القلم  ---جون 2011ء

العالقة بني اللغة العربية و العلوم الشرعية)(312

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالقة بني اللغة العربية و العلوم الشرعية
الدكتور عبدالقيوـ ادلدين



Relation of Arabic Language with Islamic Jurisprudence
Arabic Language is one of most important languages of today's World,
especially for us the Muslims, that is because it the language of our
religion Islam and its basic sources: Qur'an and Sunnah. Qur'an and
Sunnah also give foundation to Islamic Jurisprudence. He who wants to
understand the Islamic Sciences i.e. Tafsir, Hadith, Fiqh, Usul al-Fiqh,
etc, he must be adept in the Arabic language.
The relation between the Islamic Jurisprudence and the Arabic
language is very close, as one of the Imam of Islamic Jurisprudence
Mujahid has said: "It is not allowed to anyone to say anything about
Allah's book i.e. the Qur'an, if he is not a scholar of language of Arabs".
Therefore, the Islamic religious scholars (ulemas) have made it
mandatory for every Muslim to learn the Arabic language in order to
understand the Islamic Shariah, especially for those whose job is to
give formal religious legal opinions
Seeing the importance of the subject, this concise article has been
written.

واعلم بأف اللغة العربية ىي إحدى اللغات السامية  1اليت نشأت يف جزيرة العرب قبل
اإلسبلـ منذ عهد إمساعيل بن إبراىيم – عليهما السبلـ – و كاف العرب قبائل متفرقة و
ذلا ذلجات متعددة  ،وكاف االختبلؼ بُت تلك اللهجات قليلة و كانت للعرب لغة
مشًتكة ،ىي اللغة العربية  ،لغة الشعر و اخلطابة  ،اليت كاف العرب يتحدثوف هبا مث جاء
اإلسبلـ و أنزؿ هللا تعاىل القرآف الكرمي باللغة العربية الفصيحة  ،قاؿ هللا تعاىل( :إنا َج َعلْنَاهُ
قُػ ْرآنَا َعَربِيَّا لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُ ْوف)  2و ىي لغة قريش و ىي اللغة اليت سجل هبا روائع الشعر
العريب القدمي الذي يتضمن من السمو الفكري و الذوؽ النقي ما يعرب عن سعة أفق العرب
 ،و نضوجهم العقلي  ،و ىي لغة اإلسبلـ و ادلسلمُت منذ بزوغ فجر اإلسبلـ  ،و قد
اختار هللا تعاىل ىذه اللغة حلمل الرسالة اخلا٘تة  ،3و قد اعتنت األمة اإلسبلمية يف سالف

عهدىا هبذه اللغة و اعتربهتا ىدفا يراد لذاتو ال رلرد وسيلة حلمل الرسالة  ،و لقد شد
اإلسبلـ أقواما غَت عرب إىل اللغة العربية  ،و نشر اللغة اإلسبلمية يف ببلد مل يكن للعرب
فيها سلطاف  ،لقد خرجت العربية من جزيرة العرب مع الفتح اإلسبلمي فإذا ىي لغة أىل

 األستاذ ادلساعد بكلية اإلماـ أيب حنيفة (رمحو هللا) للغة العربية بيشاور
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الشاـ  ،والعراؽ ،و ماوراءه و مصر ،و ماوراءىا و إذا ىي تتعدى كوهنا لغة دين إىل كوهنا
4
لغة شعوب و دوؿ.
و أصبحت اللغة العربية لغة عادلية يف العصر العباسي الذي ازدىرت فيو احلضارة
اإلسبلمية و كانت العربية لغة تلك احلضارة اليت ترمجت إليها الكتب من اليونانية
والفارسية  ،و ألف هبا العلماء يف الطب و اذلندسة  ،والرياضيات  ،والعلوـ ،و غَت ذلك
و ىي أوسع لغات العامل ثروة  ،و لذا مل يكن ألحد من أبنائها مهما اتسع هبا علمو أف
يستوعب حدودىا ،و دقائقها ،و أف يلم بأوضاعها و غرائبها و كاف ذلك اتفاقا من أئمة
العرب ،و علمائهم باللغة مل يستثنوا منو أحدا إال أف يكوف نبيا من عند هللا مرسبل علمو
هللا تعاىل اللغة وحيا حىت كاشفتو اللغة بأسرارىا فأحاط هبا من أركاهنا  ،كالذي يتجلى يف

لغة النيب – صلى هللا عليو وسلم – و يف ذلك يقوؿ اإلماـ الشافعي  – 5رمحو هللا " : -
و لساف العرب أوسع األلسنة مذىبا و أكثرىا ألفاظا و ال نعلمو حييط علمو إنساف غَت

نيب "  6فاللغة العربية شعار اإلسبلـ و أىلو يقوؿ اإلماـ ابن تيمية  – 7رمحو هللا –  " :و
اللغات من أعظم شعائر األمم اليت هبا يتميزوف ".
فدراسة العربية من أىم الوسائل لعرض الثقافة اإلسبلمية حيث إف اللغات ٖتمل
ثقافة أصحاهبا  ،فمن ادلعروؼ أف الشريعة مأخوذة من كتاب هللا و سنة رسولو صلى هللا
عليو وسلم و مها عربياف فبلبد من معرفة العربية  ،و ال تكاد صلد كتابا يف األصوؿ إال و
قد قرر ىذه ادلسألة ،يقوؿ اإلماـ صديق حسن القنوجي  " : 8و معرفتها – العربية –
ضرورية على أىل الشريعة إذ مأخذ األحكاـ الشرعية كلها من الكتاب والسنة وىي بلغة
العرب  ،ونقلتها من الصحابة و التابعُت عرب و شرح مشكبلهتا من لغاهتم  ،فبلبد من
9

