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  -فقه اللغة ، علم اللغة ، والفرق بينهما :

  -فقه اللغة : -
الَفْهُم . وقد فقه الرجل ، بكسر القاف ، فقهاا  مام ّابه باهم   ام  الفقه في اللغة :     

 الشريعة ، والعالُم به فقيه . 
 وقد َفُقه الرجل ، أي : صار فقيها  .       

ُن .   وفاَقَهُه : باحمه في الع م . والفقيه : العالم الَفطم
ْ ٍم بشيٍء فهو فمْقٌه " .395قال آبن فارس )ت  ه( : " وكلُّ  م

. ه ال غة ( فيها هو )   م ال غاة ف فظة )فقه( في المعجمات تعني ) الع م ( ، ) فق    
ه( ، 395وقد ظهر هذا المصط ح في القارن الراباا الهجاري  ناد أحماد بان فاارس )ت

إذ أط ااااى   ااااب أحاااااد كتبااااه اساااام ) الصااااااحبي فااااي فقااااه ال غاااااة ( . وبااااذل  ظهاااار هاااااذا 
ا  لكتاا  ، ولام ينتشار هاذا المصاط ح إذ لام المصط ح أول مرهة في التراث العربي  نوان

ه( إذ ساام ب أحاااد 429نقااف   يااه بعااد اباان فااارس إ ه  ناااد أبااي منصااور المعااالبي )ت
 كتبهم ) فقه ال غة وسره العربية ( . 

 
 علم اللغة : -

  م ال غة فاي أيسار تعريفاتاه : هاو دراساة ال غاة   اب نحاو   ماي وقاد اساتعمل  
ال غااويين المتاانّرين وكااان المقصااود منااه دراسااة ا لفاااظ هااذا المصااط ح  نااد قساام ماان 

 لتها . مصنفة في موضو ات ما بحث د 
ه( شااااااااري الشاااااااافية والكافياااااااة  بااااااان الحاجااااااا  686فالرضاااااااي ا ساااااااتراباذي )ت      
ه(  يفرهى بين ال غة و  م التصريف ، فموضوع ا ول  نده دراساة ا لفااظ ، 646)ت

 الّاصة ببنية هذه ا لفاظ . وموضوع الماني معرفة القوانين 
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 الفرق بني فقه اللغة وعلم اللغة 
  -يمكن تّ يب الفرى بين فقه ال غة و  م ال غة في النقاط اآلتية :    
إنه ماانه) ) فقااه ال غااة ( يّت ااف  اان ماانه) )   اام ال غااة ( ، إذ ياادرس ا ول ال غااة  -1

 وسي ة لدراسة الحضارة أو ا د  من ّالل ال غة ، بينما يدرس الماني ال غة لذاتها . 
 انه اصطالي ) فقه ال غة ( سابى من الناحية الزمنية  صطالي )   م ال غة ( .  -2
ة ( أوسااا وأشاامل ،  ن  الغايااة النهاهيااة منااه دراسااة الحضااارة انه مياادان ) فقااه ال غاا -3

وا د  والبحااث  اان الحياااة العق يااة ماان جميااا وجوههااا لااذل  اهااتم فقهاااء ال غااة بتقساايم 
ال غاااات وبمقاب ااااة بعضاااها باااابع  وميااادان )   اااام ال غاااة ( هااااو التركياااز   ااااب التح ياااال 

 لتركي  ال غة ووصفها . 
نشاانته بكونااه   مااا  ، حسااا  المفهااوم الاادقيى لهاااذا  انه )   اام ال غااة ( اتصااف مناااذ -4

 المصط ح ، ولم يصف   ماء ال غة ) فقه ال غة ( بكونه   ما  . 
ااا  ماال   ماااء ال غااة فوصاافي  -5 انه  ماال فقهاااء ال غااة تاااريّي مقااارن فااي اع بااه ، أمه

 تقريري . 
 

  -مالحظة :
 آلتية إنه   م ال غة الحديث يدرس بنية ال غة من الجوان  ا       
 ا صوات .  -1
 بناء الك مة )الصرف ( . -2
 بناء الجم ة )النحو( . -3
 المفردات ود لتها )  م المعاني( .   -4
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ر التأليف يف فقه اللغة وأشهر مصننفات القندامو واثند ني 
ّ
 تطو

  أوالً : القدامو :
صانف كمياار ماان ال غاويين القاادامب مصاانفات تناولاات مجمو اة ماان مباحااث فقااه        

 . موضوع  واحدا  في كتاٍ  أو رسالةال غة في كتا  ، وتناول قسٌم من هذه المصنفات 
 . محدمون في مؤلفاتهم في فقه ال غةوقد كانت هذه المؤلفات المعين الذي نهل منه ال 

