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 لص  امل

كانت اللغة العربية أرفع اللغات السامية وهي الوعاء الذي حيمل يف طياته الرسالة السماوية والقالب الذي صب فيه السنة 
من اللغات العاملية، غري أن كثريا من املنتسبني  النبوية، وهلذا احنصر الفهم املستقيم للتعاليم اإلسالمية يف فهمها دون غريها

جتاهال أدى هبم إىل نبذها وراءهم ظهريا وولوا وجوههم شطر اللغات هذه اللغة جتاهلوا أمهية  )اإلسالم(إىل هذا الدين 
كي تلفت أنظار األوربية كاإلجنليزية والفرنسية وما إليهما. ولذلك استهدفت هذه الورقة إبراز هذه األمهية للغة العربية  

املسلمني إليها ليقوموا بواجبهم من اإلهتمام هبا واحلفاظ على دورها يف إيصال املقاصد اإلسالمية وتشديد رابطة األخوة 
فيما بينهم. واختذت الورقة املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي لتتبع األماكن املنطوية على هذه األمهية مث حتليلها. وبذلك 

أن اللغة العربية هي السكة الوحيدة إىل فهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ومن أهم األسس لتشديد  أنتجت الورقة
 رابطة األخوة بني أجناس األمة اإلسالمية.

 الكلمات املفتاحية: أمهية، العربية، األخوة.
 
 المقدمة .1

ا الوعاء احلامل للشريعة اإلسالمية اليت لكوهنبلغت اللغة العربية إىل ذروة سنام اجملد من بني اللغات البشرية 
تكفل اهلل سبحانه حبفظها، وحاوية مجيع العلوم اليت ختدم هذه الشريعة الغراء كالقرآن وعلومه واحلديث وفروعه 

حنو وصرف وبيان ومعان وبديع وما إىل ذلك كما أصبحت لغة و من ها هي علوموأصول الفقه ومتعلقاته، وكذلك 
العلوم األخرى كالفلسفة والطب والفلك والفيزياء واجلغرافية والتاريخ وغريها وأصبحت بعد انتشار قالبا صب فيه 

اإلسالم مهزة وصل بني األمم اإلسالمية يف مجيع أحناء املعمورة وهي املستصدمة دينيا ورمسيا عند أداء فريضة احلج 
طبة. ومع ذلك فإن هذه اللغة تعاين ما تعاين من مل قااذلك احلشد السنوي للمسلمني الذي اليقام له مثيل يف الع

من املسلمني عامة والعرب خاصة، ولعل إقامة دراسة عن أمهية هذه  الالمباة من قبل أصحاهبا يف العصر الراهن
  هلم مجيعا ليعودوا إليها ومينحوها ما تستحقه من االعتناء. االلغة )العربية( وإبرازها تكون تذكرة وتنبيه
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 مشكلة البحث  .2
 جسيمة لو تعرضت هلا لغة من اللغات العاملية لذهبت أدراج الرياح، تكالعانت اللغة العربية من قبل مش

تتضصم يوًما بعد يوم، دون أن جند خطوة عملية من أهل هذه اللغة حنو القضاء "هذه املشكالت مث ما برحت 
نعمل يف   -حنن العرب  -غري مبالغ إن قلت: إننا  عليها، أو حىت العمل على احلّد من خطورهتا، بل قد أكون

على ترسيخ هذه املشكالت، وذلك بإمهالنا هلا يف: خطَِبنا الدينيَّة  -وحنن نشعر أْو ال نشعر  -كثري من األحيان 
للغة والسياسيَّة، وندواتنا، وحواراتنا، وإعالمنا، ومدارسنا، وجامعاتنا، بل يف مناقشة رسائلنا العلمية املصتصة با

وقصد هذه الوريقات الوقوف على جانبني من جوانب األمهية هلذه اللغة عند األمم  (.2010)جبار  "العربية
املسلمة إليقاظهم من السبات العميق ليعودوا إليها ومينحوها حقها من االهتمام والعناية. واجلانبان مها جانب فهم 

  وجانب وحدة األمة. النصوص الدينية
 

 الهدف  .3
 هذه الورقة حتقيق اهلدفني التاليني: تستهدف

i. إبراز أمهية اللغة العربية يف فهم النصوص الدينية 
ii. إبراز أمهية اللغة العربية يف توحيد األمم اإلسالمية 

