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اللغة يه أداة تدافع ومن املعروف أن  

عن لك أنشطة اإلنسان وال يستطيع أن يتخلص 
بسبب  جدا مهم تعليم اللغةذللك، من اللغة. 

إّن  كونها لغة االتصال ولغة العلوم واملعرفة. 
اللّغة العربّية من أبرز اللّغات ىلع اإلطالق 

وأكرثها جزالًة يف األلفاظ وقُدرًة ىلع استيعاب 
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، الكتاب الكريم لغة القرآناللغة العربية يه 
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Abstract: 

 

This study is aims to know the role of Arabic competence in ushul fiqh teaching and learning of 

students of sharia faculty in Pekalongan State Islamic Institution. This qualitative research uses 

descriptive method. Ushul fiqh is one of the compulsory subjects for students of sharia faculty. The 

students' ability in Arabic has an important role in understanding ushul fiqh cases that is islamic 

proposition used in deciding laws. This islamic proposition is based on Koran and Hadith. To 

understand this islamic proposition, they need Arabic. Beside that, lots of terminologies in ushul 

fiqh take source from arabic laguage. Sharia faculty’s students learn the language in Intensive 
Arabic class in the 1st year of their study in Pekalongan State Islamic institute.   
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Abstrak: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kemampuan bahasa Arab dalam pembelajaran 

ushul fiqh mahasiswa fakultas syari’ah IAIN Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Mata 

kuliah ushul fiqh merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa fakultas 

syari’ah. Kemampuan berbahasa Arab mahasiswa sangat berperan penting dalam memahami 

objek ushul fiqh yaitu dalil-dalil syar’i yang digunakan untuk menetapkan hukum. Dalil-dalil 

tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Untuk memahami dalil-dalil tersebut, maka 

dibutuhkan kemampuan bahasa Arab. Selain itu, banyak istilah-istilah ushul fiqh yang berasal dari 

bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arab diperoleh dari mata kuliah Program Pembelajaran 

Bahasa Arab Intensif (PPBAI) yang dipelajari di dua semester awal mereka belajar di IAIN 

Pekalongan. Di semester 1 mereka dibekali dengan materi bahasa Arab dasar dan di semester 2 

materi bahasa Arab dengan tema-tema yang berhubungan dengan fakultas syari’ah. 
 

Kata Kunci: kemampuan bahasa Arab, pembelajaran Ushul Fiqh 
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همية كبرية بالنسبة للمسلمني يف أاللغة هلا 
وغريها. أصبحت اللغة العالم، سواء العربية 

العربية وسيلة للتعليم وابلحوث للمسلمني. يف 
إندونيسيا، تستخدم اللغة العربية ىلع نطاق 

ن. للغة وواسع، ألن اغبلية ساكنهم مسلم
العربية ماكن رشيف يف املجتمع اإلندونييس 

ن آالقر ن اللغة العربية لغةإ 1لكونها لغة دينية.
مية لكها، فال سالالكريم يه واعء العلوم اإل

ال وهلا يف عنقه منة، فمنها ينطلق إيوجد علم 
صوهل ونظرياته ومناهجه، وىلع أ بىنتلفاظها بأو
ن اكن إلحاته، وطساسها يضع مفاهيمه ومصأ

نفسهم قد استفادوا من بعض العلوم أاللغويون 
خرى خاصة ىلع مستوى األ  سالميةاإل

 2.املناهج
حدى مواد إمادة أصول الفقه يه 

اتلعليم اليت جيب لطالب اجلامعة اإلسالمية 
دلة هو األفها. أما موضوع هذه املادة وأن يتعلم

حاكم الرشعية اللكية من حيث يثبت بها من األ
حاكم الرشعية من حيث ثبوتها اللكية، واأل

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode 

Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm. 1. 

2
 علوم احلديث مصطلحه، صبيح الصالح 

طبعة دار العلم )دون ماكن: 15، ط:عرض ودراسة
، لسيويطاوانظر كذلك   ،322-321، (1984 ،للماليني

 )دون ماكن:  1ج : ،نواعهاأاملزهر يف علوم اللغة و
 . 138 (،دون تاريخ: طبعة دار الفكر

من  تصدرحاكم دلة واألوهذه األ 3دلة،باأل
حاديث الرسول صىل اهلل عليه أالقران الكريم و

نزهل اهلل سبحانه أن القران الكريم أوسلم، و
وتعاىل بلسان عريب مبني يقول عز وجل: 

 4، )تلكون من املنذرين بلسان عريب مبني(
يضا نطق الرسول مرشاع عن أوبهذا اللسان 

ذللك، فمعرفة اللغة العربية  .طريق السنة
، ال سيما إذا تصبح مهما دلاريس أصول الفقه

العربية  تستخدم يف تعليمها كتب باللغة
 أما داريس .كنهاية السول وأصول الفقه امليرس

هم طالب لكية الرشيعة يف فأصول الفقه هنا 
 اجلامعة بكالوجنان اإلسالمية احلكومية. 

