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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً ،اختار أفضل اللغى خلري
الكتب " ،وربك خيلق ما يشاء وخيتار" ،واختار أمة العرب من بني األمم ،ليكون منهم
أفضل األنبياء والرسل صلى اهلل عليه وسلم ،فكان من شرف أمة العرب أن محلوا على
أعتاقهم نشر خري الرساالت بني األمم ،والصالة والسالم على أفصح من نطق بالضاد أما
بعد:
فإن مما يؤسف له ذلك العزوف الكبري من الناس عامة ومن طلبة العلم خاصة عن تعلم
أشرف اللغات اليت نزل هبا أشرف الكتب ونطق هبا أفضل الرسل ،مع علم اجلميع بأنه ال
ميكن الدين اخلامت الذي هو السبيل الوحيد للنجاة إال بالتعمق يف لغة العرب ومعرفة
أساليبهم.
ويف هذا البحث تذكري بأمهية الع ربية وفضلها ،وتعليمها الصغار ،واش رتاطها
للتخصص يف ا لعلوم الشرعية.
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اهتمام السلف بتعليم العربية
كان سلف األمة وقادهتا حيرصون على التوعية بأمهية تعلم العربية لكل أحد .قال
عمر بن اخلطاب ا « :تعلموا العربية فإهنا تزيد يف املروءة»(.)1
وروى أبوبكر األنباري يف « إيضاح الوقف واالبتداء» أن عمر كتب إىل أيب موسى
األشعري ا أن« :مر من قِبلك بتعلم العربية فإهنا تدل على صواب الكالم»(.)2
وعن أيب العالية قال« :كان ابن عباس يعلمنا اللحن .قيل :يعلمنا الصواب .وقيل :يعلمنا
اخلطأ لنجتنبه»(.)3
وعن احلسن البصري أنه سئل« :ما تقول يف قوم يتعلمون العربية ؟ قال :أحسنوا ،يتعلمون
لغة نبيهم»(.)4
وأنشد املربد:
النحو ووس مسو وون ا و و لسو ووا ا ل و و

وامل و و و وورا ملعيمو و و و و

فو و و و ا العل او و و و العل و و ووسم ا ل و و ووا

ا لحو و و و و

فأ ل و ووا ان و ووا انو وويم ا لس و و

()5

قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل« :واجلاللة هنا نسبية إىل علوم اآللة ،واهلل أعلم»(.)6
وقال الشعيب« :النحو كامللح يف الطعام ال يستغىن عنه»(.)7
وروى أبو نعيم يف رياضة املتعلمني عن ابن شربمة قال« :زين الرجال النحو وزين النساء
الشحم»(.)8
ويف أمهية تعلم اللسان العريب يقول شيخ اإلسالم ابن تيميّة رمحه اهلل« :فإ ّن اللسان العريب
( )1اجلامع .25/2
( )2الغريب للخطايب .61/1
( )3الغريب للخطايب .61/1
( )4الغريب للخطايب .1 61/1
( )5اجلامع .25/2
( )6حلية طالب العلم ص.60
( )7تدريب الراوي  ،161/2اجلامع للخطيب  ،8/2حلية طالب العلم ص.59
( )8الغريب للخطايب .61/1
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شعار اإلسالم وأهله ،واللغات من أعظم شعائر األمم اليت هبا يتميّزون»(. )9

فرض على الكفاية ،وكان السلف
معلوم أ ّن تعلُّ َم العربية
وتعليم العربية ٌ
وقال رمحه اهللٌ « :
َ
ٍ
ٍ
استحباب أن حنفظ القانون
أمر
ّ
أمر إجياب أو َ
يؤدبون أوالدهم على اللحن ،فنحن مأمورون َ
العريب ،ونُصلح األلسن املائلة عنه ،فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنّة ،واالقتداء بالعرب
يف خطاهبا ،فلو تُرك الناس على حلنهم كان نقصاً وعيباً »(.)10

وقال أيضا رمحه اهلل« :اعلم أ ّن اعتياد اللغة يؤثر يف ِ
العقل واخلُلُ ِق والدي ِن تأثرياً قويّاً بيّناً،
ِ
مشاهبة صد ِر هذه ِ
ِ
الدين
ويؤثر أيضاً يف
ّ
العقل و َ
األمة من الصحابة والتابعني ،ومشاهبتهم تزيد َ
اجب ،فإ ّن فهم الكتاب
اخللق ،وأيضاً فإ ّن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها ٌ
و َ
فرض و ٌ
يتم الواجب ّإال به فهو واجب»(.)11
والسنّة ٌ
فرض ،وال يُفهم إالّ بفهم اللغة العربية ،وما ال ّ

