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عاووب ان  اه اح ووأ أعووع   احث غووباحث ب جحءاا ع  رو ح  اح  ج  بن أ  أطن غ  احع   ر  ي ك  ان يك ن  .3

ئ  أال عا حم احث غب   ض   عاب ق حب اح لا   او ك  ل اح  ا عوو ث اح اا  وو  غوو حال ب  اح ن يوو   اال كابحهوو 
 يك ن قع وًق  شنه عاب أي       ن أ  ادَّ إرو ح  حا شن اأ علا  أخنى  ه  هع احث غب  ذحا خاي ا.

اب غ     اق اح   رهن اح نوا  إحي   ع اا ال اح لاوو     وو   عا حم احث غب غإجناء ا عع ث اح  ك ب  ع .4
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The Effect of the Arabic Language on 

Legal Text Legislation 

   
A B S T R A C T     

Language is the crucible of ideas and is a tool to express it, 

that is, legislative concepts and views of the law are expressed 

through the language if they are meanings, words or buildings and 

sentences, Because the understanding of the legislation and the 

definition of purposes and the awareness of its meanings and 

purposes is only knowledge of the Arabic language and mastery, 

since the legislation is based on rules based on substantive 

principles and linguistic templates in a language framework. 
Hence, the proficiency of legislators and legal specialists in the 

Arabic language is not only necessary, but it is imperative, and the judge 

cannot fulfill his responsibilities otherwise .The importance of this 

research stems from the fact that the legal text is based in most of its fields 

on the most prominent sources of Islamic legislation, namely the Holy 

Quran and the Prophet's Hadith, both in Arabic and hence the impact of 

the proficiency of legislators and practitioners in the legal world of Arabic. 

 © 2020 J.F.A, College of Arts | Tikrit University 
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 أثر اللغة العربية في تشريع النص القانوني

 

اللغة هي بوتقة األفكار وهي أداة للتعبير عنها أي أن المفاهيم التشررررررررر  ية 
واآلراء الخاصررررررررررة تالقاتون رتم التعبيرخ عنها غة ان  اللغة ان  اتل غعان  وألفا   

فهم التشر ع وتحدرد غقاصده واإلحاطة تمعاتيه وغاياته  أم غبان  وجمل، وبسبب ان 
يكون فقط تمعرفرررررررررررة اللغرررررررررررة العربية واتقاتهرررررررررررا تاعتبار أن التشر ع رتم ل في  واعد   
غوضررروعة في غبادم  غوضررروقية  و والب  لغو ة  في غطار لغوي وغة هنا فان غتقان  

ور ًّا فقط ولكنه يعد ضرررررررر   ال المشررررررررعية والمختعرررررررية في علم القاتون للغة العربية
أغٌر غحتم وان القاضرررررررري ال يقدرخ أن رنهي تمسرررررررر ولياته تغير ةل  ، وتنبع أهمية  
هذا البحث غة  ون النص القاتوتي يسررررتند في غعجم غهاالته علر أبرا غعررررادر  
التشرررررررر ع االمرررررررنغي وهما القردن الكر م والحدرث النبوي الشرررررررر   و نهما تاللغة 

تقران المشرررررررررررررررعية والمشررررررررررررررتغلية في عرالم القراتون للغرة  العربيرة وغة هنرا ربرا أ ر غ
 العربية.
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 المقدمة 
الحمد هلل رب العالمية والعنة والسنم علر ميدتا غحمد ااتم االتبياء والمرملية واصدق 
غة تطق تالضاد وعلر دله وأصحاته اجمعية الر روم الدرة وبعد،  د ربدو للوهلة األولر غة ان  

وعات  راءة عنوان تح نا الموموم )أ ر اللغة العربية في تشر ع النص القاتوتي( أته غوضوع غة غوض
عن ة بية علوم القاتون وعلوم اللغة العربية غال أن   اللغة العربية التي رتفرد أهل اللغة ببياته وأته ال

الحقيقة التي ال ر ب فيها أن أ ر اللغة العربية في العياغة التشر  ية هي حقيقة ال غناص غة 
فقهاء الشر عة  وعلماء اللغة هذه الحقيقة اًكد عليها  التسليم بها وهي حقيقة رامخة رموخ الهبا ،

وهذه الشروط ترجع  لها غلر  (1)رحمهم هللا وةل  تكتاتاتهم المختلفة عة شروط االجتهاد والفتوى 
توعية غة المعارف البد للفقيه وللقاضي وحتر المحاغي أن يحيط بها وهما: المعارف الشرقية 

اللغة العربية المتنباط األحكام غة النعوص  تأمراروالمعارف اللغو ة وهذا ربية أهمية العلم 
الشرقية المكتوبة تاللغة العربية مواء أكاتل غة القردن الكر م أم غة االحادرث النبو ة الشر فة، 

ع ر   يحتاج اليه المفتي وحده ،بل يحتاج غليها المفتي والمستفتي،  وةل  الن العلم بها ال والمدَّعي والمخدَّ
 والعكس صحيح غ ا  ةل  غا  حرف  د ربّد  القضاء غة حق غلر تاطل،فتبدرل حر ة في  عليه،

ةهب اليه ابة فارس في رمالته )فتيا فقيه العرب( غة يقو : )ممعل أتا تكر غحمد بة الحسية 
فقا  المخّدعر عليه: غالخه علّي حٌق  اّدعر رجٌل غااًل تحضرة القاضي أبي عبيد ... الفقيه يقو :

غة هنا ربدو  (2)أتعرف اإلعراب؟ فقا  تعم،  ا :  م  د ألزغت  الما (  يد:تضم النم فقا  أبو عب
لي  الحاجة الملحة لدرامة غوضوعها أهمية االعتناء تاللغة العربية لكل غختص في علوم الشر عة 
أو العلوم القاتوتية واألتجمة وال أ عد بذل  المعرفة تجاهر اللغة أو المقدرة علر الكتاتة تشكل 

التكلم بها دون اطأ فهذا غما يهدر تكل غتعلم في  لية القاتون ان يكون غتمكنا غنه  صحيح أو
واتما المقعود أن يكون  ل غتخعص في الشر عة أو القاتون غتمكنا غة الكتاتة الشرقية والقاتوتية 

بر المتخععة وغلمًا تمدلوالت األلفا  تكل احترافية لتمكنه غة أداء دوره مواء أكان غة القضاة ع
كتاتة األحكام أم غحاغيًا يكتب العقود و عد المذ رات القاتوتية أو غستشارًا  اتوتيًا يساهم في صياغة 

لتمكة غة تاصية اللغة العربية وغعرفتها اة ا النعوص القاتوتية واألتجمة وهو األولر في ه الء ت
المتداولة غة تاحية ضرورة أته غة المسّلم ته أن لغة العياغة القاتوتية تختلف تشكل تام عة اللغة  

احتوائها علر أغر ة أحدهما الد ة والوضوح وابتعادها عة األلفا  الم يرة للبس واآلار هو اإلحاطة 
 تهواتب المعنر المرجو غع اإليهاا في صياغة ال بارة. 

لذا فان أي غموض أو  عررررور أو الل في تشررررر ع النص القاتوتي ر دي تالنتيهة الحتمية  
غلر ترأ ير مررررررررررررررلبي علر تطبيقرات القراتون الوا  يرة و كون مررررررررررررررببرًا في النزاعرات التي ت رار غة جراء  
االاتنف علر تفسرررير النعررروص و تسررربب في اسرررارة الدعوى للطرف الذي تقّدم بها علر أمررراس  

توتي لعررررالحه واالك ر مرررروءًا غة ةل   له أن الغموض أو القعررررور في صررررياغة  تفسررررير النص القا 
األتجمة القاتوتية  يعدخ غشرررررررهعًا علر الفسررررررراد اإلداري وهذا غاتعاتي غنه غعجم الدو  اآلن تسررررررربب 
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عردم العنرايرة تراللغرة العربيرة التي هي لغرة غعررررررررررررررادر تشررررررررررررررر ع النص القراتوتي ، وهمرا القردن الكر م 
 لشر  .والحدرث النبوي ا

وغة هنا  ان لزاغا علر القاضي والمحاغي ان يكون فقيها تااتعاصه غة ان  اإللمام 
امتنباط تعلوم اللغة العربية ودالالت األلفا  تما يخدم تخععه و هعله غ هًن للكتاتة فيه أو 

 األلفا .غة تعوص الشر عة أو األتجمة وفقًا لألصو  العحيحة لنمتنباط ودالالت  االحكام
)أ ر اللغة العربية في تشر ع النص ررررتقدم ا تضر ان يكون البحث غوموغا ب غة ان  غاو 

القاتوتي( و د اعتمدتا المنهج الوصفي في هذا البحث غستندرة في  ناياه الر تعي النعوص 
  .مقدمة ومبحثين  وخاتمةالتطبيقية التي ت  د غوضوع تح نا هذا، وا تضر المنهج أن يقسم علر:  