معرفة العلوـ ادلتعلقة هبذا اللساف دلن أراد علم الشريعة ".
فاجلهل بأساليب اللغة العربية نشأ عنو أف فهمت بعض النصوص على غَت وجهها،
وكاف ذلك سببا يف إحداث ما ال يعرفو األولوف ،قاؿ اإلماـ احلسن البصري  - 10رمحو هللا
– عند ما سئل عن سبب الضبلؿ  " :إمنا أىلكتهم العجمة "  11قاؿ الشاطيب – 12رمحو
هللا – يف صدد أمهية فهم العربية ال ستنباط األحكاـ الشرعية  " :الشريعة عربية و إذا
كانت عربية فبل يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم ؛ ألهنما سياف يف
النمط ما عدا و جوه اإلعجاز فإذا فرضنا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم
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الشريعة أو متوسط فهو متوسط يف فهم الشريعة أو ادلتوسط مل يبلغ درجة النهاية ،فإف
13
انتهى إىل درجة الغاية يف العربية كاف كذلك يف الشريعة"...
فأمهية دراسة اللغة العربية دلن يريد استنباط األحكاـ الشرعية من مصادرىا األصلية ال
ٖتتاج إىل التنويو و التنبيو بعد قولو تعاىل ( :وما أَرسلْنا ِمن َّرس ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
ُت ذلُ ْم
ََ ْ َ َ
وؿ ّإالبِل َساف قَومو ليُبَػِّ َ
ُ
14
ِ
ِ
ِ
يم )
فَػيُض ُّل هللاُ َمن يَ َشاء ويَػ ْهدي من يَشاءُ ُ
وىو َ
العز ُيز احلَك ُ
و يقوؿ اإلماـ الشافعي – رمحو هللا  " : -على ادلسلم أف يتعلم من لساف
العرب مابلغو جهده "  15و ىذه العبارة تؤكد العبلقة القوية بُت اللغة العربية و األحكاـ

الشرعية  ،يقوؿ اإلماـ الشاطي – رمحو هللا –  :فمن أراد تفهمو  -خطاب التشريع –
فمن جهة لساف العرب يفهم و ال سبيل إىل تطلب فهمو من غَت ىذه اجلهة "  16ويقوؿ

اآلمدي " 17:أما علم العربية فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة ،
و أقواؿ أىل احلل و العقد من األمة على معرفة موضوعاهتا ،من جهة احلقيقة واجملاز،

والعموـ ،و اخلصوص ،و اإلطبلؽ و التقييد ،و احلذؼ،و اإلضمار ،و ادلنطوؽ و ادلفهوـ،
18
و االقتضاء ،و اإلشارة،و التنبيو واإلدياء وغَته شلا ال يعرؼ يف غَت علم العربية"
و يقوؿ اإلماـ ابن حزـ

19

– رمحو هللا – ففرض على الفقيو أف يكوف عادلا

بلساف العرب ليفهم عن هللا عز و جل و عن النيب – صلى هللا عليو وسلم  20 -فاللغة
العربية أبعد اللغات السامية مدى وأبلغها عبارة و أغرزىا مادة وأقواىا حبلوة  ،وأدقها
تصويرا دلا يقع ٖتت احلس وتعبَتا عما جيوؿ يف النفس دلرونتها على االشتقاؽ وقبوذلا
21
للتهذيب و سعة صدرىا للتعريب .
فاللغة ٔتعناىا الواسع أداة التفاىم و وسيلة التعبَتعما بالنفس بُت طوائف
ادلخلوقات ،و العربية من أقوى الروابط بُت ادلسلُت لنزوؿ القرآف الكرمي هبا و ىي من
الدين ،فمعرفتها على ادلسلم فرض واجب كما قاؿ العلماء .
فيما سبق تبُت أف تعليم و تعلم اللغة العربية جيب على كل من يريد أف يلتحق بادلوكب
الديٍت القيم.
و أف اللغة العربية ذات أمهية بالغة من بُت اللغات ادلوجودة ادلتشرة يف ادلعمورة
حيث أهنا لغة ديننا احلنيف و هبا نستطيع فهم الكتاب و السنة النبوية الشريفة .
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لذا أوجب العلماء تعلم اللغة العربية على ادلسلم حىت يفهم مقاصد الكتاب
والسنة  ،فيما يلي موجز آراء بعض العلماء يف وجوب تعلم العربية لفهم الدين يقوؿ
اإلماـ الشافعي رمحو هللا يف صدد ذكر أمهية العربية حيث أنو أرجع االختبلؼ إىل ترؾ
الناس لساف العرب وميلهم إىل لساف أرسطوطاليس  " :و مل ينزؿ قرآف ،و ال آتت السنة
إال على مصطلح العرب  ،و مناىجهم يف احملاورة  ،والتخاطب ،واالحتجاج،
22
واالستدالؿ ،ال على مصطلح اليوناف ولكل قوـ لغة و اصطبلح .
ونظرا إىل أمهية معرفة العربية للمشتغلُت بالفقو  ،وضع أمحد بن فارس بابا
مستقبل يف كتابو (الصاحيب يف فقو اللغة ) ٖتت عنواف " :باب القوؿ يف حاجة أىل الفقو
والفتيا إىل معرفة اللغة العربية " يقوؿ فيو":إف العلم بالعربية واجب على كل متعلق من
العلم بالقرآف و السنة و الفتيا بسبب ،حيث ال غٌت ألحد منهم عنو وذلك أف القرآف
نازؿ بلغة العرب و رسوؿ هللا  -صلى هللا عليو وسلم  -عريب ،فمن أراد معرفة ما يف
كتاب هللا عز وجل ،وما يف سنة الرسوؿ صلى هللا عليو و سلم من كل كلمة غربية أو نظم
23
عجيب مل جيد من ىذا العلم باللغة بدا"
و يقوؿ اإلماـ القنوجي يف أمهيتها " :ومعرفتها – العربية – ضرورية على أىل
الشريعة ،إذ مأخذ األحكاـ الشرعية كلها من الكتاب  ،والسنة  ،و ىي بلغة العرب  ،و
نقلتها من الصحابة  ،والتابعُت عرب  ،و شرح مشكبلهتا من لغاهتم فبل بد من معرفة
24
العلوـ ادلتعلقة هبذا اللساف دلن أراد علم الشريعة ".
وهبذا يتضح أف العبلقة بُت اللغة العربية اليت ىي شعار اإلسبلـ و بُت العلوـ
الشرعية من تفسَت وحديث وفقو وأصوؿ وغَتىا من العلوـ عبلقة متينة و وثيقة جداً دلن

