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  م24-12-2020
 قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

  ن الكريمآالقرعلوم 
  2: السنة األولى ليسانس، المجموعة

 01: المحاضرة

  تعريفات
  )أهمية القرآن الكريم وعلومه في الدراسات اللغوية واألدبية(

  
  : وصفاته وأسماؤه تعريف القرآن -1
ختلف الناس في ا«:في تفسيره فقال األلوسي مسة أقوال لخصهاخ) القرآن(للغويين في أصل لفظ  :لغةتعريفه  - أ

   1:على خمسة أقوال تحقيق لفظ القرآن
أنه اسم علم غير مشتق خاص بهذا الكالم المنزل على النبي المرسل  :فالمروي عن الشافعي وبه قال جماعة -

  .وهو معرف غير مهموز عنده
نت الشيء إذا ضممته إليه وسمى به عندهم لقرآن السور أنه مشتق من قر :عن األشعري وأقوام والمنقول -

   .واآليات والحروف فيه بعضها ببعض
هو مشتق من القرائن ألن اآليات فيه يصدق بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا وهو على هذين  :وقال الفراء -

  .القولين بال همز أيضا ونونه أصلية
واب أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركتها إلى غلط والص بأنه غير مهموز القول: وقال الزجاج -

ما قبلها فهو عنده وصف مهموز على فعالن مشتق من القرء  بمعنى الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض إذا 
 القارئأو ألن  ،أو ثمرات الكتب السالفة كما قال الراغب ،جمعته وسمى به ألنه جمع السور كما قال أبو عبيدة

  .فيه أخذا من قولهم ما قرأت الناقة سلى قط كما حكى عن قطرب يظهره من
سمى به المقروء تسمية المفعول من غفر، وكالغفران لقرأ بمعنى تال، هو مصدر  :وعند اللحياني وجماعة -

   .بالمصدر
 أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف«: والتعريف األخير هو المشهور عند اللغويين قال الزرقاني

ثم نقل من هذا  .18 ،17 :القيامة ﴾بع قرءانهتّاه فاإن علينا جمعه وقرءانه فإذا قرأن﴿ :للقراءة ومنه قوله تعالى
ذلك ما  ،من باب إطالق المصدر على مفعوله ،المعنى المصدري وجعل اسما للكالم المعجز المنزل على النبي

أما القول بأنه وصف من القرء . ذهب اللحياني وجماعة نختاره استنادا إلى موارد اللغة وقوانين االشتقاق وإليه
وال من بعد عن قواعد  ،وال يخلو توجيه بعضه من كلفة ،فكل أولئك ال يظهر له وجه وجيه...بمعنى الجمع
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وإذا دخلته  ،وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف ،وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز. االشتقاق وموارد اللغة
   2».تسمية فإنما هي للمح األصل ال للتعريفأل بعد ال

اللفظ المنزل على هو :...القرآن عند األصوليين والفقهاء وعلماء العربية«: قال الزرقاني: اصطالحا تعريفه -ب
الكالم المعجز المنزل على النبي المكتوب في المصاحف أو هو ...النبي من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس

 منهم األربعة المذاهب أئمة من الجمهور عند القرآن«: وقال في موضع آخر 3».تر المتعبد بتالوتهالمنقول بالتوا
. متواترا نقال المصحف دفتي بين نقل ما هو والطوفي مفلح وابن المقدسي الدين وموفق الشريعة وصدر الغزالي

وزاد غيرهم قيودا  4».منه بسورة زلإلعجا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على المنزل الكالم هو: غيرهم وقال
  .المنزل بواسطة جبريلو، العربي: أخرى للتعريف منها

   :اآلتية نقاطالنورده في  ى شرحإل االقرآن اصطالح تعريفلواردة في تاج القيود اتح: شرح التعريف - ج
فذلك كله ، ويةالنبحاديث األمخرج لكالم غيره من المالئكة وجبريل والرسل و: )كالم اهللا(: قولهم في التعريف -
  . قرآنا  يسمىال
هو حينها في حكم فا ترجم إلى لغة أخرى إذفنزل بلسان عربي مبين  يعني أن القرآن )العربي(: وقولهم -

   .وال يسمى قرآنا وال يأخذ أحكام القرآن في لمسه وتالوته التفسير
اه واإلنجيل فإنها وإن كانت يخرج به ما نزل على غيره من الرسل كالتور )المنزل على النبي محمد( :قولهمو -

  . كالم اهللا فهي ليست قرآنا ألنها لم تنزل على محمد
بواسطة جبريل  شكال مختلفة منها ما يكونبأيقع من اهللا إلى الرسل ألن الوحي  )بواسطة جبريل(: وقولهم -

لى الروح األمين ع ﴿نزل به: تكليما مباشرا، والقرآن نزوله كله كان بواسطة جبريل لقوله تعالىومنها ما يكون 
  .﴾ الشعراءلتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قلبك

من قرأ حرفا من كتاب «الحديث أن أي مجرد تالوته عبادة في الصالة أو خارجها وفي  )المتعبد به( :وقولهم -
  .متعبدا بتالوتهفهو كالم اهللا لكنه ليس  وبه يخرج الحديث القدسي »...اهللا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها

عن  معسنقل جيال عن جيل وليس بفرد عن فرد، ومعنى ذلك أن القرآن أي : )رالمنقول إلينا بالتوات( :وقولهم -
، ثم سمعه ونقله عن الصحابة وليس شخصا واحدا من الصحابة جماعات كثيرة العدد إلينا هونقل فظوحالنبي 

إلى أن وصل إلينا بسند عدد مع تابعي التابعين ومن بعدهم عددا من التابعين، وهكذا  منها جماعات مثلها أو أكثر
، وبهذا القيد أو النقصان منهفيه يستحيل كذبهم أو تواطؤهم على الكذب أو الزيادة بحيث  ته ونقلته كثيرروا

لمنقولة بسند غير متواتر كقراءات اآلحاد والقراءات الشاذة فال تسمى قرآنا بل تسمى تخرج القراءات القرآنية ا
وثومها بدل فومها، : مثل بطريقة مخالفة لما نقل متوترا كلمات القرآنيةلبعض الابن مسعود  قراءةقراءة فقط ك

   .﴾حتى تستأنسوا﴿بدل  )حتى تستأذنواال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم (و
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﴾ فأتوا بسورة من مثله ﴿: للكافرين في تحديهلقوله تعالى  مصداقا: )المعجز بأقصر سورة منه( :قولهمو -
  .وليس خاصا بطوالهاطوالها وقصارها موجود في جميع سور القرآن  يعني أن اإلعجازهذا و .البقرة