 
 أهمية اللغة العربية في فهم النصوص الدينية .4

 :كقولهاحلكيم  ن آيات الذكر ري مثيف ك من إرشادات اهلل سبحانه إليهاتتجسد أمهية العربية يف بادئ ذي بدإ 
َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ ﴿( وقوله 2يوسف: ) ﴾ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ﴿ الزمر: ) ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ
األخرية اليت تعم الناس كافة إىل خري للرسالة ، ويف اآليتني إشارة إىل أمهية هذه اللغة حيث أن اهلل اختارها (28

ت  هبا العرب خاصة بل ينبغي أن يتعلم منها كل خت العربية ال الربية عامة وهذا يشري إىل أن إىل الرسل الذي بعث
 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ﴿الرسالة اليت حيملها هذا الكتاب موجهة إليهم مجيعا وهلذا قال تعاىل  ألن هذه ،الناس

َ هَلُمْ  هو أيضا موجه إىل فوهذا وإن كان قد وجه به إىل العرب يف املرتبة األوىل  (،4)إبراهيم:  ﴾بِِلَساِن قَ ْوِمِه لُِيبَ نين
والقصد من إنزال هذا  على وجه األرض.بقية من أرسل إليهم سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وهم كل من 

الكتاب )القرآن( هو إقامة التوحيد وإرساء دعائم الشريعة اإلسالمية وال ميكن ذلك إال بفهم ما حيتوي عليه 
 .اعلى فهم اللغة اليت أنزل فيه ، والفهم له موقوفالقرآن

فهم هذا الكتاب  وتشري اآليتان كذلك إىل أن فهم اللغة العربية يقوي العقل ويدعوا إىل التقوى وذلك ألن
ْعَنا قُ ْرآنًا﴿املشتمل على العلوم واحلكم والعجائب اليت قال عنها نفر من اجلن   ﴾يَ ْهِدي ِإىَل الرُّْشدِ  .َعَجًبا ِإنَّا مسَِ
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منوط هبا، وبإدراك هذه العلوم واحلكم والعجائب يستطيع اإلنسان التفكري الدقيق الذي يفضي به ( 3-2 )اجلن:
وقد  سبحانه ومبعرفته يتقيه ويطيعه وهذا كله ال يتأتى إال بفهم اللغة العربة اليت بفهمها يفهم القرآن.إىل معرفة اهلل 

ليستطيعوا به علومها املتشعبة وأساليبها املتعددة يف أشار كثري من كرباء املسلمني إىل أمهية تعلم هذه اللغة والتبحر 
 وإليك بعض أقواهلم: .حانهعلى استصراج األحكام الشرعية كما يريدها اهلل سب

اهلل  يَكَتَب عمر إىل أيب موسى رض"بإسناده، قال: ي عن ابن أيب شيبة نقل اإلمام مرعي بن يوسف الكرم
ويف لفظ آخر عن ُعَمر:  "عريُب. ، فإنه، وتفقهَوا يف العربيِة، وأعربوا القرآنما بعد: فتفقهَوا يف السنةأعنهما: 

رضى ويبدو من كالم عمر  .(1990ي " )الكرما ِمْن ِديِنُكمْ ديِنُكْم، وتعلموا الفرائَض فإهنتعلموا العربية فإهنا ِمن "
 :هذا أمران مهااهلل عنه 
i.  عهما الفرائض.و التفقه يف الدين الذي يشتمل على التفقه يف الكتاب والسنة ومن فر 

ii.  ال تبدو العريب كالم الوالداعي إىل ذلك أن معاين  ،عراب القرآنإويندرج حتته معرفة التفقه يف العربية
 بدون اإلعراب. وهلذا أشار عمر رضي اهلل عنه إىل التفقه يف هذين األمرين.

كنت ال أدري ما فاطر السماوات واألرض حىت أتاين "ابن األنباري رضي اهلل تعاىل عنه قال: روي عن و 
عبد اهلل بن وهلذا يقول  ،ه(1415)األلوسي  "ي: أنا ابتدأهتاأأعرابيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها: أنا فطرهتا 

األلوسي " )"إذا َخِفَي عليكم شيٌء من القرآِن، فابتغوه يف الشنعِر؛ فإنَّه ديواُن العربرضي اهلل عنهما عباس 
 .(ه1415
نه كان يرتدد ىف معىن الرقيم وتبارك واملتاع ويدور على قبائل العرب فسمع أعن الصاحب بن عباد  -يروىو 

ن أفاستفسر عنها وعرف  ،وجييب ابنها الصغري بقوله جاء الرقيم وأخذ املتاع وتبارك اجلبل ؟ين املتاعأامرأة تسأل 
 )الربوسوي، د.ت(. ن تبارك مبعىن صعدأباملاء فيمسح به و ن املتاع هو ما يبل أهو الكلب و الرقيم 

