
 
 

  القدیمة و الحدیثة في الكتب موضوعات فقھ اللغة
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 ھذا البحث

 مقدم إيل كلية اآلداب و الثقافة جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا

 إلمتام بعض الشروط للحصول علي الدرجة العاملية األدبية

 يف اللغة العربية و أد�ا

 

 الباحث

 الفاتح

٠٨١١٠٠٤١: رقم القيد للطالب  

 

 املشرف

 الدكتور هشام زيين املاجسرت

 
 

 قسم اللغة العربية و أد�ا

 كلية اآلداب و الثقافة

 جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا

٢٠١٤  
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  الشعار
  

  

  

  .فـإن مع العسر يسري، إن مع العسر يسري

  .م للناسو خير الناس أنفعه
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  اإلهداء

  :أهدي هذا البحث إيل

ذين ربياين صغريا وهذباين بالرفق والرمحة وبكل صربمها المولناواتى  وأمي رزقاحملبوبني أيب والدّي .١

حيث أن أكون ما أنا عليه اآلن، وعسى أن جيزي هللا ويغفر ذنو�ما ويوفقهما وإرشادا�ما ونصائحهما

  .يف عملهما ويوّسع أرزاقهما وحيقق هلما اآلمال العالية واحلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة

ذين داوموا الدعاء وشّجعوين منذ بداية دراسيت يف املعهد واجلامعة إىل �اية  الاحملبوبني  شقاءاأل إخواين. ٢

  .كتابة هذا البحث

مجيع األساتذة الكرام الذين قاموا برتبييت وتعليمي العلوم واملعارف النافعة إىل أن أكون ما أنا عليه . ٣

  .اآلن

 .نيا واآلخرةة واألعمال املرضية يف الدين والدالنافعوأسأل هللا عسى أن حيقق هلم اآلمال والعلوم 
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التجريد 
موضوعات فقه اللغة يف الكتب القدمية و احلديثة 

 (دراسة تارخيية مقارنة)

Bahasa Arab merupakan bahasa al-Quran, juga merupakan bahasa umat Islam dalam 

melakukan ritual ibadah mereka, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bahasa Arab 

adalah bahasa utama bagi umat Islam, baik untuk sarana memahami Islam secara lebih rinci 

dengan merujuk pada kitab-kitab aslinya, juga untuk sarana berdakwah. Oleh sebab itu kita 

juga perlu mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Arab yang pada 

kesempatan kali ini peneliti ingin mengkaji muatan dari Fiqh al-Lughah yang dimiliki oleh 

ats-Tsa’alabi. 

Mengkaji fiqh al-lughah terasa penting ketika seseorang ingin mengetahui lebih dalam 

tentang bahasa, baik dari segi makna atau bahkan sejarah dari bahasa itu sendiri. Di sinilah 

akhirnya penulis merasa pentingnya penguraian fiqh al-lughah milik ats-Tsa’alabi lalu 

mencoba membandingkannya dengan buku-buku fiqh al-lughah yang lainnya sehingga dapat 

khalayak ketahui posisi dari buku fiqh al-lughah milik ats-Tsa’albi. 

Adapun permasalahan yang dapat dikaji dari deskrifsi buku ini di antaranya: 

1. Apa perbedaan dari Fiqh al-Lughah dan Ilmu al-Lughah? 

2. Apa saja Tema-tema yang terdapat pada beberapa buku fiqh al-lughah klasik dan 

modern? 

3. Apa saja perbedaan-perbedaan tema antara buku fiqh al-lughah klasik dan modern? 

4. Apa yang mendasari adanya perbedaan antara buku-buku fiqh al-lughah pada masa 

klasik dan modern? 

Adapun kajian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka, yaitu dengan 

mencari dan menela’ah sumber-sumber yang diperlukan dari kepustakaan. Dari data-data 

yang terhimpun penulis akan memadukan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

tema-tema yang terdapat dalam buku-buku fiqh al-lughah klasik dan modern. 
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  كلمة شكر و تقدير

  بسم هللا الرمحن الرحيم

ا� من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا بو نستعينه و نستغفره و نعوذ  إن احلمد �، حنمده

أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن حممدا عبده  مضل له و من يضلله فال هادي له، من يهده هللا فال 

  .و رسوله أما بعد

دراسة (موضوعات فقه اللغة يف الكتب القدمية و احلديثة"هذا البحث املتواضع حتت املوضوع 