يسمى القرآن بأسماء أخرى أشهرها الفرقان والكتاب والذكر والتنزيل، ويوصف  :أسماء القرآن وأوصافه -د
ويقال للقرآن فرقان أيضا وأصله مصدر «: قال الزرقانيبأوصاف كثيرة منها الحكيم والمبين والعزيز والمبارك 

الفاعل بالمصدر باعتبار أنه كالم فارق بين الحق والباطل أو كذلك ثم سمي به النظم الكريم تسمية للمفعول أو 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ﴿ :مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور واآليات قال تعالى

ثم إن هذين االسمين هما أشهر أسماء النظم الكريم بل جعلهما بعض  .1الفرقان  25 ﴾ليكون للعلمين نذيرا
ويلي هذين االسمين  .جع جميع أسمائه كما ترجع صفات اهللا على كثرتها إلى معنى الجالل والجمالالمفسرين مر

وقد تجاوز صاحب البرهان حدود التسمية فبلغ بعدتها  .الكتاب والذكر والتنزيل :في الشهرة هذه األسماء الثالثة
واعتمد هذا وذاك  .صاحب التبيانفا وتسعين كما ذكره وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها ني ،خمسة وخمسين

على إطالقات واردة في كثير من اآليات والسور وفاتهما أن يفرقا بين ما جاء من تلك األلفاظ على أنه اسم وما 
ورد على أنه وصف ويتضح ذلك لك على سبيل التمثيل في عدهما من األسماء لفظ قرآن ولفظ كريم أخذا من 

كما عدا من األسماء لفظ ذكر ولفظ مبارك اعتمادا على قوله  77الواقعة  56 ﴾إنه لقرءان كريم﴿ :قوله تعالى
على حين أن لفظ قرآن وذكر في اآليتين مقبول كونهما  50األنبياء  21 ﴾وهذا ذكر مبارك أنزلنه﴿ :تعالى
ل أما لفظ كريم ومبارك فال شك أنهما وصفان كما ترى  والخطب في ذلك سهل يسير بيد أنه مسهب طوي.اسمين

    ».9النحل 16 ﴾على اهللا قصد السبيل﴿حتى لقد أفرده بعضهم بالتأليف وفيما ذكرناه كفاية و
  : وأقسامهوموضوعه تعريف علوم القرآن  -2
تشير إلى طوائف  )إضافة العلوم إلى القرآن(اإلضافة بينهما«يرى الزرقاني أن  :تعريف علوم القرآن - أ

إنما  ،هذه العلوم ولم تفرد ألنه لم يقصد إلى علم واحد يتصل بالقرآن وإنما جمعت...المعارف المتصلة بالقرآن
علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني  :وينتظم ذلك .أريد شمول كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه

رآن وعلوم وعلم إعجاز القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم غريب الق
بأنه مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله  )مدون كفن(يمكن أن نعرفهو....الدين واللغة إلى غير ذلك

     5».هوترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو
ة ناحية من النواحي المذكورة في يم من أيوموضوعه القرآن الكر«: قال الزرقاني: موضوع علوم القرآن -ب

بخالف علوم القرآن بالمعنى اإلضافي فإن موضوعه هو مجموع موضوعات تلك العلوم المنضوية ، التعريف
فعلم القراءات مثال : تحت لوائه وموضوع كل واحد منها هو القرآن الكريم من ناحية واحدة من تلك النواحي

وعلم التفسير موضوعه القرآن الكريم من ناحية شرحه ومعناه . ة لفظه وأدائهموضوعه القرآن الكريم من ناحي
  6».وهلم جرا
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  7:علوم القرآن على قسمين بعضهمجعل : أقسام علوم القرآن - ج
وعد ؛ كعلم وعلم المكي والمدني، توجد في غيره وال يشترك فيها معه سواهال خاصة به و منه  العلوم المنبثقة -

   . ن علوم القرآن الخاصة بهم فهي، ...اآلي
باعتبار ] علوم المشتركة مع العلوم الشرعية[: األول: نوعينوهي على مع علوم أخرى والعلوم المشتركة  -

االعتبار، والكتاب والسنة المرجع  نصاً شرعياً، وسيكون معه الحديث النبوي، وما ينشأ عنهما من هذا القرآن
المشتركة كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ،  ا من العلوملعلماء األصول والفقه، فكل ما فيهم

ليست من علوم  األصول، وكانوا أسبق في الكتابة والتقعيد، لكن هذا ال يعني أن مثل هذه العلوم كتب فيهما علماء
تدخل فيه علوم العربية من نصاً عربياً ف باعتبار القرآن] علوم مشتركة مع علوم العربية[: والنوع الثاني. القرآن

علوم  تصريف وبالغة وداللة األلفاظ على المعاني، فهذه العلوم نجدها في علوم القرآن وفيإعراب وو نحو
  .منها العربية، لكن لما كان علماء العربية أسبق، جاء علماء التفسير وقرروها واستفادوا

كثيرة بعضها شامل وبعضها أفرد لنوع من  يفألفت في علوم القرآن تصان: أهم مصادره والمؤلفات فيه -د
اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، ومناهل العرفان في علوم البرهان في علوم القرآن للزركشي، و: منهاأنواعه 

 .القرآن للزرقاني، والتبيان في علوم القرآن لمحمد الصالح الصديق وغيرها كثير

لعلوم القرآن عالقة وطيدة بالدراسات اللغوية   :للغوية واألدبيةالدراسات االقرآن الكريم وعلومه في  أثر -3
وفائدة «: وذلك أن قسما منها تتناول لغة القرآن بمستوياتها الصوتية واإلفرادية والتركيبية والداللية، قال الزرقاني

مة فيه استعدادا لحسن يوإلى التسلح بالمعارف الق ،الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم :هذا العلم ترجع إلى
فمثله من  .ثم إلى سهولة خوض غمار تفسير القرآن الكريم به كمفتاح للمفسرين ،الدفاع عن حمى الكتاب العزيز

أما القرآن الكريم فصلته بالعربية  8»...هذا الناحية كمثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث
 :ي النقاط اآلتيةوعلومها أكبر ويمكن توضيح ذلك ف

ال خالف بين العلماء أن القرآن نزل بلسان العرب لتصريح القرآن بذلك  :في نفسية العربالكريم القرآن  أثر - أ
منها  في مواضع مختلفة من سوره وآياته، وقد تتبعنا هذه اآليات فوجدناها قد تكررت في اثنتي عشرة موضعا،

علَى قَلْبِك ِلتَكُون من  )193( نَزَل بِه الروح الَْأمين )192( ُل رب الْعالَمينوِإنَّه لَتَنْزِي: وتعالىقوله تبارك 
رِيننْذ194( الْم( ٍبِينم بِيرانٍ عسبِل )195(  ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ـ جل ثناؤه ـ كل  . من سورة الشعراء