لغة لكونها  تظهر أهمية اللغة العربية
أيضا لغة دين القرآن الكريم واألحاديث. ويه 

، لغة االاحاد بني ابلالد املسلمنياالسالم و
ألمم املتحدة. ويه  ية )واالسالم( ولغة االعرب

.للتعليم والبحوث للمسلمنيأصبحت وسيلة 
5 

ذا حمبب عبد الوهاب يف دراستها عن أكد ه
دور اللغة العربية يف تنمية العلوم واثلقافة 

  Peran bahasa Arab dalam) اإلسالمية

                                                           

3
ج  ،صول الفقه االساليمأ ،وهبة الزحييل  

 5(، م 1986ه/  1406 ،: االلوى)دون ماكن1:
4
 195-194سورة الشعراء ، اية  

5
 Ade Dedi Rohayana, “Tārīkh Dukhūl al 

lugah al ‘Arabiyyah wa intisyāruhā fī Indonesia”, 
Alsinatuna, Vol. I, No. 2 (Juni 2016): 109 
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Pengembangan Ilmu dan Peradaban Islam).6 
أن دور اللغة العربية لكغة  يهفأما نتاجئها 

ادلين ولغة االاحاد بني بالد العربية 
)واالسالم(، ولغة األمم املتحدة، مهم ليس يف 
تنمية ادلراسة اإلسالمية فقط، ولكن يف تنمية 

 العلوم واثلقافة أيضا. 
ادلراسة األخرى اليت تناسب بهذه 
ادلراسة يه دراسة مفتاح واجنسادانورجيا عن 

عربية يف فهم الرتبية اإلسالمية دور اللغة ال
 Peran Bahasa) بمدخل الفكر املعرفة أو ايلقني

Arab dalam Memahami Pendidikan Agama 

Islam dengan Pendekatan Berfikir Knowledge 

Or Certainty) يه أن أثر اللغة ف. أما نتاجئها
 العربية بمدخل الفكر املعرفة أو ايلقني ىلع

 7يف املائة. 61،7ة اإلسالمية يه فهم مواد الرتبي
اذلي كتبه فرامرز نتائج ابلحث دلت و

عن "أثر وحسن أكربي آذر رشبياين  مريزاىي
أن تعليم  اللغة العربية يف فهم الفقه اإلساليم

اللغة العربية لطالب فرع الرشيعة والفقه 
اإلساليم باجلامعات اإليرانية وانلاطقني بغري 
اللغة العربية حيتاج إىل نص تعلييم مبين ىلع 

للجملة العربية واختيار ما هو ابلنية األساسية 
أكرث استعماال من اجلمل يف انلصوص الفقهية. 

                                                           
6
 Muhbib Abdul Wahab, “Peran bahasa Arab 

dalam Pengembangan Ilmu dan Peradaban Islam”, 
Arabiyat, Vol. I, No. 1 (Juni 2014): 1-18 

7
 Miftah Wangsadanurejo, “Peran Bahasa 

Arab dalam Memahami Pendidikan Agama Islam 

dengan Pendekatan Berfikir Knowledge Or Certainty”, 
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1 (Mei 2017): 36 

يث وما يتعلق بها من احلذف والضمائر ح
يمكن الطالب أن يأخذ ناصية اللغة العربية 
لفهم هذه انلصوص واكتساب مهارة استخراج 

   8األحاكم الفقهية من انلصوص الفقهية.
 وهذه ادلراسة تريد أن تكشف دور

كفاءة طالب لكية الرشيعة جامعة بكالوجنان 
اللغة العربية يف تعليم  اإلسالمية احلكومية ىلع

أصول الفقه يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
لغة وهذه ادلراسة تؤكد ماكن ال بكالوجنان. 