و ال أنسى أن أقدم الشكر . أقدمه بني يديكم علي استحياء ملا فيه من النقص و العيوب)" مقارنة

  :اجلزيل و التقدير الكثري إيل من له الفضل و العناية يف خالل كتابة هذا البحث و باخلصوص إيل

معة سونان كاليجاكا فضيلة األستاذة الدكتور احلاجة سييت مرمي املاجسرت كعميد كلية اآلداب جبا .١

 .اإلسالمية احلكومية اليت وافقت علي هذا البحث

فضيلة األستاذة يوليا نصر اللطيفي، رئس قسم اللغة العربية و أد�ا اليت قد وافقت علي عنوان  .٢

 .البحث

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج هشام زيين املاجسرت، مشرف هذا البحث الذي قد بذل سبيل  .٣

 .ار املوجودة يف هذا البحثتنسيق األفك

 .مجيع األساتذة و األستاذات يف كلية اآلداب الذين قد شجعوا ين يف إمتام هذا البحث .٤
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 .والدي رزقا و والديت مولناوايت اللذان قد ربياين و هذبين منذ صغاري .٥

 .صاحبواين طوال البحثو أصدقاء الذين  .٦

نا هللا من عباده الصاحلني و خيتمنا من هذه الدنيا حبسن إليهم مجيعا شكرا و تقديرا، و عسي أن يدخل

 آمني. اخلامتة

 

 

  

  ٢٠١٤يونيو  ٢٤يكياكرتا                 

  الكاتب                  

  

 الفاتح                  
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  الباب األول

 خلفية املسألة  .أ 

ألف أبو منصور الثعاليب   ماور القدمية، و هي ظهرت الدراسة عن فقه اللغة منذ العص

و مع ذلك ال جند كثريا موضوعات فقه اللغة إال يف ". فقه اللغة و سر العربية"كتابه باسم 

يتطلب "كما قاله أمحد حممد قدور يف كتابه . الباب األخري و هو الباب عن سر العربية

. غة عند العرب يف القرن الثاين اهلجرياحلديث عن فقه اللغة العربية النظر يف نشأة علوم الل

فالدراسات اللغوية اليت بدأت معاملها تتضح يف القرن املذكور اختذت جماالت متعددة ميكن 

لرأي أكثر اتضاحا عند و اتضح هذا ا ١.النحو، الصرف، األصوات، املفردات: حصرها يف

و قد . الذي ألفه ابن فارس، و هو يف نفس القرن مع الثعاليب" الصاحيب"مطالعة كتاب 

إن لعلم : قسمة العلم اللغوي، و هو قسم هذا العلم إيل قسمني و قال حبث يف كتابه عن

و  ))فرس((و )) رجل: ((أما الفرع فمعرفة األمساء و الصفات كقولنا: العرب أصال و فرعا

و أما األصل فالقول علي موضوع اللغة و أوليتها و منشأها، مث  ٢)).قصري((و )) طويل((

كتاب اخلصائص   و ٣.قا و جمازاعلي رسوم العرب يف خماطبتها، و ما هلا من االفتنان حتقي

                                                           
 .١٠. ، ص)٢٠١٠دمشق، دار الفكر، (،مدخل إيل فقه اللغة العربية، حممد قدور  أمحد.  ١

بريوت، مكتبة املعارف، (، الصاحيب يف فقه اللغة و مسائلها و سنن العرب يف كالمهاد ابن فارس، أمح أبو احلسن.  ٢

 .٣٣. ، ص)١٩٩٣

 .٣٤- ٣٣ص  /املصدر نفسه.  ٣
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كتابا يف ) اخلصائص(الذي ألفه ابن جين، فيستخلص من كالم ابن جين أنه جيعل كتابه 

   ٤.أصول  النحو هدفه بيان خصائص اللغة العربية

ذه الكتب كلها من كتب فقه اللغة القدمية مع بعض موضوعا�ا، و أما كتب فقه ه

الذي ألفه " فقه اللغة"كتاب : هيفغة القدمية اليت أقوم مبقارنتها بكتب فقه اللاللغة احلديثة 

 علي عبد الواحد وايف، و قد حبث يف كتابه عن السامية عامتها، و عن اللغة العربية بدقتها،