  -  ,  +  * ون إنما يعلمه بشر لسانولقد نعلم أنهم يقول :لسان غير لسان العرب فقال
.  /  0   1  2  L على قوم ينطقون على السليقة، اهللا عز وجل أنزله وقد 103: النحل

ويفتخرون بفصيح  الكالم، ويتبارزون بزخارف األقوال، ويتناكتون بعجيب الحكم واألمثال، ويتساجلون ببديع 
فصاحته العالية، وبالغته الراقية، وعلومه غير المنتهية، األشعار، ويتخاطبون بأرقى الخطب، فجاء القرآن ب

من القصص واألخبار ما يذكر أولي األبصار، ومن المواعظ واألمثال ما يزدجر به أولو الفكر  متضمنا
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، إلى غير ذلك من علوم ال يقدر قدرها إال من علم حصرها، مع فصاحة لفظ، وبالغة أسلوب تبهر واالعتبار
فأخذ بمجامع قلوبهم، واستقر في المكان  ؛قلوب، وإعجاز نظم ال يقدر عليه إال عالم الغيوبالعقول، وتسلب ال

األول من أذهانهم، وأذهل عقولهم بأسلوبه العذب، وبهر قلوبهم بنظمه البديع، وسحرهم بما حواه من الشرائع 
وسائر أحوالهم، وظهر أثر غير من عاداتهم وأخالقهم وواألحكام، وأذهلهم ما ورد فيه من القصص واألخبار، 

تالوته وحفظ كلماته، وتدبر معانيه، وتطبيق االستماع إليه، و حتى أصبح همهم. ذلك في علومهم ولغتهم وآدابهم
ما كان لي «: بن ربيعة العامري شعرائهم شعره وامتنع عن قوله، وقال لبيدكبار ، بل حتى هجر بعض أحكامه

ولما تسنّى لبعض صناديد قريش االستماع إلى  »!ة البقرة وآل عمرانأن أقول الشعر بعد أن علمني اهللا سور
 عليه إن و حالوةل يقول الذي لقوله إن واهللا«): هو الوليد بن المغيرة(القرآن من فم النبي رجع إلى قومه وقال

ولما رأى أهل  .رواه البيهقي ».تحته ما ليحطم وإنه يعلى وما ليعلو وإنه أسفله مغدقل أعاله لمثمر وإنه لطالوة
وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا ﴿. 7األحقاف﴿سحر مبين﴾ : الرأي منهم أثر القرآن في ولدانهم ونسائهم قالوا

  :يمكن بيانه في اآلتيفلقرآن الكريم في العربية وعلومها أما أثر ا. 26القرآن والْغَوا فيه لعلّكم تغلبون﴾ فصلت
كريم  من نعم اهللا العظيمة على اللغة العربية وعلومها، وآدابها، ويكفيها فخرا ن  القرآن الإ :تشريف العربية -ب

أن هذا الكتاب السماوي الخاتم للرساالت الربانية شاءت العناية اإللهية أن ينزل بهذه اللغة، فزادها تشـريفا مـا   
عربـي مبـين﴾   ﴿نزل به الروح األمين على قلبـك لتكـون مـن المنـذرين بلسـان      : قال تعالى بعده تشريف

   .195-193الشعراء
هذه اللغة هو أن وحـد لهاجاتهـا    علىالقرآن الكريم  نعم ومن أهم: من التفكك واالندثار توحيدها، وحفظها -ج

المختلفة، حتى جعلها لغة واحدة مشتركة بين العرب، ونأى بها عن خطر التفكك واالندثار، وضمن لها عناصـر  
خمسـة  ولهذا نفهم كالم العرب الذي قـالوه قبـل    .أصبحت مرتبطة به، باقية ببقائهالبقاء والخلود، فال جرم أنها 

إال بجهـد   ،عـام  خمسمائةبينما الفرنسيون واإلنكليز وغيرهم ال يستطيعون أن يفهموا ما كُتب قبل  عشر عاما،
قال جرجـي  . القديمةأو ) الكالسيكية (لحل غموض اللغة التي يسمونـها  بالتراجم والمعاجمباالستعانة  وأ ،جهيد
ذلك أنه أطال بقاء اللغـة العربيـة الفصـحى    ...وهناك تأثير عظيم األهمية لم يكتب لغير القرآن الكريم«: زيدان

فلوال القرآن  ،يحفظه ويطالعه أنألن اإلسالم يفرض على المسلم ...ويفهمونها يقرؤونهاوجعل ماليين من الناس 
متفرقة يصعب التفاهم بيم أصحابها كما صارت إليه لغـات الالتينيـة بعـد    الكريم لكانت لغة العالم العربي لغات 

ذهاب دولة الرومان فتفرق أصحابها أمما وطوائف وأمحت الدولة الرومانية واألمة الرومانية كما أمحت سـواها  
حفظـوا  في الشام والقبط في مصر وهؤالء إنمـا   واألنباطمن األمم التي ذهبت جنسيتها بذهاب لغتها كالسريان 

أما اللغة العربية فقد حفظها القرآن الكرم بين األمم اإلسـالمية فـي الشـام ومصـر     . جامعتهم بالدين ال باللغة
والعراق والحجاز والمغرب وزنجبار والسودان وغيرها، ولواله لكانت كل أمة من هؤالء تتكلم لغـة ال تفهمهـا   

ة واحدة لغة القرآن الكريم وتعد نفسها أمة واحـدة، ناهيـك   لكنها اآلن تجتمع وتتعاون ألنها تتفاهم بلغ...صاحبتها
بمن يقرأ العربية من غير العرب بسبب حفظ القرآن الكريم ولو كانوا في أقصى الشـرق كالهنـد والصـين أو    

زمن كتابـة جرجـي   (فإن عدد قراء العربية يزيد على مائتي مليون.. بأواسط آسيا بتركستان وخراسان وفارس
ها بلغة بالده، وقراء األناجيـل  ؤالتوراة بلغتها األصلية شرذمة من اليهود المتعلمين وجمهورهم يقر وقراء) لكتابه
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بلغتها األصلية فئة قليلة وأكثر أمم النصرانية يقرأونها في اللغات المترجمة إليها أما القرآن الكـريم فالمسـلمون   
  9».باللغة العربية يقرؤونه

بلغـت فيـه مبلغـا    فقـد  أما انتشار العربية خارج أوطانها، : رها في اآلفاقإخراجها من جزيرة العرب ونش -د
ربا وتنتشر فيهـا  وال أن تكتسح األقطار المجاورة شرقا وغ الجزيرة العربية حما كان لها أن تبر، وحسدت عليه

 القـرآن ولغـة  ال أنها كانت لغة لو ،أو تحل محلها بالسرعة والكيفية التي عرفها صدر اإلسالم وتؤثر في لغاتها
أنزلك اهللا بي فاذهب حيث شئت فإني سأذهب معك حيث : ، فكأن العربية تقول للقرآنالدين الجديدلفهم  ضرورية

