  ،حكم تعلم النحنو لعمنوم املسنلمني :موها إىل قسمنيأوًًل حكم تعلم النحو، العلماء نظروا يف تلك املسللة وقس  
 ننال لطلبننة العلننم وللبننة الفقننه والشننريعة  وحكننمم  ، هننناح حكننمم عننام لعمننوم املسننلمني ،تعلننم النحننو لطلبننة العلننم  اص ننة

 والعقيدة والتفسري.
 

 تعلم النحو لعموم املسلمني حكم -
 هنو وجنو م كفنائ غ كغنريه منن  ،أوًًل احلكم املتعلق بعمنوم املسنلمني، قنا  العلمناء أمجعنوا علنم أننه منن واجن  الكفنا ت

إن علنوم اللغنة العربينة   نذ نفنم احلكنم  :قنالوا ،وأصنو  التفسنري ،وعلم مصطلح احلندين ، العلوم، كلصو  الفقهشّت  
 لكفاية.من أنه  رضم علم ا

 
نن  يف هنذا احلكنم أن تعلنم العربينة  "،معلومم أن تعلم العربية وتعليمها  رضم علم الكفاية" :-رمحه هللا-وقا  ابن تيمية 

 الكفائ . ض  ذ حكم الفر  ،وتعليًما للغري ،تعلًما للنفم ،وتعليمها
 ".ايةفما النحو  فرضم علم الك"أ: -رمحه هللا-وقا  ابن ح م األندلس  

 ".معر ة النحو والصرف  رضم علم الكفاية" :-رمحه هللا-مام الراي  إلاوقا  
 والعلماء نقلوا اإلمجاع علم ذلك أن تعلم اللغة العربية وتعلم علومها من اب   روض الكفا ت.
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 لطلبة العلمحكم تعلم النحو  -
 قند نن  أهنل العلنم  ،للبنة احلندين ،قنهللبنة الف ،للبنة التفسنري ،اآل ر من املسلمني وهم للبة العلم  اص نة قغ أما الشغ  

ننن  النحننو والصننرف وعلننم الأاكينن  أ   شننطر مننن علننوم البال ننة،  علننم وجننو  تعلننم للبننة العلننم لعلننوم اللغننة ًل سننيما
 .أهل العلم علم وجو  تعلم للبة العلم لعلوم اللغة

 
جين  تعلنم النحنو علننم " :يقنو  -رمحنه هللا-النرأ  سنلطان العلمناء العن  بنن عبند السنالم هنذا منن هنءًلء من اًل ذنن ذكنر 

 ."لال  العلم ألن  هم الكتا  والسنة وحفظ الشريعة واج م 
وًل  "،جي  تعلم النحنو علنم لالن  العلنم ألن  هنم الكتنا  والسننة وحفنظ الشنريعة واجن م " :قا  الع  بن عبد السالم

 ه لغة العر  ولسان العر .إًل بفق يتلت م حفظ الكتا  و قهه وحفظ السنة و همها، ًل يتلت م كل ذلك
 

ولنو سنقط  ،و هنم احلندينو سقط علم النحو لسقط  هنم القنر،ن، ول" :-رمحه هللا-وقا  ابن ح م األندلس  الظاهر  
 نعوذ ابهلل من هذا املصري." ذلك لسقط اإلسالم

 
هللا خللقنه و طنا  الننيب  يعن   طنا  " لي فهم اخلطا ؛وينبع  اًلعتناء بلغة الكتا  والسنة" :-رمحه هللا-قا  الذهيب 

  اًلعتننناء بلغننة غننينب" ،وكلمننة ينبعنن  معلومننة أ ننا  عنن  جينن  .."وينبغنن " :قننا  الننذهيب .ألمتننه -صننلم هللا عليننه وسننلم-
 لألمة. -صلم هللا عليه وسلم-و طا  النيب  ،يع   طا  هللا خللقه "هم اخلطا فالكتا  والسنة لي  

 
قالبًة أمجعوا علم أنه ًل يبلغ درجة اًلجتهاد يف الدين إًل منن كنان متبحنًرا ًل أقنو   العلماء األصولينيعلم ذلك أن  د  ي  

يكنون متبحنًرا  ،منن حننوو وصنرف وبينانو وبنديعو ومعنانو ولغنةو وإعنرا ملًما ولكن إًل من كان متبحنًرا بعلنوم اللسنان العنر  
 .عاملًا بلغ درجًة كربى يف هذا العلم  يها أ   

والغن ا  وإمنام احلنرم ايننوي  واآلمند  والقنرايف والشنوكاا كلهنم اشنألوا  -رمحنه هللا-منام الشنا ع  ومن هنءًلء من اًل اإل
 م النحو والصرف والغري  والأاكي  العربية.ن أراد التفقه يف الدين و هم الوحيني جي  عليه أن يتعل  م  
 

 من هنا يتضح لنا جليًّا أن العلماء قسموا املسلمني قسمني:
 .وحكم تعلمه للغة العربية وعلومها  هو  رضم علم الكفاية ،بعموم املسلمني ققسم يتعل

 علوم اللغة العربية. لغ روا يف ج  ا للبة العلم  اصة جي  عليهم وجواًب عينيًّا أن يتبح  أم  
 

 أمهية دراسة علوم اللغة لطال  العلم الشرع 
أو كننان  ،أو كننان متصنندرًا للتفسننري ،تصنندرًا للفتننوىن كننان م  ملنن حكننام  اصننةً ملنناذا أصنندروا هننذه األ :سننائاًل يسننل  ل  ولع نن

 راءة واإلقراء واإلمامة؟متصدرًا للق
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رضن  -معنا  يمنا مضنم  ر    عمر وقد م  و  ن ذلك قن  م   ، أمهية دراسة اللغة ذهذه العلوميفإليكم لر ًا من أقوا  أهل العلم 
 :عمننر بننن اخلطننا  يقننو  ".ت العقننلبغ نن ن  وإ ننا ت ينند املننروءة وتن  تعلمننوا العربيننة  م ننا مننن دينننكم " :الفنناروق قننا  -هللا عنننه

 ."موا العربية  م ا من دينكم، وإ ا ت يد املروءة وت بت العقلتعل  "
 .م اللغة عامًة لعلوم الشريعة ولتقومي األ القن اب  تعل  هذا م  

 
 -رمحنه هللا- كلن  اإلمام الشا ع   "،ن العر هم لساك  ر  ما جهل الناس وًل ا تلفوا إًل لتن  " :-رمحه هللا-وقا  الشا ع  

 ع جهل الناس وا تال هم إىل أمرو واحد وهو أ م تركوا لسان العر  ومل يتفقهوا يف لغتهم.ج  ين ر  
 

 .ذها أمهيةم لعلوم الشريعة عام ةوعلومها   اللغة ."ن  اته النحو  اته امل ع ظ مم  " :يقو  -رمحه هللا-والسيول  
 

 .وابلطبع اإلمام يقصد علوم الشريعة ،"ر يف علم النحو اهتدى إىل كل العلومم ن تبح  " :-رمحه هللا- قا  الشا ع 
 