الذي ألفه الدكتور صبحى الصاحل، و قد حبث يف  " غةدراسات يف فقه الل"اب لثاين كتو ا

ضم كتابه حبوثا يف اللغات السامية تشبه ني فقه اللغة و علم اللغة، و قد كتابه عن الفرق ب

" و الثالث كتاب  ٥.سم الدكتور الصاحلاالختصار الذي ر  حبوث الدكتور وايف مع مالحظة

قد بدأ البحث فيه أيضا  ألفه الدكتور رمضان عبد التواب، والذي " فصول يف فقه العربية

  .ببيان عن السامية و خصائصها و أمهيتها

نظرا إيل هذه املعلومات، أراد الباحث أن يطالع املوضوعات املوجودة يف كتب فقه 

و  هما من ناحية التعريفلفروق بينلتتضح االلغة إما يف كتب فقه اللغة القدمية و احلديثة، 

فقه اللغة و سر "كتاب  بنيو هلذا سيلقي الباحث بعض املوضوعات العامة . املوضوعات

  .بينهما كي تتضح الفرقللوايف  " فقه اللغة"للثعاليب و كتاب " العربية

كتاب من كتب فقه اللغة   للثعاليب، و هو "سر العربية للغة وفقه ا"أوال كتاب 

القول إن الثعاليب قسم موضوعات كتابه إيل أبواب و فصول، فبلغت بنا  جيدر. القدمية

                                                           
 .١٤. ، ص)٢٠١٠دمشق، دار الفكر، (،مدخل إيل فقه اللغة العربية حممد قدور، أمحد.  ٤

 .٣١. ص/ املصدر نفسه.  ٥
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بينما . أبواب القسم األول من كتابه ثالثني بابا، توزعت علي ما يقارب الستمائة فصل

فالقسم األول منه أو قسم عن  ٦.بلغت فصول القسم الثاين، تسعة و تسعني فصال متتابعة

اللغة يف  حتدث كثريا عن املفردات اليت بدأت من الكليات و هي ما أطلق أئمة) فقه اللغة(

و . و اختتمت بفنون خمتلفة الرتتيب يف األمساء و األفعال و الصفات)) كل((تفسري لفظة 

فتحدث عن خصائص اللغة العربية يف النحو و الصرف ) سر العربية( منه أو أما القسم الثاين

للوايف، و هو كتاب من كتب فقه اللغة " فقه اللغة"كتاب ثانيا   ٧.و البالغة و األسلوب

تاب مبدوأة ببيان عن الشعوب السامية و لغا�ا، و مأتومة فأما موضوعات هذا الك. احلديثة

بدأ بالبحث عن حياة اللغة العربية، و تنتهي في. بية و خصائصها اللغويةببيان عن اللغة العر 

  ٨.بالبحث عن صيانة اللغة العربية

من موضوعات فقه اللغة بني هذين كتابني ظهر أن هناك االختالف و املساواة بني 

بهذه البيانات املوجودة أراد الباحث أن يدق موضوعات فقه اللغة القدمية و احلديثة، ف

  .البحث بني موضوعات فقه اللغة القدمية و احلديثة لتطبيق اخلالفات و املساوات فيهما

 

 

  

                                                           
. ، ص)٢٠٠٠بريوت، املكتبة العضرية، (، ر العربيةفقه اللغة و سالثعاليب،  أبو منصور عبد امللك بن حممد بن امساعيل.  ٦

٨. 

 .١٨. ، ص)٢٠١٠دمشق، دار الفكر، (،مدخل إيل فقه اللغة العربيةحممد قدور،  أمحد.  ٧

 .١٩٠. ص، )٢٠٠٤مصر، �ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، (، فقه اللغةوايف،  علي عبد الواحد.  ٨
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 .ملسألةحتديد ا  .ب 

 :من خلفية املسألة املذكورة، حدد الباحث البحث إيل األمور اآلتية

 ما الفرق بني فقه اللغة، علم اللغة، و اللسانيات؟ .١

 ما هي موضوعات فقه اللغة يف بعض كتب فقه اللغة القدمية و احلديثة؟ .٢

 ديثة؟ما اخلالفات بني موضوعات فقه اللغة يف  كتب فقه اللغة القدمية و احل .٣

ما الذي يؤدي إيل وجود اخلالفات بني موضوعات فقه اللغة يف كتب القدمية و  .٤

 احلديثة؟

 .أغراض البحث و فوائده  .ج 

 :من أغراض هذا البحث هي

 .معرفة الفرق بني فقه اللغة، علم اللغة، و اللسانيات .١

 .ةمعرفة موضوعات فقه اللغة يف بعض كتب فقه اللغة القدمية و احلديث .٢

 .معرفة اخلالفات بني موضوعات فقه اللغة يف  كتب فقه اللغة القدمية و احلديثة .٣

ؤدي إيل وجود اخلالفات بني موضوعات فقه اللغة يف كتب ت يتالمعرفة األسباب  .٤

 .القدمية و احلديثة

 