تلـك  لهـي  وأطولها بقاء،  قع ليشهدان بأن أقدم اللغات عمرا وأكثرها صمودا وانتشاراوإن التاريخ والوا. ذهبت
اللغة العربية بفضل انتشار اإلسالم على كثير مـن   تتغلب" قدوالتي تستند إلى كتاب ديني مقدس يحميها وتحميه، 

الدين كـان ذلـك    لما كانت لغةوغيرها؛ ألنها  فريقياإاألقباط ولغة البربر في  لغات الشعوب اآلسيوية وعلى لغة
  . عليها وتنشرها في بالدها ن ترغب في هذه اللغة وتقبلألدافعاً روحياً للشعوب الداخلة في اإلسالم 

كلمات جديدة لم تعرفها اللغة من قبل، ب إمدادها من أثر القرآن في هذه اللغة :وتطويرهاإثراؤها وتنميتها  -هـ
من عوامل تطور اللغة العربية ظهور مصطلحات جديدة «مساهما بذلك في تطوير العربية وإثراء قاموسها إذ 

ير الداللة التي أضفاها عليها القرآن أو كانت معروفة ولكن بغفي نسيجها اللغوي لم تكن معروفة من قبل، 
 في فارس ابن قال )مما يسمى باأللفاظ اإلسالمية(الكريم، كالصالة، واإليمان، والكفر، والنفاق، والتوبة وغيرها 

 وآدابهم لُغاتهم في آبائهم إرث من إرث على جاهليتها في العرب كانت«: اإلسالمية األسباب باب -  اللغة فقه
 ألفاظٌ اللغة من أمورونقلَت وُأبطلَت ديانات ونُسخَتْ أحواٌل حالت باإلسالم تعالى اللّه جاء فلما وقَرابينهم ونَسائكهم

 مما فكان، األوَل اآلخر فعفَّى شُرطت وشَرائط شُرعت وشراَئع زيدت بزيادات ُأخَر مواضع إلى مواضع من
 وهو واإليمان األمان من المؤمن عرفتْ إنما العرب وإن ]نَافقوالم والكافر والمسلم المؤمن[ ذكر اإلسالم في جاء

 إنما والمسلم اإلسالم وكذلك. مؤمناً باإلطالق المؤمن سمي بها وأوصافاً شرائطَ الشريعةُ زادتَ ثم التصديق
 الغطاء إال الكُفْر من تعرف ال كانت وكذلك. جاء ما أوصافه من الشرع في جاء ثم الشيء إسالم منه عرفَتْ
 ولم اليربوع نافقاء من األصل وكان أظهروه ما غير أبطَنوا لقوم اإلسالم به جاء فاسم المنافقُ فأما .والستْر
 الخروج في اإلفحاشُ الفسق بأن الشرع وجاء قشْرها من خرجت إذا الرطَبة فَسقَت:  قولهم إال الفسق في يعرفوا

 والمباشرة األكَل وحظَرت النّية الشريعةُ زادت ثم اإلمساك عندهم أصله الصيام لكوكذ...تعالى اللّه طاعةَ عن
 شرائط من زادته ما الشريعةُ زادت ثم القصد غير عندهم فيه يكن لم الحج وكذلك. الصوم شرائع من وغيرهما

 هذا وعلى. مازاده فيها لشرعا وزاد النَّماء ناحية من إال تعرفُها العرب تكن لم الزكاة وكذلك. وشعائره الحج
 كانت ما ويذكر وشَرعي لُغَوي: اسمان فيه يقول أن عنه اإلنسان سئل إذَا هذا في فالوجه. الفقه أبواب سائر

العرب زمن الذي دلاللة على الالجاهلية اسم حدث في اإلسالم لل«: وقال ابن خالويه... به اإلسالم جاء ثم تَعرفُه
وقال أبو عبيدة عن . لم يسمع قط في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق :وقال ابن األعرابي. كان قبل البعثة

-ذلك وأشباه البدن ونَحر الجمار ورمي والْعانَة الرأس وحلْق والشارب األظفار قَص نحو من كان ماهو - التفث

                                                
  وما بعدها 24ص  2ج  ،، موفم للنشر1993:الجزائر تقديم إبراهيم صحراوي، ، تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدانـ 9
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لم يكن معروفا في لفظ قرآني  أنصارلفظ في تفسيره أن  القرطبي يرىو 10».لم يجئ فيه شعر يحتج به: 
  . الجاهلية رغم أن قواعد االشتقاق العربي تقبله

معلوم أن القرآن الكريم أحد أهم المصادر التي اعتمدها اللغويون والنحاة لدراسة اللغة : تفجير علومها -و
ي أحضان القرآن ، وأن جميع علوم العرب اللغوية واألدبية ونشأت فالعربية وتأسيس علومها، وتقعيد قواعدها

إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه سبحانه «: وفي ذلك يقول الكريم،
فالفقيه يستنبط منه : وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدي وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد

بني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من األحكام ويستخرج حكم الحالل والحرام، والنحوي ي
وفي كتابه تاريخ  11»...صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البالغة في صوغ الكالم

تكاثرت العلوم واآلداب في التمدن اإلسالمي حتى تجاوز عددها «: جرجي زيدان آداب اللغة العربية يقول
في الشرع واللغة والتاريخ واألدب والشعر وغيرها، وأكثرها نشأ من القرآن الكريم أو تولد خدمة  ثالثمائة علم

ومن هذه العلوم التي كان القرآن   12».له، وال يكاد يخلو علم من تأثير القرآن عليه تأثيرا مباشرا أو غير مباشر
  :الكريم السبب المباشر في تأسيسها نذكر

إلى الشعر وكالم العرب  لجئوالما صعبت عليهم بعض الكلمات القرآنية : المعاجمالغريب والتفسير وـ علم 
" علم الغريب"غريب القرآن، فظهر ما سمي : لالستئناس به في معرفة معاني كلماته، وألفت كتبا كثيرة باسم مثل

مشهورة في هذا ، وقصة نافع بن األزرق مع ابن عباس األولى لعلم المعاجم عند العرب ةوالذي يعتبر النوا
جالس في  )هـ68ت(بينما عبد اهللا بن عباس« :فيقولفي الجزء األول من اإلتقان يروي ذلك السيوطي و. المجال

قم بنا : لنجدة بن عويمر )هـ56ت(فناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسـألونه عن تفسير القرآن، قال نافع بن األزرق
  فقاما إليه، :  علم له بهإلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما ال

ه من كالم العرب، فإن اهللا تعالى قادصإنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اهللا فتفسرها لنا، وتأتينا بم: فقال
   !سالني عما بدا لكما: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس

﴾ عن اليمين وعن الشمال عزينروا قبلك مهطعين ﴿فمال الذين كف: أخبرني عن قول اهللا تعالى :فقال نافع
ا سمعت عبيد بن األبرص منعم، أ: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: قال .حلَقُ الرفاق: العزون: قال؟ 37:المعارج

  : وهو يقول
  يكونوا حول منبره عزينا    **    هرعون إليه حتىي فجاءوا

وهل تعرف العرب : قال .الحاجة: الوسيلة :قال ؟ 35:ائدةالم﴾ وابتغوا إليه الوسيلة﴿: فأخبرني عن قوله: قال
  : أما سمعت عنترة وهو يقول ،نعم :ذلك؟ قال

   13 »بيلي وتخضإن يأخذوك تكح    **  إن الرجال لهم إليك وسيلة 

                                                
 .، صاإلسالمية األسباب باب -  اللغة فقه في فارس ابنـ  10
 .في علوم القرآن، المقدمة تقاناإل ،السيوطي ـ 11
  .23- 15، ص2ج ،، موفم للنشر1993:الجزائر عربية، تقديم إبراهيم صحراوي،تاريخ آداب اللغة ال ،جرجي زيدانـ  12
 .عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن ومسائل نافع بن األزرق: وينظر أيضا .-348، ص1ـ اإلتقان، ج 13
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وكانت ، ل، وعبد اهللا بن عباس يجيب، مؤيداً إجابته ببعض ما ورد من شعر العربأوظل نافع بن األزرق يس
حاورة إحدى المقدمات األولى لنشأة علم التفسير، كما كانت أيضاً من بين المادة التي ساقها علماء اللغة هذه الم

، غير أنها لم تكن مدونة، بل كانت رواية عند العربجم انشأة المعجمع الشعر واألدب، كما كان نواة لل لائاألو
ل عة المعجم العربي جاءت من رسالة اإلسالم، وأويتضح لنا أن طلي ةومن هذه المحاور .ديلبها النقص والتييعتر

وكان الهدف خدمة كتاب اهللا شرحا  جم للسائليناؤديه المعتفقد كان يؤدي ما  من حمل رايتها عبد اهللا بن عباس
  .وتفسيرا

وقد بعثهم على اإلسراع فـي   ،النحوالقرآنية وأول شيء احتاجوا إليه في ضبط القراءة : والصرف النحوعلم  -
، ن بعد الفتوح وانتشـار العـرب فـي اآلفـاق    آعه وضبط قواعده ما شاهدوه من لحن الناس في قراءة القروض

حو فقال أبو عبيـدة  وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا األسود إلى ما رسمه من الن...واختالطهم باألعاجم
أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو األسود وكان ال يخرج شيئا أخذه عن علي كرم اهللا وجهه إلى أحـد حتـى   
بعث اليه زياد أن أعمل شيئا يكون للناس إماما ويعرف به كتاب اهللا فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو األسود قارئا 

 بكسر .03﴾ براءةهاهللا بريء من المشركين ورسولُ أنيوم الحج األكبر أذان من اهللا ورسوله إلى الناس و﴿ :يقرأ
أفعل ما أمر بـه األميـر فليبغنـي     :فرجع إلى زياد فقال ،لى هذاإن أمر الناس آل أما ظننت  :فقال الم رسوله،

حسبه منهم فقال فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآخر قال أبو العباس المبرد أ .كاتبا لقنا يفعل ما أقول
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعاله، فإن ضممت فمي فانقط نقطـة بـين يـدي    «: له

  14».الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين
، آلياتـه  الصـحيح لسليم لحروفه وكلماته، والـتالوة  اكما احتاجوا إلى النطق : العربية أصواتو التجويدـ علم 

  .فوضعوا علم التجويد الذي من مباحثه مخارج الحروف وصفاتها، وهو العلم الذي يعتبر نواة الصوتيات العربية
وبسبب االهتمام بجمع القرآن الكريم وكتابته بخط واضح وجميل تفنن الكتاب والخطـاطون فـي   : ـ علم الخـط 

ي، بالنقط، والحركات، وابتكار الخطوط بأقالمها المختلفة حتى بلغـت أكثـر مـن خمسـين     تحسين الخط العرب
وقد تطور الخط العربي وعرف فن الزخرفة وانتشر في العالم وكتبت به عدة لغات كل ذلك بسبب القـرآن  .قلما

  .الكريم
ع لتأليفه هو تمكـين النـاظر   وقد صرح ابن فارس في مقدمة كتابه الصاحبي في فقه اللغة بأن الداف :فقه اللغةـ 

ولو أنه لَم يعلم توسّع العرب في « : في كتاب اهللا من فهم أسراره، بعد أن عجز علم غريب القرآن عن ذلك فقال
وال تَطْرد الَّذين يدعون ربّهـم  : مخاطباتها لَعيّ بكثير من علم محكَم الكتاب والسنَّة، أال تسمع قول اهللا جل ثناؤه

؟ فسرّ هذه اآلية في نَطْقها ال يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشيِّ مـن   52األنعامبالغَداة والعشيِّ يريدون وجهه
  15 ».الكالم، وإنَّما معرفته بغير ذَِلك مما لعلَّ كتابنا هذَا يأتي علَى أكثره بعون اهللا تعالى

والرد على الطاعنين، ى الدفاع عن القرآن وبيان إعجازه، ثم احتاجوا في وقت الحق إل: م البالغةوعل -
أنه  )هـ210ت(وحدث الصولى بإسناد عن أبى عبيدة). المعاني والبيان والبديع(فازدهرت علوم البالغة الثالثة 

                                                
 .59، ص1ـ ابن النديم، الفهرست، ج 14
 .2، 1ـ ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص 15
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فسلمت عليه  ،)وزيره(وهو حاجب الرشيد) هـ208ت(قال لما قدمت من البصرة وصلت إلى الفضل بن الربيع
فأنشدته عيون  ي،والطفنى واستنشدن يثم سألن ،حتى جلست بين يدي فرشه يحك إلى واستدنانفض ،بالوزارة

فطرب لها وضحك وزاد  ،فأنشدته منها .وأريد من مليح الشعر ،أكثر هذه قد عرفتُ :أشعار أحفظها جاهلية فقال
مة هذا عالّ :قال .ال :قال ؟أتعرف هذا :فأقعده إلى جانبى وقال له ،الكتاب له هيئة زى يثم دخل رجل ف. نشاطه

واهللا إنى كنت  :فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا وقال لى .أهل البصرة أبو عبيدة أقدمناه لنستفيد منه ومن علمه
﴿أذلك خير  :قال اهللا عز وجل :قال .هات :قلت ؟أن أعرفك إياها يمشتاقا إليك وقد سئلت عن مسألة أفتأذن ل

