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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عد:والسالم على رسول هللا ومن وااله، و� �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصالة

: لثـانيا النـوع" في القسم الثالث من �تاب الموافقات �تاب المقاصـد: :-رحمه هللا–قال المؤلف 
 ".مسائل و�تضمن ،لإلفهام الشر�عة وضع في الشارع قصد بیان في

 صـحبهوعلـى آلـه و الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد 
 ، أما �عد:أجمعین

أن قصـد الشـارع فـي  -رحمـه هللا تعـالى–النـوع الثـاني مـن المقاصـد یـذ�ر المؤلـف  ،ففي هذا النـوع
 وضع الشر�عة إنما هو اإلفهام، والنوع األول في بیان قصد الشارع فـي وضـع الشـر�عة، فمـا الفـرق 

 بین النوعین؟
 الشر�عة. النوع األول: في بیان قصد الشارع في وضع

 النوع الثاني: في بیان قصد وضع الشارع للشر�عة لإلفهام.
 ما الفرق بینهما؟ 

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
نعم النوع األول: قصد الشارع من وضع أصل الشر�عة، والنوع الثاني: المقصود منه قصد الشـارع 

 في إفهام لشر�عة.
 عة أصًال، والثاني: إنما هـو قصـد الشـارع فـي اإلفهـام�عني: القصد األول إنما هو من وضع الشر�

 .لتي هي األصل المنوه عنها سا�ًقاللشر�عة ا
 ولــذلك تجــدون المســائل فــي النــوع الثــاني غیــر المســائل فــي النــوع األول، المســائل فــي النــوع األول

 . تناول خصوص اإلفهام لهذه الشر�عةإجمالیة تتناول الشر�عة إجماًال، والثاني ی
 و�ن ذاوهـ العجمیـة، لأللسـن فیهـا مـدخل ال عر�یـة، المبار�ـة الشـر�عة هـذه إن :األولى مسألةال"

 أو یین،األصـول من جماعة عند أعجمیةٌ  �لمةٌ  فیه لیس القرآن وأن الفقه، أصول في ابینً مُ  كان
 یسل الذي بعرَّ المُ  فیه فوقع ذلك، وفق على القرآن وجاء العرب، بها تكلمت أعجمیةٌ  ألفاظٌ  فیه
 ."هنا مقصودٍ  غیر الوجه هذا على البحث هذا فإن �المها، أصل من

ُ�جمع أهل العلـم علـى أنـه  ،الخالف في اشتمال القرآن على شيٍء من اللغات األخرى غیر العر�یة
 ،األسماء ،لیس في القرآن ُجمل وتراكیب أعجمیة، �ما أنهم یتفقون على أن فیه األعالم األعجمیة

وجودة، والخالف فـي المفـردات مـا عـدا األعـالم هـي محـل الخـالف، فمـنهم مـن األعالم العجمیة م
 ،�قول: فیه شيٌء �سیر من ذلك، وهذا ال ُ�خرجه عن �ونه عر�ی�ا بلساٍن عر�ي؛ ألن الحكم للغالب

عــي التــي ادُّ النــادر ال حكــم لــه، ومــنهم مــن �قــول: إن هــذه األلفــاظ  ،الشــيء الیســیر ال ُیلتفــت إلیــه
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�عنــي تكلـم بهـا األعــاجم، وتكلـم بهــا العـرب علــى حـدٍّ ســواء،  ،مــا تتفـق علیــه اللغـاتعجمتهـا هـي م
ـــرت  �ـــت وُغیِّ فهـــي عر�یـــة و�ن تكلـــم بهـــا غیـــر العـــرب، ومـــنهم مـــن �قـــول: إن أصـــولها أعجمیـــة وُعرِّ

لت صیغها فصارت عر�یة، و�ن �ان أصل مادتها أعجمیة.  وُحوِّ
وســواٌء قلنــا: إنهــا �اقیــة علــى أعجمیتهــا فقــد وعلــى �ــل حــال هــي ألفــاظ �ســیرة هــي محــل الخــالف، 