مل  .."ًل سننبيل إىل علننم الكتننا  والسنننة والرسننو   يهمننا إًل ابلتبحننر" :-رمحننه هللا-وقننا  اإلمننام مالننك إمننام دار اذهجننرة 
 ".يف علوم اللسان العر غ  ابلتبحرإًل "..  :يقل اإلملام وًل املعر ة السطحية أبًدا قا 

 
نةم  منن أراد تن  "صناح  املوا قنات:  -رمحنه هللا-وقا  الشاليب    "،مهنا  منن جهنة لسنان العنر ه  ف  إن هنذه الشنريعة مبار ك 

 "وًل سبيل له إىل  هم الشريعة بغري  هم لسان العر ".له: و  وعق   بق  
 

 الشرعيةعلوم ابق  العلوم اللغة ًلي م ة لتعلم 
قنر  القنر،ن أو أن يكنون ن أراد أن يقنرأ القنر،ن أو أن ي  م علوم اللغة بفروعها  ه  مهمةم جندًّا وًليمنةم لكنل م نا عن تعل  أم  

وم نن أراد الفقنه وتندريم الرواينة،  م العقيندة أو تعليمهنا ومنن أراد تعلنم ضنبط احلندين أوإماًما يف الصالة، وم نن أراد تعل ن
 .يه أن يتبحر يف كل علوم اللغة العربيةالفقه وأصو  الفقه جي  عل

 
 تعلم اللغة شرطم إلقراء القر،ن -

 .قر  الناس القر،ن أن يكون عاملًا ابللسان العر أ م اشألوا للمقر  وللذ  ي   من ذلك م اًل:
ة بنل قنا  ل نم  مل يقنل عنارف، وًل عنرف معر نًة سنطحية     "ًل يقنر  القنر،ن إًل عنامل م ابللغنة"،  :-رضن  هللا عننه-قا  عمر 

قنر  "ًل ي  يقنو  عمنر:  .يقصندها لفظًنا ومعن  ،، وعمر بنن اخلطنا  عنندما يضنع الكلمنة يضنعها يف نصناهبا الصنحيحعامل  
: أن هللا بنر ء منن املشنركني -تبنارح وتعناىل-ذلك األعرا   الذ  أ قنر  قنو  هللا سبق معنا  ملاذا؟ القر،ن إًل عاملم ابللغة"

-  هللا و  نن   قن نبنل أ   ،ن لنتما هكذا أ   :ع األمر إىل عمر قا    ا ر   لم   "،ع  وجل منه ذن تربأ هللاتربأت " :ه،  قا ل  ورسو 
ر ك ني  أ ن  الل نه  ب ر  ءم مغ  " :-تبارح وتعاىل  .منهم أ   ورسوله بر ءم ، ٣:التوبة "و ر س ول ه   ۙ   ن  ال م ش 
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 ."ابللغة إًل عاملم  ،ن  ر  الق      ر  ق  ين  ًل "ه: ل  و  عق   عمر بن اخلطا  بق   والقصة سلفت معنا.
 

 يف الصالة ةتعلم اللغة شرطم لإلمام -
حفنظ  -صنلم هللا علينه وسنلم-م ابلناس، ود ل احملرا  مكان النيب ع علم كل إمامو صل  نغ ي ش   -رمحه هللا-احلسن  وقا 

الرجننل الننذ  يننءد  بنننا  ،يلحنن يف الصننالةم لغننة العننر  شنن ع عليننه ملننا س ننئ ل إن  إمامنننا يصننل  و ل ننع  بعن  اآل ت لكنننه مل ين  
ومعلنومم أن اإلمالنة  ،"أميطنوه عننكم"؟ قنا : -رمحه هللا-احلسن  د  ر   م   ب   ،الصالة يف الصلوات اينهرية يلحن  يف الصالة

 .ل هباصوًل أن يت   ،هبا وًل ينبغ  أن يتعلق اإلنسان ،ًل تكون  إًل لألشياء اليت ًل ُت   
 نكم"."أميطوه عقا  احلسن: 

 
قنر  للقنر،ن أو كنان إماًمنا للمسنلمني يف صنلوا م  علم اللغة النحو والصرف ًل ينبغ  أن يفارقه كل قنار  للقنر،ن، أو م  

 .ما الصالة اينهريةًل سي  
 

 تعلم اللغة ضرور  لفهم وتعلم العقيدة الصحيحة -
رضن  -قنا  علن   ة واينماعنة، ن  أهنل الس نن للن  العقيندة الصنحيحة، عقيندة كذلك علوم اللغة مفيدةم وضروري ةم لكل م ن

نن "إمنننا كفننرت بنننو إسننرائيل دننرفو واحنندو كننان مسننطورًا يف اإل يننل": -هللا عنننه هننذا معلننومم أنننه  "منننا"إوأسننلو   ،ا كفننرتإمن 
ائيل إمننا كفنرت بننو إسنر " :قنا  ،فنرهم واحننرا هم وضنالذهمروا إًل هبذا، لبًعا هذا يف بداية ك  فمل يك أسلو  ا تصال أ   

 ننوا وقننالوا: "إا روا وحر  فنن ك ،بتشننديد الننالم دت عيسننم"ل نن"إا و  لننه و  وهنن  قن  ، "دننرفو واحنندو كننان مسننطورًا يف اإل يننل
" بسننكون الننالم، ول نندت  ا ننتالفم كبننري بننني ول نند وول نندل ننو  ا أم نن ،بكلمتننه مننن مننرمي -عنن  وجننل-أ رجننه هللا  ول نند أ    .د ت 

 بذلك الولد هلل ع  وجل. ول دت  والعياذ ابهلل  قد نسبوا
إا  : قننالوا ،إا ول نندت عيسنم :قولنه ،إمنننا كفنرت بنننو إسنرائيل دننرفو واحندو كننان مسنطورًا يف اإل يننل" :قنا  اإلمننام علن 

 ."دت عيسمول  
 

   منن أقطاهبنناط نوق   ،م منن أعالمهنال نإمنامم منن أئمننة السنلف يف اللغنة، وع   -رمحنه هللا-بنن أمحند الفراهيند   وقنا  اخللينل
 ل أن  ياينهننل ابللغننة العربيننة د ننع بنن  إسننرائ  كننلن   ،""عام ننة  م ننن ت ننندق ابلعننراق لقلننة علمهننم ابلعربيننة: -رمحننه هللا-قننا  

 ، ود ع بع  املسلمني أن يت ندق وأن جياهر  خالفة الشرع يف وضح النهار أمام املسلمني.-ع  وجل-يكفروا ابهلل 
 

وأمسنناءه،  -عنن  وجننل-وأ ضننل ورأس علننم العقينندة أن يعلننم اإلنسننان  صننفات هللا  ،بننت  أصننو  علننم العقينندة   واللغننة هبننا تن  
 . األمساء والصفات ك ريم منها ًل ي بت إًل ابلفهم ال اق  للغة العر 