وليُعلم أنه ال سبيل إىل ضبط الدين وفهمه إال باللسان العريب ،قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل« :فإن اهلل ملا أنزل كتابه باللسان العريب وجعل رسوله مبلغاً عنه الكتاب
واحلكمة بلسانه العريب ،وجعل السابقني إىل هذا الدين متكلمني به مل يكن سبيل إىل ضبط
الدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان ،وصارت معرفته من الدين ،وصار اعتياد التكلم به
أسهل على أهل الدين يف معرفة دين اهلل وأقرب إىل شعائر الدين وأقرب إىل مشاهبتهم
للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار يف مجيع أمورهم ؛ ولذلك كان أهل بالد فارس
أقرب العجم إىل فهم الدين لقرب لغتهم من اللغة العربية .ونالحظ أنه مل ينبغ منهم نابغة يف
العلم إال بعد تعلمه اللسان العريب»(.)12
وقال الشاطيب رمحه اهلل« :وعلى الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها أصوالً وفروعاً أمران:
أحدمها :أال يتكلم يف شيء من ذلك حىت يكون عربياً أو كالعريب يف كونه عارفاً باللسان
العريب ،بالغا فيه مبلغ العرب .قال الشافعي رمحه اهلل :فمن جهل هذا من لساهنا  -وبلساهنا
نزل الكتاب وجاءت السنة  -فتكلف القول يف علمها ،تكلف ما جيهل بعضه ،ومن تكلف
( )9اقتضاء الرصاط املستقيم ص .203
( )10الفتاوى .252/32
( )11اقتضاء الرصاط املستقيم .207
( )12اقتضاء الرصاط املستقيم .162/
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ما جهل وما مل تثبت معرفته كانت موافقته للصواب  -إن وافقه  -غري حممودة واهلل أعلم،
وكان خبطئه غري معذور إذ نطق فيما ال حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيها.
مث قال الشاطيب :وما قاله حق ،فإن القول يف القرآن والسنة بغري علم تكلف ،وقد هنينا
عن التكلف ،وقد قال ^« :حىت ا مق عا اختذ الناس لؤوساً االً ،فسئلسا فأفتسا
بغري علم فضلسا واضلسا»( ، )13ألهنم إذا مل يكن هلم لسان عريب يرجعون إليه يف كتاب اهلل
وسنة نبيه ^ رجع إىل فهمه األعجمي وعقله اجملرد عن التمسك بدليل يضل عن اجلادة .قال
احلسن البصري رمحه اهلل« :أهلكتهم العجمة يتأولونه على غري تأويله».
ثانيهما :إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العربية»(.)14

( )13رواه البخاري ( فتح  ،)174/1ومسلم ( )1673عن ابن عمر
( )14االعتصام .297/2
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ملعليم الصغال العربية:
وملا كان االختالط باألعاجم مظنة لفساد اللسان العريب ،حرص السلف على تقومي ألسنة
الصغار من اللحن فقد جاء عن نافع عن ابن عمر ب «أنه كان يضرب بنيه على
اللحن»(.)15
ومل يكن السلف ُمغْفلني علوم العربية عند تعليم أبنائهم بل كانوا يولون ه قدراً كب رياً،
فقد أرسل معاوية اإىل دغفل فسأله عن العربية وعن أنساب العرب وسأله عن النجوم
فإذا رجل عامل .قال « :يا دغفل من أين حفظت هذا؟ قال :بلسان سؤول ،وقلب
يدي ـ يعين ابنه يزيد ـ فعلِّمه العربية
عقول ،وإن آفة العلم النسيان .قال :انطلق بني َّ
وأنساب قريش والنجوم وأنساب الناس»(.)16
وملا دفع عبدامللك ولده إىل الشعيب يؤدهبم قال :علمهم الشعر ميجدوا وينجدوا(،)17
وحسن شعورهم تشتد رقاهبم ،وجالس هبم علية الرجال يناقضوهم الكالم(.)18

( )15رواه ابن أيب الدنيا يف العيال  ،508 /1والبيهقي يف الكربى .18/2
( )16رواه ابن أيب الدنيا يف العيال .528 /1
( )17أي :يرتفعوا كام يف لسان العرب ،مادة :نجد.
( )18رواه ابن أيب الدنيا يف العيال  ،512 /1والبخاري يف األدب املفرد ( ،)873ويف البداية والنهاية
( ) 66/6من طريق املدائني أن عبدامللك قال ذلك إلسامعيل بن أيب املهاجر ،بلفظ أطول من هذا.
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ا انة العربية يف ملرمليب العلسم لطالب العلم:
نقل الذهيب يف السري عن أيب العيناء قال :أتيت عبد اهلل بن داود اخلرييب فقال :ما جاء
بك ؟ قلت :احلديث .قال :اذهب فاحفظ القرآن .قلت :قد حفظت القرآن .قال :اقرأ ﴿
وح﴾ اآلية [يونس ]71:فقرأت العشر حىت أنفذته .فقال يل:
َوٱتۡ ُل َعلَيۡ ِهمۡ نَـبَأَ نُ ٍ
اذهب اآلن فتعلم الفرائض .قلت :قد تعلمت الصلب واجلد وال ُك َرب .قال :فأميا أقرب
إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت :ابن أخي .قال :وِمل ؟ قلت :ألن أخي من أيب وعمي
من جدي .قال :اذهب اآلن ،فتعلم العربية .قلت :قد علمتها قبل هذين ،قال :فلم قال
عمر ـ يعين حني طعن ـ يا لَـلَّ ِـه يا لِلمسلمني ،مل فتح تلك وكسر هذه؟ قلت :فتح تلك الالم
على الدعاء ،وكسر هذه على االستغاثة واالستنصار ،فقال :لو حدثت أحداً حلدثتك(.)19
وروى أبو نعيم عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال :كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر أن نتعلم
القرآن ،مث السنة ،مث الفرائض ،مث العربية احلروف الثالثة ،قال :قلنا :وما احلروف الثالثة ؟
قال :اجلر والرفع والنصب(.)20