وإنما . 65-62رة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ الصافاتنزال أم شجرة الزقوم إنها شج
إنما كلمهم اهللا تعالى بما يعرفون وعلى كالم العرب  :فقلت ؟وهذا لم يعرف ،رف مثلهيقع الوعد واإليعاد بما ع

     16:أما سمعت قول أمرى القيس
  .ومسنونة زرق كأنياب أغوال*** أيقتلني والمشرفي مضاجعي

فعزمت  ،فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل .لم يروا الغول ولكن لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به وهم
سميته كتاب  يالذ يفلما رجعت إلى البصرة عملت كتاب ،منذ ذلك الوقت أن أضع كتابا لمثل هذا وأشباهه

اهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب هو من كتاب الوزير وجلسائه يقال له إبر :وسألت عن الرجل فقيل ،المجاز
  17 ».العبرتانى

ومجاز القرآن هو أول كتاب في البالغة العربية يصل إلينا، ثم تواصل التأليف في البالغة والبيان مع 
) هـ471ت(والجرجاني) هـ403ت(، والباقالني)هـ388ت(والخطابي) ه388ت(والرماني) هـ255ت(الجاحظ
  .لدفاع عن القرآن الكريم وبيان وجوه إعجازهوجميعهم كان يهدف إلى ا. وغيرهم

ـ  علوم األدب إلى وضعاألول عث ابالإن : فروعهوالعربي األدب ـ أثر القرآن وعلومه في ز هـو  األكثـر   يف
ن الكريم احتاجوا أيضا إلى البحث فـي أسـاليب العـرب    آفي تفسير القر ألنهم لما أخذوا ؛تفسير القرآن الكريم

ناهيك بما تفرع إليه من الفنـون األدبيـة والعلـوم المتعلقـة     ، هو علم األدبهذا و ،الهموأمث وأشعارهموأقوالهم 
وقد أحدث اإلسالم أثرا واضحا في آداب الجاهليين يمكـن رد مظـاهره   ...باأللفاظ وهي تزيد على عشرين علما

   18:إلى ثالثة أوجه  هي
ليس منا من تكهن أو تكهن «: قال : ، والسحركالكهانة، وسجع الكهان، والتنجيم: أبطل بعض تلك اآلداب: أوال
كَانَتْ امرَأتَانِ جارتَانِ كَـان بينَهمـا صـخَب فَرمـتْ      «: رواه الشيخان واللفظ للنسائي عن ابنِ عباسٍ وما ».له

متًا ويم هرتَ شَعنَب ا قَدقَطَتْ غُلَامرٍ فََأسجى بِحا الُْأخْرماهدى ِإحَأةُ فَقَضراتَتْ الْم   ـاهمةَ فَقَاَل عيالد لَةاقلَى الْعع

                                                
  .وهل يعمن من كان في العصر الخالي* أال عم صباحا أيها الطلل البالي: ـ من قصيدته التي مطلعها16
 وسؤبر شبهها وإنما«: قال ابن كثير. ، مقدمة التحقيق1فؤاد سيزكين، ج: ـ أبو عبيدة معمر بن المثنّى، مجاز القرآن، تح17

 من ضرب بذلك المراد: وقيل .المنظر قبيحة الشياطين أن النفوس في راستق قد ألنه المخاطبين؛ عند معروفة تكن لم وإن الشياطين
 ابن ذكرهما وقد نظر، االحتمالين هذين وفي .الفحاشة غاية في طلعه النبات، من جنس: وقيل .المنظر بشعة وسهاؤر الحيات،
 ».أعلم واهللا وأولى، أقوى واألول جرير،

  .23-15، ص2ج ،، موفم للنشر1993:الجزائر يم إبراهيم صحراوي،تاريخ آداب اللغة العربية، تقد ،جرجي زيدانـ 18



10 
 

ِإنَّه بكَاذ ِإنَّه لَةو الْقَاتفَقَاَل َأب هرتَ شَعنَب ا قَدغُلَام وَل اللَّهسا رقَطَتْ يَأس ا قَدلَا َأكَـْل   ِإنَّهو لَا شَرِبلَّ وتَها اسم اللَّهو
   »َأسجع كَسجعِ الْجاهلية وكهانَتها ِإن في الصبِي غُرةً لُه يطَلَّ قَاَل النَّبِي فَمثْ
وبعضها اقتضاه اإلسالم كالعلوم الشرعية واللغوية، وبعضها نقـل عـن   : أحدث آدابا جديدة لم تكن من قبل: ثانيا

  .األمم األخرى كالفلسفة والطبيعيات والطب
 وأكثر ذلك وقع  في الشعر والخطابة فهما من اآلداب التي زادها اإلسالم رونقا: لهنوع البعض اآلخر وعد: لثاثا

والفرق بين الخطابة في الجاهلية والخطابة في اإلسالم أن اإلسالم زادها بالغة وحكمة مما كان يتوخاه الخطبـاء  
أما الشـعر   .إن بعضهم جعل خطبته كلها قرآنا أو معظمهامن تقليد أسلوب القرآن واقتباس اآليات القرآنية حتى 

فقد كان يدور في معظمه حول موضوع الهجاء والفخر والمدح والحماسة، والتغزل بالنسوان، فلما جاء اإلسـالم  
حرم العصبية، ونهى عن التفاخر باآلباء واألجداد، والمدح الكاذب أو المبالغ فيه، وكذا الهجاء بغير حق، والغزل 

: الشـعراء  ﴾...إال الذين آمنوا...والشعراء يتبعهم الغاوون﴿ :ماجن، وقال القرآن في حق هذا النوع من الشعرال
وال «: قال النـووي  . »ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا« :، وقال النبي226ـ224

ومكارم األخـالق، وعناصـر الرجولـة،     شك أن المراد به هو الشعر المخالف لمبادئ الدين، ومقاصد الشريعة،
أما غيره من أنـواع الشـعر ذي    19».وكذا شعر قريش واليهود والمنافقين الذين كانوا يطعنون في اإلسالم وأهله

المعاني النبيلة، والمواضيع الهادفة، كأن يحث على مكارم األخالق ومحاسنها، وينهى عن مساوئها، ويدعو إلـى  
اهجهـم  : ع عن اإلسالم والمسلمين، فإن رسول اهللا شجعه بقوله لحسان  بـن ثابـت  الخير ونصرة الحق، والدفا

  .يعني قريشا." ا عليهم من نبالناعوروح القدس معك واهللا لشعرك أشد وق
ال غنى لطالب اللغة العربية وآدابها والبـاحثين فـي    :أهمية القرآن وعلومه في الدراسات اللغوية واألدبية -4

علومه، ويمكن بيان وجوه أهمية القرآن وعلومه في الدرسات اللغوية واألدبية فـي النقـاط   علومها عن القرآن و
  :اآلتية