 :أهمية العلم بعلوم اللغة العربية لمشّرع النصوص القانونيةاألول: ث المبح
لقد  ان ابناء القبائل العربية في عهد البع ة النبو ة وتزو  القردن الكر م علر  در  بير غة 
اإلحاطة بلغتهم واتقان أماليبها وادراك غعاتيها العميقة فكاتوا بذل  اك ر الناس  درًة علر فهم ديات 
القردن وفهم غعاتيه وامتيعاب غراغيه وامتنباط االحكام غنه، أغا غة  ان تعدهم فهم أ ل غقدرة غنهم 
لبعدهم عة تقاء اللغة العربية فعندغا اتتشر اإلمنم في اصقاع األرض وااتلط العرب تغيرهم غة 

م وتقائها فقد االغم تتج عة ةل  جيل أصبح ربتعد شيئا فشيئا  لما طا  عليه الزغة عة اللغة األ
فكاتوا ا در غمة جاء تعدهم وهكذا   كان العحاتة اال در علر فهم القردن وادراك غعاتيه غة التاتعية،

كلما  اتوا اتعد عة تقاء اللغة  اتوا اشد تعدا عة غدراك المعاتي وفهم المقاصد للقران الكر م وأحكاغه 
تشر ع األحكام  وغة عواغل االتحراف في لذل  فان غة أمباب الخطأ في التفسير وفي    ،(3)وأمراره  

فهم اآليات القردتية وغة دواعي ظهور الفخهوم الزائغة للنعوص الشرقية اآلن هو الضعف في اللغة 
العربية  راءًة و تاتًة وفهمًا وتطبيقًا، والههل تقواعدها غة تعر    وتحِو واشتقاق  واعراب  وغعان  

بية وأصولها، وغة  م  يفية التعاغل غع هذه النعوص غة وبيان وغير ةل  غة  واعد اللغة العر 
ان  هذا الضعف، وطرأ هذا الضعف اللساتي والههل اللغوي تسبب  لة العلم تأصو  اللغة 

 . (4)وغدلوالتها، و لة العناية بها والحفا  عليها 
قردن تز  غن ال الكر م غةان المعرفة تاللغة العربية غة أهم األدوات في فهم وتفسير القردن 

بلسان عربي غبية فن ش  في أته ال يمكة فهمه وتفسيره غال عة طر ق اللسان الذي تز  ته االغية 
، ولقد أدرك العلماء االهمية البالغة للغة العربية في فهم تعوص القردن ملسو هيلع هللا ىلصغحمد    علر النبيجبر ل  

 وتفسير غعاتيه وحّذروا غة تفسيره غة غير علم  تالعربية.
"ال يحل ألحد ر غة تاهلل واليوم اآلار أن رتكلم في  تاب هللا غةا لم  بربة ج ا  غهاهد 

 .(5)يكة عالما بلغات العرب" 
"فان هللا تعالر لما أتز   تاته تاللسان العربي وجعل رموله غبلغا عنه  تيمية: و ا  ابة

للكتاب والحكمة بلساته العربي وجعل الساتقية غلر هذا الدرة غتكلمية ته لم يكة مبيل غلر ضبط 
 .(6)الدرة وغعرفته غال تضبط اللسان" 
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د  علر اهمية اللغة القران الكر م التي ت دياتوغعدا ا لما تقدم تورد في ادتاه تعضا غة 
 العربية:

 قال تعالى:
ان   • ِبيّ   ﴿ِبِلس  ﴾ع ر   [.195]الشعراء:  غُِّبية 
ِبيٌّ غُِّبيٌة﴾ • اٌن ع ر  ِميٌّ و ه ذ ا ِلس  انخ الَِّذي رخْلِحدخون  ِغل ْيِه أ ْعه   [.103]النحل:  ﴿لِّس 
ِميٌّ ﴿ • ل ْل دي اتخهخ أ أ ْعه  ِميًّا لَّق الخوا ل ْوال  فخعِّ ْلن اهخ  خْردًتا أ ْعه  ع  ل ْو ج  ﴾ ]و  ِبيٌّ  [.44فعلل: و ع ر 

الكر مة فمة أراد فهم القران فمة جهة العربية وال مبيل غلر طلب   اآلياتغلر غير ةل  غة  
 .(7)فهمه غة جهة اارى 

يقعد العرب غة  نغهم وأدب لغتهم  ية غعرفة غا المراد غة العرب عاشور:ابة  و قو  
والمعنيخ تقواعد اللغة العربية هو غهموع علوم لسان العرب وهي المتة والتعر   والبيان والنحو 
والمعاتي، وغة ةل  أماليب اطبهم وأشعارهم وتراكيب البلغاء و سري ةل  علر التم يل واالمتئناس 

 .(8)غير واضحة الداللة عند المولدرة  أتفسهم آلياتاللسان العربي الفعيح  فهم أهلللتفسير غة 
وال أ عد بذل  علم النحو لوحده وال   ا :ووافق الشاطبي غة مبقه في هذا الباب اة 

التعر   لوحده وال اللغة وال علم المعاتي وال غيرها غة العلوم المتعلقة تاللسان بل المراد  ل  علم 
 .(9)أو غعان  اللسان ألفاظا 

اللغة والهواتب األارى   والمفسر لمعادرو د تبه ائمة اللغة والفقه علر أهمية غعرفة المشّرع  
و عص اآليات  اآلياتليعتمد عليها في تفسيره غير اللغة وحدها غ ل السنة النبو ة وأمباب تزو  

مكة أاذه عة طر ق ومياق القردن والجروف التي احاطل تالخطاب عند التنز ل وغيرها غما ال ي
ئ  غة أهمل المعادر والهواتب هذه واعتمد علر اللغة فحسب غة  د يكون المدلو   اللغة ولذل  اخطِّ

 .(10)اللغوي غختلف في اآلية 
و ا  القرطبي: ان غة لم يخحِكم فهم التفسير وبادر غلر امتنباط االحكام تمهرد فهم اللغة 

القردن تالنقل والسماع وبالرأي لذا ال بدله غنه في ظاهر ودال في اغرة غة فسر    اط هالعربية   ر  
 .(11)التفسير أوال ليتهنب ته غواضع الغلط  م تعد ةل  رتمكة غة الفهم واالمتنباط 

فيما  غة غير امتجهار  تالسماع والنقل غعناها أن رتسارع غلر تفسير القردن تجاهر العربية،
وغا فيه غة االاتعار والحذف واإلضمار   والمبدلة،المبهمة  رتعلق تغرائب القردن وغا فيه غة األلفا   

 والتقديم والتأاير والر غير ةل  غة علوم العربية.
و ا  ابة القيم في هذا الهاتب: "و نبغي أن رختفطة ههنا ألغر ال بد غنه وهو أته ال يهوا 
أن يحمل  نم هللا عز وجل و فسر تمهرد االحتما  النحوي اإلعرابي الذي يحتمله تر يب الكنم 

دة ولتكة و كون الكنم ته له غعنر غا فان هذا غقام غلط فيه أك ر المعربية للقردن، فتدبر هذه القاع
غن  علر تا  فات  تنتفع بها في غعرفة ضعف   ير غة أ وا  المفسر ة وا فها وتقطع أتها ليسل 

هو الرواية و واعد   فاألصل  (12)غراد المتكلم تعالر تكنغه فهذا أصل غة أصوله بل هو أهم أصوله"  
 اللغة العربية تتبعها وليس العكس.
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العلماء علر غة رر د تفسير القردن وامتنباط  واةا الحجنا غاهية العلوم التي يشترطها
االحكام غنه وجدتا أن اغلبها علوم اللغة تمعناها العام، وتل  العلوم الخمسة عشر التي جعلها 

علر صحة اعتقاد   أكدالعلماء شروطا لتفسير القردن ة رها اإلغام السيوطي في اإلتقان وةل  تعد أن  
صده واغراضه واعتماده علر التفسير المأ ور المنقو  عة المفسر والتزاغه منة الدرة وصحة غقا 

 وصحابته وغة عاصرهم وهي  ما رلي: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .اللغة ألن بها يعرف شرح غفردات األلفا  وغدلوالتها تحسب الوضع .1
 .اعتبارهاإلعراب فن بد غة  تااتنفالنحو ألن المعنر رتغير و ختلف  .2
 والعيغ.التعر   ألن ته تعرف األبنية  .3
 .تااتنفهما غةا  ان غشتقا غة غادتية غختلفتية يختلف المعنر    االمماالشتقاق ألن  .4
والبيان والبديع فاألو  يعرف ته اواص الكنم وتراكيبه غة جهة  ( المعاتي7 ،6) .5

غفادتها المعنر وال اتي يخعنر تخواصها غة تاحية ااتنفها تحسب وضوح الداللة وافائها 
 عنر بوجوه تحسية الكنم وتل  العلوم ال ن ة هي علوم البنغة.اغا ال الث فيخ 

القراءات وعلوغها ألن بها يعرف طر قة النطق تالقردن وبها ررجح تعي الوجوه المحتملة  .6
 .(13) علر البعي االار