  :هيفحث و أما الفوائد املرجوة من هذا الب

 .فقه اللغةزيادة املعرفة يف العلوم اللغوية، خصوصا  .١
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 .ليكون املرجع يف حبث الكتب التامة يف دراسة اللغة .٢

أحد شروط النجاح من اجلامعة لقسم اللغة العربية و آدا�ا بكلية الآلداب و  لتوفري .٣

 .الثقافة جبامعة احلكومية اإلسالمية سونان كاليجاكا يوكياكرتا

 التحقيق املكتيب  .د 

 تارخيية دراسة(لكتب القدمية و احلديثةموضوعات فقه اللغة يف ا"البحث عن 

  .من أي وجه مل يبحثه باحث أ كان كتابا أم حبثا علميا أم غريه" )  مقارنة

و بعد كلها ال ينكر الباحث بأن هناك حبوث أخري اليت تتعلق �ذا البحث إما من 

البحث الذي كتبته ديوي : و من تلك البحوث هي. طرق حبثه أي موضوعه

و " اآلراء يف نشأة اللغة العربية عند ابن فارس و ابن جين"املوضوع ) ٢٠٠٩(سوكماوايت

هلذا البحث ثالث حبثت فيه الباحثة عن آراء ابن جين و ابن فارس عن نظرية نشأة اللغة، 

أوال يف معين اللغة، ثانيا يف آراء العلماء عن نشأة اللغة، و ثالثا يف آراء ابن جين و : نتائج

  ٩.أة اللغةابن فارس عن نش

من أمساء األشخاص "املوضوع ) ٢٠١٠(البحث الثاين الذي كتبته أمي أسوة حسنة

و حبثت فيه الباحثة عن األمساء األعجمية )" غةدراسة يف فقه الل(األعجمية يف القرآن الكرمي

                                                           
يوكياكرتا، جامعة احلكومية اإلسالمية (، اآلراء يف نشأة اللغة العربية عند ابن فارس و ابن جين سوكماوايت،  ديوي.  ٩

 )٢٠٠٩سونان كاليجاكا، 
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هلذا البحث نتيجتان، أوال أن يف اللغة العربية مفردات مأخوذة . يف القرآن الكرمي و أصلها

   ١٠.من غري العربية، ثانيا أن يف القرآن الكرمي أيضا هناك مفردات مأخوذة من غري العربية

فقه اللغة و سر العربية للثعاليب "املوضوع ) ٢٠٠٤(البحث الثالث الذي كتبته فاطمة

هلذا . يبموضوعات فقه اللغة للثعال و حبثت فيه الباحثة عن" يف ميزان كتب فقه اللغة احلديثة

للثعاليب، " فقه اللغة و سر العربية"البحث ثالث نتائج، أوال موضوعات فقه اللغة يف كتاب 

ثانيا يف معين فقه اللغة يف العصر احلديث، و ثالثا الفرق بني معين فقه اللغة عند الثعاليب و 

  ١١.عند علماء اللغة يف العصر احلديث

سيقوم به الباحث مل يبحثه نظرا إيل البحوث املذكورة قد اتضح بأن البحث الذي 

  .بحثهبن، حيت ميكن الباحث يقوم الباحثون اآلخرو 

  

  

  

  

 

                                                           
يوكياكرتا، جامعة  ( ،)دراسة يف فقه اللغة(يف القرآن الكرمي من أمساء األشخاص األعجمية حسنة،  أمي أسوة . ١٠

 )٢٠١٠احلكومية اإلسالمية سونان كاليجاكا، 

يوكياكرتا، جامعة احلكومية اإلسالمية (  ، يف ميزان كتب فقه اللغة احلديثةفقه اللغة و سر العربية للثعاليبفاطمة، .  ١١

 )٢٠٠٤سونان كاليجاكا، 
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 املنهج الدراسي  .ه 