اعتمد  العربية بأنها لغة العلوم و املعرفة.
يف أسلوب دراسته ىلع املنهج الوصيف  احثابل

 . بالرجوع إىل أصح املصادر واملراجع
 

 أصول الفقة علم
أصول الفقه عّرف األصويّلون 

طلق عليه املعىن اإلضايّف، 
ُ
باعتبارين؛ األول أ

.واثلاين املعىن اللقبّ 
أصول الفقه  معىن 9

لفظ ُمرّكب من لكمتني: أصول،  هواإلضايف 
عّرف األصويلون علم أصول الفقه . ووفقه

                                                           

8
وحسن أكربي آذر رشبياين،  اىيفرامرز مريز  

آفاق "أثر اللغة العربية يف فهم الفقه اإلساليم"، 
العدد األول، الربيع والصيف احلضارة اإلسالمية، 

 98-85ه(:  1434)
9
عبد الرحيم بن احلسن بن يلع اإلسنوي،   

 الطبعة األوىل ،السول رشح منهاج الوصول نهاية
 12-7(، 1999، بريوت: دار الكتب العلمية)
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بمعناه اللقّب، أي باعتباره اسماً لعلٍم خمصوص، 
معرفة أصول الفقه هو ( 1) بتعريفني، هما:

دالئل الفقه إمجااًل، وكيفّية االستفادة منها، 
علم أصول الفقه هو: ( 2) .وحال املستفيد

العلم بالقواعد اليت يتوّصل بها إىل استنباط 
األحاكم الرشعّية العملّية من أدتّلها 

 10.اتلفصيلّية
اختلف علماء األصول يف احديد 
املوضواعت اليت يتناوهلا علم أصول الفقه ىلع 

  11عة أقوال:أرب
يرى أصحاب القول األول أّن موضوع علم  .1

أصول الفقه هو األحاكم الرشعّية من حيث 
ثبوت األدلّة، واملقصود باألحاكم الرشعّية 
األحاكم اتللكيفّية، ويه الوجوب، وانلدب، 
واحلرمة، والكراهية، واإلباحة، واألحاكم 
الوضعّية اليت تتكّون من السبب، والرشط، 

 لصحة والفساد.واملانع، وا
يرى أصحاب القول اثلاين أن موضوع علم  .2

صول الفقه هو األدلة واألحاكم الرشعّية؛ أ

                                                           

10
الفتح املبني يف طبقات مصطىف املرايغ،   

(، 2007)القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، األصويلني
11-14 

11
الوجزي يف أصول حممد مصطىف الزحييل،   

خلري دمشق: دار ا) الطبعة اثلانية ،الفقه اإلساليم
 29(، 2006، للطباعة والنرش واتلوزيع

فاألدلة من حيث إنّها تثبت باألحاكم، 
 واألحاكم من حيث ثبوتها باألدلة. 

ذهب أصحاب الرأي اثلالث إىل القول بأن  .3
صول الفقه هو األدلّة أموضوع علم 

 واالجتهاد والرتجيح. 
يرى أصحاب القول الرابع أن موضوع علم  .4

صول الفقه هو األدلة اللكّية من حيث إنه أ
يَثبت بها حكم لُُكّ، فاكنت األدلة يه 

 .الوسيلة الُمؤّدية إىل معرفة األحاكم الرشعّية
يه كما فأما أهمية علم أصول الفقه 

 يل:ت
أنه العلم اذلي يمد املجتهدين بالقواعد  .1

 ىلع االجتهادوالضوابط اليت تعينهم 

أنه يساعد ىلع استنباط األحاكم الرشعية  .2
 يعين كيفية االستنباط وطرق االستنباط

أنه فيه توضيح منهج لك إمام من األئمة،  .3
وفائدة معرفة هذا األمر هو اتلماس 
األغدار للمخالف، ألنه يبين فتواه ىلع 

 قاعدة أصويلة

أنه رىب يف طالب العلم امللكة الفقهية يف  .4
 الستداللانلظر وا

بدراسة علم أصول الفقه تتبني عظمة هذه  .5
الرشيعة، ألنها قامت ىلع قواعد وأسس 

 متينة خبالف املذاهب ابلاطلة.
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 اللغة العربية
اللغة العربية يه إحدى اللغات 
السامية وأكرث اللغات انتشاراً يف العالم، 
وإحدى اللغات الرئيسية الست يف منظمة 
األمم املتحدة، و لغة مقدسة عند املسلمني 
ألنها لغة القرآن وال تتم الصالة دلى املسلمني 
إال بإتقان معظم لكماتها، حيث يتحدث بها 

العالم، وأيضاً  مليون نسمة حول 422أكرث من 
تستخدم يف كثري من الشعائر الرئيسية يف 
الكنائس املسيحية يف الوطن العريب. حيث 
استخدمت اللغة العربية يف العصور يف الكثري 
من الكتبابات ادلينية ايلهودية، وعندما جاء 
اإلسالم ارتفعت من ماكنة اللغة العربية بشلٍك 