أراد أف يشتغل بأي علم من العلوـ السابقة.
وأما علم التفسَت فمن العلوـ ادلهمة اليت يقوـ على تفسَت آي كتاب هللا ،
وبياف مراده ،وإيضاح مقاصده ومراميو  ،فهو من أشرؼ العلوـ وأجلها ؛ لذا اعتٌت بو
ادلسلموف عناية خاصة  ،وأولوه اىتماماً بالغاً ،وال بد دلن يرغب يف االشتغاؿ بتفسَت كتاب

هللا تفسَتاً وتبييناً وٖتليبلً من معرفة قواعد اللغة العربية ضلوىا وصرفها.
يقوؿ السيوطي رمحو هللا  ":جيوز تفسَت القرآف دلن كاف جامعا للعلوـ اليت حيتاج
إليها ادلفسر  ،وىي سة عشر علماً:
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أحدىا :اللغػة ألف هبا يعرؼ شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا ْتسب الوضع.
الثػاين :النحو ألف ادلعٌت يتغَت وخيتلف باختبلؼ اإلعراب  ،فبل بد من اعتباره.
25
الثػػالث  :التص ػريف ألف بو تعرؼ األبنية والصيغ"...
وإدلاـ ادلفسػر هبذه العلوـ مهم غاية األمهية لكونو من ٘تاـ العمل  ،وعليو يًتتب
كمالو وإتقانو على الوجو ادلطلوب  ،كما ال جيوز دلن ال ديلك ثقافة ضلوية ولغوية واسعة أف
يقدـ على تفسَت كتاب هللا ..يقوؿ رلاىد رمحو هللا  ":26الحيل ألحد يؤمن باهلل واليوـ
اآلخر أف يتكلم يف كتاب هللا إف مل يكن عادلاً بلغات العرب ".

27

فمعرفة اللغة واإلدلاـ بقواعد النحو يعُت ادلفسر على معرفة ادلعٌت ادلراد والغرض

ادلقصود.
روى عكرمة عن ابن عباس قاؿ  . .. :ما كنت أدري ما قولو تعاىل َ ( :ربّػنَا افْػتَ ْح بَػْيػنَػنَا وبُت
ِِ
ِ
 28حىت مسعت ابنة ذي يزف احلمَتي وىي
ُت )
َنت َخْيػ ُر الفاٖت َْ
قَػ ْومنَا بِاحلَ ِّق وأ َ

تقوؿ  " :أفاٖتك " يعٍت أقاضيك  ..وقاؿ أيضاً  :ما كنت أدري ما فاطر السموات
واألرض حىت أتاين عربياف خيتصماف يف بئر فقاؿ أحدمها  :أنا فطرهتا يعٍت ابتدأهتا.