، أينن وجندوا ذلنك؟ يف سنورة النربو ، اجمليند :وصنفاته -عن  وجنل-جعلنوا منن أمسناء هللا  ،ره العلماءك  من ذلك م اًل ما ذ  
ي*  و ه و  ال غ ف ور  ال و د ود  ": -تبارح وتعاىل-   هللاو  يف قن   بر نع كلمنة  الندا ، أ    مغ بض ن ،١٤،١٥:الربو  "د  ذ و ال ع ر ش  ال م ج 
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،  "الننودود"مبتنندأم و ننرب،  "هننو الغفننور  " :اآليننة اجملينند،  ننمذا أعربننت    ننربم رابننع،  "اجملينند  " ننربم ٍلننن،  "ذو العننرش  " ننربم ٍنو
 ه  يد.أن   -ع  وجل-هلل  ت  ب     متواترة تن   وه  قراءةم  ءة قراءة الر ع اجمليد  هنا هبذه القرا
ي*  و ه و  ال غ ف ور  ال و د ود  "ومث ة قراءةم أ رى  ، قنا  -ع  وجنل-اجمليد يكون اجمليد صفًة لعرش هللا  رغ   بج   "د  ذ و ال ع ر ش  ال م ج 

 يد".وكالمها   ،وابجمليد  صفة للعرش ،-  وجلع-"واجمليد هنا ابلر ع تسميةم هلل : -رمحهم هللا-علماؤان 
 
ب  ": -صلم هللا عليه وسلم-ال ًبا نبيه م    -تبارح وتعاىل-  هللا و  وقن   بنل عجبنت    ،١٢الصنا ات: "و ي س خ ر ون   ت  ب ل  ع ج 

صنلم -هم إىل الننيب ج نو  م   اتء اخلطنا ،  اخلطنا   هننا اء  التاء علم الفتح أ   نويسخرون بب -صلم هللا عليه وسلم-حممد 
ب  " -هللا عليه وسلم  ."ت  ب ل  ع ج 

ب ن"وهناح أيًضا قراءةم سنبعية متنواترة أ نرى  -أن هللا  ، ببنائهنا علنم الضنم،  هن  اتء  للمنتكلم، أ   التناء مغ بض ن "ت  ب نل  ع ج 
ب نن" ،نسنن  لنفسننه التعجنن  مننن هننءًلء القننوم -عنن  وجننل ننخ ر ون   ت  ب ننل  ع ج  عنن  -علننم أن هللا هنننا اسننتنبط أهننل ال ،"و ي س 

بتم ابلسنة ،من صفاته أنه يتعج  -وجل  .وذلك ٍبتم ابلقر،ن، ٍو
ن  ذلنك  ،مغ اء أو بناؤهنا علنم الض نع  الت ن  نر   ؟-عن  وجنل-تلنك الصنفة ونسنبتها إىل هللا  ما الذ  أوصنلنا إىل اسنتنباط ن س 

ومنا منا أببتنه لنفسنه يف كتابنه،  -عن  وجنل-ت هلل  ، ن بج  ع  صفة التن   -سبحانه وتعاىل-ت هلل ب      نن   .-ع  وجل-إىل هللا 
ومنا  ،منا نفناه عنن نفسنه يف كتابنه -عن  وجنل-ة، وننف  عنن هللا ن  يف صحيح الس   -صلم هللا عليه وسلم-أببته له رسوله 
 وًل تعطيل. وًل  ويلو  وًل تشبيهو  ة بغري تكييفو ن  يف صحيح الس   -صلم هللا عليه وسلم-نفاه عنه رسوله 

 
و ك ل نم  ": -تبنارح وتعناىل-  هللا و  ن قن نابلصوت واحلرف م ن م موسمكل    -ع  وجل-ذلك م اًل العلماء استنبطوا أن هللا ن م  

ل يًما م هللا كلم هنا  علم ماضو مب  علم الفتح، هللا   اعنلم مر نوعم وعالمنة ر عنه الضنمة، ل  ك    ،١٦٤النساء: "الل نه  م وس ٰم ت ك 
 .م هو هللا الذ  تكل  

 "وكلننم هللا  موسننم"صننفة الكننالم  قننالوا  -عنن  وجننل-فننوا عننن هللا نأرادوا أن ي ،لننوا تلننك الصننفةعطغ  ذهنن  ال اندقننة لكنن  ي  
ر،  معلننومم أن  اًلسننم الننذ  يكننون ذ  ع ننوموسننم هنو الفاعننل وعالمننة اإلعننرا  لفننم علينه للتن   ،مد  ق نن جعلنوا هللا مفعننوًًل بننه م  

 ر.ذ  ع  ًة للتن  ر  د  ق  تًحا وكسًرا م   وإذا ن ص   وإذا ج ر  تكون العالمات كلها ضمًّا و  اآل ر ابأللف إذا ر  ع ل  ت  ع  م  
ن "و ك ل م  الل نه  "ة: ن  ، يقرأ أهل الس  غ والفسادي  ة وأهل التعطيل وأهل ال   ن  انظر إىل الفارق الكبري بني أهل الس     الكنالم  ن س 

وذلننك  ،هننذا  ننر  علنم سننبيل احلقيقننة ومل بننر  علنم سننبيل اجملنناي إن   :ذهمو  بق نن وردوا علننم ال اندقنة ،-عن  وجننل-إىل هللا 
ل يًمنا"قنا  هللا:  ،قل نط  أك د  الفعل توكينًدا ابملفعنو  امل   -ع  وجل-هللا  ألن    نسنبة اجملناي منتفينة هبنذا  "و ك ل نم  الل ننه  م وس نٰم ت ك 

 التوكيد، من أين عر نا ذلك؟ من  همنا للغة العر .
 

 علم احلدينوتعلم  لضبطتعلم اللغة ضرور   -
ا ملننن أراد علننم احلنندين، وض ننب ط احلنندين، واألمننة اإلسننالمية تشننر ف هبننذا العلننم،  هنن  األمننة الننيت ًل  واللغننة ضننروريةم جنندًّ

حننّت صننارت مينن ة  ..وحفظننت أسننانيدها، ليسننت هننناح أمننةتعننرف األ بننار إًل ابألسننانيد، األمننة الننيت حفظننت متو ننا، 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 13من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

مسنوا لننا " :مد  صارت م ية عظمم، و صوصية لتلك األمنة أ نا أمنة  اإلسنناد، قنا  عمنر مننذ الق ن ،لتلك األمةو صوصية 
"إن : ور عنوا الصنوت بنذلك -صلم هللا عليه وسنلم-وقد وردت السنة صحيحة حمق ق ًة حّت قا  أعداء النيب  ،رجالكم"

ملناذا؟ ألنننا اهتممننا بسننته  "دم صنلم هللا علينه وسنلمالشخ  الوحيد علم ظهر األرض الذ  و ل د  يف ضوء الشمم حممن
 ن أكرب علوم أهل األرض.ع منه م  وصار علم  احلدين وما تفر   ،ًماك  دقيًقا حم    ميًّال  وبسريته ون ق ل ت لنا نن ق اًل ع  