م كبرٍي خاصة يف ادلول اليت اكنت احت حك
املسلمني، فاكنت اللغة العربية لغة األدب 
والعلم والسياسة لقرون طويلة، واكن للغة 
العربية أثر كبري يف اللغات األخرى يف العالم، 
فأثرت يف اللغات يف العالم اإلساليم؛ مثل اللغة 
الرتكية، والفارسية، واملالزيية، والكردية، 
 واألبلانية، واألندونيسية وكذلك أثرت يف بعض

اللغات األوروبية، مثل؛ اإلسبانية، والربتغايلة، 
واملالطية والصقلية، وتدرس اللغة العربية يف 

كثري من ابلدلان الواقعة جبانب الوطن العريب، 
 12.مثل ادلول اإلسالمية واإلفريقية

فروع اللغة العربّية األساسية عددها 
ويه عبارة عن سبعة علوم . فروع ةسبع

 أما هذه الفروع فيه .متصلة ببعضها ابلعض

علم انلحو  (،علم الرصف )املزيان الرصيف:
علم اإلمالء  (،القواعدو )اإلعراب وابلناء

علم (، )علم الرسم: الرسم الصحيح لللكمة
 ،علم عالمات الرتقيم )الفاصلة، اإلنشاء
 ،علم ابلالغة )علم ابليان، وغريها ،انلقطة

العريب علم األدب ، علم ابلديع ،علم املعاين
 (.)انلرث والشعر

 

تعليم اللغة العربية يف لكية الرشيعة جامعة 
 بكالوجنان اإلسالمية احلكومية

إن اللغة العربية تُعّد من أهم األمور 
اليت تهتم بها اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
بكالوجنان، حيث أنشأت اجلامعة برنامج 

م. يقوم  2012تعليم اللغة العربية املكثف اعم 
الربنامج بتعليم اللغة العربية لطلبة  هذا

                                                           

12
 5 "،مفهوم اللغة العربية"شهرية دعدوع،  

 /http://mawdoo3.com 2016أبريل 
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اجلامعة ملدة سنة اكملة هلدف ترقية الكفاءة 
  13اللغوية دلى الطلبة.

درس لك طالب لكية الرشيعة يف السنة 
األوىل من دراستها يف اجلامعة اإلسالمية 

اللغة العربية برنامج احلكومية بكالوجنان 
. يف املستوى األول درس الطالب ثفاملك

مهارة االستماع والالكم يف الكتاب لسان 
درس الطالب  املستوى اثلاين. ويف 1اجلامعة 

ىلع اذلي حيتوى  2كتاب لسان اجلامعة 
املوضواعت املتنوعة خمصصة للكية الرشيعة. 

ويه الطهارة  عن الرشيعة وضواعم 12فيها 
والصوم  وصالة اجلمعة والصالة وصالة اجلماعة

واحلج وابليع والربا واملرياث اإلساليم والوصية 
 واهلبة والقضاء والسياسة الرشعية. 

 
 العربية  حاجة علم أصول الفقه إىل اللغة

احتاج علم أصول الفقه إىل اللغة 
صول الفقه أن موضوع علم أذا علمنا إ العربية
دلة الرشعية اللكية من حيث يثبت بها هو األ

حاكم الرشعية من اللكية، واألحاكم من األ
حاكم دلة واألوهذه األ 14،دلةحيث ثبوتها باأل

                                                           

13
لسان اجلامعة يف جلنة اتلأيلف، مقدمة  

)بكالوجنان: اجلامعة اإلسالمية العربية السهلة
 احلكومية بكالوجنان(، أ

14
 5، صول الفقهأ ،وهبة الزحييل 

ن آساسني هما: القرأصلني أنما مدارها ىلع ي
حاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم، أالكريم و

وبدون معرفة اللغة العربية واالملام بقواعدها 
واالحاطة بأسايلب العرب يف الكمها، ال يمكن 

معاين القرآن الكريم والسنة اتلوصل إىل معرفة 
انلبوية معرفة اكملة، فضال عن الوقوف ىلع 
دالالت األلفاظ ومقاصدها واستنباط األحاكم 

 .منها
ن اكن ذلك ممكنا يف حق جيل إو 

الصحابة ريض اهلل عنهم ومن اعرص اتلزنيل، 
ن ىلع آحبكم تمكنهم من العربية ونزول القر

لسانها وعدم حاجتهم إىل قواعد ضابطة 
الالكم كما سيظهر فيما يعتمدون عليها لفهم 

مع اإلمام  حممد بن إدريس الشافيع  ةبعد، بداي
املطلب ومع من جاء بعده ممن اهتم بعلم أصول 