رمحه اهلل: "ال أُوَتى برجٍل غري عامل بلغِة العرب يفسر كتاب اهلل إال  ويقول إمام دار اهلجرة مالك بن أنس
 (.1974 " )السيوطيجعلته نكاالً 

 ،(2011 اهلدي) من تبحََّر يف النحِو، اهتدى إىل كلن العلوم" " :ويقول اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه
د بن احْلسن الكَسائي وحمم اْجتمعَ يف مسط النجوم العوايل أنه  . وقد وردلكسائيا إىل اوتنسب هذه املقولة أيض

النَّْحو اْهَتَدى ِإىَل من تبحر يف علم " :كَسائيالال  َصاحب اإِلمام أيب حنيَفة رضي اهلل تعاىل عنهما فقباينيالش
مل " :قَالَ  "،اَل " :قال ؟"َما تَقول ِفيَمن َسَها يف ُسُجود السَّْهو َهل يْسجد مرّة ُأْخَرى" :دفقال له حمم. "َسائِر اْلُعُلوم

 ه(1111 " )املكيأِلَن النَُّحاة يَ ُقوُلوَن املصغر اَل يصغر" :الق "؟َذا
عّلمك اهلل اخلري، ودّلك عليه، وقّيضه لك،  -اعلمعلم البالغة " ويقول إبو هالل العسكري يف أمهية معرفة

علم البالغة، ومعرفة  -بعد املعرفة باهلل جّل ثناؤه -وجعلك من أهله أّن أحّق العلوم بالتعّلم، وأوالها بالتحّفظ
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غة، وأخّل مبعرفة وقد علمنا أّن اإلنسان إذا أغفل علم البال...  الفصاحة، الذى به يعرف إعجاز كتاب اهلل تعاىل
وهذه األقوال تشري صراحة إىل أمهية معرفة اللغة  ه(.1419 " )العسكريالفصاحة مل يقع علمه بإعجاز القرآن

مهارا يف العلوم الشرعية إال العربية وفرعها يف تعلم الدين اإلسالمي ومعرفة أحكامه وال يتأتى أن يكون اإلنسان 
  هبا.

النصوص املنقولة حُيتاج يف تفسريه إىل فهم اإلعراب وأساليب العرب يف فالقرآن الكرمي كما أوضحت هذه 
الكالم كما أشار عمر رضي اهلل عنه. وقد جر القصور يف معرفة العربية قوما إىل الزيغ والضالل ففسروا القرآن على 

يف مسألِة خلود أهل الكبائر عمرو بن العالء قال لعمرو بن عبيد املعتزيل ملا ناظره  غري مراد اهلل تعاىل، وقد روي أن
يشري إىل ما يف القرآِن من الوعيد على بعِض  -يف النَّار، احتجَّ ابُن عبيد أنَّ هذا وْعد اهلل، واهلل ال خيلُف وْعَده 

نَاًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب َوَمْن يَ ْعِ  اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه ﴿الكبائر بالنَّار واخللود فيها كقوله تعاىل 
 ؛ قال الشاعر:"من الُعْجمة أُتيَت، هذا وعيٌد ال وعد"(، فقاله ابُن العالء: 14)النساء:  ﴾ُمِهنيٌ 

 (.2011 )اهلادي ملصلف إيعادي ومنجز موعدي   وإين وإن أوعدته أو وعدته

ضلَّ من أهل الشريعة عن القصِد فيها، وحاد "إنَّ أكثر َمن  :ويقول ابن جين يف اخلصائ  مسِفًها للمشبهة
 عن الطريقِة املثلى إليها، فإمنا استهواه واستصفَّ حلَمه ضعُفه يف هذه اللغِة الكرمية الشريفة اليت خوِطب الكافَُّة هبا

(. ولعل هذا ما حفز اإلمام 1986 " )ابن جينوأصل اعتقاد التشبيه هلل تعاىل خبلقه منها. أي من الضعف فيها
 مالك على اإليعاد على من تعرض لتفسري القرآن دون معرفته بالعربية. 

ومما سبق من أقوال األكابر من علماء املسلمني يبدو جليا أن القرآن الكرمي الذي هو املصدر األول من 
ة، مصادر الشرع اإلسالمي من التوحيد واألحكام واملواعظ والقص  ال يتأتى فهمه بدون فهم دقيق للغة العربي
ولذلك كثرت وتنوعت كتب فاختصت بعضها بشرح املفردات وبعضها باإلعراب وبعضها بشرح املظاهر البالغية 
حىت كادت تتحول إىل معاجم لغوية أو كتب حنوية أو بالغية، واألمر نفسه يف السنة احملمدية وهي ثاين املصادر 

بالعربية فال ميكن إدراك مقاصد سنته إدراكا جيدا التشريعية ومبا أنه صلى اهلل عليه وسلم عريب كان كالمه كله 
بدون معرفة اللغة العربية. ولعل هذا ما أدى بالبعض من احملدثني إىل تأليف املصنفات يف غريب احلديث لشرح 

 بعض املفردات اليت ال تظهر معناها يف أول وهلة إال بالشرح.
( أن علماُء أصوِل الفقه 2011ة وهلذا أشار اهلادى )وعلم أصول الفقه أيضا ليس ببعيد عن دائرة اللغة العربي

ا بأسراِر العربية، وخباصة علم النحو؛ ألنَّ الشريعَة عربية وال سبيل إىل 
ً
جعلوا "من شروط اجملتهد أن يكون عامل

؛  فهِمها إال بفهِم كالم العرب، وما ال يتمُّ الواجُب إال به فهو واجب ... وقد شرطه اجلماهرُي من األصوليني
 -رمحه اهلل  -بل جنُد ابَن حزم  .كالشافعي والغزايل واجلويين واآلمدي والقرايف والفتوحي والطويف والشوكاين وغريهم

 .يصرُح بوجوب تعلم النحو للمفيت؛ حىت ال يقَع يف اخلطأ، وإضالل النَّاِس جراء الفهِم السَّقيِم للنصوص"
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املصادر األصلية للدين اإلسالمي ال ميكن فهم مضامينها إال من هذه النصوص السابقة يتجلى واضحا أن 
بفهم اللغة العربية فبهذا يكون لزاما على كل من يريد أن يتعلم الدين اإلسالمي أن يضيف إىل ذلك تعلم اللغة 

عاملا يف  العربية فبها يفهم ما يريد وهبا تنفتح له الثقافة اإلسالمية العريقة الواسعة وال ميكن لإلنسان أن يكون
 الدين اإلسالمي إال بفهم هذه اللغة فإذا تبحر فيها يستطيع أن يستنبط األحكام من مصادرها.

 
 أهمية اللغة العربية في توحيد األمة اإلسالمية .5

اللغة أساس وحدة األمة ومستودع حضارهتا ومرآة فكرها، فهي نشاط الفكر وصداه الذي يرتدد يف آفاق 
ي املشرتك من احلياة والنفسية بني أبناء األمة الواحدة يف إطارها يتم تفاعل األفكار، اجملتمع ورحاب النفس، وه

الكامل حلياة احلضارات وأمناط أفكارها. واللغة ذات صلة وطيدة باجملتمع  م رموزها يتم التعبري عن التنظيمويف نظا
ا وتتأثر حبياته االجتماعية والثقافية الذي متارس فيه أدوارها ووظائفها تزدهر بازدهارها وتتغري بتغيري مناخه

 (.2014 ك أبنائه وطرائق تفكريه )القامسيواالقتصادية، وتؤثر يف سلو 
وعندما انفصلت عن الدولة اإلسالمية بعض أجزائها يف املشرق ويف املغرب، رأينا السهام تتوّجه أّواًل إىل أهم 

ل املستعمرة تشّجع األمية، لتضعف املقاومة ويصبح اجملال مقتل حلضارة هذه األُّمة، أال وهو لغتها، إذ أخذت الدو 
سهاًل لغلبة ما يريدون، والوصول إىل هدم اهلوية العربية عن طريق استالب ثقافتها، حىت ال تكون لديها القدرة 
ألهّنم على استئناف الّدور الثقايف الذي كانت تضطلع به قروناً. وقد شّجعوا الّلغات العامية، ليفّتتوا وحدهتا، 

يعلمون أّن اللغة أهم موحدة هلذه األُّمة، فأشاعوا سهولة العامية، وصعوبة الفصحى وحنوها وصرفها، وأدخلوا يف 
روعنا أّن اللغة الفصيحة ليست لغة علم وحضارة معاصرة، وأومهونا أن نقل العلوم احلديثة إليها صعب، وزرعوا فينا 

الوفاء بالتعريب يف العلوم خاصة، ويف جوانب املعرفة عامة )أمحد، الشك يف قدرة احلرف العريب على التشكيل و 
2015.) 