وجاءه رجل من ىذيل فقاؿ لو ابن عباس  :ما فعل فبلف ؟ قاؿ  :مات وترؾ أربعة من
الولد وثبلثة من الوراء  .فقاؿ ابن عباس  ( :و امرأتُو قَائِمةٌ فَ ِ
ت فبَش َّْرنػ َٰها بِإ ْس ٰح َق
َ ْ ُ َ َ
ضح َك ْ
30
ِ
يعقوب )  29قاؿ  " :ولد الولد "..
إس ٰح َق
ومن َوَرآء ْ
َ
روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنو -أنو قاؿ ( :عليكم بالتفقو بالدين،
والتفهم بالعربية ،و حسن العبارة )  31و فيما سبق عرفنا مدى ضرورة اللغة العربية للعلوـ
الشرعية ،و ىي السلم الذي يرتقى هبا إىل فهم خطاب الشارع ،روي عن ابن عباس رضي
هللا تعاىل عنهما إنو قاؿ(:إذا خفي عليكم شيء من القرآف فابتغوه يف الشعر فإنو ديواف
32
العرب).
و من العلوـ الشرعية ،علم احلديث الذي يشًتط لطالب علم احلديث معرفة اللغة
واإلعراب يقوؿ اإلماـ النووي ( :33و على طالب احلديث  :أف يتعلم من النحو و اللغة

ما يسلم بو من اللحن و التصحيف )  34و ألجل ذلك أوجب العلماء اإلعراب صيانة
عن اللحن ال سيما يف احلديث الشريف  ،يقوؿ :األوزاعي" 35 :أعربوا احلديث فإف القوـ

كانوا عربا ".

36
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كما أف اإلماـ األصمعي يعد اللحن يف احلديث كذبا على رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسلم فهو يقوؿ " :إف أخوؼ ما أخاؼ على طالب العلم  ،إذا مل يعرؼ النحو أف

يدخل يف مجػلة قػوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ( :من
كذ َّي
علل متعمدا فليَبتبوأ َبم ْققعددُه
َب
38
من النَّيار) 37ألنو مل يكن يلحن  ،فمهما رويت عنو و حلنت فيو كذبت عليو "
روى اخلَطيب عن ُشعبة قاؿ :من طلب احلديث ,ومل يػُْبصر العربية ,كمثل َر ُجل

عليو برنس ,وليس لو رأس.

39

و يقوؿ السيوطي" :40علم احلديث ،واللغة أخواف جيرياف من واد واحد".

41

و من العلوـ الشرعية علم الفقو  ،والعبلقة بينو و بُت العربية قائمة منذ عصر
التدوين يف القرف الثاين اذلجري حيث أخذ العلماء خيرجوف ادلسائل الفقهية على ادلسائل
اللغوية والنحوية  ،وكاف من أبرز علماء ىذه الفًتة  ،شلن امتاز برسوخ قدمو يف رلاؿ اللغة
و النحو وبناء ادلسائل الفقهية عليها اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباين ،صاحب اإلماـ أيب
حنيفة رمحو هللا  ،و اشتهرت مصنفات اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباين الفقهية ٔتسائلها
ادلعقدة ادلبنية على دقائق اللغة و النحو  ،وكانت موضع تقدير النحاة ادلتأخرين  ،وٓتاصة
42

كتابو ( اجلامع الكبَت ).
ونستطيع أف نقوؿ بأف اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباين قد فتح بابا وا سعا من
أبواب النظر يف العبلقة بُت الفقو و النحو ذلك بتعليق النتائج الفقهية ٔتقتضيات القواعد
النحوية.
كما أف النحو ذات صلة بعلم الفقو كذلك لو صلة وثيقة بعلم األصوؿ،
وذلك؛ ألف علم األصوؿ إمنا ىو علم أدلة الفقو ،وأدلة الفقو إمنا ىي الكتاب و السنة،
وىذاف ادلصدراف عربياف؛ فإذا مل يكن اخلائض فيهما عادلا متعمقا باللغة و النحو تعذر
عليو استنباط األحكاـ الشرعية منهما قاؿ ابن يعيش " :فبل بد من معرفة ألفاظ العرب،
واإلطبلع على مواضعها إذ األلفاظ ،أدلة ادلعاين ،فكذلك أصوؿ الفقو مرتبط ٔتعرفة
العربية؛ ألنو يبتٌت على معرفة الكتاب والسنة و ال يعرؼ معنامها إال ٔتعرفة العربية ،ولذلك
كانت شرطا يف صحة االجتهاد "

43
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و بسبب ىذه ادلكانة اليت أعطيت اللغة والنحو يف العلوـ الشرعية كانت كتب
أصوؿ الفقو تؤكد على أف علم العربية ىو أحد ثبلثة مصادر اليت منها استمداد أصوؿ
الفقو و يف ذلك يقوؿ اآلمدي " :و أما ما منو استمداده ( أصوؿ الفقو ) فعلم الكبلـ،
والعربية ،و األحكاـ الشرعية ...و أما علم العربية فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية،
من الكتاب والسنة ،وأقواؿ أىل احلل والعقد من األمة على معرفة موضوعاهتا لغة ،من
44
جهة احلقيقة واجملاز والعموـ ،و اخلصوص وغَته شلا ال يعرؼ يف غَت علم العربية".
و مهما يكن من أمر فقد بدأ تأثَت النحو يف ادلسائل الفقهية تأثَتا بالغا ،ومل
يقتصر ىذا التأثَت على اجلهود اليت بذذلا الفقهاء بل ٕتاوزىا إىل عامل النحو والنحاة فقد
أخذ النحاة أيضا ينظروف يف ادلسائل الفقهية من خبلؿ النحو ،ألمهية ىذه العبلقة بُت
العربية و العلوـ الشرعية جرت بُت العلماء مناظرات و مناقشات علمية ىادفة ففيما يلي
منوذجا من تلك ادلناظرات:

أوال  :ما جرى بني الفراء النحوي و بني حممد بن احلسن الشيباين الفقيه:

روى ياقوت احلموي  " 45أف الفراء النحوي كاف يوما عند زلمد بن احلسن
الشيباين فتذاكرا يف الفقو و النحو ،ففضَّل الفراء النحو على الفقو ،و فضل زلمد بن
احلسن الشيباين الفقو على النحو ،قاؿ الفراء :قل رجل أنعم النظر يف العربية و أراد علما

غَته إال سهل عليو ،فقاؿ زلمد :يا أبا زكريا قد أنعمت النظر يف العربية و أسألك من
باب يف الفقو ،فقاؿ :ىات على بركة هللا تعاىل  ،فقاؿ لو " :ما تقوؿ يف رجل صلى فسها
يف صبلتو و سجد سجديت السهو فسها فيهما ؟ فتفكر الفراء ساعة مث قاؿ :ال شيء
عليو  ،فقاؿ لو زلمد:مل ؟ قاؿ :ألف التصغَت عندنا ليس لو تصغَت ،و إمنا سجدة السهو
46

٘تاـ صبلة و ليس للتماـ ٘تاـ ،فقاؿ زلمد :ما ظننت أف آدميا يلد مثلك".
و اشتهرت ىذه احلادثة يف زماهنا و بعده و قامت دليبل على لطف نظر النحاة،
وإشارة إىل ما بُت الفقو والنحو من أخذ و عطاء ".

47

ثانيا :ما جرى بني اإلمام أيب يوسف القاضل و اإلمام الكسائل النحوي :
وىناؾ حوار شلتع جرى بُت اإلماـ أيب يوسف القاضي أحد العلماء األعبلـ يف
الفقو و القضاء  ،و بُت عامل العربية الكبَت الكسائي أماـ اخلليفة ىاروف الرشيد  ،لعل
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ذكر ىذا احلوار الخيلو من الفائدة حيث يلقي ادلزيد من الضوء على ضرورة معرفة العربية
لكل من يتصدى للفقو  ،فيما يلي ملخصا :
أف أبا يوسف القاضي كاف يغيظ الكسائي كثَتا بالتهوين من شأف العربية ،
فأراد الكسائي أف يبُت أمهيتها و ضرورهتا فيما ىو رلاؿ أيب يوسف و صميم اختصاصو
وىو الفقو والفتيا  ،فطرح عليو الكسائي ىذا السؤاؿ قائبل  :ما رأيك يا أبا يوسف يف
رجلُت قاؿ أحدمها  ( :أف قاتل ِ
غبلمك) بإضافة "قاتل " إىل " الغبلـ " و قاؿ لك اآلخر
ُ

غبلمك ) بتنوين " قاتل" ونصب " الغبلـ " بو  ،أيهما كنت تقتص منو؟
 ( :أنا قاتلٌ َ

فقاؿ أبويوسف  :من كليهما  ،فقاؿ ىاروف الرشيد :أخطأت ،و كاف لو علم بالعربية؛
قاتل
فاستحى و قاؿ :كيف ذلك؟ فقاؿ :الذي يؤخذ بقتل الغبلـ ىو الذي قاؿ :أنا ُ
ِ
غبلمك ،بالنصب فبل يؤخذ؛
قاتل َ
غبلمك ،باإلضافة؛ ألنو ماض ،و أما الذي قاؿ :أنا ٌ
ِ ٍ
إين فاعِ ٌل ذلِك َغ ًدا ّإال
ألنو مستقبل مل يكن بعد كما قاؿ عز وجل ( َو َال تَػ ُقولَ َّن لشاْيء ِّ
أف يَ َشاءَ هللاُ )  48و لوال أف ادلنوف مستقبل دلا جاز فيو غدا ،فكاف أبو يوسف بعد ذلك
ديدح النحو و العربية 49 .و ىنا اختلف احلكم بسبب االختبلؼ يف الًتكيب النحوي.

ثالثا :ما دار بني اإلمام مالك و اإلمام الشافعل رمحهما هللا:

كاف اإلماـ الشافعي يوما جالسا بُت يدي اإلماـ مالك بن أنس إماـ داراذلجرة،
ي ،وإين بعت يف يومي ىذا قمريا ،فرده
فجاء رجل فقاؿ لئلماـ مالك :إين رجل أبيع ال ُق ْم ِر َّ

علي ،فقاؿ :إف قمريك ال يصيح ،فحلفت لو بالطبلؽ أف قمري ال يهدأ من الصباح.
َّ
فقاؿ لو اإلماـ مالك :طلَّقت امرأتك و ال سبيل لك عليها – و كاف اإلماـ
الشافعي يومئذ ابن أربع عشرة سنة – فقاؿ لذلك الرجل :أيهما أكثر ،صياح قمريك أـ