 .(14)الدرة واصوله لما في القردن غة ديات دالة تجاهرها علر غا ال يهوا علر هللا  .7
 .(15) واالمتنباط علر األحكام  االمتدال يعرف وجه  الفقه واصوله وبه .8
و ععه حيث اته غة ان  مبب النزو  يعرف غعنر  القردتيأمباب تزو  النص  .9

 المنزلة فيه وفق غا أتزلل فيه. القردتيةاآلية 
 .(16)النامخ والمنسوخ ليحدد المحكم غة غير المحكم  .10
 .(17) الفقه .11
 .(18) للمهمل والمبهماألحادرث النبو ة المفسرة  .12
 .(19) رور ه هللا مبحاته لمة ع ِمل تما عّلمه هللا تعالر الموهبة غا  .13

تتبية أن مبعة غة امسة عشر علما هي غة العلوم اللغو ة، حيث ان علم غعاتي غفردات 
اللغة العربية وهو الذي عّبر عنه السيوطي تاللغة اغا علم العرف والنحو وعلم المعاتي والبيان 

بديع وعلم االشتقاق علوم لغو ة تمعناها العام فاةا لم يكة الشخص المعني علر دراية تعلوم اللغة وال
اكده ابة فارس في  القردن العجيم وامتنباط االحكام غنه، وهذا غا  فن يحق له أن رتعدى لتفسير

العلم تالقردن كتاته )العاحبي في فقه اللغة( فقد أكد علر وجوب العلم تاللغة علر  ل غتعلق غة 
   (20)والسنة والفتيا تعلة أن القردن الكر م  د تز  بلغة العرب والرمو  الكر م صلر هللا عليه وملم عربي

غة هنا  ان لزاغا ان يشمل الوجوب غحرر النعوص القاتوتية تاللغة العربية، أي غبدع العياغة 
أحكام يغدو الفرد والمهتمع علر السواء القاتوتية او المشّرع للنص القاتوتي  لما  د رترتب عنها غة  

غلزغية بها وواجب عليهما احتراغها وعدم غخالفة غنطو ها لما  د رترتب عة هذه المخالفة غة 
عقاب. وغة هنا فان اللغة في غها  العياغة القاتوتية تعّبر عة الحس القاتوتي و د تحو  القاضي 
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تسميته المبدع القاتوتي والمعطلح علر وهو  ااص أالغبدع غة توع  والمفتي غلروالمحاغي 
"المشرِّع" المتمكة غة فة العياغة القاتوتية عبر ضبطه ألداة هذه العياغة وهي اللغة غة جهة ررررب

واحاطته تمهمل جواتب التخعص وعلوغه وغا رترتب عليها غة أحكام غة جهة  اتية، فاته أيضا 
 غبدع العياغة القاتوتية. العربية أيوتية تاللغة  د ر  د علر وجوبه تالنسبة لمشّرع النعوص القات

 .المبحث ال اتي: اإلحتهاج تاللغة العربية في امتنباط األحكام الشرقية لتحر ر النعوص القاتوتية
لقد دأب علماؤتا علر جعل االجتهاد تاللغة العربية غة لغة وتحو علر األحكام الشرقية 

غة غن غعجم أمباب االاتنف في أحكام فروع الفقه تقوم علر أماس اللغة غما  غنه،اغرًا البد 
يضطرتا للرجوع الر أصو  اللغة رجوعًا  ليًا في توجيه غقاصد الشارع )غة يقوم تالتشر ع( إلصدار 

 حكم شرعي علر تعرفه. 
و د وجدتا أته غة الضروري في صحة االحتكام الر اللغة العربية في األحكام الشرقية ان 

 :يأتي تفعل غا 
 القسم األول:

فيهما    ال غها تاهلل مبحاته وتعالر وااليمان تاآلارة والم عاد     اإليمانغن العقيدة اإلمنغية  
الر  يحتاج الر لغة للمحاجهة بها فضًن عة الن يم في الهنة والعذاب في النار وغا  لنجتهاد وال

غة اللغة العربية، ألن غوضوعها  تشيءغنها يمكة االحتهاج لها  شيء ةل  غة أغور العقيدة فن
 يختلف عليها  غير اللغات. فضًن عة األحكام التي تقوم علر ادلتها القط ية الورود والداللة التي ال

 يحتج لها تاللغة، لذا فان العرب وغيرهم فيها مواء. كالعيام ووجوب العنة وغيرهما فن
 القسم الثاني:

فيه انف بية الفقهاء غة الفروع الفقهية ففي االحتهاج له  لنجتهاد، و ام ان  ابًن  غا 
 : (21)تاللغة العربية غذهبان 

 المذهب األول:
 افية لنحتهاج بها تالرجوع الر أماليبها و واعدها في غصدار يعد اللغة العربية وحدها 

األحكام الشرقية غة المعادر المعتمدة وهي الكتاب والسنة عند القضاء أو االفتاء دون النجر الر 
رنجر  ذل  الر األعراف   الحالة العلمية للمكّلف غة حيث غعرفته تاللغة العربية أو عدم غعرفته وال

 ل تعرف المكلف أو غكاته واتما رتم االحتكام الر اللغة العربية، وهذا المذهب المتعارف عليها و 
يم ل رأي جمهور الفقهاء واتما يم ل رأي تعي العلماء الذرة درموا اللغة العربية تعمق غكتفية  ال

 عدها.بها لفهم الكتاب والسنة النبو ة وامتخراج األحكام غنها واصدار الفتاوى واألحكام تما تقتضيه  وا 
 المذهب الثاني:

ااتلف   غةاررى أن يكون الشخص عالمًا تاللغة العربية و واعدها وباغكاته التفر ق في المعنر  
االعراب لكي رتمكة غة االحتهاج تاللغة العربية إلصدار حكم شرعي في الفروع الفقهية. أغا 

ما يهري الحكم عليه تما ر ااذ بتعرفاته علر أماس  واعد اللغة العربية وات الهاهل في ةل  فن
 .(22)جرت عليه األعراف وحكمل فيه العادات 
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يم ل رأي أغلب الفقهاء، ألته غة األهمية تمكان التمييز   المذهب ال اتي هو غا   لي أنو بدو  
والتفر ق بية غة هو عالم تاللغة العربية غة حيث تحوها وصرفها وألفاظها وغعاتيها وغة هو جاهل 

عالمًا تعلوم  (23)األعنم القداغر في أهمية أن يكون الفقيه  عليه أئمتنا ا تّبه بتل  اللغة. وهذا غ
واورد العلماء أن اإلعراب له تأ ير عميق في  الشرقية،النحو في امتنباط األحكام  ميما  العربية وال

 األحكام الفقهية وتوجهاتها، حيث ان المعاتي تختلف تااتنف وجوه اإلعراب و ختلف تبعًا لذل 
افو    هر(  395) كتاب فتيا فقيه العرب البة فارس.   الحكم و د صنفوا في ةل  غعنفات غنها   )اإلتع 

  ) مِي )فِي أ ْمبا ِب اْلخِنف  د  )  وة رها  هر(  521للبط لي وخ ِد(، هر   595ابْة رشخ ته  غة  بِداية  الْمهخ ( في )غقخدِّ
وهذا  له  تقوله:غته   يرا غا ررد علر تعي األ وا   تفسيره غةهر( في  671)وأشار غليها القرطبي 

نة وغخالف إلجماع  ْهٌل تاللسان والسُّ هر( في  تاته )االمتغناء في  682والقرافي ) (24) األغة.ج 
هر( للطوفي  716ية في الرد علر غنكري العربية( للطوفي )و تاب )الععقة الغضب أحكام االمت ناء(

لهما  الدرة األمنوي  و تاب )الكو ب الدري فيما رتخرج علر األصو  النحو ة غة الفروع الفقهية(
ْهلو ّي ) 772) اف( للدَّ  هر(.  1176هر( و تاب )اإلتع 

فقهاء والقضاة التي أكده الباح ون غة المحد ية ايضا غة ان  تبّحرهم في  تب ال  وهذا غا 
 تناولل أ ر االحتكام تالعربية في فهم وامتنباط األحكام الشرقية غنها: 

  عبد الوهاب عبد السنم طو لة. -أ ر اللغة في ااتنف المهتهدرة  .1
 السعدي.عبد القادر عبد الرحمة  .أ ر الداللة النحو ة واللغو ة في امتنباط األحكام د .2
 يامية حامم المهيد. -عند علماء العربية واألصوليية  والنهياألغر  .3
 هادي أحمد فرحان. -البحث النحوي عند األصوليية  .4
 السيد أحمد عبد الغفار. -التعو ر اللغوي عند األصوليية  .5
 االد السبل. - واعد التفسير  .6
الدرامات اللغو ة والنحو ة في غ لفات شيخ اإلمنم ابة تيمية وأ رها في امتنباط  .7
 هادي أحمد الشهيري. -ألحكام التشرقية ا

واايرًا فان االطنع علر هذه المعادر متغني طالب العلم في غها  القاتون وترمخ عنده  
أهمية اللغة العربية في تشر ع النص القاتوتي بد ة ألن غعراب القردن وفهمه أصل في الشر عة وألن 