 
ينبغن  "يقنو :  وهو من أئمة احلندين -رمحه هللا-ن ذلك قو  اخلطي  البغداد  م   ،اللغة ضرورية جدًّا لطال  احلدين

 ،د عنن اللحنن يف روايتنهع نل البن  يبتعند ك ن ،قن ينبغن  للمحندث أن يت   "،..ق  اللحنن يف روايتنهللمحدث أن يت   -جي  أ   -
نع  تن  ولنو كنان م   "لق نمنا مل ين   -صنلم هللا علينه وسنلم-ألنه إذا حلن  قد قا  علم الرسو  "..  ن قند صنار م  ًدا مغ  ًعنا ًدا وواق  د  ه 

 .صحيح البخار  "ن كذ   عل   متعمًدا  ليتبو أ  مقعد ه  من النار  م  " -صلم هللا عليه وسلم-   النيبو  ُتت قن  
صنلم هللا -ث ولال  احلدين ودارس احلدين أن ي تقن لغة العر  حّت ًل يكون ذن يكنذ  علنم الننيب دغ  ح   ينبغ  للم  
إىل ، نر تلنك األ طناء النيت نسنمعها  ،اجملنروروينصن   ،وجير املنصنو  ،وينص  املر وع ، ري ع املنصو  -عليه وسلم

 من ك ريو من الناس.
 

ننن: -رمحنننه هللا-بنننن الصننال  ا قننا  اإلمنننام لينننتخل   منننن ".. ملننناذا؟  ق  علنننم لالنن  احلننندين أن ينننتعلم اللغنننة والنحننو""ح 
علنم لالن  احلندين أن  حنق   :-رمحنه هللا-يقو  ابنن الصنال   ،انظر إىل تلك العبارة اينميلة البليغة .ته"ر  ع  التحريف وم  

والنحننو، لنن  مننا عالقننة النحننو ابللغننة؟ هننذا مننن اب  عطننف  اللغننة واجنن م عليننه أن يننتعلم ، ننرضم عليننه أن يننتعلم ،يننتعلم
ننر  اخلننال علننم العننام، عطننف اخلننال علننم العننام وهننو صننورةم مننن صننور اإللنننا  الننيت ت نند       س  يف علننم املعنناا، ملنناذا   

-الفهنم واًلسنتنباط منن حندين الننيب  ة يف صحة التحدين وصحة الرواية ابلتا  صحةالنحو؟ ألمهيته القصوى والبالغ
 .-صلم هللا عليه وسلم
  منن مناذا؟ حنق  علنم لالن  احلندين أن ينتعلم اللغنة،  اصنًة النحنو، اللغنة والنحنو، ملناذا؟ لينتخل   :يقو  ابن الصنال 

طننت يف كتابتننه وحدي ننه كلمنننا يف قراالننذ  يلحننن  ابننن الصننال  يننرى أن  مننن التحريننف ومعرتننه،  ءتننه ويلحننن يف ُتدي ننه وب 
 أصي   اذا؟ ابملعرة، أن يتخل   من التحريف  ومعر ته. ة، ر  ع  أ صي  ابمل  

 
أعربنوا احلندين "يقنو :  -رمحنه هللا-وذلنك اإلمنام األوياعن   ،وهذا هو اإلمام النوو  ينن    علنم كنالمو قرين و منن ذلنك

، وصننحابته الكننرام، وهننءًلء هننم -صننلم هللا عليننه وسننلم-هننذا احلنندين م ننن الننذ  قالنه؟ الرسننو   اًب"ر   نمن القننوم كننانوا ع نن
ولريقهنا النذ   تث بلغة العر  وًل لر  عنن حندودها النيت ر مس  ندغ   مذا أردت أن ُت  دغ ث عن العر   ح   ،العر  اخل ل  

 ض ر   وس ك  ليسري عليه أهل اللغة وأهل احلدين.
 أعربوا احلدين  من القوم كانوا عراًب"."يقو  األوياع : 
، ولإلمننام الننذ  ين ننء م  الننناس يف الصننلوات ابلقننر،ن، اللغننة ضننرورية جنندًّا ومل قننر  القننر،ن ،لقننار  القننر،ن  اللغننة ضننروريةم 
 .ولطال  احلدين، ولراو  احلدين ،لطال  العقيدة
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 ( 13من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

 لطال  الفقهتعلم اللغة ضرور   -
السنلف أمجعنوا واخللنف كنذلك، أمجنع السنلف  ، ملناذا؟ ألن  وًل شنيو  الفقنهلفقنه، عنهنا لالن   ا كذلك اللغة ًل يسنتغ 

أمجننع السننلف ابلعلننم  قننط؟ أبننًدا، بننل والتن ب ح ننر  يننه، واخللننف أن املننرء ًل يبل ننغ درجننة اًلجتهنناد إًل بعلننم اللسننان العننر ، 
 ر  يه.بعلم اللسان العر  والتبحواخللف أنه ًل يبلغ اجملتهد درجة اًلجتهاد إًل 

 
نع ر  ، وحممد بن إدريم كنان منن أكنابر أهنل اللغنة-رمحه هللا-ن ذلك م اًل ما رواه حممد بن إدريم م   ، وكنان إذا أراد  الشغ 

 د  حو  الشعراء من العر  ايناهليني، وهو الذ  قا  عن نفسه:ش  ن  ألنشده كما ين  
لع ل م اء  ي   و ل و ًل الشغ   م     ر  ع ر  اب  ع ر  ل ك ن ت  ال ين و   ل ب يد   م ن   أ ش 

يكون واحًدا من الشنعراء النذين ع لغ ق نت أشنعارهم م ع ل قنات علنم أسنتار الكعبنة،  أن   يع  يعرف يف نفسه القدرة والكفاءة
 يقو :

 لكنت اليوم أشعر من لبيد   ولوًل الشعر ابلعلماء ي ر  
نًرا ،لبيد بن ربيعة أ    صنلم هللا علينه -إًل أننه أدرح اإلسنالم وأسنلم وات بنع الننيب  ،وذلك رجلم كان من ايناهلي ة وكان م ع مغ 

 لمننا س ننئ ل مل   تركننت  الشننعر   لبينند مننع قنندرتك  لنننت واحنند مننن  ،وتن س ننك وحفننظ القننر،ن الكننرمي وتننرح الشننعر -وسننلم
، وًل كلنننه اسننتحيا مننن بال ننة القننر،ن  ،"-عنن  وجننل-ومنناذا أقننو   بعنند أن قننرأان كننالم هللا " حننو  الشننعر ايننناهل ؟ قننا : 

 الذين تنن     عليهم القر،ن.ق املعر ة إًل القوم يف لغته ح   -ع  وجل-يعرف  كالم هللا 
 