وقد سعى املستعمرون جهدهم ليفرقوا وحدة هذه األمة شذر مذر فالحظوا أن يقسموها إىل دويالت 
بينهم مستقلة ال يربطها رابط السلطة املركزية وأضافوا إىل ذلك تنحيتها عن اللغة اليت مجع هبا الدين اإلسالمي 

وهي العربية، ففرضوا على البالد املستعمرة لغاهتم األجنبية؛ اإلجنليزية والفرنسية وغريمها. فال شك أن املسلمني إذا 
أرادوا استيعاد جمدهم التليد أن يعودوا إىل اللغة العربية ألهنا اللغة الوحيدة اليت يسهل لكل املسلمني تعلمها 

ا ال يفارق كل مسلم من قراءة القرآن إلقامة الصلوات املفروضة وغريها من ويستفيد منها أكثر من غريها وذلك مل
 شعائر اإلسالم.

ومما للغة العربية من األدوار يف توحيد صفوف املسلمني فريضة احلج وهي عبارة عن تلك العبادة اليت يؤديها 
املسلمون سنويا يف مكة املكرمة، وقد كانت هذه البلدة حمط رحال ما يربو على ثالث مليون نسمة من املسلمني 

الغالب عن ثالثة أسابيع وهم جنسيات من قبائل يف كل سنة ألداء هذا الواجب ويقضون هنالك أياما ال تقل يف 
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والعبادة كما هومعروف تؤدى اللغة العربية يف نظام و ونسق واحد ال  ،شىت وبالد شىت جيتمعون على هذه العبادة
 خيالف فيها شح  عن غريه.

ماال يف هذا ولعل من أهم ما يتزود به احلجاج بعد تقوى اهلل تعاىل هو اللغة العرية وهي أكثر اللغات استع
الوقت العتمادهم عليها يف معرفة قواعد هذه العبادة كما كان لديهم حاجات يريدوهنا من بيع وشراء بينهم وبني 
أهايل البلد أو فيما بينهم أنفسهم وكذلك اخلدمات اليت يؤديها املوظفون والالفتات واللوائح أغلبها يكون بالعربية 

ياج احلجيج إىل العربية تتمثل  مبن يفهمها يف بعض حوائجه، ولعل أهم احتفرتى من ال يفهم العربية منهم يستعني
: معرفة أحكام احلج، وإتقان األدعية املأثورة، والتعبري عند البيع والشراء، واحلفاظ عن التيه والضياع، والتفاهم يف

 (.2012مع اجلنسيات اآلخرين )رابع، 
اإلسالمية كوهنا وعاء ابتلع كثريا من مفردات لغات أخرى ومن إسهامت اللغة العربية يف توحيد صف األمة 
 ،مث بعد استيالء اإلسالم على مناطق شاسعة وقبائل خمتلفة ،وكانت من قبل استقطبت من الفارسية حبكم اجلوار

أن لغات أخذت مفردات من تلك القبائل تنتشر يف العربية وتتواكب العربية عليها، وقد أشار أوغلي )د.ت( 
هرت بعد اعتناق أهلها لإلسالم، ولغات أخرى قويت وتطورت كاللغة األردية واللغة املاليوية يف آسيا جديدة ظ

ووجدت كثريا من املفردات العربية يف هذه اللغات بسبب حماولة أهلها  .والسواحلية واهلوسا والفالنية يف إفريقية
لراهن على تعلم هذه اللغة ألجل الغرية الدينية لتعلم الدين اإلسالمي، وقد حافظ كثري من املسلمني يف العصر ا

 رغم ما أحيط به اللغة من مشكالت وصراعات.
وباجلملة فإن اللغة العربية هلا من األمهية ماال خيفى لدى مجيع جنسات املسلمني يف التعرف على شعار 

ا ينبغي لكل من له يد يف شأن دينهم كما أهنا ذات أمهية كربى يف توحيد األمم اإلسالمية يف مجيع القارات، وهلذ
هذه اللغة املباركة أن يقوم بدور حاسم يف القضاء على كل ما يسهم يف تثبيط تقدمها وأن يسهم يف بث معارفها 

 وتسهيل تعليمها خصوصا لغري الناطقني هبا.
 

 الخاتمة 
وال ميكن لكل من أراد أن يفهم يبدو مما سبق أن أكرب األمهية للغة العربية تتجلى يف كوهنا لغة الدين اإلسالمي 

هذا الدين حق فهمه أن يتبحر فيها وأهنا الزمة على كل من اعتنق اإلسالم ولو يف القدر الذي حيسن به عباداته،  
كذلك إهنا اللغة الوحيدة اليت تكفل توحيد األمم اإلسالمية دون غريها من اللغات، حيتاج إليها املسلمون أيام 

 قات بني بالدهم وأهنا أيضا ترتابط مع غريها من لغات كثرية يف يف نواح شىت من العامل.عبادة احلج وعند العال
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