فان تغيير حر ة  د ر دي غلر  فر تستهير تاهلل  فلو لذا    (25)   بذل  تقوم غعاتيه التي هي في الشرع
( غة 28)مورة فاطر  غخّيرت حر ة واحدة في  وله تعالر: ﴿ غت ّما  ي خْشر  ّللّا  ِغْة ِقبا ِدِه الْعلخم ا ءخ ﴾

ا ء  ﴾ التقلب ال معنر فتحة غلر ضمة وغة ضمة غلر فتحة فقرأها ﴿ غت ّما  ي خْشر  ّللّاخ ِغْة ِقبا ِدِه الْعلخم 
( لكان  فرا. و د  علر  ل ق  ّللّا  الناسخ ( تالضم غلر )ا  ل ق  ّللّاخ الناس  وأصبح  فرا ولو غخيرت قبارة )ا 

و سر الواو في  وله تعالر:   ]   3الحدرد:[  و اآلِار(األ وَّ خ    ﴿هوخ   تعالر:ةل  لزوم  سر الخاء في  وله  
رخ ﴾  وِّ فان فتحها ر دي غلر الكفر. لذل  فان العلم   ]24شر: الح[﴿ هوخ ّللا ّ الخا ِلقخ البا ِرمخ المعخ

تعلوم العربية تتعدى ضمان منغة اللغة العربية غة اللحة )الم يار ة( غلر تحدرد المعنر المراد غة 
الكنم أي المعاتي الداللية، غة غن هناك عن ة وطيدة بية اإلعراب وغعنر الكلمة الن الحر ات 
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المراد في ةهة المتكلم والذي رتم ترجمته في وظيفة غعرابية غعينة  )فاعلية اإلعرابية تنبئ عة المعنر  
أو غفعولية أو حا  أو امت ناء( واألغ لة التطبيقية في هذا الهاتب   يرة الغها  لذ رها هنا ولكة 

، ففي غها  الجواهر النحو ة غ نً  تقف عند (26)منقف عند تعضها لتوضيح غا ةهبنا اليه هاهنا 
تعي الحروف التي لها أ ر واضح في تشر ع النص الشرعي والقاتوتي  غة ةل  غاتنف  داللة

هخةَّ ﴿ اللغو ية والمفسر ة والمشرعية في غعنر )النم( في  و  هللا تعالر: د  اتخ رخْرِضْعة  أ ْوال  و اْلو اِلد 
ل ر ا اع ة  و ع  اِغل ْيِة ِلم ْة أ ر اد  أ ْن رخِتمَّ الرَّض  ْول ْيِة    وفِ ح  تخهخةَّ ِتاْلم ْعرخ ِ ْسو  ْولخوِد ل هخ ِرْا خهخةَّ و   :البقرة[ ﴾ْلم 

 فمة تأ يرها في األحكام التي تم امتباطها غة  بل الفقهاء: ]231
 ان تفقة الولد العغير تهب علر والده. •
 كل غا يمل  الولد فألبيه حق التعرف فيه. •
 .أحدالنفقة علر الولد ال يشارك الوالد فيها  •
 .(27) رنسب الولد لألب ال لألم •

ْولخوِد ل هخ ﴿في  وله تعالر:  )النم(وغة ةل  االاتنف في غعنر  ل ر اْلم  غغا للمل  أو  ﴾و ع 
اآلية  د أضافل غة رولد غلر الوالد بوامطة هذه  ة ر غن تسبة المل  فالعالم أبو حيان األتدلسي

يشار ه   وةل  رد  علر أته غل  لوالده واةا  ان غلكًا له امتتبع ةل  أن تكون تفقته عليه وأن ال  النم
واغا أن تكون )النم( لنمتحقاق  (28)أحد فيها وأن جميع غا يملكه االبة غة غا  يعدُّ غلكًا لألب 

أي أن الوالد غستحٌق للولد وهو امتحقاٌق يعني  بوت األحكام المذ ورة ماتقًا وهو غا صّرح ته ميبو ه 
حينما غّ ل لنم  بنحو: )العبدخ ل ( غعناه هو ع بدخك  م بية وجه االمتحقاق حية  ا : فيكون غستحقًا 

 .(29) لهذا  ما يكون غستحقًا لما ي مِل 
ترّتب عليه غة  غن هذه التفامرررررررررررير لمعنر النم اّ رت في تشرررررررررررر ع النص  ديمًا وحدر ًا وغا 

)الحهر( غة  بِل االبناِء علر اآلتاء او  احكام  لها عن ة تقضرررررررررايا عدة غنها  اتون )الوصررررررررراية( و
 الرررعررركرررس غرررة  ررربرررررررل اآلتررررررراِء عرررلرررر األبرررنررررررراِء عرررنرررررررد  ررربررروت عررررررردم أهرررلررريرررررررة أحرررررررد الرررطررررفررريرررة.

فقهية  القاتوتية األارى التي اعتمدت علر فهم اللغة التي رتم امرررتنباطها غة القردن  وغة األحكام ال
ب يِّن ات  ِغة  ﴿الكر مة  اآليةجاء في تفسررير  هو غا  ان  الَِّذي أخْتِز   ِفيِه اْلقخْردنخ هخًدى ِللنَّاِس و  ْهرخ ر غ ضرر  شرر 

ْهر  ف   ِهد  ِغْنكخمخ الشررَّ ْمهخ اْلهخد ى و اْلفخْر  اِن ف م ْة شرر  فيمكة ان تسررتنبط حكما فقهيا غة  ]185 :البقرة[ ﴾ْلي عررخ
هذه اآلية هو وجوب العرررريام علر  ل غقيم واتاحة فطر رغضرررران لمة  ان غسررررافرًا في رغضرررران،  
وةل  غمررررتنادًا علر غلمح تحوي ة ره ابة عطية في  وله  )والشررررهر تخعررررب علر الجرف، والتقدرر 

الشرهر غفعواًل للزم العروم للمسرافر ألن شرهادة الشرهر  فمة حضرر غنكم المعرر في الشرهر ولو  ان
ِهد  رتعدى غلر غفعو (   .(30)للمسافر  شهادة المقيم وش 

يمكة امتقعائها في هذا البحث لك رة وتشعب دالالتها غة   وغة ان  هذه األغ لة التي ال
تيه وتحدردخ غقاصده يكون فهمخ التشر ع واإلحاطةخ تمعا  هنا  ان لزاغا علر القاضي والمحاغي ان ال

وغاياته غقتعرا تمعرفرة اللغرة فحسب بل تاتقاتهرا تاعتبار أن تشر ع النص القاتوتي  رتم ل في  واعد   
غوضوعة  في  والب  لغو ة  لذا فان غتقان المشرعية والمختعية في علم القاتون لّلغة ضروري، وأغٌر 
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تحو صحيح غن لم يكة  ذل  أيضًا، حتمي  ذل ، وان القاضي ال يمكة أن رنهي تمهاغه علر 
و هب أن تكون لديه  ناعة أن األحكام القضائية المستندة الر تشر عات النعوص القاتوتية عنواتًا 
للحقيقة، ألن اللغة هي وميلة اإليعا  واالتعا  وان االعتناء بها في األحكام القضائية يغدو غهما 

يخعبَّر عنها تاللغة، غة تأتي األحكام القضائية غفسرة أهمية الحقيقة تفسها ألن الحقيقة في األحكام 
للنعوص القاتوتية تمنامبة تطبيقها علر الو ائع و هب أن تدرك أنَّ المنطق يعد في غعجم األحيان 
وميلة غ ناع وا تناع في غضاغية الحكم القضائي وهذا المنطق غةا لم تكة لغته مليمة فاته لة ر دي 

 (31) مار القواعد اللغو ة والنحو ة التي اعتنر بتدو نها علماء العربية  غهمته وأن ال يش   في أن
نة فبها امتنبط أهل العلم أحكاًغا في العقائد امتند اليها  غتما غيدان جنيها في تعوص الكتاب والسُّ

قيه القضاء وأارى في الحن  والحرام فاللغة العربية تعلوغها وميلة لفهم القران والسنة النبو ة، فالف
والمفسر والقاضي والمحاغي بن لغة وال تحو،  الداال ِغمار  الحرب بن منح وهذا ال ش   فيه 
هنكخه. فضن عة ةل  غن غعما   واعد اإل ناع واال تناع وهو غا يضفي غعداقية حقيقية غلر 

غة األحكام األحكررام القضائيررة، وهرذه تقرروم تشكررل أمرامي علر توظي  األملرم واألصح في صيا 
تل  العياغة التي تم ل العورة التي تجهر فيهرا غا توصلل غليره المحكمرة غة  ناعرة وهذه القناعرة 

يعبر عما توصلل غليه المحكمة   تختلف تااتنف العياغة القاتوتية للنص، فالعياغة غةا  هي غا
 رنبغي أن تكون تسبب تقص غة  ناعة و  يرًا غا تجهر حاالت  تكتنفها أاطاٌء غجرائيٌة و ضائيٌة ال

المعرفة وال يعني ةل  صدودًا غة القاضي أو المشّرع عة غتقان لغة   اتية فضًن عة لغته األصلية 
بل العكس هو أغٌر غستحب وغستحسٌة في تأهيله، ألن غة شأن ةل  غطنعه علر تهارب اآلار ة 

غة هنا  ان غتقانخ   ك ةخ التحليل والمقارتة،وامتفادتهخ غة  قافتهم فضًن عة أته رومع اإلدراك و قوي غ ل  
اللغة العربية أهم المهارات األمامية المطلوِب توافِرها في غة يمارس القضاء والمحاغاة والتشر ع، 
ولعل اللغة العربية غة أ وى اللغررات في التعبيررر واإل نراع ولمرا  راترل عمليرة تسبيب األحكام القضائية 

وبحد  بير غلر اإل ناع فان تحقيق هذا الهدف ال يكون غال تامتعما  غستوى اللغة وتعليِلها تهدف 
 و وتها.