 الكتها ألسن العرب، ووافقت أوزان �المهم فُتعامل ُمعاملة العر�یة.
، وال �حتــاج هــذا إلــى اســتدالل، والقــرآن عر�ــي ،هــذه الشــر�عة المبار�ــة اإلســالمیة المحمد�ــة عر�یــة

؛ ولذا یـرى �عـض العلمـاء ال مدخل لأللسن العجمیة فیها ،عر�ي -علیه الصالة والسالم–والرسول 
مــع أن  -علیــه الصــالة والســالم–أنــه ال ُ�عــول علــى غیــر العــرب فــي تفســیر �ــالم هللا، و�ــالم نبیــه 

ن ابـن من �تب التفسیر، و�ثیًرا من شروح الحدیث، �عني لو أخذنا بهذا و�أ اهذا الكالم ُیلغي �ثیرً 
القـــرآن عر�ـــي نـــزل بلغـــتهم، هـــذا وأن تفاســـیر العـــرب هـــي المعتمـــدة؛ ألن  ،الجـــوزي �میـــل إلـــى هـــذا

�النسـبة لألعـاجم البــاقین علـى ُعجمــتهم مـا فــي إشـكال �ـالم صــحیح، �ـالٌم صــحیح لـو أن أعجمی�ــا 
ن فهم من القرآن ما فهم وترجم ما فهم بلغته هو وال ید له في العر�یة �المـه صـحیح، لكـن مـاذا عـ

  من العلماء العرب بلغتهم؟ األعاجم الذین تعلموا من العر�یة �حیث صاروا أعرف من �ثیر
والشــاهد علــى ذلــك أن �ثیــًرا مــن �تــب النحــو والصــرف، وفــروع العر�یــة األخــرى ممــا ألَّفهــا علمــاء 
أعاجم ولو قیل: إن أعظم �تاب في العر�یة في النحو �تاب سیبو�ه وهو غیر عر�ـي، فـال شـك أن 

ن األعجمــــي مــــن یــــتكلم األعجمــــي إذا تكلــــم �العر�یــــة وفهــــم العر�یــــة خــــرج عــــن هــــذا الوصــــف؛ أل
م �حثها في المراد �العجمي  لسان؟هل المراد �ه النسب أو المراد �ه ال ،�األعجمیة، والمسألة تقدَّ

إن األعـــاجم فهمهـــم  -رحمـــه هللا تعـــالى–علـــى �ـــل حـــال هـــذا الكـــالم یـــدخل تحـــت �ـــالم المؤلـــف 
وصـار فـي حكـم للنصوص �ختلف عـن فهـم العـرب؛ ألن العـرب نـزل بلغـتهم، فـإذا تعلـم األعجمـي 

العر�ـي إذا ابتعـد عـن العلـم سـواٌء مـا یتعلـق  ،العر�ي، فـإن لـه حكـم العـرب، والعكـس صـحیح أ�ًضـا
ـــنَّة صـــار حكمـــه حینئـــٍذ  ـــنَّة أو �ـــالعلوم الُمعینـــة علـــى فهـــم الكتـــاب والسُّ كـــم حبنصـــوص الكتـــاب والسُّ

ر�ـب القـرآن، ومـن مـن األلفـاظ مـن غ ااألعاجم �عرف معنى قال، ومعنـى قـام، لكـن مـا �عـرف �ثیـرً 
 .ُمشِكل القرآن ومن ُمشكالت التراكیب والُجمل، والتفر�ق بین الحقائق

�ثیــر مــن المســلمین بــل مــع األســف إن �عــض طــالب العلــم �خفــى علــیهم �عــض الكلمــات الغر�بــة  
 الو�مـر علیـه �لمـات غر�بـة  ،وُ�ردد القرآن ،تجد طالب علم �حفظ القرآن ،في القرآن، وهذا موجود