ن هذا العلم باعتباره قواعد أالفقه، غري 
ونظريات وكيفية استنباط األحاكم من األدلة 

 م، نشأ يف عرص الصحابة ريض اهللبوجه اع
ن من إعنهم حيث اكن مصاحبا للفقه، ف

صدر للفتيا والقضاء بني تمن اكن يالصحابة 
ويلع ، وابن مسعود ،كعمر بن اخلطاب انلاس

وغريهم، واكنوا ىلع دراية تامة ، بن أيب طالب
ن آبقواعد اللغة العربية اليت نزل بها القر

الكريم، وبأسباب الزنول وانلاسخ واملنسوخ 
واملطلق واملقيد والعام، واخلاص وسائر املباحث 
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اليت تكفل ببيانها علم أصول الفقه فيما 
تتوقف بأنها رشوط املجتهد وأكد ذلك   15بعد،

ىلع ثالثة أشياء: اتلأيلف يف العلوم اليت 
يتهذب بها اذلهن اكلعربية وأصول الفقه وما 

ه من العلوم العقلية يف صيانة اذلهن حيتاج إيل
عن اخلطأ، حبيث تصري هذه العلوم ملكة 

ذ ذاك يثق بفهمه دلالالت األلفاظ إالشخص ف
من حيث يه، واحريره تصحيح األدلة من 

يله من العربية وأصول إفاسدها، واذلي نشري 
علم به منا من غري أالفقه اكنت الصحابة 

بعض فهمهم ن يصل إىل أتعلم، واغية املتعلم 
لكنت ما جاء بعد  16وقد خيطئ أو يصيب

جيل الصحابة ريض اهلل عنهم اكن أحوج اىل 
هذه القواعد والضوابط، سواء منها ما تعلق 

و غريها أو يعلم أصول الفقه أبالعربية نفسها 
 .من العلوم اإلسالمية األخرى

ومن ثم استمدت العربية رشفها  
 :رسابن فاوقدسيتها من انتسابها للويح، يقول 

ملا خص جل ثناؤه اللسان العريب بابليان علم 
ن سائر اللغات قارصة عنه وواقفة أ

                                                           

15
يف رشح  االبهاج ادلين السبيك،تيق  

بريوت: دار الكتب ) 1ج: ، لطبعة االوىلا ،املنهاج
 8(، م 1984ه/ 1404العلمية، 

16
 نفس املرجع 

17دونه.
قال: الكم العرب  كرم اهلل وجهه يلعو 

اكملزيان اذلي يعرف به الزيادة وانلقصان، وهو 
رق من اهلواء، فان فرسته أأعذب من املاء و

بذاته استصعب، وان فرسته بغري معناه 
فالعرب أشجار والكمهم ثمار، يثمرون استحال، 

ىل عملهم إتنون، يقولون ووانلاس جي
 18.يصريون
ن معرفة فضل العربية وقيمتها اكن إو

نزهل أمرتبطا بفهم فضل القران الكريم اذلي 
اهلل تعاىل بلسان عريب، وكذا معرفة الكم 

ابن  يلبهم يف اتلعبري، يقولاسأالعرب وخمتلف 
ن من كرث نظره آلقرنما يعرف فضل اإو :قتيبة

هب العرب وافتنانها واتساع علمه، وفهم مذا
فتعلم العربية وإتقانها يبىق  19،يف األسايلب

أمرا ال حميد عنه لفهم القران الكريم والسنة 
حد أانلبوية، فاتلوسع يف معرفة اللسان هو 

الراكئز الرئيسة لفهم مجله واستنباط أحاكمه، 
وكذلك اكن هذا اللسان بالنسبة للعلوم 

                                                           

17
الصاحب  يف فقه اللغة وسنن ابن فارس،  

: دار احياء الكتب العربية ، دون )دم العرب والكمها
 16 سنة(،

يف اللكمات اإلسالمية  الزينة الرازي، 18
مركز ادلراسات وابلحوث  القاهرة:) 1ج: العربية،
 61(، م1957 ايلمىن،

19
، الطبعة نآويل مشلك القرأتابن قتيبة،  

 12(، م1981: مكتبة املدينة املنورة ،  )مدينةاثلاثلة 
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اإلسالمية األخرى، إذ أنها نمت مع نمو شجرة 
ن آاإلسالم املباركة، وقامت ىلع أساس القر

ن مجيع العلوم أالكريم والسنة انلبوية املطهرة و
اليت نقلت فيما بعد إنما اكنت بباعث ديين، 