عليه الباحث يف  يت هي الطريقة أو الوسيلة اليت يعتمدلبحث المناهج ا: قال ندارا

املنهج التارخيي، املنهج التحليلي، : عملية حبثه إيل ما ال يدرك حقيقته ستة أنواع و هي

  ١٢.األساسي، املنهج التحقيقي، املنهج التجرييب، و املنهج املقارناملنهج 

يف هذا البحث، يريد الباحث أن يفصل موضوعات فقه اللغة املوجودة يف كتب فقه 

حيث يقارن الباحث بني املوضوعات  و هي  املقارن التارخيي باملنهج اللغة القدمية و احلديثة

بني موضوعات كتب فقه  الشبهو  احلديثة حيت اتضحت االختالفمية و يف الكتب القد

املقارن هي دراسة اللغة يف مجيع  التارخيي الدراسة اللغوية باملنهجف .اللغة القدمية و احلديثة

ا، عندما حبث الباحث عن اللغة العربية فيبدأ إذ ١٣.العصر، أو طول ما استخدمها املتكلم

  .الباحث حبثه بالقول عن اللغة العربية منذ العصر اجلاهلي إيل زمن احلاضر

هلذا البحث إيل عصرين و هو العصر  الباحث أنه قسم كتب فقه اللغة كما بني

 ٣٩٥ ت(ابن فارس منها و لكل عصر عامل بل علماء اللغة، القدمي و العصر احلديث، 

ت (الصاحيب يف فقه اللغة و العربية و سنن العرب يف كالمها، و ابن جيب "و كتابه  ١٤)ه

فقه اللغة و سر "و كتابه  ١٦)ه ٤٢٩ت (اخلصائص، و الثعاليب "و كتابه  ١٥)ه ٣٩٢

  ".العربية

                                                           
١٢  .Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta, AR-RUZZ 

MEDIA, 2011), hlm. 57 
١٣

  .Abdul Chaer, linguistik Umum(Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 347. 
 .١٣. ، ص)٢٠١٠دمشق، دار الفكر، (مدخل إيل فقه اللغة العربية، حممد قدور،  أمحد.  ١٤

 .١٤. ص/ املصدر نفسه.  ١٥
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و " فقه اللغة"علماء اللغة احملدثني منها الدكتور علي عبد الواحد وايف مع كتابه  و

" و رمضان عبد التوات من كتابه " دراسات يف فقه اللغة"الدمتور صبحي الصاحل مع كتابه 

  ".فصول يف فقه العربية

 و املساوات بني موضوعا�ا، جد االختالفن القدمي و احلديث ستو من هذين عصري

هنا يبدو أمهية املنهج املقارن هلذا البحث حيت ميكن للباحث أن يقارن و حيلل بني ه

 .بينها الشبهو   أوضح األسباب اليت تؤدي إيل الفرقموضوعا�ا مث

  

 طرق البحث  .و 

 ١٧.ل السبيبالطريقة هي الوسيلة لفهم احلقائق، و اخلطوات املنهجي لتحليل التسلس

و هو جبمع البيانات مث حتليلها و بيان يكتب الباحث هذا البحث بناء علي البحث املكتيب، 

  .صدرين الرئيسي و الثاينيل املو أما مصدر البيانات منقسم إ. نتيجة التحليل منها

 املصدر الرئيسي .١

فقه : املصدر الرئيسي هلذا البحث هو بعض كتب فقه اللغة القدمية و احلديثة و هي

اللغة و سر العربية للثعاليب، و الصاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف  

                                                                                                                                                                      
 .١٦. ص/ املصدر نفسه.  ١٦
١٧  .Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 34. 
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ة للوايف، دراسات يف فقه اللغة كالمها البن فارس، و اخلصائص البن جين، و فقه اللغ

 .لصبحي الصاحل، و فصول يف فقه العربية لرمضان عبد التواب

 املصدر الثاين .٢

 املصدر الثاين هو املصدر املستخدم لدعم البحث من املعجم، و جمالت، و

  .اآلدبيات املتعلقة بالبحث

ث كما ذكر الباحث أن هذا البحث يبين علي البحث املكتيب و هو علي ثال

  :مراحل

  

 مجع البيانات .١

مجع البيانات هو أفضل الطريقة يف البحث، ألن اهلدف الرئيسي من البحث هو 

وضوعات فقه اللغة يف هذه املرحلة، مجع الباحث البيانات عن م ١٨.احلصول علي البيانات

  .يف كتب فقه اللغة القدمية و احلديثة

  

  

  

                                                           
١٨  .Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta, AR-RUZZ Media, 

2011), hlm. 34. 