ننةم لنه، قننا  اينننوي ر ضننرو   اللغنة ، بعنند أن قننام يف تعلنم العربيننة عشننرين -رمحنه هللا-قنا  الشننا ع   :ي ةم لطالن  الفقننه، مهم 
حممند بنن إدرينم النذ  نشنل يف بيئنة اللغنة وت ش نر    اللغنة منن أ نواه أصنحاهبا، أقنام يف العربينة  ل اإلمام الشا ع ، لي  سنة

 تبقم يف تعلم اللغة عشرين عاًما؟! ؟!ا قيل له عشرين عاًماعشرين سنة،  لم  
 اًلستعانة علم الفقه"."ما أردت  بذلك إًل قا : 

، ورأى أن  -صنلم هللا عليننه وسننلم-و قننه س نن ة النننيب ه كتنا  هللا  اإلمنام الشننا ع  رأى أن اآللنة الكننربى للوصنو  إىل  قنن
 بلغة العر  وأن جييدها. استنباط األحكام ًل ي ت مغ إًل أبن يعرح حلييه

 
انً  قل املنرء ابلنظنر يف الشنرع"لنن يسنت: -رمحنه هللا-قا  ايننوي   ٍنينة: قنا   العبنارة منرةمنن النحنو واللغنة"  منا مل يكنن ر  

لنن يسنتطيع أن ينظنر يف النصنول الشنرعية ليسنتنبط ويفهنم  .."لن يستقل املرء ابلنظر يف الشنرع": -رمحه هللا-اينوي  
انً ".. لننن يسننتطيع أبننًدا  ،مك ننث وي   دغ  وي  نن ، كننلن   ن؟مننا معنن  ر    .."مننا مل يكننن ر    النحننو وكننلن علننوم اللغننة  يعنن  ذتلننت ر ًّ

 ."اًن من النحو واللغةما مل يكن ر   ".. ا اًن هبا تلطت بعظمه ودمه  لصبح ر   
، ث وًل حننر ، ويسننتحيلل علومهننا لعلمنناء األصننو   حنندغ  ث عننن أمهيننة اللغننة يف حنوهننا وصننر ها وج نندغ  وإذا أردت أن ُت  نن

ننًرا ك ننب  تن  يسننتحيل أن ي نند رغ س  أحنندم أصننو  الفقننه إًل إذا كننان م  أقننو   ا  أصننو  الفقننه  ج ننل  أبننو  التن ب ح ننر يف علننوم اللغننة ل  حغ 
 قائمةم علم علم العربية و روعها وأصوذها.
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 العربية علماؤان واللغة
  -رمحنه هللا-انظر إىل علمائنا الصاحلني من السلف الصاحل كيف أ م بلغوا الدرجة القصوى من علوم اللغنة،  الشنا ع   

 .، أصبح حجة يف اللغةغةيء  ذ  عنه الل كان
 

وشنّت  علنوم اللسنان العنر غ، اإلمنام  والبال نة كنان لغنو ًّ ابرًعنا يف النحنو  -رمحنه هللا-س نن ة وذلك اإلمام أمحد إمام أهل ال
نر ت  ،ة الذ  ببت يف احملنةن  د، إمام أهل الس  ن  س  أمحد ش ه ر  ابحلدين، صاح  امل    نصر هللا األمة أب  بكر يوم النردة ون ص 

ام أمحد املشهور عنه واملعلنوم أننه منن أئمنة السننة ومنع ذلنك كنان ابر ًعنا يف األمة ابإلمام أمحد يوم  تنة  لق القر،ن، اإلم
 .كان ابرًعا يف شّت علوم اللسان العر غ كان ابرًعا يف النحو،  اللغة، كان ابرًعا يف البال ة،

 
ناة منن لندن سنيبويه وم نن ،وذلك اإلمام الطرب  بعنده، وم نن قبلنه،  انظر إىل تفسري الطرب  أودع يف تفسنريه ج نل  ،راء الن ح 

ا مننن  كتابننه التفسننري ُتنندث  يننه عننن ك ننري  ،تفسننريه التفسننري الكبننري لإلمننام الطننرب  ذلننك التفسننري الكبننري اينننامع جنندًّا جنندًّ
حنننّت أن  ك ننننريًا منننن البننناح ني ان  يف كتابنننه درجنننات التخصننن  يف املاجسننننتري  وعلنننوم البال نننةأبنننوا  النحنننو والصنننرف 

ًمنا منن أعنالم السننة، علًمنا منن أعنالم التفسنري، علًمنا ل  لصرف والبال ة إىل ، نره،  كنان ع  والدكتوراه يف اللغة والنحو وا
 ،ومنن شنيو  التحندين ،ومنن شنيو  التناريخ ،من أعنالم اللغنة، علًمنا منن أعنالم احلندين،  هنو شنيخ منن شنيو  التفسنري

 ومن شيو  اللغة.
 

 ""لقد وجندت أك نر منن أربعنني  طنلً يف الكتنا  لسنيبويه: بلغ من  قهه للنحو والصرف أنه قا  -رمحه هللا-ابن تيمية 
 هالندكتور عبندأسنتاذ    مسعنت   حنّت أنن ،إمنامم كبنري منن أئمنة اللغنة ،سيبويه إمام أهل اللغة ؟ن ذا الذ  ب  طغ ت سيبويهوم  

يقنو :  ،بن  جندًّا وهللاتشنبيًها عجيبًنا أعج ه  بغ  ش نيقنو : ي   -رمحه هللا ورحم كل أساتذتنا ومشنابنا رمحهنم مجيًعنا-الراجح  
مل يضع له امسًا  لمنا تنويف عننه يف ريعنان الشنبا   ،كتا  سيبويه يف النحو امسه الكتا   ،إن الكتا  الذ  وضعه سيبويه

-الراجحنن   هعلننم ذلننك الكتننا  مننن كتنن  النحننو، قننا  عبنند ًمننا ابلغلبننةل   صننار ع   ،رمحننه هللا سننيبويه مس  ننوا كتابننه الكتننا 
 ".ذا الكتا  للغة العربية أشبه ابلغالف للكرة األرضيةوإن ه" :-رمحه هللا

 ".ت سيبويه يف أك ر من أربعني مسللة"إن  أ   طغ   :يقو  -رمحه هللا-كان ابن تيمية 
 

هننذا هننو العلننم الشننرع غ ًل يكتمننل  أبننًدا يف قننراءةو للقننر،ن أو إقننراء أو إمامننة أو تفسننري أو  قننه أو حنندين أو أصننو   قننه 
ا.علوم الشر  لغ وج    يعة ًل تكتمل أبًدا إًل إلنسانو ولطال  علم أدرح اللغة وعلومها وتشر هب 

 هذا  ي م من  ي  ألئمتنا الذين درسوا اللغة و هموها.
 