سكوتو؟ فقاؿ :صياحو ،فقاؿ :أمسك ال شيء عليك .قاؿ :فزبره  50اإلماـ مالك وقاؿ:
يا غبلـ ،من أين لك ىذا ؟ فقاؿ  :ألنك حدثتٍت عن الزىري ،عن أيب سلمة بن عبد
الرمحن ،عن أـ سلمة :أف فاطمة بنت قيس قالت :يارسوؿ هللا ،إف أبا جهم و معاوية
خطبا يل ،فقاؿ ( :أما أبو اجلهم ؛ فبل يضع عصاه عن عاتقو  51 ) ...و قد كاف أبو
اجلهم يأكل و يناـ ويدع عصاه يف بعض أحوالو إال أنو قاؿ :ال يضع عصاه ،و أراد بو
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ي ىذا أكثر من
أبلغ أحوالو ،والعرب ٕتعل أكثر الفعلُت دلداومتو ،فلما كاف صياح قُم ِر َّ
52
سكوتو ،جعلتو يف صياحو دائما  ،فتعجب اإلماـ مالك من احتجاجو!.
إذف فقد رأينا أف احلكم الشرعي قد اختلف بسبب االستدالؿ بالعربية حيث إف
العرب جيعلوف أكثر الفعلُت للمداومة واالستمرار.
و لقد أثر منهج النحاة بدقتو يف مناىج األصوليُت و الفقهاء حىت كاف بعضهم
يدمي النظر يف كتب النحو ليتعلم منها روح االستنباط .و لعل احلكاية اآلتية توضح ذلك

جليا":

كاف أبوعمرو اجلرمي  - 53كما حدث الطربي – يقوؿ ":أنا منذ ثبلثُت سنة
أفيت الناس يف الفقو من كتاب سيبويو"  54وذلك أف أبا عمرو اجلرمي كاف صاحب

حديث ،فلما قرأ كتاب سيبويو تفقو يف احلديث يتعلم منو النظر والتفتيش .و ذكر
القفطي :بأف ابن احلداد الشافعي كانت لو ليلة يف كل مجعة تكلم فيها عنده يف مسائل
الفقو على طرائق النحو ،و كاف أبو جعفر النحاس النحوي  :كاف حيضر حلقتو و ال يدع
55
رللسو تلك الليلة".
كما أف لؤلْتاث اللغوية عبلقة واضحة باألحكاـ الشرعية وادلسائل الفقهية
ادلستنبطة من الكتاب والسنة و ىي تتحقق يف أمور عديدة من أبرزىا و أشهرىا ما يلي:
عبلقتهما يف االشًتاؾ  ،و التضاد ،و يف العموـ ،و اخلصوص ،و يف اإلطبلؽ و التقييد و
احلقيقة و اجملاز ،وغَتىا حيث مل يتسع لو اجملاؿ.
مث أخذت ىذه ادلسائل شكبل متميزا حيث أف كتب الفقو تورد مسائل فقهية
سلرجة على أسس لغوية و ضلوية منثورة يف ثناياىا ،مث هنض العلماء فأفردوا يف ىذه ادلسائل
بالتصنيف ،و من ىؤالء األفذاد اإلماـ مجاؿ الدين اإلسنوي الذي ألف كتابو ادلعروؼ يف
اآلفاؽ ( الكوكب الدري يف ٗتريج الفروع الفقهية على األصوؿ النحوية) لونا من ألواف
االتصاؿ بُت الفقو و النحو و حلقة من حلقات التفاعل بُت الشريعة و بُت علم العربية ،
56
فهو يورد ادلسألة النحوية مث يتبعها بذكر مجلة من ادلسائل الفقهية شلا يتفرع عليها.
و ال يعٍت ىذا أنو أوؿ من وضع حجر األساس يف ٗتريج مسائل الفقو على
مسائل النحو ،بل من الثابت تارخييا أف اإلماـ اإلسنوي قد سبق بغَته ٔتحاوالت :منها
ما صنعو اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباين رمحو هللا يف كتابو ( اجلامع الكبَت)  -كما
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ذكرناه -غَت أف ىذه احملاوالت مجيعا مل يقدر ذلا أف ٕتتمع يف كتاب خاص مستقل هبا،
بل ظلت متناثرة يف بطوف كتب النحو والفقو حىت وفق هللا تعاىل اإلماـ اإلسنوي للنهوض
ٓتدمة اللغة العربية خدمة سجلها لو التاريخ بيد الشكر و التقدير وىو هبذا العمل قد
أحرز قصب السبق  ،يف ميداف ٗتريج الفروع الفقهية على األصوؿ النحوية ولو من األمة
اإلسبلمية جزيل الشكر إال أنو رمحو هللا اقتصر على فروع فقو اإلماـ والشافعي رمحو هللا
دوف تطرؽ إىل فقو ادلذاىب األخرى ادلدونة ادلتبوعة يف ادلعمورة .57

اهلوامش

 - 1الفصيلة االيت تنسب إليها اللغة العربية تسمى الفصيلة السامية ؛ ألف معظم
ادلتكلمُت هبا من نسل ساـ بن نوح – عليو السبلـ  -يراجع  :معامل يف اللهجات العربية
للدكتور عبد احلميد ،ط :مطبعة األمانة -مصر  .ص5 :

 - 2الزخرؼ3:43 ،

 - 3يراجع  :طبقات فحوؿ الشعراء ،لئلماـ زلمد بن سبلـ اجلمحي ( ت :
صٖ 9 :تقيق  :زلمود زلمد شاكر  .ط  :مطبعة ادلدين – مصر .
 - 4يراجع  :ضلو وعي لغوي للدكتور مازف ادلبارؾ  ،ط :مؤسسة الرسالة – بَتوت –

231ىػ

ت1399 :ىػ 1979 -ـ .ص 108 :وما بعدىا

 - 5ىو زلمد بن إدريس بن العباس القرشي ادلطليب أحد األئمة األربعة  ،تويف سنة:
204ىػ .يراجع  :البداية والنهاية البن كثَت 262 /10و ما بعدىا .