 صيل اإلسالم:أخدمة إىل هدف مجيعها ويه ت
واحلفاظ  ن الكريم والسنة املطهرةآالقر

وهذه العلوم لكها قائمة ىلع العربية  20عليها،
ذلك أنهم ال  الزخمرشي: واتلضلع فيها، يقول

جيدون علما من العلوم اإلسالمية فقهها 
خبارها إال وافتقاره إوعليم تفسريها و والكمها،

 21يدفع ومكشوف ال يتقنع.إىل العربية بني ال 
ذللك اكن لك مشتغل بهذه العلوم اليت تدور 

ن الكريم والسنة انلبوية املطهرة آيف فلك القر
كما أحوج مايكون إىل تعلم اللغة العربية، 

إن العلم بلغة العرب واجب  ل ابن فارس:قا
 ن والسنة.آىلع لك متعلق من العلم بالقر

22 
يف  ن سبب اخلطأأولقد قرر اللغويون 

الرشعية وعدم إدراك معاين الويح إنما يرجع 
إىل ضعف االهتمام باللغة العربية والقصور 

ن أوذلك  :ابن جين تها، يقولعن امتالك ناصي
                                                           

20
االساليم يف اجلرح املنهج ، فاروق محادة  
ه/ 1409املعرفة، دار نرش  :)دم الطبعة اثلانية، واتلعديل

 25(، م1989
21
 1ج:، يف علم العربية املفصل ،لزخمرشيا 

 .8(، 2004)دمشق: دار عمار، 
22

 50،الصاحب ابن فارس،  

هل الرشيعة عن القصد فيها أكرث من ضل من أ
يلها، فانما استهواه إعن الطريقة املثىل  وحاد

واستخلف حلمه ضعفه يف هذه اللغة الكريمة 
فاذلي ال يعرف اللغة ال يستطيع  23الرشيفة

ن آاستخراج االحاكم واستنباطها من القر
 .الكريم والسنة انلبوية

ىل اللغة إحوج أصول الفقه أاكن علم 
مداد إلن عالقة اإيله، فإوقواعدها من اللغة 

مرا أضحت أ الفقه صولأو ة العربيةبني اللغ
دىن صلة أملحوظا، يقف عليه لك من هل 

قه ومصادره، حيث استفاد صول الفأبكتب 
صويل يف صياغة مناهجه ووضع ادلرس األ

فدرس  قواعده بناء ىلع اللغة وقواعدها،
ن أىل درجة إ وجه دالالتها،ألفاظ وبني األ

صول الفقه يه يف أكثريا من مباحث علم 
طبيعتها مباحث لغوية حمضة جتدها منثورة يف 

  .ثنايا كتب اللغة وانلحو وابلالغة
 

اللغة العربية يف تعليم أصول  دور كفاءة
 الفقه

 تعليم دور كفاءة اللغة العربية يفإن 
يظهر ىلع مستويات متعددة من  الفقه أصول

ابلحث األصويل، ضل فيها هذا األخري يمتاح 

                                                           

23
)مرص: اهلالل، ، 3ج ، خلصائصابن جىن، ا 

1923 ،)245. 
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من اللغة ومباحثها مضيفا عليها خصوصياته 
ففيما يتعلق باأللفاظ ودالالتها  .ومناهجه

اللة املطابقة يسىم بد صويلون عن ماتكلم األ
واتلضمني وااللزتام، فإذا اكن اللفظ يدل ىلع 

ذا دل ىلع الزمه اذلهين إو تضمنا، جزئه سىم:
فاذلي ال يدرك اللغة جيدا ال  24.الزتاما سيم:

 يستطيع الوقوف ىلع هذه ادلالالت.
صويلون يف حبوثهم مجلة ولقد ناقش األ

لفاظ من القضايا اللغوية ذات العالقة باأل
لفاظه ويه أودالالتها، فتلكموا عن اتلباين و

ذا إلفاظ املختلفة املوضوعة ملعان خمتلفة، واأل
نا جندهم يتلكمون إصويلني فتتبعنا كتب األ

عن املرتادف واملشرتك واملجمل والظاهر 
ما إفظ واملؤول، ثم تكلموا عن مدلول الل

املركب ، وقسموا و مركبأو لفظ مفرد أمعىن 
وعربوا عن ذلك  ،مر واتلماسأإىل استفهام و

25.أصويلا
 

كثري من مباحث األصول اكدلالالت 
ومن هذا . واملعاين ىه مباحث لغوية يف األصل

غة العربية لطالب العلوم ح أهمية علوم اللتتض
، فاللغة وسيلة لفهم انلصوص الرشعية الرشعية