وأن يهنننذ   ،وأن يطلنننق  يالنننه ،ن أراد أن يرقنننق ذوقننهبنننل تلنن م م ننن ، اللغننة العربينننة ًليمنننة كمننا رأيننننا لكنننل علننوم الشنننريعة
 ."الشعر ديوان العر  وبه ت داد املروءة" :طا عمر بن اخل  كما قا  .مشاعره
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 ( 13من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

 حماوًلت األعداء ذهدم اللغة العربية
امهننا بشننّت هنندم اللغننة بشننّت الطنرق وحنناولوا ا غ  بننل حناولوالكنن أعننداء هننذه األمنة مل يرضننوا أبننًدا ومل يأكننوا اللغنة وشننل ا 

منن  ركننيم  ، منع أنننا نعلنم أن اللغنة ركننم ظيمةالعربية الع أح تلك اللغة أبنائها  ي هدون  يها وت  حّت تصغر يف عي    ؛مه  التن  
 هن  ركننم منن أركنان احلضنارة اإلسنالمية  ،علنم دينن ولغنة واترينخ :بالبنة ويتها علم أركانو  األمة تقوم ه   ،وية هذه األمةه  

 .واذه وية اإلسالمية
 الصور اليت حرصوا عليها:وتلك بع   ،امات للغة العربية األعداء أللقوا ك ريًا من األراجيف واًل غ 

 
 نشر اللغات األجنبية يف د ر املسلمني -

ة حننرل أعننداء تلننك اللغننة وأعننداء األمننة علننم نشننر لغننات عنند  ، حرصننوا علننم نشننر اللغننات األجنبيننة يف د ر املسننلمني
األم إذا أن اللغنننة  -كمنننا ينننرى علمنناء الأبينننة-ومعلننوم  ،س للطننال  يف سننننوات عمنننرهم األوىلر  وأصنننبحت ت ننند   ،أجنبيننة

أمنا إذا تعلنم لغنة أجنبينة  ،م لغًة أ رى ًل تضر ابللغة الرئيسة اللغة األمهبا اإلنسان وصار يتقنها إذا تعل  ست حّت تشر  د رغ  
 أبًدا بفهمها. بع ست امحها ولن يستقلقبل أن يتعلم اللغة األم اليت يعيش يف بيئتها  م ا ابلط  

نن عننرب الع  نشننر اللغننات األجنبيننة يف د ر املسننلمني كتابننة الطنن    بننل وكننانوا  لننف ،ا  الوا نندين واملطبوعننات واملنندارسم 
بنالد املسنلمني بغنري اللغنة  لغ س يف ج نر  د  واذهندسنة والعلنوم وعلنوم اآللنة وك نري منن العلنوم النيت يتاجهنا اجملتمنع أصنبحت ت ن

 وكانت هذه  طوة كربى يف ن ع علوم اللغة من هذا اجملتمع. ،العربية
 

 للهجات العاميةترويج ا -
  عنننالانتم جتارينننة ورسنننوم ومقننناًلت ه لينننة تنننروغ  إوتلنننك  نبطننن ، عملننوا أيًضنننا علنننم تنننرويج اللهجنننات العامينننة،  هنننذا شنننعر

 .ابللهجة الفصحم وأحادين إذاعية أيًضا ًل تكون ،للعامية
عامينة وتنبنت علنم ضنفاف اللهجنات ال    ش نعملوا علنم إحيناء النعنرات يف ك نري منن أبنناء النولن العنر  وبلندا م حنّت ت  

 . تتآكل تلك اللغة شيًئا  شيًئا م؛اللغة الفصح
 

 سخروا من أهل اللغة -
 هننذا هننو املنندرس الننذ   ،ومننا يالننوا يسننخرون منهنا ،أات سنابقة ننومننن أهلهننا يف  مصنحفسنخروا يف بننرا هم مننن اللغننة ال

ننو ي حطنن ورةو ًل سنني ما منندرس اللغننة العربيننة أييت يف وأييت املنندرس يف صنن ،سننخر مننن أسننتاذهاكلمننن، وي     ي سننخر منننه أَنند ه 
 .ة لك  يستف  الناس عن اللغة ويأكوهاك  ح  ض  صورة ه لية م  

عنه إذا تكلم ابللهجة الفصيحة يتقعر يف الكالم ويتشندق ويهن   ث وًل حر ذون الشرع  واإلمام وحدغ  لوهناح صورة امل
 وتدعو إىل العج  من تلك اللغة.به بطريقة ت ري السخرية دغ  أكتا ه ويملق يف الذ  ي   

 
 ًل حاجة لإلعرا  لصعوبتهن أنشروا بني الطال   -
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 ( 13من  10صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

نشروا بني الطال  أًل داع  أصاًل لإلعرا ،  اإلعرا  يقولون م ر ه ق وم ت ع ن   ناتركوا اإلعنرا ، واللغنة إذا ت نرح إعراهبنا 
 ضاعت اللغة ابلكلية.

 
 :ولكن نقو  ذهم ،م لغتهام  األمة بط  وية هءًلء ياولون بشّت احملاوًلت أن يطمسوا ه  

راً هل   ؟أن  رمم  يه   المم دجر    يضري  البحر  أم سم يا  
 أبًدا. البحر   رغ صغري ألقم حجًرا يف هذا البحر ال ا ر لن ي ض   و المم  هل ي ض ر  البحر إذا ألقم لفلم 

 
 حاولوا  تنة العر  بغري لغتهم -

تننني غتحنندث لي ة وكبننار القننوم وعليننتهم يفخننر الواحنند أن ابنننهف ننق   ن  صننبحت البيئننة امل   ل ،مث حنناولوا  تنننة العننر  بغننري لغننتهم
مننع أن ماضننينا العريننق كانننت اللغننة العربيننة اللغننة  ،أمننا العربيننة  ننال يفتخننر أبننًدا ابنتمائننه إليهننا ،وبننالث لغننات وأربننع لغننات

إن أراب  ": يف كتابنه اإلسنالم واألنندلم  ، حّت قا  املستشرق دوي سادت األرض كلها أك ر من مثانية قرون ،السائدة
بنننار امل قفنننني يف   اإلسنننالم يف األنننندلم يتحننندث أن كهنننذا املستشنننرق دوي  يف كتنننا .."الفطننننة والتنننذوق منننن النصنننارى

"إن ما يف األنندلم كنان الواحنند مننهم إذا ُتندث العربيننة كاننت لنه ،ينة مننن ، ت الفخنر واإلعجنا  يقننو : أورواب ًل سني  
وصاروا يكتبنون بلغنة قناهريهم دون  ، احتقروا الالتينية ،األد  العر  هم رنني  ر  والتذوق من النصارى سح   أراب  الفطنة

 ".ريها 
 

سننننون أداًب أو لغنننًة  نننري ت منننن املسنننيحيني األذكيننناء ًل ي  "وا أسنننفاه إن اينينننل الناشننوقننا  أحننند رجنننا  الننندين النصنننارى: 
 ."وجيمعون منها املكتبات العظيمة الكبرية أب لم األمثان ،ن كت  العر وإ م ليلتهمو  ،األد  العر  واللغة العربية

 
لغة الدين لغنة العلنم لغنة احليناة لغنة احلضنارة النيت تتسنع لكنل  اللغة العربية كانت وًل ت ا  إن شاء هللا وستكون إبذن هللا