     
  -نا إىل أشهر هذه املؤلفات :هونشري   
 ه( .224الغري  المصنف :  بي  بيد معمهر بن الممنب )ت  -1
 ه( . 392الّصاهب :  بن جني )ت -2
 ه( .395الصاحبي في فقه ال غة :  حمد بن فارس )ت -3
 ( .429فقه ال غة وسره العربية : ل معالبي )ت -4
 ه( . 458المّصب :  بن سيدة )ت -5
 ه( . 911أنوا ها : ل سيوطي )تالمزهر في   وم العربية و  -6

وممااة كتاا  أّاارت أّتصاات ببحااث واحااد ماان مباحااث فقااه ال غااة وسااينتي ذكرهااا        
 الخ .…  ند الحديث  ن ا ضداد أو الترادف و المشتر  ال فظي وا شتقاى 

  انيًا : مصنفات اثد ني :
 ابحاث ونصوب في فقه ال غة ألعربية .   -1

 العبيدي .  تنليف المرحوم الدكتور رشيد
  دراسات في فقه ال غة  -2

 تنليف : الدكتور صبحي صالح . 
 فصول في فقه ال غة : تنليف الدكتور رمضان  بد التوا  .  -3
 فقه ال غة العربية : تنليف الدكتور كاصد ياسر الزيدي . -4
 فقه ال غة : تنليف : الدكتور   ي  بد الواحد وافي .  -5
 فقه ال غة في الكت  العربية : تنليف الدكتور  بدة الراجحي .  -6
 مقدهمة لدراسة فقه ال غة : تنليف الدكتور محمد أبو الفرج .  -7
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 تعريف اللغة عند القدامو و اثد ني : 
 اللغة :
هي أقادم المصاط حات ، وهاي أداة التعبيار والتفااهم اينسااني قيال  ان أباي زياد       

: ل غاة: كان أبو زيد أحفظ الناس ل غة . والمقصود هناا بك ماة اه( 215ا نصاري )ت
مجمااااوع المفااااردات ومعرفااااة د  تهااااا وبهااااذا لمعنااااب كاناااات كتاااا  الطبقااااات تميهااااز بااااين 
المشتغ ين بالنحو أو العربية من جان  والمشتغ ين بال غة من الجان  ا ّر . لاذا ُ اده 

ه( 216ا ُ اده ا صامعي )ته( من النحاة ، بينم285ه( والمبرد )ت180سيبويه )ت
 من ال غويين . 

وقااد ظااله اسااتعمال ك مااة )ال غااة( بهااذا المعنااب  اادهه قاارون ، وأصاابح ) ال غااوي (       
 هو الباحث في المفردات جمعا  وتصنيفا  وتنليفا  . 

فا صاامعي لغااوي  نهااه جمااا ألفاااظ الباادو وسااج ها فااي رساااهل لغويااة مصاانفة فااي       
 شاء والنبات والسالي وا بل وعيرها .موضو ات د لية ، كال

 ه( لغوي  نهه ألف نعجمه ) جمهرة ال غة ( . 321وابن دريد )ت     
ه( ال غاااة بننهاااا : " أصاااواٌت يعبهااار كاااله قاااوٍم  ااان 392وقاااد  ااارهف ابااان جناااي )ت      

أعراضااهم " وهااذا التعريااف ،   ااب إيجااازه ، يتضاامن معظاام الجواناا  التااي اتفااى   يهااا 
 تعريف ال غة ، وهي : المحدمون في 

 الوظيفة التعبيرية ل غة .  -1
 كون ال غة اجتما ية .  -2
ال غااة اصااوات ) أي أن ال غااة ذات طبيعااة صااوتية ووظيفيااة اجتما يااة وأنههااا متنو ااة  -3

 بتنوع ا قوام والمجتمعات ا نسانية . 
ه( وهاو صااح  تفساير )البحار المحايط ( : أنه 745ويرت أبو حيهان النحاوي )ت      
 ال غة هو دراسة مدلول مفردات ال غة .    م
ااااا المحاااادمين ، فقااااد ذهاااا  العااااالم ال غااااوي )دي سوسااااير( إلااااب أنه ال غااااة فااااي     أمه

جوهرهااا نظااام ماان الرمااوز الصااوتية أو مجمو ااة ماان الصااور تّتاازن فااي اذهااان أفااراد 
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ة ل تفاهم بين ابناء مجتما معين ، ويت قاها الفرد  ن الجما االجما ة ال غوية وتستّدم 
 التي يعيش معها  ن طريى السماع . 

فال غة اذن هي هذه ا لفاظ ذات المعاني التاي نتبادلهاا فَاُيْفهمُم كالا مناا صااحبه ماا       
أراد بهااا حااين نطقهااا ، ماان ّباار يريااد أن يب َغااه إيهاااه ، أو أماار يحاا ه أن يستشاايره فيااه ، 
أو  مل يحمه   ب أداهه أو شعور نفسي يبمه إيهاه . وال غة بهذا المفهوم رابطة اساساية 

مااا تكااون أهاام مقوماتااه ، وباادونها  يمكاان أن يكااون هنااا  مجتمااا أو جما ااة فااي المجت
 بالمعنب ال غوي الكامل لهذه الك مة . 