إلى األجيال الالحقة نقال متواترا جيال  نقل القرآن عن النبي  :الفصـحى  أوثق نص مكتوب بالعربيةالقرآن  -أ
ونحن نعلم مـا   .كان شعرا أم نثراسواء  بها ، بدقة وضبط وأمانة لم يحظ بها أي نص لغوي عربي آخرعن مثله

فـي نقلـه   وهذه الخصيصة التي اختص بها القرآن  .قيل ويقال عن شعر الجاهليين وما شابه من انتحال ووضع
 ،لواقـع اللغـوي العربـي   صادقة ينعكس فيهـا ا جعلته بقراءاته المختلفة مرآة  ،دون سائر كالم العربوحفظه 

االنتحال والوضع واللحن واختالط كالم العرب بكالم غيرهم كمـا  من ومصدرا موثوقا لتقعيد كالمهم دون خوف 
  .مع الشعرهم والنثر هو الحال

اتفق العلماء من فقهاء ولغويين وأدباء على أن القرآن الكريم أفصـح  : وب بالعربيـة مكت أفصح نصالقرآن  -ب
نزل بـه  ﴿: قال تعالى حوثهم أعظموأبلغه، ولذلك كانت أهميته عندهم أكبر ومكانته في دراساتهم وب كالم العرب

  .الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين﴾ الشعراء
تشير كثير من الدراسات الميدانية أن حفـظ   :يساعد على إكساب الفصاحةحفظ القرآن واإلكثار من تالوته  -ج

تسابها، والحظ الدارسون فروقا فـي  القرآن الكريم يكسب صاحبه فصاحة وملكة لسانية قد يصعب على غيره اك
                                                

  .ـ النووي، شرح صحيح مسلم 19
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وفـي بـالد   . فصاحة تالميذ المدارس بحيث يكون حفظة القرآن منهم غالبا أفصح لسانا بالعربية وأمهرهم بهـا 
المشرق كفلسطين ولبنان وسوريا يلجأ كثير من النصارى العرب إلى حفظ القرآن الكريم ليس إيمانا بـه وطلبـا   

  . لملكة اللغويةألجر تالوته بل طلبا للفصاحة وا
لقـرن الثـاني   قام العلمـاء ابتـداء مـن منتصـف ا     :واألدبوالنحو أهم مصدر من مصادر اللغة القرآن  -د

فكان القرآن الكريم المصدر األول . تمهيدا لضبط كلماتها في معاجم وتقعيد قواعدها بجمع اللغة) هـ150(للهجرة
ولما أسس علم النحو جعلوا له أصوال منها السـماع  . نثرهلذلك الجمع متقدما كالم الرسول وكالم العرب شعره و

يقول  ه في مقدمة الشواهد النحوية،، وكانت آياتوكان القرآن الكريم المصدر األول من مصادر ذلك السماع أيضا
ما ثبت في كـالم مـن    وأعني به««: عن السماع والنقل عامة وعن القرآن خاصة السيوطي في كتابه االقتراح

، وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى  وهو القرآن، وكالم نبيه كالم اهللا تعالى: فيشمل حتهيوثق بفصا
فهذه ثالثة أنواع البد فـي كـل منهـا مـن      .كافر دين، نظما ونثرا، عن مسلم أوأن فسدت األلسنة بكثرة المولّ

ربية؛ سواء كـان متـواترا أم آحـادا أم    أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به في الع...الثبوت
وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولـو خالفتـه   . شاذا

ويعد القرآن الكريم بتراكيبه وأسـاليبه مصـدرا    20»يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه
تنباط قواعد البالغة بمعانيها وبيانها وبديعها، أما األدباء والخطباء والشعراء فقد اتخذوا مـن  مهما للبالغيين الس

   .وينسجون على منواله ويقتبسون من آياته القرآن وأساليبه مثاال يحتذونه
 وهناك نوع من علوم القرآن مشترك مع علوم اللغة كعلم النح :وم القرآن المشتركة مع علوم اللغة أدقعل -هـ

األصوليون وعلماء القرآن، أيضا كما درس اللغويون هذه العلوم درس كثيرا من مباحثها والصرف والبالغة، إذ 
وما ذلك إال ألن هدفهم  ؛لكن يالحظ على دراسات علماء القرآن واألصوليين أنها كانت أكثر تحقيقا وأشد تدقيقا

يفعل بعض اللغويين واألدباء، بل كانت نيتهم الثواب  كما كانلم يكن إرادة الدنيا وال ابتغاء األجرة والشهرة 
، ولذلك كثيرا ما تجد في البرهان في علوم القرآن للزركشي واألجر وابتغاء اآلخرة بخدمة دينهم وكتاب ربهم

ومقدمات كتب التفسير مباحث نحوية وجزئيات صرفية ونكات بالغية ال كتب أصول الفقه واإلتقان للسيوطي و
وذلك مثل  في كتب الفقهاء ةاللغويين أو هي موجودة ولكنها ليست بنفس الدقة والتفصيل الموجود تجدها في كتب

   .مبحث دالالت األلفاظ بما تضمنه من ترادف واشتراك وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك
طالب العربية والباحـث فـي   كما ال يمكن ل: أهمية اللغة العربية وعلومها في الدراسات القرآنية والفقهية -5

يستغني عن القرآن وعلومه، فإن قارئ القرآن الكريم ومعلّمه والباحث في علومه وتفسـيره ال  علومها وآدابها أن 
قصة األعرابي الذي قدم المدينـة ليقرئـوه القـرآن فـأقرأه     ونستحضر هنا . غنى له عن اللغة العربية وعلومها

. إن يكن اهللا برئ من رسوله فأنا أبرأ  منـه : بكسر الالم فقال ﴾ورسوله وأن اهللا بريء من المشركين﴿ :أحدهم
: يعني بالرفع فقال األعرابي ﴾ورسولُه﴿نما هي إ«: فسأله فقص عليه القصة فقال عمرفبلغ عمر مقالة األعرابي 

 بـن  عمر وعن  21 »ال يقرئ القرآن إال عالم بالنحو واللغة«:فقال عمر. فأنا واهللا أبرأ ممن برئ اهللا ورسوله منه
                                                

  . -48ص االقتراح في علم أصول النحو،ـ السيوطي،  20
  .8في نزهة األلباء، ص األنباري بن بكر أبوـ  21
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 العربيـة  فـي  وتفقهوا السنة في فتفقهوا بعد أما« :عنه اهللا رضي األشعري موسى أبي إلى عمر كتب :قال يزيد
 وهـذا «: قال ابن تيمية ».دينكم من فإنها العربية تعلموا« :قال أنه أيضا عمر وعن ».عربي فإنه القرآن وأعربوا