 قا : يوم أن   -رمحه هللا-وهلل در شاعر العربية  ،جديدو يف العلم ويف احلياة
عت  ك تا   هللا  ل فظً و  ق ت  عن ، و به وع ظات        ا و ايةً س   وما ض 

يق  اليوم  عن و صف  ،لةو  أ عات         كيف أض  يق  أمساءو مل خ   وتن ن س 
 ال عن صد ايتو   هل ساءلوا الغ        كامنم   ر  أان البحر يف أحشائه الد  

 
 ملاذا يشعر البع  بصعوبة اللغة العربية؟

اذهجمنة؟ وملناذا شنعر بعن  النناس  عناًل بصنعوبة اللغنة العربينة؟ السنءا  ملناذا يشنعر النبع   عناًل بصنعوبة  تلنك إذن ملاذا
 اللغة العربية وصعوبة النحو والصرف وعلوم البال ة؟

نم   ذلك ألسنبا  ك نرية وكلهنا أسنبا م  وا عنن  نمذا منا ص ند وا عنن لغنتهم ص ند   ،قنة لكن  ي ص ندغ النناس عنن لغنتهمل  تن  عة م   ن  ط  ص 
 ويتهم.دينهم وذابت وضاعت ه  

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
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 ضعف الغرية لدى أبناء املسلمني -
سنه فد نه نف الدا ع عنده لتعلم اللغة  لماذا جي   ع  واإلنسان إذا ض   ،من ذلك ضعف الغرية لدى أبناء املسلمني علم اللغة

علننم مننن  أ غ  ،تن ننتن ع ل م حننّت ي بننذ  وُتتننا  اينهنند الننذ  ،العلننوم ًل تن ن ننا  إًل بصننرب ومصننابرة أن ج ننلغ  ومعلننومم  ؟مهننايف تعل  
 ف الغرية لدى أبناء املسلمني أد ى إىل اإلحساس بصعوبة اللغة.ع   ض   ،العلوم يتا  إىل هذا اينهد

 
 وغ   عن اللغةتصديق ما ر   -

 .ر الليل والنهارك  أيًضا ص د ق بعضهم واخندع  ا ر وغ  عليه ألنه م  
 

 سوء إعداد املناهج التعليمية -
ن ء إعنداد س للطالي در   وء إعداد الكتا  الذ وكذلك س   يف التعليم بكنل مراحلنه ايننامع  ومنا قبنل ايننامع   نمذا أ س 

م الطننال ، اللغننات األ ننرى ت صنننع علننم أينند   ننرباء وعلننم أعينننهم  يننليت الكتننا   ننا  يننه مننن علننومو تعل  يننالكتننا   ننل   
ن أمننا كتن  اللغنة العربيننة  فيهنا القصننور النذ  يعر ننه  ،عاليننة جندًّامدومنة  دمنة  ،ل تدريسنها ويسننهل التندري  عليهنناه  ي س 

 أهل الدراسة والعلم.
 

 سوء إعداد امل ع لغ م -
ملنناذا ي نتقننم لك ننريو مننن العلننوم األكفنناء  ،كننذلك أيًضننا سننوء إعننداد املنندرس وإسننناد اللغننة العربيننة لغننري ذو  الكفنناءات

تنننار للغنننة العربينننة أرقنننم العقنننو  وأنضنننج  ًل اخلاصنننة، ملنناذاوأصننحا  العقنننو  الناضنننجة واملواهننن  املتفتحنننة والقننندرات  ب 
 ؟قبل لتدريم هذه اللغة همها وبضع ًل تبارات حّت ي  أالقلو  و  تار ذها أرقغ ملاذا ًل ب   ؟األ هام

نن د  التندريم لغنري  عناًل سنون إًل القلنة القليلنة جتند رغ األكفناء  حندغث وًل حنر  عم نا تسنمع منن هنءًلء وهنم ي د    مذا منا أ س 
ار يننيف حاجننة إىل ي دة الرقعننة وا ت اخلننري موجننود يف األمننة والعلمنناء موجننودون واألسنناتذة املتخصصننون مننا يالننوا، ولكننننا

 أ ضل العناصر لتدريم اللغة.
 

 توى النحو من املناهج الدراسية حمف الك ري من ذ  ح   -
ش يف الكتنا  الدراسن  يف مراحنل التعلنيم منا تغ   ن ن ،ةمن ذلك أن مادة النحو أو أصبح  رع النحو بل أصنبح أجن اء يسنري 

أصنبح  ،جندًّا ام  ريطة منذ عشرين سننة إىل وقتننا هنذا جتند املنحن  التكنرار  هابطًنوارس قبل اينامع  عن دروس النحو
حنّت أصنبح النحنو  ُتنت حجنة التخفينف والتيسنري والتنحينف واألق منة س أشياء يسنرية جندًّا جندًّا يف النحنور  د  الطال  ي  

 عن إبرة يف كومةو من القش، لذلك  د البع  يشكو من صعوبة النحو. نكما ت بح  عنه ن  ي بح  
 

   اينهد لتحصيلهذ  الصرب علم العلم وب  ًل ب دغ من 
 وه   عاًل ُتتا  إىل  هود ،اللغة العربية إذا ادغعوا صعوبتها ولكن
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 ( 13من  12صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

 سلنبيك عن تفصيلها ببيان    أ   لن تنا  العلم إًل بستة 
 وصحبة أستاذ ولو  يمان.  -كغ  لغ  بن  ما ين   أ   -ة غ  ل  رل واجتهاد وبن  ذكاء وح

بة وليسنت الصنعوبة ا  إىل صرب و الدة، ًل سيغما هذه العلوم أيًضنا منن العلنوم الكبنرية املتشنعغ العلم يتا  إىل  هود ويت
والفلنك والر ضنيات وك نري منن العلنوم  علنم الطن  ابلنغ الصنعوبة ملناذا ًل يننادون بأكنه؟ واذهندسنة  ،دلياًل علم أ ا ت نأح

 لمنناذا ًل يننناد  هننءًلء بننأح تلننك العلننوم ملشننقتها؟ لننو اندى إنسننان بننأح الر ضننيات  ،ة و هننود ابلننغُتتننا  إىل مشننق  
نم  ملشنقة دراسنته وما  يها من معضالت ًل   م  ابيننون، لو اندى إنسان بنأح الطن غ  لصعوبتها وشندغ ا علنم الطنال  ًل  

  لماذا ي نادى بأح اللغة العربية وترح علومها؟ ،ا ابحل مق والغفلةأيضً 
 

 ر م إصابتهم أتقنوا اللغة
ن هنءًلء إن ك ريًا من علمائنا األ اضل الذين كانوا مصابني بنبع  العاهنات بلغنوا درجنة احلنذق واإلتقنان للغنة العربينة، م ن

