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تعلموا العربية
رب العادلني، والعاقبة للمتقني، والصالة  حلمد هللا

والسالم على عبده ورسولو دمحم بن عبد هللا، وعلى آلو 
وأصحابو ومن سلك سبيلو واىتدى هبداه إىل يوم الدين.

االعتناء بلغة القرآن الكرمي من شعائر  إن ف أما بعد:
يان الواضح، الدين؛ ألهنا السبيل للنطق الصحيح، والب

والفهم السليم.
حازت العربية شرفاً عظيمًا؛ إذ نزل القرآن الكرمي و 

بلساهنا ادلبني، وقد اصطفاىا هللا سبحانو لوحيو ِمْن بني 
لغات البشر، ويف إنزال القرآن الكرمي ابللغة العربية 

َمْرتَ َبٌة رفيعة لِعْلم العربية، ووجو الداللة  أنو تعاىل أخرب 
ربياً يف سياق التمدُّح، والثناء على الكتاب أنو أنزلو ع

أبنو مبني مل يتضمن لَْبسًا، عزيٌز ال أيتيو الباطل ِمْن بني 
على شرف  يديو وال ِمْن خلفو، وذلك يدلُّ داللة ظاىرة

 اللغة اليت أُْنزل هبا.
وقد ُعِِن السلف ابلعربية، وأقبلوا على خدمتها على حنٍو 

التأليف فيها ضرٌب من شامل، وأيقنوا أن دراستها و 
(1)ضروب العبادة، يتقرَّبون بو إىل هللا  .

وَجدَّ علماء العربية من السلف، واجتهدوا إىل أن أقاموا 
صرح علٍم من العلوم اإلسالمية اليت ال َيْستغِن عنها 

أحد من طلبة العلم، وأصبحت العربية من الدين نفسو، 
ربة إىل وأصبح تعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة ق

 هللا، وعد كثري من العلماء تعلُّمها واجباً على ادلرء.
وقد وردت آاثر عديدة يف احلث على تعلمها واحلرص على 

يف كتابو أليب  -هنع هللا يضر  -طلبها، فمن ذلك ما ثبت عن عمر 
قال: )تعلموا العربية، وتفقهوا يف  -هنع هللا يضر  -موسى األشعري 

 .العربية(

أ.  ، عناية ادلسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي ( 1
(3) د. أمحد بن دمحم اخلراط، أبو بالل

فيما يتصل ابلعربية والنحو الشيء الكثري،  مر هنع هللا يضرع وقد أثر عن
وتدل بعض الرواايت على إدلامو أبساليب الّلغة ودقائقها 

التعبريية، وحرصو على سالمتها وحثو على تعّلمها، فقد روي 
عنو قولو: "تعلموا العربية: فإهنا تَثبت العقل، وتزيد يف 

 (2)ادلروءة".
ض الوالة: "أما بعد؛ فإين آمركم مبا وقال يف كتاب لو موجو لبع

أمركم بو القرآن، وأهناكم عما هناكم عنو دمحم، وآمركم ابتباع 
 الفقو والسنة والتفّهم يف العربية".

عليكم ابلتفقو يف الدين، والتفهم يف العربية،  وروى عنو قولو: "
(3)". وحسن العبارة

فعاب عليهم ]رميهم[ مر عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر بقوم يرمون نبالً 
 قوم متعلمني. فقال: حلنكم أشد عليّ فقالوا: اي أمري ادلؤمنني إان 

  (4)من سوء رميكم.
أنو كتب إىل أيب موسى األشعري: "أن ُمْر  -أيضاً  -وروي عنو 

(5)من ِقبَ َلَك بتعلم العربية، فإهنا تدل على صواب الكالم".
(6).عن ابن عمر أنو كان يضرب بنيو على اللحنو 
عن ابن شربمة قال: "ما لبس الرجال لبًسا أزين من و 

(7)العربية"
وقد روي أن أاب عمرو بن العالء كان يقول: لعلم العربية ىو 

(8)الدين بعينو، فبلغ ذلك عبد هللا بن ادلبارك فقال: صدق.
فكان يَ ُعدُّ العربية من الدين ال تنفصل عنو وال ينفصل عنها.