 أقـوال  فقـه  فيـه  الدين ألن إليه يحتاج ما يجمع الشريعة وفقه ربيةالع فقه من عنه اهللا رضي عمر به أمر الذي
  22 ».أعماله فقه إلى الطريق هو السنة وفقه أقواله فقه إلى الطريق هو العربية ففقه وأعمال

، يعنون بذلك )علوم اآللة(العربية وعلومها من علوم الدين التي يسمونها  أنوعلماء الدين مجمعون على 
لفهم نصوص القرآن وأنها وسيلة ة ال غنى عنها للمفسر والمحدث واألصولي والفقيه أنها علوم ضروري

فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب  ،الشعر ديوان العرب«: قال ابن عباس .والحديث
 ،آن فالتمسوه في الشعرعن غريب القر ئلتمإذا س« :قال وعنه أنه» .رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه

 ومنه المآثر وعرفت األنساب حفظت وبه العرب ديوان والشعر«: فارس ابن قالو 23».فإن الشعر ديوان العرب
قال في و» .والتابعين صحابته اهللا رسول حديث وغريب اهللا كتاب غريب من أشكل فيما حجة وهو ،اللغة تُعلّمت

 غناء ال حتى بسبب، والفتيا والسنة بالقرآن العلم من متعلق كل على واجب العرب بلغة العلم إن«: الصاحبي
 معرفة أراد فمن. عربي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، ورسول العرب، بلغة نازٌل القرآن أن وذلك. عنه منهم بأحد

 لم -  بعجي نظم أو غريبة كلمة كل من وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة في وما وعز، جل اهللا كتاب في ما
 مقدور غير ذلك ألن العرب؛ قالته ما بكل اإلحاطة ذلك من يلزمه الذي إن: نقول ولسنا.بدا باللغة العلم من ديج

 وجاءت القرآن نزل بأكثرها التي والسنن اللغة أصول علم الواجب بل. أوالً قلناه كما لنبي، إال يكون وال عليه،
 قالته وما األسلحة، ونعوت السباع وأسماء اإلبل أوصاف معرفة المحدث أو الفقيه أو القارئ يكلف أن فأما. السنة

   24».فال -  التصريف وغرائب األبنية شواذ من عنهم جاء وما والفيافي، الفلوات في العرب
 يأتون مما ومعادهم معاشهم في العباد مصالح فيه فَصل وتنزيله ،اهللا كالم القرآن«: الفارابي وقال

   25».اللغة هذه علم في بالتبحر إالّ معانيه وإدراك علمه إلى سبيل وال ،ويذَرون
 وهو الجمهور عند يقدر لم أو عليها قدر سواء العربية بغير يقرؤه فال القرآن فأما«: وقال ابن تيمية

 أبو واختلف . اإلعجاز به يقوم ما أو سورة يترجم أن يمتنع إنه واحد غير قال قد بل فيه ريب ال الذي الصواب
 للعاجز تترجم هل القرآن ترجمة منع في فاختلف الواجبة األذكار وأما. العربية على القادر في وأصحابه فةحني
. وإسحق مالك قول وهو يترجم ال أنه أحمد بكالم أشبههما: وجهان أحمد ألصحاب وفيه تعلمها وعن العربية عن

 ،واجب فرض ومعرفتها الدين من العربية اللغة نفس فإن...الشافعي ومحمد يوسف أبي قول وهو يترجم والثاني
 ما منها ثم .واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما ،العربية اللغة بفهم إال يفهم وال ،فرض والسنة الكتاب فهم ألم
   26 »...الكفاية على واجب هو ما ومنها األعيان على واجب هو

                                                
  .اء الصراط المستقيمابن تيمية، اقتضـ  22
  .347، ص1ـ السيوطي، اإلتقان، ج 23
  .العربية اللغة معرفة إلى والفتيا الفقه أهل حاجة في القول باب ،فارس، الصاحبيابن ـ  24
  .األدب ديوان مقدمةالفارابي، ـ  25
  .206،207ابن تيمية، اقتضاء الصراط، صـ  26
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وهي بلغة العرب ونقلتها من  ،السنةإن مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب و«: وقال ابن خلدون
الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكالتها من لغاتهم، فال بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد 

    27».علم الشريعة
بمعاجمها وصرفها ونحوها وكثير من مسائل الفقه يكون الفصل فيها بالرجوع إلى اللغة العربية 

أنا منذ ثالثون أفتي الناس في الفقه من كتاب : عن أبي عمرو الجرمي أنه كان يقول«: ديروى الزبي. وبالغتها
وذلك أنه كان صاحب حديث فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه . سيبويه

ديث الشريف حتى قال والجهل بالعربية يؤدي حتما إلى الخطأ في فهم القرآن الكريم والح 28».النظر والتفتيش
أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه «: ابن جني

   :العلم أهل بعض وقال 29».واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة
  الصالة كفرض فرض ** علينا اللغات حفظ

  اللغات بحفظ إالّ ** دين يضبط فليس
ركن من ) وجه من وجوه العربية والنحوموافقة القراءة القرآنية ل(أنلماء القراءات مجمعون على وع

   30.من شروط صحتها الثالثة أركانها وشرط
ومعلوم أن اإللمام بالعربية وعلومها شرط ضروي للفقيه واألصولي والمفسر والمجتهد، ولذلك  كان 

اء كأبي األسود ويحيى بن النحاة قراللغويين وأكثر كان سائي، والقراء نحاة كأبي عمرو بن العالء والكأكثر 
، وكان جل األدباء والعلماء من يعمر وعبد بن أبي إسحاق الحضرمي والخليل ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر

  .حفظة القرآن الكريم
بارزة ال  آلخرأهمية كل واحد منهما بالنسبة لتظهر وواضحة، دو العالقة بين القرآن والعربية وهكذا تب

ر علومها دها وفجخلّأثراها وف العربية وحماها وشربنزوله بلسان عربي مبين فالقرآن  :لبس فيها وال غموض
من معاجم ونحو وصرف وهي بعلومها المختلفة  .واألدبأحد مصادر اللغة والنحو  وأصبح ر في أدبهاوأثّ

وتفسير معانيه، استخراج حكمه وأحكامه، وإدراك  ،فهمه فهما صحيحاو رية لقراءته قراءة سليمةوضروبالغة 
  .الوقوف على فصاحة ألفاظه ووجوه إعجاز سورهو بالغة آياته وأساليبه،

                                                
  604ابن خلدون، المقدمة، صـ  27
  75، طبقات النحويين واللغويين، صـ الزبيدي 28
  245، ص3، جبن جني، الخصائصأبو الفتح عثمان ـ  29
  .أن يحتملها الرسم العثماني، وصحة سندها: والركنان اآلخران. 9، ص1النشر في القراءات العشر، جابن الجزري، ـ  30