واةا  اتل العياغة غير الرصينة يمكة أن ت دي غلر تنااع بل  د ت دي غلر اسارة الدعوى 
ر النصَّ ليس لعالحه، وبنفس الطر قة يمكرة أن ر دي القعور في  غة جاتب الطرف الذي يفسَّ

ص غلر امتغن  الخعم لما يعتر ه غة عيوب لكسب الدعوى لعالحه وأته ال يستعمل صياغة الن
األلفا  التي تحتمل أك ر غة غعنر في صياغة األحكام واأللفا  العاغية المنتشرة في  ل الدو  
العربية واأللفا  التي  د تهعل المعنر غاغضًا وأيضا عنغات الترقيم واألغنء  د ت  ر في العياغة 

فهم األحكام المكتوبة غة  بل القاضي، ففي المقابل عند عدم اتقان القاضي للعياغة القاتوتية   وفي
العحيحة لغو ًا فان هذا يعد غنفذًا لعدم الرضا تالحكم العادر غنه غما ر دي غلر امتئنافه غة 
المحكوم عليه والر تقضه غة المحكمة األعلر غنه  وهذا  له ررجع الر أن تعي المختعية 

يكون ضمة دائرة عنارتهم وفي حقيقة األغر أن اللغة تدال   تالقراترون يجنون أن اللغة والعناية بها ال
في العياغة التشر  ية العحيحة فهي التي تحدد الحقوق وتفرض الواجبات وااللتزاغات وتخو  
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لسهولة  العنحيات واالغتيااات، وغة هنا فان صياغة النص القاتوتي يهب أن تتسم تالبساطة وا
وأن تخلو أيضًا غة األماليب البنغية المحسنة غة أتها تتسبب غموض المعنر الذي  د يكون 
غرغوبًا في لغة األدب  لكنه غحّرم في اللغة القاتوتية، وعليه فان صياغة وتشر ع  النعوص القاتوتية 

د النحو والعرف بلغة عربية واضحة ومليمة وتفسير هذه القواتية غة ان  فهم لغوي علمي لقواع
رتو ف عليه تطبيق عاد  لمضاغية هذه القواتية وال ربالغ المشرع في االك ار غة تفسير وتأو ل 

رنعكس علر التزام الم مسات القضائية بواحد غة أهم غبادئها وبر ة  النعوص القاتوتية لكي ال
اهيم العدالة أمامي غة أر ان عملها الذي رتم ل بتطبيق  واتية الدولة المشّرعة ضمة غف

 االجتماقية.
 :الخاتمة

 :النتائج أواًل:
 الكر م وان االحتماالتغّن غنر اللغة العربية و رائها اهّلها لتكون حاغلة لمعاتي القردن  .1

والتي تحتملها االلفا  والتراكيب القردتية  وغيرها(تحو  وصرف  وداللة  وبنغة   )غةاللغو ة 
 د بّينل  ابلية اللغة القردتية للتنوع الداللي واالتساع في المعنر غما  ان له األ ر الكبير 

 .في ااتنف فهم وتشر ع النعوص القاتوتية
غّن التمكة غة ترراصرررررررررررررريررة اللغررة العربيررة واتقرران ادواتهررا وغعرفررة دالالت الفرراظهررا غة  .2

مرررامرررية لكل غة اراد أن يكون غشرررّرعا  اتوتيا الن التشرررر ع يسرررتند الر فهم الضررررور ات اال
يمكة فهم  تعررررررررررروص غعرررررررررررادر التشرررررررررررر ع )القردن الكر م والحدرث النبوي الشرررررررررررر  ( وال

 وهي العربية. غقتضاهما اال تمعرفة اللغة التي وردا بها،
ولذل  فاته  ان لزاغًا  القاتوتية،غّن اللغة العربية هي أداةخ التعبير والتفسير للنعوص  .3

علر غة يخقبل الر النجر في الكتاب والسنة غستنبطًا غنهما االحكام أن يكون غالكًا لمفاتيح 
اللغة العربية غة االماميات الناغة لكل غة اراد أن يمارس التشر ع  العربية فاتقاناللغة 

فهم النص القاتوتي بلغته  الر يحتاجتشر عها  ألّن اصدار االحكام القضائية او والقضاء
 للتوصل غلر تفسيره واصداره في شكل حكم  ضائي.

القاتوتية   ودرائهتهاح غرافعاته    غّن اتقان اللغة العربية غة الضرور ات الناغة للمحاغي ال .4
التي تستند غلر فهم الفا  اللغة العربية تمعناها اللغوي واالصطنحي وغة  ّم القدرة علر 

الر غرافعة غقنعة في الدفاع عة  ودالئل للوصو ردور في البا  غة حهج التعبير عما 
 حقوق غو له.

يقتعر علر المشّرع القاتوتي والقاضي والمحاغي وحدهم بل  اللغة العربية ال أ رغّن  .5
تحقيق العد  وعدم تحقيقه   العد ، ألنرتعدى ةل  غلر غة يكتبخ الدعاوى القاتوتية و ّتاب  

تبل في غير غعناها الذي وضعل غة اجله ألصبح بينهما لفجة واحدة   او حر ة واحدة لو  خ
 الحق تاطن والباطل حق.
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 :التوصيات :ثانياً 
منوات وفي غرحلتي الماجستير   يهب ان تخدّرس اللغة العربية في  لية القاتون لمدة اربع .1

والد توراه تمنهج ربتعد عة المعادر القديمة التي تخدّرس لطلبة االاتعاص والحرص علر 
و كون   والمعاجم(،والعرف والبنغة والعوت    )النحوتوفير غنهج لغوي غتكاغل غة حيث  

عاغة هذا المنهج غعاصرا لمعادر تهدرد النحو ااصة وغوضوعات العربية االارى 
  الفعحر.فهم غعادر التشر ع بلغتها العربية  القاتون فيغع حاجة طالب  ليتنامب

يهب ان يهمع غنهج اللغة العربية في  لية القاتون بية غوضوعات اللغة والقاتون غة  .2
النعوص غة  في امتخراجحيث التأكيد علر الهواتب اللغو ة التي تفيد طالب القاتون 

ت هله ليكون غشّرعا او  اضيا او  والقواتية التيالقاتوتية غعادر التشر ع الزاارة تالحهج 
 غحاغيا.

تشررركيل لهنة لغو ة تضرررم ايرة امررراتذة اللغة العربية للنجر في القواتية التي ّتشرررّرع في   .3
واارات الدولة عاغة والعد  ااصررررررة  بل ا رارها غة اجل الحفا  علر مررررررنغة القواتية غة 

او تغير  عرررررد لمعرررررلحة هذا الطرف علر حسررررراب   االاطاء اللغو ة التي  د تكون تقعرررررد
 الطرف ال اتي لتعم الفائدة و قل الضرر الناتج عة  عور الفهم في دالالت اللغة العربية.
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 : الهوامش
 - الحسية احمد بة فارس دار الكتب العلمية بيروت  نغها البيرنجر: العاحبي في فقه اللغة العربية وغسائلها ومنة العرب في  (1)

الهيئة المعر ة العاغة  (،ه  392 ت:ألبي الفتح ع مان بة جني الموصلي ) والخعائص،، 50 ص: 1997الطبعة االولر  -لبنان 
 . 246-245/ 3: 4ط  للكتاب،

 . 50العاحبي البة فارس : جر:رن( 2)
 1986 – 1406أصو  التفسير و واعده، تألي : االد عبد الرحمة الع : أصو  التفسير و واعده الناشر: دار النفائس منة النشر:  (3)

 . (138ص: ) 2ر م الطبعة: 
: دار ابة يعقوب الناشرأمباب الخطأ في التفسير، عنوان الكتاب: أمباب الخطأ في التفسير درامة تأصيلية طاهر غحمود غحمد  (4)

 (. 2/988ص ) – 1الطبعة:  1425الهواي منة النشر: 
 القردتية ص اإلتقان في علوم القردن طبعة األو اف السعودية جن  الدرة عبد الرحمة بة أبي تكر السيوطي المحقق: غر ز الدرامات  (5)
(4/213) . 
: تاصر بة تيمية المحققا تضاء العراط المستقيم لمخالفة أصحاب الهحيم )ت: العقل( )ط. الرشد( الم لف: أحمد بة عبد الحليم بة    (6)

 (.450-1/449العقل ) كر م عبد ال
أبو عبيدة غشهور بة حسة   تحقيق: (،ه  790 ت:بة غومر بة غحمد اللخمي الغرتاطي الشاطبي  غشهور( إلبراهيم الموافقات )ت:  (7)

 . (2/102م، ص ) 1997ه /  1417 عفان،د  ملمان دار ابة  
 .( 1/18ص )  تسية للنشر،التحر ر والتنو ر غحمد الطاهر بة عاشور الناشر: الدار التو   تفسير (8)
 (.5/52الموافقات ) (9)
: ، ص1ر م الطبعة:  2002 - 1422منة النشر:  الناشر: دار ابة الهواي  : غساعد الطيارالكر م، الم لفالتفسير اللغوي للقردن  (10)
(50.) 
الهاغع ألحكام القردن )تفسير القرطبي( )ت: التر ي( غحمد بة أحمد األتعاري القرطبي أبو عبد هللا المحقق: عبد هللا بة عبد المحسة   (11)

 . (1/34) / ص  1ر م الطبعة:  2006 - 1427: غ مسة الرمالة منة النشر: الترك الناشر
وب ابة قيم الهوا ة أبو عبد هللا المحقق: علي بة غحمد العمران الناشر: بدائع الفوائد )ط. غهمع الفقه( غحمد بة أبي تكر بة أر (12)

 . (28-27/  3) جدة ص –غهمع الفقه اإلمنغي 
 د تأتي القراءة العحيحة تمعنر دار وبحكم دار فيهب علر المفسر أن يعرف ااتنف غ ل تل  القراءات، أغا ااتنف القراءات  (13)

ااتنفها في األداء فن يهب علر المفسر أن يعرفه، أغا القراءات غير العحيحة أو الشاةة فن يشترط التي ال أ ر له في غعنر اآلية  
 أتها تعتبر أابار اآلحاد فتفيد  ما تفيد. وهللا أعلم. غعرتها  وميلة لتفسير القردن، وغاية األغر

فة غا يهب وغا يستحيل وغا يهوا في حق هللا و ذا في حق و قعد ته علم التوحيد أو علم الكنم غما يساعد العقل للوصو  غلر غعر   (14)
الرمل عليهم العنة والسنم رنفع هذا للمفسر عندغا يفسر اآليات المتعلقة تعفات هللا و عص الرمل وتحوهما، وربما يفيد المفسر أيضا 

و تاب في جد  القردن، وان  ان بينه وبية جد   غعرفة طر قة تر يب األدلة العقلية غة غقدغتية وتتيهة، فقد  ان في علوم القردن فعل أ
 . المتكلمية فرق. وهللا أعلم

هذا غما يحتاجه المفسر عندغا رواجه ديات األحكام الشرقية حتر يستطيع أن يستنبط أحكاغا فرقية، و ذا رنفعه هذا العلم لما فيه غة   (15)
 وم المخالفة وغير ةل  غة المباحث. الكنم عة دالالت الكنم علر المعاتي غ ل غفهوم الموافقة وغفه

هذا العلم وغا  بله واجب حتر ال يقع المفسر في القو  تما  د تسخ أو و ع في اتغنق الفهم للههل تسبب تزو  اآلية، و د ة ر   (16)
القردن أي تار خ األغم الساتقة  العلماء فوائد غعرفة أمباب النزو  وأ وا  األئمة في وجوب غعرفة النامخ والمنسوخ، و ذل  غعرفة  عص 

 غن صّح أن يعتبر  ععا موف تقع. – غع أتبيائهم غة لدن أدم غلر غشاهد روم القياغة 
ولم يعّد الفقه غة غادة علم التفسير  ما فعل السيوطي؛ لعدم تو ف فهم القردن علر غسائل الفقه،  تفسيره: و  ابة عاشور في غقدغة  (17)

تفسير التحر ر   )اتجر:لتفسير، وفرع عنه، واتما يحتاج المفسر غلر غسائل الفقه عند  عد التومع في تفسيره. فان علم الفقه غتأار عة ا 
 . (26، ص 1والتنو ر، ج 

هذا ألن المفسر عليه أن رنهج المنهج أو الطر ق األحسة في تفسير القردن  ما مبق أن ة رت، وهو تفسير القردن تالقردن،  م تالّسنة    (18)
واآل ار المرو ة عة النبي صلر هللا عليه واله وملم وصحابته التي تفسر اآليات ال تعتبر علما دار عة التفسير، بل هو تفسير  وهكذا. 

في تفسير ديات وال غا رروى عة  ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أته ال يعد غة امتمداد علم التفسير اآل ار المرو ة عة النبي  عاشور:غأ ور عنهم، يقو  ابة 
 .(27ص   ،1ةل  غة التفسير. )تفسير التحر ر والتنو ر، ج   العحاتة في ةل  ألن

ولعل  تستشكل علم الموهبة وتقو     السيوطي: د يسأ  مائل  ي  اشترط علم الموهبة، وهي علم ال مبيل غلر تعّلمه وتحعيله؟ يقو     (19)
مباب الموجبة له غة العمل والزهد. )رنجر: هذا شيء ليس في  درة اإلتسان وليس  ما ظننل غة اإلشكا  والطر ق في تحعيله غرتكاب األ

 .(479 –  477ص  ،2اإلتقان في علوم القردن، ج  
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 . 33-32اللغة ص العاحبي في فقه  رنجر: (20)
رنجر: الكو ب الدري فيما رتخرج علر األصو  النحو ة غة الفروع الفقهية )ت: عواد( الم لف عبد الرحيم بة الحسة األمنوي المحقق:   (21)

أ ر الداللة النحو ة   و نجر: 10/  ، ص1ر م الطبعة:  1985 - 1405عمان منة النشر:  -غحمد حسة عواد الناشر: دار عمار 
القادر عبد الرحمة السعدي: الهمهور ة العراقية، واارة األو اف والش ون  التشر  ية لعبدم غة ديات القردن واللغو ة في امتنباط األحكا

 . 39ص /   ،1986الدرنية،  
، و نجر: األشباه والنجائر في  واعد وفروع فقه الشاف ية لهن  الدرة عبد الرحمة بة أبي تكر  49العاحبي البة فارس : رنجر: (22)

المزهر في علوم اللغة  و ، 94: ، ص1ر م الطبعة:  1983 - 1403لفضل، الناشر: دار الكتاب العلمية، منة النشر: السيوطي أبو ا
الععر ة،  علي غحمد البهاوي، الناشر: المكتبة    -غحمد أبو الفضل غبراهيم    -وأتواعها لهن  الدرة السيوطي، المحقق: غحمد جاد المولر  

 . 1/258:ص
 . 11-10ي لألمنوي:رنجر: الكو ب الدر  (23)
 . 41اهمية علم النحو في فهم النص الشرعي : رنجر: (24)
 . 2/3،64/391رنجر الموافقات  (25)
 لمز د: تنجر المعادر العشرة التي دوتل اعنه.ل (26)
(، التقر ر 333، 332 -200/ 2)م  1993 - هر 1414السراسي، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، ط أولر  رنجر: أصو  (27)

 (. 319/ 2)م 1996  –هر 1417بيروت، منة  -   والتحر ر في علم األصو ، ابة أغير الحاج، دار الفكر
ا ر ا عبد الموجود، ود أحمد النهولي الهمل، دار الكتب   .د ، درامة وتحقيق: 2/214رنجر: البحر المحيط، أبو حيان االتدلسي  (28)

 .العلمية بيروت
 الخاتهي.  هارون، الناشرتحقيق: عبد السنم غحمد  .217  / 4ميبو ه:  /  رنجر الكتاب (29)
غطبعة واارة االو اف    –الرحالة الفاروق واارون    عطية تحقيق العز ز البةرنجر تفسير ابة عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  (30)
 (. 1/110)  2007 -  الطبعة ال اتية –  طر  –
ور ة عمل غقدغة )للم تمر  - اللغة العربية ودورها في التشر ع والقضاء المحاغي األمتاة فهد أبو الع م المملكة األردتية الهاشمية (31)

اليفة    د.  غعداد:م  2017غارس    22  -  20اء غدارات األطر القضائية في الدو  العربية(  الخاغس والعشر ة لمدرري المعاهد القضائية ورؤم
 . عخمان ملطنة -للقضاء  المعهد العالي   تالمعهد(  الهابري )غحاضربة يحير بة معيد 
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Resources 
 

1- See: Al-Sahbi in the Jurisprudence of the Arabic Language and its Issues and Sunan Al-Arab 

in its Speeches by Abu Al-Hussein Ahmad Bin Fares Dar Al-Kutub Al-Alamiya Beirut - 

Lebanon - First Edition 1997: P.50, and Characteristics of Abu Al-Fath Othman Ibn Jani Al-

Mawsali (T .: 392 AH), Egyptian Authority General of the Book, 4th edition: 3 / 245-246. 