*

*

*

( )19السري  . 351/9واألشهر :يا هلل ويا للمسلمني .واملثبت من السري.
( )20الغريب للخطايب .61/1
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العلم باللسان العربي لطالب الفقه واالجتهاد
امهية العربية للمجت د يف الفن :
يشرتط يف من يريد التفقه يف الدين أن يعلم كل ما يعينه يف فهم نصوص الوحيني من علوم
النحو والصرف والغريب والرتاكيب العربية .وقد شرطه اجلماهري من األصوليني كالشافعي
والغزايل واجلويين واآلمدي والقرايف والفتوحي والطويف والشوكاين وغريهم(.)21
بل جند أن ابن حزم رمحه اهلل يصرح بوجوب تعلم النحو للمفيت( ،)22حىت ال يقع يف اخلطأ
وإضالل الناس جراء الفهم السقيم للنصوص.
ومعرفة علوم العربية من الدين ألنه ال سبيل إىل فهم الوحيني إال بذلك ،قال شيخ اإلسالم:
«إن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال
يفهم إال بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .مث منها ما هو واجب على
األعيان ،ومنها ما هو واجب على الكفاية»(.)23
ولذلك حرص الفاروق ا على هذا األمر فكان يذكر الصحابة الذين اختلطوا باألعاجم أال
يغفلوا علوم العربية ،فقد كتب إىل أيب موسى األشعري رضي اهلل عنهما قال« :أما بعد:
فتفقهوا يف السنة ،وتفقهوا يف العربية ،وأعربوا القرآن فإنه عريب»(.)24
وقال مرة موجهاً الناس« :تفقهوا يف الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا وتعلموا العربية»(.)25
قال شيخ اإلسالم« :ألن الدين فيه فقه أقوال وأعمال ،ففقه العربية هو الطريق إىل فقه
األقوال وفقه الشريعة هو الطريق إىل فقه األعمال .وقال الفاروق رضي اهلل عنه أيضاً:
( )21كام يف كتاب إبطال االستحسان يف خامتة األم  ،274 /7والرسالة  511 – 509 /واملستصفى
 352/2والربهان  870-869/2وفواتح الرمحوت  363/2ورشح الكوكب املنري 581/4
واإلحكام  170/4والذخرية 137/ورشح خمترص الروضة  581/3وإرشاد الفحول 1031/2
واملهذب .2325/5
( )22اإلحكام .120-119/5
( )23االقتضاء .470/1
( )24رواه ابن أيب شيبة(.)9963
( )25رواه عبدالرزاق يف املصنف .323/4
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«تعلموا اللحن والفرائض فإهنا من دينكم»(.)26
وقيل للحسن البصري رمحه اهلل :أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويقيم هبا
منطقه؟ قال :نعم فليتعلمها ،فإن الرجل يقرأ باآلية فيعيا بوجهها فيهلك ،وقال :أهلكتهم
العجمة يتأولون القرآن على غري تأويله(.)27
وقد كان كبار األئمة يـُ ْعنَون بعلوم العربية عناية فائقة ،قال الشافعي رمحه اهلل :من تبحر يف
ُسأَل عن مسألة من مسائل الفقه إال أجبت
النحو اهتدى إىل كل العلوم .وقال أيضاً :ال أ ْ
عنها من قواعد النحو(.)28
واجلرمي( )29يقول :أنا منذ ثالثني سنة أفيت الناس من كتاب سيبويه رمحه اهلل( ،)30فلما بلغ
املربد هذا الكالم قال :ألن أبا عمر اجلرمي كان صاحب حديث ،فلما عرف كتاب سيبويه
تفقه يف احلديث ،إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش(.)31
وقال الشافعي أيضاً :ما أردت هبا – يعين علوم العربية – إال االستعانة على الفقه(.)32
وقد ذكر بعض العلماء أن معرفة متون خمتصرة يف علوم العربية تكفي للمجتهد وهذا حمل
انتقاد فقد ،قال الشوكاين رمحه اهلل :ومن جعل املقدار احملتاج إليه يف هذه الفنون هو معرفة
خمتصر من خمتصراهتا أو كتاب متوسط من املؤلفات املوضوعة فيها فقد أبعد ،بل االستكثار
من املمارسة هلا ،والتوسع يف االطالع على مطوالهتا مما يزيد اجملتهد قوة يف البحث ،وبصراً
يف االستخراج ،وبصرية يف حصول مطلوبه .واحلاصل أنه ال بد أن تثبت له امللكة القوية يف
( )26رواه ابن أيب شيبة (.)9975
( )27االعتصام  .304/1وقوله :أهلكتهم العجمة .ررواه البخاري يف خلق أفعال العباد ،106 ،75/1
ويف التاريخ الكبري  .93/5وروى ابن أيب شيبة يف املصنف ( 303/7 )37571عن عمر بن اخلطاب
قال :أخوف ما أختوف عىل هذه األمة قوم يتأولون عىل غري تأويله.
( )28شذرات الذهب البن العامد  231 /عن جملة البيان العدد رقم  182ص.67
( ) 29هو إمام العربية أبو عمر صالح بن إسحاق اجلرمي البرصي ،تويف سنة 225هـ .السري 561/10
– .563
( )30املوافقات .83 / 4
( )31كتاب سيبويه  5/1عن مقاالت العالمة الطناحي .438/2
( )32السري .75/1
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هذه العلوم ،وإمنا تثبت هذه امللكة بطول املمارسة ،وكثرة املالزمة لشيوخ هذه الفنون(.)33
وليعلم أنه مبقدار التضلع من علوم العربية مع العلوم األخرى املشروطة يكون قرب اجملتهد
من الفهم الصحيح للنصوص ،قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل :وما ازداد – أي املتفقه -من
العلم باللسان الذي جعله اهلل لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خرياً له(.)34
وقال الشاطيب رمحه اهلل« :وإذا فرضنا مبتدئاً يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة،

أو متوسطاً فهو متوسط يف فهم الشريعة ،واملتوسط مل يبلغ درجة النهاية ،فإذا انتهى إىل
الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة ،فكان فهمه فيها حجة ،كما كان فهم الصحابة
وغريهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً ،فمن مل يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم
الشريعة مبقدار التقصري عنهم ،وكل من قصر فهمه مل يكن حجة ،وال كان قوله مقبوالً»(.)35

( )33إرشاد الفحول .1032-1031/2
( )34الرسالة .49 /
( )35املوافقات .83/4
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ضرولة التعمق يف علاسة لغة العرب لطالب التفسري:
إيل
روى أبو عبيد يف فضائل القرآن عن أيب بكر الصديق ا قال( :ألن أعرب آية أحب ّ
من أن أحفظ آية)( . )36وذلك ألن فهم اإلعراب يعني على فهم املعىن .والقرآن نزل للتدبر
والعمل.
وقال ابن عباس ا :التفسري أربعة أوجه :وجه تعرفه العرب من كالمها وتفسري ال يعذر أحد
جبهله وتفسري يعلمه العلماء وتفسري ال يعلمه أحد إال اهلل( .)37وكان يقول :إذا خفي عليكم
شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب(.)38
تقوم بكفاية العامة فيما حيتاجون إليه لدينهم
وقال الشافعي رمحه اهلل :على َّ
اخلاصة الّيت ُ
السنن
االجتهاد يف تعلّم لسان العرب ولغاهتا ،اليت هبا متام ُّ
التوصل إىل معرفة ما يف الكتاب و ُّ
ُ
ِ
املفسرين من الصحابة والتابعني ،من األلفاظ الغريبة ،واملخاطبات العربيّة،
واآلثار ،وأقاويل ّ
فإ ّن من َج ِه َل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها ،وافتناهنا يف مذاهبها َج ِه َل ُمج َل علم
ِ
تأوله أهل التفسري فيها ،زالت عنه
الكتاب ،ومن علمها ،ووقف على مذاهبها ،وفَهم ما ّ
الشبه َّ
الداخلةُ على من َج ِه َل لساهنا من ذوي األهواء والبدع(.)39
عرف ما
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميّة رمحه اهلل« :ال بُ ّد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يُ َ
كالمه ،فمعرفة العربية اليت ُخوطبنا هبا
ّ
يدل على مراد اهلل ورسوله من األلفاظ ،وكيف يُ َ
فهم ُ
ِ
بكالمه ،وكذلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين،
ممّا يُعني على أن نفقه مر َاد اهللِ ورسولِه
كالم اهللِ ورسولِه على ما
عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السببّ ،
فإهنم صاروا حيملون َ
فإ ّن ّ
يَ ّدعون أنّه ٌّ
دال عليه ،وال يكون األمر كذلك»(.)40
وقال ابن قيّم اجلوزيّة رمحه اهلل« :وإّمنا يعرف فضل القرآن َم ْن عرف كالم العرب ،فعرف
علم اللغة وعلم العربية ،وعلم البيان ،ونظر يف أشعار العرب وخطبها ومقاوالهتا يف مواطن
افتخارها ،ورسائلها.)41(»...
( )36الغريب للخطايب .61/1
( )37تفسري القرآن العظيم البن كثري .6/1
( )38مستدرك احلاكم ،499/2واألسامء والصفات للبيهقي .80/2
( )39األزهري ،التهذيب  5/ 1املقدمة.
( )40اإليامن ص .111
( )41الفوائد املشوق إىل علوم القرآن ص .7
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وأيضاً حيتاج طالب علم التفسري إىل العلم بلغات العرب ،إذ من املعلوم أن لكل قبيلة
لغتها ،وأفصح اللغات لغة قريش إال أن هناك بعض الكلمات يف القرآن جاءت على غري لغة
قريش .فقد أشكل على عمر بن اخلطاب ا معىن قوله تعاىل﴿ :أو يأخذكم على ختوف﴾
[النحل ] 47 :فقام يف املسجد فسأل عنها فقام إليه رجل من هذيل فقال معناها« :على
تنقص» أي شيئاً فشيئاً ،ودليله قول شاعرنا اهلذيل يصف سرعة ناقته:
وَت ان و ووا خدا و واً خو وورعاً كم ووا خختخو اوس خ
خختخو و اوس خ
وسع النومامع ووة ال ا
ل اع و خ
س ووف ا
ل ال ار محو و ا
أي :أخذ الرحل حيتك بسنام الناقة من سرعتها ،حىت كاد ينقص كما يربي البحار عود
السفينة بالسكني لينقص منها.
األب؟ فقال :أي مساء
وسئل أبوبكر اعن معىن﴿ :وفاكهة وأبا﴾ [النبأ ]31 :ما معىن ّ
تظلين وأي أرض تقلين أن أقول يف كتاب اهلل ما ال أعلم ؟».
وهلذا السبب يقول اإلمام مالك رمحه اهلل :ال أوتى برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كتاب
اهلل إال جعلته نكاالً (.)42
ورحم اهلل مالكاً كيف لو رأى زماننا هذا !!.