 - 6الرسالة  ،لئلماـ زلمد بن إدريس الشافعي ٖ ،تقيق :أمحد زلمد شاكر  ،ط  :مطبعة
مصطفى البايب ،و شركاه1358 .ىػ  .ص42 :

 - 7أمحد بن عبد احلليم بن عبد السبلـ شيخ اإلسبلـ الفقيو احلنبلي ادلتوىف سنة 728ىػ
 .يراجع :البداية و النهاية البن كثَت .140 -135 /14

 - 8أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي احلسيٍت ادلتوىف سنة

1307ىػ  .يراجع :

األعبلـ للزركلي .167/6
 9أّتد العلوـ  ،للصديق حسن خاف القنوجي ادلتوىف سنة 1307ىػ .ط :منشورات وزارة
الثقافة و اإلرشاد القومي – دمشق – 1978ـ. )232 / 1( .
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 - 10أبو سعيد احلسن بن بن يسار البصري من سادات التابعُت  ،ولد بادلدينة و تويف
بالبصرة سنة 110ىػ  .يراجع  :وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف  ،أليب العباس مشس
الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر بن خلكاف ( ت 681 :ىػ )ٖ .تقيق  :الدكتور :
إحساف عباس  .ط 1364 )2( :ىػ ش  :مطبعة أمَت – قم إيراف ( .) 354 /1
 - 11يراجع  :االعتصاـ لئلماـ إبراىيم بن موسى أيب اسحاؽ الشاطيب (ت790 :ىػ )
ط :دار ادلعرفة – بَتوت . -بدوف  :ت .) 29 /2 ( .
 - 12أبو إسحاؽ :إبراىيم بن موسى الغرناطي الشهَت بالشاطيب من مؤلفاتو :ادلوافقات يف
790ىػ .يراجع  :الفتح ادلبُت يف طبقات
أصوؿ الشريعة  ،واالعتصاـ تويف سنة :

األصوليُت لئلماـ مصطفى ادلراغي )204 /2 ( .ط  :بَتوت.
 - 13يراجع :ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة لئلماـ أيب اسحاؽ الشاطيب ادلتوىف 790ىػ ط:
دارادلعرفة ،بَتوت 115/ 4

 - 14إبراىيم 4:14 .

 - 15الرسالة لئلماـ زلمد بن إدريس الشافعي ٖ ،تقيق :أمحد زلمد شاكر ،ط  :مطبعة
مصطفى البايب ،و شركاه1358 .ىػ ص . 48 :
 - 16الشاطيب  ,ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة ط :دارادلعرفة  ،بَتوت . 69 /2 .

 - 17أبو احلسن علي بن أيب علي بن زلمد سيف الدين اآلمدي الدمشقي ادلتوىف سنة
631ىػ  ،لو مؤلفات منها  :أبكار األفكار يف الكبلـ  ،و دقائق احلقائق يف احلكمة  ،و
إحكاـ األحكاـ يف أصوؿ الفقو  ،كاف حنبلي ادلذىب فصار شافعيا يراجع  :البداية و
النهاية البن كثَت .151 /13

 - 18إحكاـ االحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلمدي  .ط  )2 ( :دار الكتاب العريب .
24 /1
 - 19أبو زلمد على بن أمحد بن سعيد بن حزـ بن غالب و لد بالقرطبة باألندلس من

مؤلفاتو  :اإلجكاـ يف أصوؿ األحكاـ  ،و احمللى  ،و الفصل يف ادللل و النحل ،تويف سنة
456 :ىػ  .يراجع  :وفيات األعياف البن خلكاف 21/2وما بعدىا.
 - 20اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ البن حزـ . 693 /2

القلم  ---جون 2011ء

العالقة بني اللغة العربية و العلوم الشرعية)(323

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 21تاريخ األدب العريب ألمحد زيات  ،ط  :فاراف دار نشر الكتب اإلسبلمية  .ص7 :
.

22

 يراجع  :صوف الكبلـ عن فن ادلنطق و الكبلـ لئلماـ السيوطي  ،شرح وتعليق  :د.سامي النشار  ،ط :األوىل  ،السعادة  ،1947 ،ص  . 45 :و أثر العربية يف استنباط
األحكاـ الفقهية من السنة النبوية للدكتور  :يوسف خلف زلل العيساوي  .ط  :دار
البشائر الئلسبلمية  ،لبناف  .ط 1423 )1( :ىػ  ( .ص ) 68 :وما بعدىا .