2- Looking: Al-Sahbi by Ibn Faris: 50. 

3- The Origins and Interpretation of Interpretation, Written by: Khaled Abdel-Rahman Al-Akk: 

Origins and Interpretation of Interpretation Publisher: Dar Al-Nafaes Publication Year: 1406-

1986 Edition Number: 2, Pg (138). 

4- Reasons for error in interpretation, the title of the book: Reasons for error in interpretation, 

an original study Taher Mahmoud Muhammad Yaqoub Publisher: Dar Ibn Al-Jawzi Publication 

year: 1425 Edition: 1 - P (9/88). 

5- Perfection in the Sciences of the Qur’an, the Saudi Waqf Edition, Jalal al-Din Abdul Rahman 

bin Abi Bakr al-Suyuti, Investigator: The Center for Qur'anic Studies, p. (4/213). 

6- The necessity of the straight path to violate the Companions of Hell (T: Al-Aql) (Dr. Al-

Rushd) Author: Ahmed bin Abdul Halim bin Taymiyah Investigator: Nasser bin Abdul Karim 

Al-Aqel (1 / 449-450). 

7- Approvals (T: Mashhur) by Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-

Shatby T: 790 AH), investigation: Abu Ubaidah Mashour bin Hassan Al Salman Dar Ibn Affan, 

1417 AH / 1997AD, p. (2/102). 

8- Interpretation of Editing and Enlightenment Muhammad Al-Tahir Bin Ashour. Publisher: 

Tunisian Publishing House, p. (1/18). 

9- Approvals (5/52). 

10- The linguistic interpretation of the Holy Qur’an, Author: Musaed Al-Tayyar Publisher: Dar 

Ibn Al-Jawzi Publication year: 1422 - 2002 Edition number: 1, p: (50). 

11- The Compiler of Ahkam Al-Qur’an (Tafseer Al-Qurtubi) (T: Al-Turki) Muhammad bin 

Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi Abu Abdullah Investigator: Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turk 

Publisher: Al-Risala Foundation Publication Year: 1427 - 2006 Edition Number: 1 / p (1/34). 

12- Bada'i Al-Udaed (I. The Fiqh Academy) Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayoub Ibn Qayyim 

Al-Joziah Abu Abdullah Investigator: Ali Bin Muhammad Al-Omran Publisher: Islamic Fiqh 

Academy - Jeddah, pp. (3 / 27-28). 

13- The correct reading may come in another sense, and according to another ruling, the 

interpreter must know the difference of such readings. As for the different readings that have no 

effect on the meaning of the verse as their difference in performance, the interpreter must not 

know it, but incorrect or anomalous readings are not required to be interpreted as a means. To 

interpret the Qur’an, the purpose of the matter is that it considers news of ones, so it benefits as 

it benefits. God knows. 

14- It means the science of monotheism or the science of speech, which helps the mind to reach 

knowledge of what must, what is impossible, and what is permissible in the right of God, as well 

as in the right of the messengers, peace and blessings be upon them. The synthesis of mental 

evidence from two introductions and as a result, for in the science of the Qur’an there was a 

chapter or chapter in the Qur’an’s controversy, although there was a difference between it and 

the controversy of the speakers. God knows. 

15- This is what the interpreter needs when he faces the verses of Islamic rulings in order to be 

able to devise sub-rulings, as well as this knowledge is useful for him in what he says about the 

indications of words on the meanings such as the concept of approval and the concept of 

violation and other detective. 

16- This knowledge and what are before it is a duty so that the interpreter does not fall into 

saying what has been transcribed or occurred in the closed understanding of ignorance due to 

the descending of the verse. Their profits from Adam to the sights of Judgment Day - it is true 

that the stories will be seen. 

17- Ibn Ashour said in the introduction to his interpretation: Jurisprudence did not count from 

the subject of the science of interpretation as did Al-Suyuti; Because the understanding of the 

Qur’an is not dependent on questions of jurisprudence, the science of jurisprudence lags behind 

interpretation and a branch of it, but the interpreter needs issues of jurisprudence when intending 

to expand its interpretation. (See: The Explanation of Editing and Enlightenment, Part 1, p. 26). 

18- This is because the interpreter has to take the best approach or method of interpreting the 

Qur’an as I mentioned earlier, which is the interpretation of the Qur’an in the Qur’an, then in 
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Sunnah and so on. The narratives that are narrated from the Prophet, may God’s prayers and 

peace be upon him, and his companions, and his companions that interpret the verses are not 

considered another science about the interpretation, but rather it is a well-known interpretation 

from them. Companions on this because that is an explanation. (The interpretation of liberation 

and enlightenment, Part 1, p. 27). 

19- A questioner may ask: How is the science of talent stipulated, which is a way that cannot be 

learned or obtained? Al-Suyuti says: Perhaps you draw the science of talent and say this is 

something that is not in the ability of man and not as I thought of the problem and the way in 

achieving it. Committing the causes that cause it to work and asceticism. (See: Perfection in the 

Sciences of the Qur'an, Vol. 2, pp. 477-479). 

20- See: Al-Sahbi, in Fiqh of Language, pp. 32-33. 

21- See at: The dawn planet as it graduates from the grammatical origins of jurisprudential 

branches (T: Awwad) Author Abdul Rahim bin Al-Hassan Al-Asnawi Investigator: Muhammad 

Hassan Awwad Publisher: Dar Ammar - Amman Publication year: 1405 - 1985 Edition number: 

1, p / 10 And see: The effect of grammatical and linguistic significance on eliciting judgments 

from the legislative verses of the Qur’an by Abd al-Qadir Abd al-Rahman al-Saadi: The Iraqi 

Republic, Ministry of Endowments and Religious Affairs, 1986, p / 39. 

22- See: Al-Sahbi by Ibn Faris: 49, and looks at: the likes and isotopes in the rules and branches 

of Shafi’i jurisprudence of Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti Abu al-Fadl, 

publisher: Dar al-Kitab al-Alami, Publishing Year: 1403 - 1983 Edition number: 1, p .: 94 , And 

Al-Mizhar in Language Sciences and its Types by Jalaluddin Al-Suyuti, Investigator: 

Muhammad Jad Al-Mawla - Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim - Ali Muhammad Al-Bajawi, 

Publisher: Al-Maqtara Al-Asria, p. 

23- Seen: Al-Asri Al-Aswari: 10-11. 

24- Consider: The importance of grammar in understanding the legal text: 41. 

25- See approvals 2 / 64.3 / 391. 

26- For more: see the ten sources noted above. 

27- See: The Origins of Al-Sarkhasi, Dar Al-Kitab Al-Alami, Beirut Lebanon, first edition 1414 

AH - 1993 AD (2 / 200-332, 333), Report and Editorial in Fundamentals, Ibn Amir Al-Hajj, Dar 

Al-Fikr - Beirut, 1417 AH - 1996 AD 2/319). 

28- See at: The surrounding sea, Abu Hayyan Al-Andalusi 2/214, study and investigation: Dr. 

Zakaria Abdel-Mawgoud and Dr. Ahmed Al-Najouli Al-Gamal, House of Scientific Books, 

Beirut. 

29- See the book / Sibawayh: 4/2177. Investigation: Abd al-Salam Muhammad Harun, publisher 

al-Khanji. 

30- The interpretation of Ibn Attiya, the brief editor, considers the interpretation of the book, 

the dear, by Ibn Atiyah, investigating the traveler al-Faruq and others - Ministry of Awqaf Press 

- Qatar - Second Edition - 2007 (1/110). 