( )42اإلتقان للسيوطي  179 / 2عن جملة البيان العدد رقم  182صفحة .68
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العلم ابلعربية طر ق ف م احلد ث:
قال ابن الصالح :وحق على طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من
شني اللحن والتحريف ومعرهتما(.)43
وروى اخلطيب عن شعبة قال :من طلب احلديث ومل يبصر العربية كمثل رجل عليه
برنس وليس له رأس!( . )44وروى أيضا عن محاد بن سلمة قال :مثل الذي يطلب احلديث
وال يعرف النحو مثل احلمار عليه خمالة وال شعري فيها(.)45
فمعرفة العربية شرط يف احملدث ،قال النووي رمحه اهلل« :وعلى طالب احلديث أن يتعلم من
النحو ما يسلم به من اللحن والتصحيف ،وقد روى اخلليلي يف اإلرشاد عن العباس بن املغرية
عن أبيه قال :جاء عبدالعزيز الدراوردي يف مجاعة إىل أيب ليعرضوا عليه كتاباً ،فقرأ هلم
الدراوردي ،وكان رديء اللسان يلحن ،فقال أيب :وحيك يا دراوردي ،أنت كنت إىل إصالح
لسانك قبل النظر يف هذا الشأن أحوج منك إىل غري ذلك(.)46
احلجاج يوسف بن الزكي ال ِـم ِّـزي (ت742هـ) يف مقدمة كتابه «هتذيب
ويقول احلافظ أبو ّ
الكمال يف أمساء الرجال»« :ينبغي للناظر يف كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صاحلا من
علم العربية ،حنوها ولغتها وتصريفها ،ومن علم األصول والفروع ،ومن علم احلديث والتواريخ
وأيام الناس».

( )43املقدمة ص.400
( )44اجلامع .26/2
( )45اجلامع .27/2
( )46اإلرشاد .302 /1
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م اللح بعااة ولطالب العلم خباصة:
َكثُرت أقاويل العلماء يف ذم اللحن .فعن أيوب السختياين رمحه اهلل أنه كان إذا حلن قال:
( أستغفر اهلل )(.)47
وقال األصمعي رمحه اهلل« :إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن
علي اتعمدا فليتمسا انعده ا النال» ؛ ألنه مل يكن
يدخل يف مجلة قوله ^« :ا كذب ا
يلحن .فمهما رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه.
وروى اخلطيب البغدادي أن عليّاً وابن عباس وابن عمر رضي اهلل عنهم كانوا يضربون
أبناءهم على اللحن .ونقل عن الرحيب أنه قال :مسعت بعض أصحابنا يقول :إذا كتب حلَّان،
فكتب عن اللحان حلَّان آخر ،فكتب عن اللحان حلَّان آخر ،صار احلديث بالفارسية
!!(.)48
حتسر ابن فارس( )49رمحه اهلل على أهل وقته من غفلتهم عن العلوم العربية وانشغاهلم
وقد َّ
عنها فقال « :وقد كان الناس قدميا جيتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتناهبم بعض
الذنوب ،فأما اآلن فقد جتوزوا حىت إن احملدث حيدث فيلحن والفقيه يؤلف فيلحن فإذا نبها
قالوا :ما ندري ما اإلعراب وإمنا حنن حمدثون وفقهاء فهما يُ َسَّران مبا يساء به اللبيب .ولقد
كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا يف القياس فقلت له :ما
حقيقة القياس ومعناه؟ ومن أي شيء هو؟ فقال :ليس علي هذا ،وإمنا علي إقامة الدليل
فقل اآلن يف رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء ال يعرف معناه ،وال
على صحتهَّ .
يدري ما هو .ونعوذ باهلل من سوء االختيار»(.)50
وقال العالمة الشيخ بكر أبو زيد  -رمحه اهلل  -يف كتابه القيّم (حلية طالب العلم):
« احذر اللحن :ابتعد عن اللحن يف اللفظ والكتب ،فإن عدم اللحن جاللة ،وصفاء ذوق،
( )47املحدث الفاصل .525/
( )48تدريب الراوي  ،161/2اجلامع للخطيب  ،8/2حلية طالب العلم .59/
( ) 49هو أبو احلسني أمحد بن فارس القزويني الرازي اللغوي ،من أعظم عباقرة العربية ،يشهد له عىل
ذلك كتبه التي منها الصاحبي ومقاييس اللغة ،تويف سنة 395هـ .ابن فارس اللغوي .105 – 25
( )50اجلامع للخطيب .29-25/2
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ووقوف على مالح املعاين لسالمة املباين»(.)51
وما أحسن ما قاله الشاعر عبدالرمحن العشماوي يف وصف من يلحن يف لفظه:
فيص و و ووري هو و و و لس و و ووان و و وورولا
لن ووي علو و املرف ووس صو و رة لو و
و نو و وواغ ا و و و لغو و ووة ال تو و وواب ملو و ووذاراً
ولا و و و و و و ام و و و و ووسلاً ب و و و و ووذل كلو و و و و و