ل: قلت للحسن: اي أاب سعيد، وعن حيىي بن عتيق قا
يتعلم العربية يلتمس هبا حسن ادلنطق، ويقيم هبا  الرجل

(9)فقال: حسن اي ابن أخي فتعلمها. قراءتو؟

بن حممود أبو احملاسن يوسف بن أمحد  ،  نور القبس ( 2
(1/1)  هـ(673اليغموري )ادلتوىف: 

دار ابن كثري  ، ، فضائل القرآن للقاسم بن سالم ( 3
(1/349)  بريوت( -)دمشق 

 (22 ص )إيضاح الوقف واالبتداء ( 4
بكر األنباري )ادلتوىف:  ، أليب إيضاح الوقف واالبتداء ( 5

 (1/32) هـ(328
 ادلصدر السابق( 6
 (1/31، )  تداءإيضاح الوقف واالب ( 7
(1/11)معجم األدابء  ( 8
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ودخل أبو عمرو بن العآلء دار الُقطن، فرأى على 
أعدال التجار مكتوابً: ألبو فالن. فقال: ايعجبًا 

 (10)أيَ ْلَحنون ويَ ْرََبون؟!
قيل للحسن يف قوم يتعلمون العربية فقال: أحسنوا، 

(11)يتعلمون لغة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: ))واعلم أن اعتياد اللغة 

يؤثر يف العقل واخللق والدين أتثرياً قوايً بَ يِّناً، ويؤثِّر أيضاً 
ني، يف مشاهبة صدر ىذه األمة من الصحابة والتابع

 واخللق.  هبتهم تزيد العقل والدينومشا

وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرٌض 
واجب؛ فإنَّ فَ ْهَم الكتاب والسنة فرض، وال يُ ْفهم إال 

بفهم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال بو فهو 
 (12)واجب(( .

 ابللسان إن هللا دلا أنزل كتابو: »ويقول مرة أخرى 
مة بلسانو ، وجعل رسولو مبلغاً عنو الكتاب واحلكالعريب

إىل ىذا الدين متكلمني بو، ومل  العريب، وجعل السابقني
 ضبط الدين ومعرفتو إال بضبط ىذا يكن سبيل إىل

اللسان، صارت معرفتو من الدين، وأقرب إىل إقامة 
 (13) « شعائر الدين ... 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن ،َمصاِعد النَّظَِر  ( 9
 (1/281) علي بن أيب بكر البقاعي 

أبو احملاسن يوسف بن أمحد بن حممود  ،  نور القبس ( 10
(1/1)  هـ(673اليغموري )ادلتوىف: 

 (1/29)إيضاح الوقف واالبتداء ( 11
، راط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيماقتضاء الص ( 12

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن ،  لشيخ اإلسالم 
عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية احلراين احلنبلي 

(1/527)  الدمشقي )
(1/451)  ادلصدر السابق ( 13

بني و أن ويف كالم ابن تيمية ما يستدعي الوقوف، وى
اإلسالمية ارتباطاً عضوايً وثيقاً ال  اللغة العربية والعقيدة

وادلعاصرة؛  آخر يف أي من اجملتمعات القدمية مياثلو ترابط
، ولغة كتابو العزيز، ألن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولذا فإن االىتمام هبا والعناية هبا ولغة رسولو
دلقوم من مقومات العقيدة اإلسالمية  لإمنا ىو استكما

 اليت جنتمع مجيعاً على إعزازىا والدعوة إليها.
اللغة وانطالقاً من ىذا ادلفهوم؛ فإننا نعتقد أن تعلم 

مهنة تعليمية أو قضية تعليمية  العربية واالىتمام هبا ليس
هبا. و قضية عقدية، ورسالة سامية نعتزفحسب، وإمنا ى

ن يتعلم ىذه اللغة الشريفة ، وال لذا ندعو كل مسلم ا
سيما إذا وجد من يعلمها جماان.

هذا وباهلل التوفيق وصلى اهلل وسلم على 
 نبينا جممد.

 

 

 

 

: صالد عبد الرمحن حسنخد األبإعدا
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