31- The Arabic Language and its Role in Legislative and Judicial Lawyer Lawyer Mr. Fahad 

Abu Al-Othm, The Hashemite Kingdom of Jordan - Working Paper presented (for the 25th 

Conference of Judicial Institutions Directors and Heads of Judicial Frameworks Administrations 

in the Arab Countries) 20-22 March 2017 AD Prepared by: Dr. Khalifa Bin Yahya Bin Saeed 

Al Jabri (Lecturer at the Institute) Higher Institute of the Judiciary - Sultanate of Oman. 
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 المصادر 
الحسية احمد بة فارس دار الكتب العلمية    نغها البيرنجر: العاحبي في فقه اللغة العربية وغسائلها ومنة العرب في   -1

 (،ه 392 ت:ألبي الفتح ع مان بة جني الموصلي ) والخعائص،، 50 ص: 1997الطبعة االولر  -لبنان  - بيروت
 .246-3/245: 4ط  للكتاب،الهيئة المعر ة العاغة 

 .50العاحبي البة فارس : رنجر: -2
 1406أصو  التفسير و واعده، تألي : االد عبد الرحمة الع : أصو  التفسير و واعده الناشر: دار النفائس منة النشر:   -3
 .(138)ص:  2ر م الطبعة:  1986 –
: يعقوب الناشرأمباب الخطأ في التفسير، عنوان الكتاب: أمباب الخطأ في التفسير درامة تأصيلية طاهر غحمود غحمد   -4

 (. 2/988ص ) – 1الطبعة:  1425دار ابة الهواي منة النشر: 
حقق: غر ز الدرامات اإلتقان في علوم القردن طبعة األو اف السعودية جن  الدرة عبد الرحمة بة أبي تكر السيوطي الم -5

 .(4/213) القردتية ص
تيمية ا تضاء العراط المستقيم لمخالفة أصحاب الهحيم )ت: العقل( )ط. الرشد( الم لف: أحمد بة عبد الحليم بة  -6

 (.450-1/449العقل ): تاصر بة عبد الكر م المحقق
أبو عبيدة  تحقيق: (،ه 790 ت: بة غومر بة غحمد اللخمي الغرتاطي الشاطبي غشهور( إلبراهيمالموافقات )ت:  -7

 .(2/102م، ص ) 1997ه /  1417 عفان،غشهور بة حسة د  ملمان دار ابة 
 .(1/18ص ) التحر ر والتنو ر غحمد الطاهر بة عاشور الناشر: الدار التوتسية للنشر، تفسير -8
 (.5/52الموافقات ) -9

ر م  2002 - 1422منة النشر:  ر ابة الهواي الناشر: دا : غساعد الطيارالكر م، الم لفالتفسير اللغوي للقردن  -10
 (.50: )، ص1الطبعة: 

الهاغع ألحكام القردن )تفسير القرطبي( )ت: التر ي( غحمد بة أحمد األتعاري القرطبي أبو عبد هللا المحقق: عبد هللا  -11
 .(1/34) / ص 1ر م الطبعة:  2006 - 1427: غ مسة الرمالة منة النشر: الترك الناشربة عبد المحسة 

بدائع الفوائد )ط. غهمع الفقه( غحمد بة أبي تكر بة أروب ابة قيم الهوا ة أبو عبد هللا المحقق: علي بة غحمد العمران  -12
 .(28-27/ 3) جدة ص –الناشر: غهمع الفقه اإلمنغي 

أغا ااتنف  د تأتي القراءة العحيحة تمعنر دار وبحكم دار فيهب علر المفسر أن يعرف ااتنف غ ل تل  القراءات،   -13
القراءات التي ال أ ر له في غعنر اآلية  ااتنفها في األداء فن يهب علر المفسر أن يعرفه، أغا القراءات غير العحيحة أو 

 أتها تعتبر أابار اآلحاد فتفيد  ما تفيد. وهللا أعلم. الشاةة فن يشترط غعرتها  وميلة لتفسير القردن، وغاية األغر
أو علم الكنم غما يساعد العقل للوصو  غلر غعرفة غا يهب وغا يستحيل وغا يهوا في حق هللا   و قعد ته علم التوحيد -14

و ذا في حق الرمل عليهم العنة والسنم رنفع هذا للمفسر عندغا يفسر اآليات المتعلقة تعفات هللا و عص الرمل وتحوهما، 
غقدغتية وتتيهة، فقد  ان في علوم القردن فعل أو تاب في  وربما يفيد المفسر أيضا غعرفة طر قة تر يب األدلة العقلية غة
 .جد  القردن، وان  ان بينه وبية جد  المتكلمية فرق. وهللا أعلم

هذا غما يحتاجه المفسر عندغا رواجه ديات األحكام الشرقية حتر يستطيع أن يستنبط أحكاغا فرقية، و ذا رنفعه هذا  -15
 كنم علر المعاتي غ ل غفهوم الموافقة وغفهوم المخالفة وغير ةل  غة المباحث. العلم لما فيه غة الكنم عة دالالت ال

هذا العلم وغا  بله واجب حتر ال يقع المفسر في القو  تما  د تسخ أو و ع في اتغنق الفهم للههل تسبب تزو  اآلية،  -16
خ والمنسوخ، و ذل  غعرفة  عص القردن أي و د ة ر العلماء فوائد غعرفة أمباب النزو  وأ وا  األئمة في وجوب غعرفة النام

 غن صّح أن يعتبر  ععا موف تقع.–تار خ األغم الساتقة غع أتبيائهم غة لدن أدم غلر غشاهد روم القياغة 
ولم يعّد الفقه غة غادة علم التفسير  ما فعل السيوطي؛ لعدم تو ف فهم القردن علر  تفسيره: و  ابة عاشور في غقدغة   -17

غسائل الفقه، فان علم الفقه غتأار عة التفسير، وفرع عنه، واتما يحتاج المفسر غلر غسائل الفقه عند  عد التومع في تفسيره. 
 .(26، ص 1تفسير التحر ر والتنو ر، ج  )اتجر:

أن رنهج المنهج أو الطر ق األحسة في تفسير القردن  ما مبق أن ة رت، وهو تفسير القردن  هذا ألن المفسر عليه -18
وصحابته التي تفسر اآليات ال تعتبر علما دار عة التفسير، بل هو  ملسو هيلع هللا ىلصتالقردن،  م تالّسنة وهكذا. واآل ار المرو ة عة النبي 
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في تفسير ديات  اد علم التفسير اآل ار المرو ة عة النبي ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أته ال يعد غة امتمد عاشور:تفسير غأ ور عنهم، يقو  ابة 
 .(27ص  ،1وال غا رروى عة العحاتة في ةل  ألن ةل  غة التفسير. )تفسير التحر ر والتنو ر، ج 

ولعل  تستشكل علم   السيوطي: د يسأ  مائل  ي  اشترط علم الموهبة، وهي علم ال مبيل غلر تعّلمه وتحعيله؟ يقو    -19
و  هذا شيء ليس في  درة اإلتسان وليس  ما ظننل غة اإلشكا  والطر ق في تحعيله غرتكاب األمباب الموجبة الموهبة وتق

 .(479 – 477ص  ،2له غة العمل والزهد. )رنجر: اإلتقان في علوم القردن، ج 
 .33-32اللغة صالعاحبي في فقه  رنجر: -20
فروع الفقهية )ت: عواد( الم لف عبد الرحيم بة الحسة رنجر: الكو ب الدري فيما رتخرج علر األصو  النحو ة غة ال -21

 10/  ، ص1ر م الطبعة:  1985 - 1405عمان منة النشر:  -األمنوي المحقق: غحمد حسة عواد الناشر: دار عمار 
دي: الهمهور ة القادر عبد الرحمة السع  التشر  ية لعبدأ ر الداللة النحو ة واللغو ة في امتنباط األحكام غة ديات القردن    و نجر:

 .39ص /  ،1986العراقية، واارة األو اف والش ون الدرنية، 
، و نجر: األشباه والنجائر في  واعد وفروع فقه الشاف ية لهن  الدرة عبد الرحمة 49العاحبي البة فارس : رنجر: -22

، 94: ، ص1م الطبعة: ر  1983 - 1403بة أبي تكر السيوطي أبو الفضل، الناشر: دار الكتاب العلمية، منة النشر: 
علي غحمد   -غحمد أبو الفضل غبراهيم    -المزهر في علوم اللغة وأتواعها لهن  الدرة السيوطي، المحقق: غحمد جاد المولر  و 

 .1/258:الععر ة، صالبهاوي، الناشر: المكتبة 
 .11-10رنجر: الكو ب الدري لألمنوي: -23
 .41اهمية علم النحو في فهم النص الشرعي : رنجر: -24
 .2/64،3/391نجر الموافقات ر -25
 للمز د: تنجر المعادر العشرة التي دوتل اعنه. -26
(، 333،  332  -200/  2)م    1993  -  هر  1414السراسي، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، ط أولر    رنجر: أصو  -27

 (.319/ 2)م 1996 –هر 1417بيروت، منة  - التقر ر والتحر ر في علم األصو ، ابة أغير الحاج، دار الفكر
ا ر ا عبد الموجود، ود أحمد النهولي الهمل،  .د ، درامة وتحقيق:2/214رنجر: البحر المحيط، أبو حيان االتدلسي  -28

 .دار الكتب العلمية بيروت
 الخاتهي. هارون، الناشرتحقيق: عبد السنم غحمد  .217 / 4ميبو ه:  / رنجر الكتاب -29
غطبعة   –الرحالة الفاروق واارون    عطية تحقيق  العز ز البةير الكتاب  رنجر تفسير ابة عطية المحرر الوجيز في تفس -30

 (.1/110) 2007 - الطبعة ال اتية – طر  –واارة االو اف 
ور ة عمل غقدغة   -  اللغة العربية ودورها في التشر ع والقضاء المحاغي األمتاة فهد أبو الع م المملكة األردتية الهاشمية -31

غارس  22 - 20مدرري المعاهد القضائية ورؤماء غدارات األطر القضائية في الدو  العربية( )للم تمر الخاغس والعشر ة ل
 .عخمان ملطنة -للقضاء المعهد العالي  تالمعهد( الهابري )غحاضراليفة بة يحير بة معيد  د. غعداد:م 2017
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