)الكتاب والسنة( ووسيلة لالستنباط الصحيح 
إذ جاءت هذه الرشيعة بلسان . من انلصوص

                                                           

24
  204، االبهاج السبيك،  

25
 218نفس املرجع،   

العرب، قال تعاىل )إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً 
، وقال تعاىل (3( )الزخرف:لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ 

 (.103)وََهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ ُمِبنٌي()انلحل: 

لعربية وسيلة لفهم الكتاب وإذا اكنت اللغة ا
لعلوم ها واجب ىلع طالب ا، فإن تعلموالسنة

ن الوسائل هلا ألكعلم أصول الفقه ، الرشعية
إن  :، حىت قال الشاطبنفس أحاكم املقاصد

املجتهد ال يلزمه االجتهاد يف شئ من علوم 
وقال ابن  26.الوسائل إال علوم اللغة العربية

: اللغة، وانلحو، أراكنه أربعة ويه :خدلون
، ومعرفتها رضورية ىلع أهل وابليان، واألدب

لرشعية لكها من إذ مأخذ األحاكم ا الرشيعة
لَتُها من ، وَنقَ بلغة العرب الكتاب والسنة ويه

الصحابة واتلابعني عرب، ورشح مشالكتها من 
، فالبد من معرفة العلوم املتعلقة بهذا لغاتهم

 27.اللسان ملن أراد علم الرشيعة
ذكر بعُض العلماء أنَّ معرفَة متون 

لمجتهد، خمترصة يف علوِم العربية تكيف ل
وهذا القوُل غري صحيح، بل ال بد من اتلضلع 

 -يف اللغِة ملن أراد االجتهاد؛ يقول الشواكين 
: ومن جعل املقداَر املحتاج إيله يف -رمحه اهلل 

                                                           

26
، املوافقاتإبراهيم بن موىس الشاطب،   

 118 -114(، 1388)دون ماكن: دار املعرفة،  4ج.
27

)دم: دار  مقدمة ابن خدلونبن خدلون، ا 
 545الفكر، دون سنة( 
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هذه الفنوِن هو معرفة خمترص من خمترصاتِها، 
أو كتاب متوسط من املؤلفاِت املوضوعة، فيها 

ْبَعد، بل االستكثار من امل
َ
مارسِة هلا، فقد أ

واتلوسع يف االطالِع ىلع مطوالتِها مما يزيُد 
املجتهد قوًة يف ابلحث، وبرًصا يف االستخراج، 
وبصرية يف حصوِل مطلوبه، واحلاصُل أنه ال بد 
أن تثبَت هل امللكة القوية يف هذه العلوم، وإنما 
تثبت هذه امللكة بطوِل املمارسة، وكرثة 

 28.املالزمة لشيوِخ هذه الفنون
حابِة  وهذا هو ما يفهم من الكِم الصَّ
والسلف وأقوال اللغويني؛ أنه ليس املقصود من 
تعلم اللغة العربية االقتصار فقط ىلع القواعِد 
ُف وظيفتها ىلع معرفِة  األساسية اليت تتوقَّ
ضوابط الصحة واخلطأ يف الكم العرب؛ وإنما 
املقصوُد من تعلِم اللغة العربية دلارس الكتاب 

نة واملتأمل فيهما هو فهم أرسارها، والس
 ، وابلحث عن لكِّ ما يفيُد يف استنطاق انلَّصِّ
ومعرفة ما يؤديه الرتكيُب القرآين ىلع وجه 
اخلصوص؛ باعتباره أىلع ما يف العربيِة من بيان، 
 وقد نبَّه ىلع هذه اخلاصيِة الزَّجايجُّ يف كتابه

؛ حيث يقول: "فإن "اإليضاح يف علل انلحو"
ِقيل: فما الفائدُة يف تعلم انلحو؟ فاجلواُب يف 
ذلك أن يُقال: الفائدة فيه للوصوِل إىل اتللكم 

                                                           

28
إرشاد الفحول إىل احقيق احلق الشواكين،   

 370(، 1999)دم: دار الكتاب العريب، من علم األصول

بكالِم العرب ىلع احلقيقة صوابًا غري مبدل 
اذلي  -عزَّ وجلَّ -وال مغري، وتقويم كتاب اهلل 

يِن وادلنيا واملعتمد، ومعرفة أخبار  هو أصل ادلِّ
وإقامة معانيها  - عليه وسلَّمصىلَّ اهلل-انلب 

ىلع احلقيقة؛ ألنَّه ال تفهم معانيها ىلع صحٍة إال 
ويلعلم أنه  29.بتوفيِتها حقوقها من اإلعراب

بمقداِر اتلضلُِّع من علوِم العربية مع العلوم 
األخرى املرشوطة، يكون قرب املجتهد من 

 .يح للنصوصالفهِم الصح
رضنا : "وإذا فوقال الشاطب رمحه اهلل

مبتدئًا يف فهِم العربية فهو مبتدئ يف فهم 
يعة، أو متوسًطا فهو متوسٌط يف فهم  الرشَّ
الرشيعة، واملتوسط لم يبلْغ درجَة انلهاية، فإذا 
انتىه إىل الغايِة يف العربية اكن كذلك يف 
يعة، فاكن فهمه فيها حجة، كما اكن فهُم  الرشَّ
 الصحابة وغريهم من الفصحاِء اذلين فهموا

القرآن حجًة، فمن لم يبلغ شأوهم، فقد نقصه 
من فهِم الرشيعة بمقدار اتلقصري عنهم، ولك 
من قرص فهمه لم يكن حجة، وال اكن قوهل 

من هذا تتضح دور كفاءة اللغة  30.مقبوالً 
العربية يف تعليم أصول الفقه إذ أن لك طالب 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوجنان درسوا 

                                                           

29
)دم: دار  ،اإليضاح يف علل انلحوالزجايج،  
 95 (،1996انلفائس، 

30
 53، املوافقاتالشاطب،   
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. يف برنامج اللغة العربية املكثف اللغة العربية
 طالب لكية الرشيعةزوّد  يف هذا الربنامج

. هذه املفردات املفردات األساسية عن الرشيعة
تكتب يف كتاب املقرر اذلي ألفه جلنة 
اتلأيلف يف مركز تنمية اللغة يف اجلامعة 

 ىلعاإلسالمية احلكومية بكالوجنان. وحيتوى 
للكية الرشيعة. املوضواعت املتنوعة خمصصة 

ويه الطهارة والصالة وصالة اجلماعة وصالة 
اجلمعة والصوم واحلج وابليع والربا واملرياث 
اإلساليم والوصية واهلبة والقضاء والسياسة 

الطالب بعد ادلراسة يف من ويرىج  الرشعية.
هذا الربنامج أن يكون هلم كفاءة اللغة 

ه مادة أصول الفقيف فهم  احىت يسهلوالعربية 
ال سيما إذا استخدم يف تعليمها كتبا باللغة 

 العربية كنهاية السول.  
    

 اخلالصة
إّن اللّغة العربّية من أبرز اللّغات ىلع 
اإلطالق وأكرثها جزالًة يف األلفاظ وقُدرًة ىلع 

. إضافة إىل ذلك، اللغة استيعاب املعاين اجللّية
ولغة احلديث ، الكريم لغة القرآنالعربية يه 

مصدران أساسيان للترشيع الرشيف وهما 
.  بالنسبة إىل ذلك، أصبحت اللغة اإلساليم

، يف إندونيسيا .العربية لغة املسلمني يف العالم
ألن اغبلية ساكنهم هلذه اللغة ماكنا رشيفا 

أصبح تعليم هذه اللغة مهما . ذللك، املسلمني
 دلى طالب إندونيسيا ال سيما لطالب اجلامعة

 اإلسالمية احلكومية بكالوجنان.
تعلم طالب اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية بكالوجنان كفاءة اللغة العربية يف 

تكسب هذه برنامج اللغة العربية املكثف. 
جلنة اتلأيلف يف الكفاءة بالكتاب اذلي ألفه 

مركز تنمية اللغة. وهذا الكتاب حيتوى ىلع 
يات، املوضواعت املتنوعة وخمصصة جلميع اللك

 منها لكية الرشيعة. 
باإلضافة إىل دراسة اللغة العربية يف 
برنامج اللغة العربية املكثف، درس طالب 
لكية الرشيعة أصول الفقه أيضا. وهذان 

لكية  احتاج طالبالعلمان هلما عالقة. 
إىل كفاءة اللغة العربية يف تعليم  الرشيعة

أصول الفقه لفهم كتب املقررة اليت تكتب 
باللغة العربية. إضافة إىل ذلك، كفاءة اللغة 

اليت العربية مهمة أيضا لفهم األدلة الرشعية 
كفاءة اللغة  ويه موضوع علم أصول الفقه. 

يف علم صطلحات املفهم العربية حيتاج أيضا ل
 .أصول الفقه
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