 - 23يراجع  :الصاحيب يف فقو اللغة ألمحد بن فارسٖ ،تقيق  :أمحد صفر ،ط )1 ( :
عيسى البايب 1977ـ .ص . 50 :
 - 24للصديق حسن خاف القنوجي ،أّتد العلوـ . 232 /1
 - 25يراجع  :اإلتقاف يف علوـ القراف للسيوطي مطبعة مصطفى البايب احلليب  ،مصر ،
ص. 231 :

- 26رلاىد بن جبَت أبو احلجاج ادلكي ادلفسر تويف سنة 104ىػ  .يراجع  :تذكرة احلفاظ
للقيسراين .92 /1
 - 27يراجع  :الربىاف يف علوـ القرآف لئلماـ زلمد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد
هللا ٖ ،تقيق  :زلمد أبو الفضل إبراىيم  .ف  :دار ادلعرفة  -بَتوت ،

1391ىػ/1 ،

.292
 -28األعراؼ89:7 ،
 - 29ىود 71:11

 - 30يراجع  :الربىاف يف علوـ القرآف للزركشيٖ ،تقيق  :زلمد أبو الفضل إبراىيم  .ف :
دار ادلعرفة  -بَتوت 1391 ،ىػ . 293 /1،
 - 31أيب عبيد القاسم بن سبلـ ،فضائل القرآف ( ص ٖ ، .) 350 :تقيق :مرواف
العطية ،وزلسن خرابة  ،ط )1(:دار ابن كثَت – دمشق1415 -ىػ .

 - 32يراجع  :أثر العربية يف استنباط األحكاـ الفعهية للعيساوي ص . 70 :نقبل عن
فضائل القرآف أليب عبيد القاسم بن سبلـ ص . 350 :

القلم  ---جون 2011ء

العالقة بني اللغة العربية و العلوم الشرعية)(324

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 33حيِت بن شرؼ أبو زكريا زلي الدين الفقيو الشافعي تويف سنة  676ىػ  .يراجع :
طبقات الشافعية الكربى لئلماـ تاج الدين  ،تقي الدين السبكي  ،ط  )1 ( :دار ادلعرفة
( ).395/8
 - 34نووی ،التقريب والتيسَت ( طبع مع تدريب الراوي ) . 106 /2
 - 35أبو عمر عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي  ،إماـ الديار الشامية يف الفقو  ،تويف سنة
157ىػ يف بَتوت  .يراجع :األعبلـ للزركلي .320 /3

- 36خطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية .ط  :دار الكتب العلمية .ص 195 :
 - 37أخرجو البخاري يف صحيحو  434/1باب ما يكره من النياحة على ادليت  ،برقم
(  )1229عن ادلغَتة رضي هللا تعاىل عنو،و مسلم يف صحيحو
الكذب على رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم برقم ( . )4

 10/1باب تغليظ

 - 38يراجع  :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي لعبدالرمحن بن أيب بكر جبلؿ الدين
السيوطي . 106 /2

 - 39ادلصدر السابق . 106 /2
- 40عبد الرمحن بن أيب بكر بن زلمد السيوطي جبلؿ الدين  ،إماـ  ،لو ضلو ستمائة
مؤلف  ،تويف سنة 911ىػ  .يراجع :األعبلـ للزركلي .301 /3

 - 41السيوطي ،ادلزىر يف علوـ اللغة و أنواعها . 312 /2،
 - 42يراجع  :اجلامع الكبَت للشيباين ص . 39 :
 - 43يراجع  :ادلصدر السابق .11 /1 :

 - 44لآلمدي ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ . 7 - 6 /1

- 45أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي احلموي  ،مؤرخ من أئمة اجلغرافيُت و من
علماء اللغة و األدب  .تويف سنة ( 1229ـ )  .يراجع  :األعبلـ للزركلي . 131/8 :
 - 46يراجع:معجم االدباء لياقوت احلموي  69 /1ط :دار إحياء الًتاث العريب  ،و و
فيات األعياف البن خلكاف . 179 /6

 - 47يراجع  :اخلبلفات النحوية يف حروؼ ادلعاين وأثرىا على الفقو اإلسبلمي للباحث
ص 35 :نقبل عن أصوؿ النحو لؤلفغاين ص . 105 :
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 - 48اآليتاف  24 -23 :من سورة الكهف .

 - 49يراجع  :تذكرة النحاة لئلماـ أيب حياف األندلسي ( ت 740 :ىػ ) ٖتقيق  :د.
عفيف عبد الرمحن  .ط  :مؤسسة الرسالة ( )1بدوف  :ت( .ص .)148 :
 - 50أي  :هنره و زجره  .يراجع  :ادلصباح ادلنَت للفيومي . 250 /1
 - 51يراجع  :صحيح مسلم  1114 /2كتاب الطبلؽ (  )6باب ادلطلقة ثبلثا ال نقة
ذلا (  . )1480و شرح صحيح مسلم للنووي .355 /10
 - 52طبقات الشافعية الكربى لئلماـ السبكي . 147 /5
 - 53أبو عمر صاحل بن إسحاؽ اجلرمي  ،من أئمة اللغة  ،وضلويي البصرة  ،تويف سنة

225ىػ  .يراجع  :و فيات األعياف البن خلكاف 485 /2و بغية الوعاة للسيوطي /2
.9
 - 54يراجع  :طبقات النحويُت واللغويُت للزبيدي ص . 77 :

 - 55يراجع  :إنباه الرواة للقفظي  ، 102 /1و طبقات النحويُت و اللغويُت للزبيدي
ص. 240 :
 - 56الكوكب الدري يف ٗتريج الفروع الفقهية على األصوؿ النحوية لئلسنوي ص :
. 59

 - 57اخلبلفات النحوية يف حروؼ ادلعاين و أثرىا على الفقو اإلسبلمي ( رسالة أمي فل
) للباحث ص . 38 -35:

