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 - فقه اللغة -

موضوع فقه اللغة من المواضٌع الفرعٌة الشائكة فً اللغة العربٌة، وهو من صنعة 

العلماء األوائل، وجزء من إبداعهم وفصاحتهم وبالغتهم، فذكرت هذه اللفظة فً القرآن الكرٌم 

عشرٌن مرة، قال تعالى فً إحدى المواضع: "فمال هؤالء القوم ال ٌكادون ٌفقهون حدٌثاً"، وفً 

األغلب األعم كلمة الفقه تستعمل للداللة على علوم الدٌن المختلفة، ولكنها تستعمل لسائر العلوم 

  .ولكن بشرط وجود قرٌنٍة دالة

أبو الحسين أّول من استعمل هذا المصطلح فً عنوان كتاب هو  ةفقه اللغة العربٌ

ومسائلها وُسنن العرب في  الصاحبي في فقه اللغة ( فً كتابه ـه 593ت  ) ابن فارس أحمد

مقدّمته، إالّ أّن المتأّمل فً محتواه ٌجد صاحبه قد  لكنّه لم ٌعّرفه ولم ٌحّدد موضوعه فً .كالمها

حشد فٌها مسائل شتّى تنتمً إلى علوم لغوٌّة مختلفة منها أصل اللّغة العربٌّة ولهجاتها 

فً الجنس  المطابقة و وتقدٌم وتأخٌر وإضمار وفصاحتها ومعانً األدوات النّحوٌّة والحذف

والعدد والحقٌقة والمجاز واالشتقاق والتّغٌّرات الّصوتٌّة التً تطرأ على بعض أنواع الكلمات . 

ًّ موّجه إلى الّراغبٌن فً اإللمام بخصائص اللّغة العربٌّة بعد قطع  وهوما ٌوحً بأنّه كتاب تعلٌم

 شوط فً تعلّم مبادئها . 

 )فقه هـ( هذا المصطلح غموضا فً كتابه 929ت )أبو منصور الثعالبي يزيد

ًّ واحد  اللغة( حٌث ٌطلقه على تحدٌد الفروق الّداللٌّة بٌن األلفاظ التً تنتمً إلى حقل معجم

لمسائل التً نحو: " فً الثٌّاب " و" فً الّطعام " و" فً الشّدة والشّدٌد من األشٌاء " ، مسّمٌا ا

وقد نقل أكثرها عنه " سّر العربٌّة .ولكّن  – الصاحبً فً فقه اللغة فً كتابه ابن فارس تناولها

ًّ قد بٌّن قصده من تألٌف كتابه .وهو تمكٌن القارئ المسلم من التعّمق فً معرفة دٌنه  الثّعالب

  .وفً هذا ٌقول: "العربٌّة خٌر اللّغات واأللسنةوامتالك القدرة على إدراك إعجاز القرآن. 

 :تعريف الفقه واللغة   

أما تعرٌف الفقه: فهو فهم اللغة والتمّكن منها، الستخدامها فً المكان والزمان 

وظاهرها، أما اللغة: فهً الكالم المتكّون من مجموعة من المناسبٌن، مع الحفاظ على شكلها 

األصوات واإلشارات والكلمات ذات المعنى، والتً تشكل أداة التواصل بٌن األفراد، لتعبر عن 

 أغراضهم وحاجاتهم.

 :تعريف فقه اللغة  

 وٌعرف فقه اللغة لغًة واصطالحا: التعرٌف اللغوي لفقه اللغة: 

 غوامضها، والعمل بأسالٌبها. فهم اللغة، وإدراك منهجها و -

أما فقه اللغة اصطالحاً: فهو العلم الذي ٌدرس قضاٌا اللغة من أصوات وتراكٌب  -

ومفردات، بمستوٌاٍت مختلفة، صوتٌاً ونحوٌاً وداللٌاً وصرفٌاً، ومتابعة التطورات 

 ى. علٌها، والبحث فً العقبات التً تمر بها هذه اللغة، مقارنًة باللغات واللهجات األخر
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 :موضوعات فقه اللغة 

 ً: أتوعات جلٌلة وعظٌمة، أوجزت فٌما ٌلفقه اللغة موض

 الكشف عن أصل اللغة. البحث فً أسرار وجمال اللغة العربٌّة، وخصائصها.  -

 معرفة قواعد العرب فً كالمهم. الصوتٌات، وعلوم النطق. -

 اللهجات العربٌة، والفروق بٌنها. المستوى الصرفً، وعلم بنٌة الكالم.   -

 النحو العربً وقواعده.  -

 علوم الداللة.  -

 ازدهار علوم الداللة وانحطاطها.  -

 شتقاق. أنواع اال -

 الترادف والتضاد والنحو.  -

 الترجمة والتعرٌب وسننهما.  -

 المعاجم والفهارس العربٌة ومناهجها.  -

 البحث فً تنقٌة اللغة، وتصفٌتها من الشوائب والدخٌل. -

 اللغة.  معرفة العقبات والمشكالت التً تتعرض لها  -

 استٌعاب اللغة للمصطلحات الحدٌثة فً مجالً الطب والصناعة. -

 اللهجات المختلفة، والعناٌة بالخط العربً.   -

 االهتمام بالدراسات التً تنشرها المعاجم اللغوٌة، ومناقشة نتائجها وتوصٌاتها.  -

 الغاية من فقه اللغة

اره والبحث فٌه، ومن هذه لكل علم ٌدرس غاٌٌة وأهداف مرجّوة، ولذلك ٌكون الخوض فً غم 

 األهداف: 

 التأمل فً بدٌع صنع هللا، فعلوم الصوتٌات والجهاز الصوتً معجزة خالدة.  -

 القدرة على النطق السلٌم. -

 االفتخار باللغة العربٌة وعلومها.   -

تفتٌح القرائح وتنبٌهها اتجاه ما ٌحاك ضد العربٌة، وذلك ألن الدفاع عن اللغة واجب  -

ًٌ وأخالقً.  دٌن

 مواكبة التطور السرٌع الذي ٌطرأ على اللغات، وٌؤثر على اللغة العربٌة.   -

 بٌان العالقة المتداخلة بٌن العربٌة واللغات األخرى، وخدمة كل منهما لألخرى.  -

ومما سبق نجد أن غمار علوم فقه اللغة واسع وعظٌم، ال ٌسلكه إال كل إنسان قوٌم، وفً فكره 

  .فتٌح وإلمامٌ سلٌمت

 

 

 

 