 ننال لنتحنندث عننن بعنن  هننءًلء  وسننيليت إن شنناء هللا يف لقنناءو ، وابننن سننيده -رمحننه هللا- دهمننة ابننن سننيمنن اًل اإلمننام العالغ 
ولعله اللقاء القادم إن شاء هللا خنتم به السلسلة املباركة اليت أسنل  هللا أن ينفنع هبنا عمنوم املسنلمني وأن ينفعننا  ،األعالم
وا وكيننف أ نننوا حيننا م أ ننتم بأمجننة لننبع  علمنناء اللغننة وبعنن  أركا ننا وجباذهننا األببننات كيننف عاشننوا وكيننف أل فنن ،مجيًعننا

 .ة الوحيني اللغة العربيةغ دمًة لل
 

 كان ضريًرا ومع ذلك ذلك الرجل العالمة الذ  ت نويف سننة مثنانو و سنني وأربعمائنة هجرينة  -رمحه هللا-اإلمام ابن سيده 
ايغ  كتا  قن    " ص  خ  امل  "رية منها أل ف آتليف ك  والنوايف  ،نيق يف شر  احلماسةواأل ،يف اللغة احمليط األعظمو واحملكم  ،م جدًّ
 .وكتا  شاذغ اللغة ،  كتا  األ فشر  وش   ،يف علم القوايف

 
رجل عاش يف عصران احلدين إًل أنك تشعر أننك أمنام  ،-رمحه هللا-قا  عنه العالمة الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة 

  دراسننات ألسننلو  اعضننيمة صنناح  كتنن رمحننه هللا الشننيخ حممنند عبنند اخلننالق ،جبننل مننن جبننا  العلننم يف اللغننة العربيننة
وًل لالن   ،عنه أبنًدا ًل يستغ  ،عنه أبًدا لال  الفقه واألصو  هذا الكتا  املوسوعة الذ  ًل يستغ  ،القر،ن الكرمي

 ملاذا؟ ،عنه لال  التفسري وًل يستغ  ،احلدين
َ نن ،واألسننالي  ،يف احلننروف ،موسننوعة يف دراسننات القننر،ن الكننرمي حننّت قننا  عنننه  ،لننوم النحننو والصننرفع لغ ومننا يتعلننق 

كتا م قام به شخ م واحد لو قامنت بنه هيئنةم منن    ،ذلك معجم قام به شخ م واحد" :-رمحه هللا-الشيخ حممود شاكر 
 ".ابقية ذها ةً ر  خ  ف  كبار العلماء لكان م  
ظروا إىل ،ٍرهنم تتحندث عنن وان ،"ينبغ  لنا أن نعأف ابلتفاوت بيننا وبني م ن سبقنا: -رمحه هللا-يقو  الشيخ عضيمة 

 ،وهللا إنننه ًل يقننل  طننًرا عننن كبننار أئمننة اللغننة يف العصننور الذهبيننة األوىلو قننا  هننذا الرجننل مننن اب  التواضننع  "،مننواهبهم
واسنتطاع منع ذلنك أن يضنع يف ذهننه ويف  كنره   ،د مكفنوف البصنرل   هذا ابن سيده عاملم و   ،رهمد  م ق  ظ  يد بع  ش  ون  " :يقو 

 ".املخص  واحملكمك تن ًبا ضخمة ك
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 ( 13من  13صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  بين اللغة والشريعة
 

ذلننك الرجننل العننامل الكبننري  ،صنناح  اللسننان -رمحننه هللا-وك ننريم ، ننرون  ننري ابننن سننيده أل فننوا وص ننن فوا  هننذا ابننن منظننور 
 .وسبعمائة أيًضا قد ك ف  بصر ه ١١ سنة توّف  امل  
 

سنبعني وأربعمائنة أيًضنا كنان منن   سننة سنتة و ّف  و  تن نالنحنو  امل   الشنتمر  األعلنمومنهم أيًضا يوسف بن سليمان األندلس  
 .كبار علماء اللغة والنحو

 .كان مكفوف البصر  -رمحه هللا-وهذا ابن الدهان النحو  
 .وعبد الصمد بن يوسف النحو 

 .  ابلبارعق  ل  امل   ،وعبد الكرمي بن عل 
 

رجنل  ،ل إحندى الفتائنل سنقطتو الد بن عبد هللا األيهر  الذ  كان يعمل وق اًدا للسنرا  يف األيهنر، وبينمنا كنان ي شنع
شننعل الفتائننل لطننال  العلننم، هننذا كننل يضننع  يهننا ال يننت وي   ،يعنن  عامننل يف اينننامع األيهننر كننل عملننه أنننه يوقنند املشنناعل

سننوء  الطالنن ،الفتيننل منننه علننم كرسنن  أحنند الطننال   شننتمه ذلننك سننقط  ، ننادم يف اينننامع  قننط للعلننم ولالبننه ،عملننه
ه ابينهنل ،أد  منه نتغو وبالبنني  ، نأح  الند األيهنر  الوقنادة ،، نر سنوء أد  ،وعنري  واشنتغل بطلن  العلنم وهنو ابنن س 

وللن  العلنم علنم كنرب و ناق وراق علنم  نريه منن األقنران،  ،من السن مبلًغا ل إا كربت، أبًدا، بل  ريح بلغ، ًل تق  سنة
ومتننرين الطننال  يف صننناعة  ،التوضننيحمننة كالتصننريح  ضننمون وإىل مءلفاتننه القيغ  ، فنناق أقرانننه وصننار ي شننار  إليننه ابلبنننان

وظننل  ،جرومينة  اآلوش نر   ،نًنا، ولننه األلغناي النحوينةق  تن  أعنر  األلفينة ألفينة بنن مالننك أعرهبنا إعنرااًب كناماًل بليغًنا م   ،اإلعنرا 
 د.ع  ق  يكت  ًل تعرضن بذكران يف ذكرهم ليم الصحيح إذا مشم كامل  

 
 اخلامتة

إىل دراسة النحو والصنرف والبينان والبنديع واملعناا  م  ل  أيها األ  احلبي  ه   م  ل  ه   ، قه اللغةإىل  م  ل  ه   ،إىل لل  العلم م  ل  ه  
 -رمحنه هللا-ن مضم إًل كما قنا  اإلمنام أبنو عمنرو بنن العنالء وما حنن يف م   ،اللغة درم يا ر ،اضرة واملسامرةواللغة واحمل
ننلو   ننيمن م ننا حن  ننن  " :يننوم قننا  ننإن الت   إن مل تكونننوا منن لهم  تشننب هوا :وأان أقننو  ،"و   خن  ننلو لننوا أ صنن يف م ض ننم إًل كبن ق  ه ب  ش 
  ال . ابلرجا 

وأن يفنننظ لألمنننة  ،وعلومهنننا ،وأن يريقننننا  قنننه اللغنننة ،ح ألسننننتناحغ ص نننوأن ي   ،هننننا يف اللغنننةقغ ف  أن ين   -عننن  وجنننل-أسنننل  هللا 
 إنه  ري م ن س ئل وأكرم م ن أجا . ،ةن  وعلم القر،ن والس   ،ويتها أبيدينا وأيد  احلريصني علم اللغةه  

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 

 مت دمد هللا
 وتفضلوا هنا: منتد ت الطريق إىل هللا يف يف قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر علم النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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