10 
 

 حتليل البيانات .٢

و املنهج . لباحث يف حل املشكلة املوجودة يف البحثسعي احتليل البيانات هو 

يف . املستخدم لتحليل املسألة هو املنهج املقارن الوصفي إذ حيلل الباحث البحث و يقارنه

عات فقه اللغة املوجودة يف الكتب القدمية و احلديثة مث هذه املرحلة، بني الباحث موضو 

  .الشبهأوضح منها وجوه اخلالف و 

و " فقه اللغة و  سر العربية"فاملثل أظهر الباحث أحد موضوع فقه اللغة من كتاب 

يث، هل فيه ما يف الكتب هو املفردات أو املعجم فيقارنه الباحث بكتاب فقه اللغة احلد

" دراسات يف فقه اللغة"أظهر الباحث موضوع فقه اللغة من كتاب  عكسهأم ال؟ و  يثةاحلد

و هو الشعوب السامية فيقارنه بكتاب فقه اللغة القدمي، هل فيه ما يف الكتب القدمية أم 

 .و عسي �ذه الطريقة يقدر الياحث علي إيضاح وجه اخلالف و الشبه منها. ال؟

 

 تفصيل البيانات .٣

حيت يتبني . لباحث البيانات املوجدة يف حتليل مسألة البحثيف هذه املرحلة يفصل ا

  .نتيجة البحث
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  نظام البحث  .ز 

قام الباحث برتتيب نظام ذا البحث، من أجل التسهيل على فهم النقاط الرئيسية هل

  :البحث كما يلي

خلفية املسألة، و حتديدها، و أغراض البحث : اب األول، املقدمة اليت حتتوي علىالب

  .ائدها، و التحقيق املكتيب، و اإلطار النظري، و طرق البحث، و نظام البحثو فو 

يضمن تعريف فقه اللغة القدمي و احلديث و الفرق بني فقه اللغة، و  الباب الثاين،

  .علم اللغة، و اللسانيات

كتب فقه اللغة   يتضمن كتب فقه اللغة القدمية و موضوعا�ا، و الباب الثالث،

  .ا�ااحلديثة و موضوع

وجه  الباب الرابع، يتضمن بتحليل كتب فقه اللغة من حيث موضوعا�ا، إما من

  .الشبه و إما من وجه االختالف

املسائل الباب اخلامس، احلامتة اليت يتضمن نتيجة البحث، وهي اجلواب علي 

  .املوجودة يف حتديد املسألة، و األخري االقرتاحات
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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  :إن النتائج اليت ينتهي إليها هذا البحث ميكن تلخيصها يف النقط اآلتية

دراسة تشمل الثقافة و التاريخ، و النتاج األديب  فقه اللغة أو فقه اللغة العربية هو .١

 .للغات موضوع الدراسة

اللغة نفسها، و لكن مع إشارات عابرة أحيانا،  اللغة هو علم الذي يركز علىعلم  .٢

 .إيل قيم ثقافية و تارخيية

النحو، و الصرف، و األصوات، و البالغة، و : موضوعات فقه اللغة القدمية هي .٣

 .املفردات

حيات اللغات منذ نشأ�ا و تطورها، و خصائص : موضوعات فقه اللغة احلديثة هي .٤

 .اللغة العربية

اليبحث يف الكتب احلديثة عن أصل اللغة هل هي توقيف أم اصطالح كما  .٥

 .اليبحث يف الكتب القدمية عن حياة اللغة منذ نشأ�ا و تطورها
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 هاة يف الكتب القدمية و احلديثة سبباملوجودة بني موضوعات فقه اللغ إن االختالف .٦

و هو أن علماء اللغة احلديثة  .فقه اللغة الف علماء اللغة يف الرأي عن تعريفاخت

 .عريفهقد أثرهم الغربيون يف ت
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  االقرتاحات

علي حسب ما قد حصل عليه الباحث يف حبثه، يرجو الباحث من أهل العلم و 

و الرجاء . ول علي ما هو أصلح مما قد كتبه الباحثالنقد و اإلصالح و اإلكمال للحص

 رجعا وافيا ملن أراد الكشف عن هذاللباحث اآليت أن يكمل هذا البحث حيت يكون م

 . املوضوع
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