وعلم و و و ا العنو و ووَت فينو و ووا سو و وومة

ان ووا و ت ووب يف الفو ورا س ووطسلا
فرمحو و و

اه اااه و ووَت املغ و وورولا

وهللا و و و و و و و ادل ااو و و و و و وور ملنو و و و و و وود را

( )51التعامل ص.66
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اا َت ابلعربية ا اسماب الز غ:
ب ضالالً يف فهم كثري من املتفقهة.
من املقرر لدى علمائنا أن الضعف يف علوم العربية سبَّ َ
قال ابن جين « :إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة املثلى
ضعفه يف هذه اللغة الكرمية الشريفة اليت خوطب الكافة
إليها ،فإمنا استهواه واستخف حلمه ُ
هبا» (.)52
وقال عمرو بن العالء لعمرو بن عبيد ملا ناظره يف مسألة خلود أهل الكبائر يف النار،
احتج ابن عبيد أن هذا وعد اهلل واهلل ال خيلف وعده  -يشري إىل ما يف القرآن من الوعيد
ُتيت ،هذا وعيد ال
على بعض الكبائر بالنار واخللود فيها  -فقال ابن العالء :من العجمة أ َ
وعد ،قال الشاعر:
مل لو و و و و ووف عو و و و و وواع وانج و و و و و ووز
و ين و اوعدملو و و و و و و و و او وعدملو و و و و و و و و
()53
اسع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وود
ومن أمثلة التفاسري اخلاطئة املبنية على اجلهل بالعربية قول من زعم أنه جيوز للرجل نكاح
تسع حرائر مستدال بقوله تعاىل﴿ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع ﴾
[النساء ]3 :فاجملموع تسع نسوة ،قال الشاطيب :ومل يشعر مبعىن فُعال ومفعل وأن معىن
اآلية :فانكحوا إن شئتم اثنتني اثنتني أو ثالثاً ثالثاً أو أربعاً أربعاً.
ومن ذلك قول من قال إن احملرم من اخلنزير إمنا هو اللحم ،وأما الشحم فحالل ألن
القرآن إمنا حرم اللحم دون الشحم ،ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم خبالف الشحم
فال يطلق على اللحم ملا قال ما قال(.)54
ومن ذلك قول من قال يف حديث« :ال ملسمسا الدهر ف هللا هس الدهر ،نلب الليَت
والن ال»  ،بأن فيه مذهب الدهرية وهذا جهل ،فإن املعىن ال تسبوا الدهر إذا أصابتكم
مصائب وال تنسبوها إليه فإن اهلل هو الذي أصابكم فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على
( )52اخلصائص  245/3عن اللغة العربية والتعريب ص.39
( )53رسائل الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ص.24
( )54االعتصام .304/
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الفاعل ال على الدهر(.)55
قال الشاطيب رمحه اهلل :فقد ظهر هبذه األمثلة كيف يقع اخلطأ يف العربية يف كالم اهلل
سبحانه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،وأن ذلك يؤدي إىل حتريف الكلم عن مواضعه،
والصحابة رضوان اهلل عليهم براء من ذلك ألهنم عرب لـم حيتاجوا يف فهم كالم اهلل تعاىل إىل
أدوات وال تعلم .مث من جاء بعدهم ممن هو ليس بعريب اللسان تكلف ذلك حىت علمه(.)56
أسأل اهلل تعاىل أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العلم والعمل.

*

*

*

( )55فتح املجيد .358/
( )56االعتصـام  . 304/ولالستزادة انظـر :كالم الرافعـي يف إعجـاز القـرآن هامـش صفحة .105
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