�ــة وال �حفظهــا؛ ولــذا لــو �انــت عنا ،لكنهــا تمــر علیــه ،هــا رأًســا، فإنــه �قــرأ فــي �تــب التفســیریرفــع ب
 طالب العلم قبل قراءته في �تب التفسـیر حفـظ المفـردات الغر�بـة فـي القـرآن �ـان أجـود وأرسـخ لـه،

 وُتعینه على فهم القرآن وتفسیر القرآن.
" �عنـي �لمـة أعجمیـة ال األصـولیین، مـن ةٍ جماعـ عنـد أعجمیةٌ  �لمةٌ  فیه لیس القرآن وأن�قول: "

هـذا �ـالم صـحیح، لكـن الكلمـات التـي تتفـق  ،�عرفها العـرب وال تكلمـوا بهـا، وال نطقـوا بهـا ال ُیوجـد
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لوها إلى زنة �المهم فإنها موجـودة بـال شـك، أو  فیها اللغات، وتداولها العرب والكوها وعرَّ�وها وحوَّ
 لیس الذي بعرَّ المُ  فیه فوقع ذلك، وفق على القرآن وجاء ،ب"فیه ألفاٌظ أعجمیة تكلمت بها العر 

 ألنـه صـار حكمـه حكـم" هنـا امقصـودً  لـیس الوجـه هـذا علـى البحـث هـذا فـإن �المها، أصل من
  .العر�ي

 كـون � إنمـا فهمـه فطلـب الجملـة، علـى العـرب بلسان نزل القرآن أن هنا المقصود البحث و�نما"

: لوقــا ،]٢:یوســف[ }{ | } y z{: �قــول عــالىت هللا ألن ؛خاصــة الطر�ــق هــذا مــن

}s t u{ ]وقال ،]١٩٥:الشعراء :}) * + , - . / 0 
 ]١٠٣:النحل[} 1

 .]٤٤:فصلت[ }± ° ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦{: وقال
 فمـن العجـم، بلسـان وال أعجمـيٌّ  أنـه ال العـرب، و�لسـان عر�ـيّ  أنـه علـى یـدل مما ذلك غیر إلى
 هـذا الجهـة، هـذه غیـر من فهمه طلبتَ  إلى سبیل وال فهم،�ُ  العرب لسان جهة فمن تفهمه، أراد
 ".المسألة من المقصود هو

ولــذا ُ�خطــئ �ثیــر مــن طــالب العلــم حینمــا ُ�قللــون مــن شــأن العر�یــة، و�قولــون: نحــن عــرب ونفهــم 
ة الغا�ـ ،النصوص ومزاولة وُمعاناة اللغة �فروعها ز�ادة تعـب وعنـاء، و�نمـا نحـن ُمطـالبون �األصـل

حیین، لكن نصوص الوحیین البد من معرفة ما ُ�عین على فهمها، واللغة العر�یـة البـد نصوص الو 
ر أن �كون عارًفا بلغ ،منها لمن ُتمنیه نفسه �أن �كون عالًما ة العرب البد منها، ومن شروط الُمفسِّ

أ �جمیع فروعها، و�ذا تصدى لتفسیر القرآن من غیر معرفٍة بلغة العرب فال شك أنه �قع فـي الخطـ
 .، فالبد من علوم العر�یة �لهاوُ�ؤتى من حیث ال �شعرن  ،الفادح

لــو قرأنــا فــي تفســیر (البحــر  ،والحمــد هلل التفاســیر التــي لهــا عنا�ــة �العر�یــة �جمیــع وجوههــا موجــودة
المحیط) وجدنا فیه ما �صـفو منـه �تـاٌب �امـل فـي النحـو والصـرف، لـو قرأنـا فـي الطبـري مـثًال أو 

ممــا ُیبحــث فــي علــوم البالغــة ســواٌء �انــت فــي البیــان أو المعــاني أو  اه �ثیــرً الزمخشــري لوجــدنا فیــ
حتـى ظهـرت نتـائج البحـث واالسـتقراء  ،البد�ع �لها موجودة، �عني هي موجودة فـي تفسـیر الطبـري 

أن في تفسیر الطبـري مـن هـذه العلـوم أكثـر ممـا فـي تفسـیر الزمخشـري مـن علـوم البالغـة، وهنـاك 
كتــابین ووجــد مــا فــي تفســیر الطبــري أكثــر وأقــوى وأجــود، لكــن مــا الــذي جعــل رســالة ُتقــارن بــین ال

و�صــنفون تفســیر الزمخشــري علــى  ،النــاس ُ�صــنفون تفســیر الطبــري علــى أنــه تفســیر أثــري محــض
أساس أنه تفسـیر �خـدم القـرآن مـن الناحیـة البالغیـة فقـط؟ الغلبـة، أوًال: تفسـیر الزمخشـري ال ُ�عـدل 

لُخمـس، فـإذا �انـت هـذه المسـائل مبحوثـة فـي هـذا الحجـم، ومبحوثـة أ�ًضـا ر�ع تفسیر الطبـري وال ا
لـو  .في تفسیر الطبري �أكثر مما ُذِكر فـي تفسـیر الزمخشـري إال أنهـا مغمـورة فـي جانـب الروا�ـات

افترضــنا أن شخًصــا �حفــظ البخــاري، ومــع ذلــك هــو �حفــظ لســان العــرب (تــاج العــروس) و(تهــذیب 
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ــحاح) و(الُمح هــل ُنصــنِّف هــذا علــى ف ،و�حفــظ معهــا (البخــاري) ،كــم) و(الُمخصــص)اللغــة) و(الصِّ
ـنَّة �اعتبـار أنـه حفـظ الُبخـاري  أو ألن عنـده محفوظـات �ثیـرة فـي اللغـة العر�یـة  ،أنه مـن علمـاء السُّ

نَّة؟ نقول: هذا لغوي و�ن وجد عنده حفظ (صحیح البخاري).  أكثر مما حفظه من السُّ
ء �عنـي أشـیا ،لبخاري، لكنـه مـا �حفـظ مـن اللغـة إال الشـيء الیسـیرالثاني �حفظ (البلوغ) ما �حفظ ا

ث، و  ث �ــالبلوغ، وغــدا �شــرح البلــوغ، ُ�صــنَّف ُمحــدِّ ذاك ُنتــف علقــت بذهنــه، فــیحفظ (البلــوغ) وُ�حــدِّ
أكثر منه في الحدیث، وأعرق منه وألصق �الحدیث، لكـن إنمـا ُ�صـنَّف اإلنسـان �حسـب مـا �شـتهر 

ذي ف �ـه؛ ولـذلك تجـدون الثقـة �العـالم الخطیـب أقـل مـن الثقـة �العـالم الـ�ه، إذا اشـتهر �شـيء ُصـنِّ 
صــار النــاس ُ�صــنفونه علــى أنــه واعــظ وخطیــب، وال یثقــون  ،ألنــه اشــتهر �الخطا�ــة ؛لــیس �خطیــب

ـنَّة واألحكـام ،�فتواه، لكن لو �ان إلـى العـي أقـرب نِّف ُصـ ،مـع أنـه عـالم لد�ـه مـن علـم الكتـاب والسُّ
فالنـاس مـا �سـتوعبون تصـنیف اإلنسـان �جمیـع مـا معـه أو مـا عنـده، فتجـد فـي على هذا األساس، 

ب فــي طبقــات اللغــو�ین والنُّحــاة ســواٌء �ــان فــي (�غیــة الوعــاة) أو (إنبــاه الــرواة) أو غیرهــا مــن الكتــ
ــنَّة ــرِجم لعلمــاء �لهــم �حفظــون القــرآن إال النــادر، و�حفظــون شــیًئا مــن السُّ وقــد  ،طبقــات اللغــو�ین ُت

 فقهاء، لكنهم ُعِرفوا �اللغة أكثر. ن �كونو 
 كوُقــل مثــل هــذا فــي الفقهــاء طبقــات الفقهــاء تجــد فــیهم اللغــو�ین، تجــد فــیهم الُمحــدثین، لكــن مــع ذلــ

 . تصنیفهم من الفقه؛ ألنه �ه أشهر
 إلیـه جحتـا�ُ  فـال ذلـك، مـن شـيءٌ  فیـه �جـئ لـم أو العجم، ألفاظ من ألفاظٌ  فیه جاءت �ونه وأما"

 �ــه تكلمــت إذا العــرب فــإن معنــاه، وفهمــت خطابهــا، فــي وجــرى  �ــه، تكلمــت قــد العــرب �انــت إذا
 انـت� إذا إال العجـم، عنـد علیـه �ـان الـذي لفظـه علـى تدعـه ال أنهـا تـرى  أال �المهـا، مـن صار

 ".العرب �حروف والصفات المخارج في حروفه
ــا علــى أوزان لغــة العــرب یتر�ونــه، أمــا إذا �ــان ال مثیــل  ر�یــة لــه فــي األوزان العنعــم إذا �ــان جار��

فق فالبد أن ُ�غیر فیه، إذا �انت الحروف ال ُ�مكن أن تجتمع في العر�یة ُ�غیر �عض الحروف؛ لتت
مـــع العر�یـــة ألن هنـــاك حـــروف ال تجتمـــع فـــي لغـــة العـــرب فـــي �لمـــٍة واحـــدة، فـــإذا جـــاء فـــي اللغـــة 

ومثـل  م،�سیًرا لیتفـق مـع لغـته حرَّفوا فیه تحر�ًفا ؛األعجمیة من هذا النوع شيء غیروا أحد الحرفین
  .هذا في الزنة في األوزان

 لعـرب،ا �حـروف حروفـه تكن لم إذا فأما العرب، إلى امنسو�ً  �كون  ذلك وعند وجوده، �قل وهذا"
 ا�قـةمط على تقبلها وال حروفها،إلى  تردها أن من لها بد فال �عض، دون  �ذلك �عضها �ان أو

 رفتتصـ مـا ومنهـا العجـم، �ـالم فـي حالـه علـى تتر�ـه ما مالكل أوزان ومن ،أصالً  العجم حروف
 مهـا�ال إلـى مضـمومةً  الكلـم تلـك صـارت ذلـك، فعلـت و�ذا �المهـا، في تتصرف �ما �التغییر فیه

 .إشكال وال فیه نزاع ال العر�یة أهل عند معلومٌ  هذا لها، المبتدأة واألوزان المرتجلة كاأللفاظ
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 شـرعي، حكـمٌ  علیـه ینبنـي ال المسـألة خصـوص فـي أخرون المتـ یذ�ره الذي فالخالف ذلك، ومع
 اعتقـاد، اعلیهـ ینبنـي �المیـةٌ  مسـألةٌ  توضـع أن فیهـا �مكن و�نما فقهیة، مسألةٌ  منه ستفاد�ُ  وال
 ".یةاألعجم األسماء في العر�یة أهل �الم علیه استقر �ما فیها البحث مؤونة هللا �فى وقد

 مؤونـة هللا �فـى وقـد اعتقاد، علیها ینبني �المیةٌ  مسألةٌ  توضع أن فیها �مكن و�نما" هذا الكـالم
، �عنـي: وجـه هـذا الكـالم" األعجمیـة األسـماء فـي العر�یـة أهـل �الم علیه استقر �ما فیها البحث

الخالف في وجـود الكـالم األعجمـي فـي القـرآن ال ینبـي علیـه حكـٌم فقهـي، �عنـي: فائـدة عملیـة مـن 
 أثر لهذا الخالف من الناحیة العملیة. هذا الخالف ال أثر لها، ال ُیوجد

 ؤونــةم هللا �فــى وقــد اعتقــاد، علیهــا ینبنــي �المیــةٌ  مســألةٌ  توضــع أن فیهــا �مكــن و�نمــا"�قــول: 
 من أي جهة؟ " األعجمیة األسماء في العر�یة أهل �الم علیه استقر �ما فیها البحث

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ترتبط �علم الكالم. ،�عني من علم الكالم ،ال المسألة مسألة �المیة

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 إن فــي القــرآن �ــالم أعجمــي، واألعجمــي إنمــا هــو مــن الشــرائع واألمــم الســا�قة، قــد :ال، الــذي �قــول

الم ولو �ان حادًثا لُغیـرت هـذه األلفـاظ، الـذین یزعمـون إن �ـ ،یتشبث �ه من �قول: إن الكالم قد�م
إلـى مـا  �م، وأنه تكلم في األزل وال یـتكلم �عـد ذلـك، �عنـي لـو �ـان حادًثـا ُلغیـرت هـذه األلفـاظهللا قد

 ]١[الَمَسـد: }] X Y Z {ُیناسب لغة العرب، و�ذا ُسـلِّم لهـم فـي هـذا، فكیـف ُ�سـلَّم لهـم �مثـل 

ــر عــن ســورة   ]١[الَمَســد: }] X Y Z {هــل ُ�مكــن أن ُ�قــال: هــذا الكــالم قــد�م، ُ�مكــن إذا ُعبِّ
ي الم النفسـ، و�العبرانیة �كون توراة؟ ال؛ ولذلك الذي �قول �الك�غیر العر�یة �السر�انیة �كون إنجیًال 

 ألنهـــم قـــالوا: إنـــه تكلـــم فـــي األزل وال یـــتكلم خـــالص انتهـــى الكـــالم فـــي األزل، ؛القـــد�م قـــوٌل �اطـــل
نَّة عند أهـل الحـق أن �ـالم هللا  إال  مـن نوعـه اان قـد�مً و�ن �ـ -جـلَّ وعـال–والمعروف عند أهل السُّ

�حرٍف وصوت متى شاء، �یف شاء، فكمـا تكلـم �قصـة آدم  -جلَّ وعال–یتكلم  ،أنه ُمتجدد اآلحاد
فــي الجنــة ومعصــیة آدم فــي البــدء، تكلــم فــي قصــة نــوح، تكلــم فــي قصــة هــود، وموســى، وعیســى 

 K{: -جــلَّ وعــال–وغیــرهم مــن األنبیــاء، فمــازال الكــالم یتجــدد حــادث اآلحــاد إلــى أن قــال هللا 
L M N O P Q R S T U{ :جـلَّ –لم، فاهلل ومازال یتك ]٣[المائدة

 اه.تبلیغه إ� -جلَّ وعال –جبر�ل وُ�بلغه إلى من ُیر�د هللاإذا قضى �األمر تكلم، فیسمعه  -وعال
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 نعم. " اعتقاد علیها ینبني �المیةٌ  مسألةٌ  وضعتُ  أن �مكن و�نما"هذا معنى قوله: 
 علـى نـزلأُ  هأنـ فبمعنى فیه، جمةعُ  ال و�نه ،عر�يٌّ  و�نه ،العرب بلسان نزل القرآن إن: قلنا فإن"

 نهالسـا مـن علیـه فطـرت فیمـا وأنهـا معانیها، وأسالیب الخاصة ألفاظها في العرب معهود لسان
 �ـه یـراد و�العـام وجـه، فـي والخـاص وجه في العام �ه یراد و�العام ظاهره، �ه یراد �العام تخاطب

 ."آخره أو وسطه أو الكالم أول من عرف�ُ  ذلك و�ل الظاهر، غیر �ه یراد الظاهرو  الخاص،
ى �عنـــي ُ�ســـتدل علـــى المـــراد مـــن الســـیاق؛ ألنـــه قـــد ُیـــتكلم �ـــاللفظ العـــام ُیـــراد �ـــه العمـــوم و�بقـــى علـــ

 عمومــــه، فیكــــون عمومــــه محفوًظــــا، وقــــد ُیــــتكلَّم �العــــام ثــــم ُ�خصــــص، وقــــد ُیــــتكلَّم �العــــام ُیــــراد �ــــه
إلـى غیـر ذلـك مـن األسـالیب الموجـودة  ،وقد ُیتكلَّم �العام مـن وجـه والخـاص مـن وجـهالخصوص، 

وفــي �ــالم  -علیــه الصــالة والســالم–وفــي �ــالم نبیــه  -جــلَّ وعــال-فــي لغــة العــرب، وفــي �ــالم هللا 
الناس العـادي فـي معـامالتهم وفـي وصـا�اهم وفـي جمیـع متطلبـاتهم، و�نمـا ُ�سـتدل علـى المـراد مـن 

 }È É Ê Ë {هــــذا  ]١٧٣آل عمــــران:[ }È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð {الســــیاق 
ر أن (أل) هذه جنسیة ُیراد �ـه جمیـع النـاس، جمیـع النـاس جـا ]١٧٣[آل عمران:  وا إلـىؤ هل ُ�صوَّ

ن جمیــع النــاس �مــا فــیهم أنــت �ــا محمــد، و�مــا فــیهم إوقــالوا لــه:  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي 

 {شخص واحـد  ]١٧٣[آل عمران: }È É Ê Ë { الُمتكلم الذي قال؟ السیاق �أبى مثل هذا

Ì Í{ :معــــروف أنهــــم أبــــو ســــفیان ومــــن معــــه  ]١٧٣[آل عمــــران} Î Ï Ð Ñ {  آل]
 .]١٧٣عمران:

 {هــذا عمــوم، عمــوم لكنــه مخصــوٌص �االســتثناء  ]٢-١[العصــر: }& % $ #*  ! {
 .وما �عدها ]٣[العصر: })

 �مــا ى�ــالمعن عــرف�ُ  �الشــيء وتــتكلم ،هأولــ عــن آخــره أو آخــره، عــن أولــه نبــئیُ  �ــالكالم وتــتكلم"
 ".�ثیرة �أسماء الواحد الشيء وتسمي �اإلشارة، عرف�ُ 
لهـا  القط �م له من اسـم؟ لـه أسـماء �ثیـرة، واألسـد، السـیف" �ثیرة �أسماء الواحد الشيء وتسمي"

ر�ـة، لجاأسماء �ثیرة والعكس األشیاء الكثیرة �اسٍم واحد، العین ُتطلق على الباصرة، وُتطلـق علـى ا
  .ى الذهب، وُتطلق على أشیاء �ثیرةوُتطلق عل

 تعلـق نمـ وال هي منه شيءٍ  في ترتاب ال عندها معروفٌ  هذا و�ل واحد، �اسمٍ  الكثیرة واألشیاء"
 لسـان أن فكمـا الترتیـب، هـذا علـى وأسـالیبه معانیـه فـي فـالقرآن �ـذلك، �ـان فـإذا، �المهـا �علم

 ربالعـ لسـان فهـم�ُ  أن �مكـن ال �ـذلك العـرب، لسـان جهـة مـن فهـم�ُ  أن مكن�ُ  ال األعاجم �عض
ــ والــذي واألســالیب، األوضــاع الخــتالف ؛العجــم لســان فهــم جهــة مــن  فــي المأخــذ هــذا علــى هنبَّ

 عـده� أتـى ممـن و�ثیـرٌ  الفقـه، أصـول في الموضوعة )رسالته( في اإلمام، الشافعي هو المسألة
  .التوفیق و�اهلل لذلك، التنبه فیجب المأخذ، هذا �أخذها لم
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 :الثانیة المسألة
 :نظران معانٍ  على دالةٌ  ألفاظٌ  هي حیث من العر�یة للغة

  .األصلیة الداللة وهي مطلقة، معانٍ  على دالةً  مطلقة، وعباراتٍ  األفاظً  �ونها جهة من :أحدهما
 .�عةلتاا الداللة وهي خادمة، معانٍ  على دالةً  مقیدة وعبارات األفاظً  �ونها جهة من :والثاني
 الو  المتكلمــین، مقاصــد تنتهــي و�لیهــا األلســنة، جمیــع فیهــا �شــترك التــي هــي :األولــى فالجهــة
 صـاحب ل�ـ أراد ثـم �القیـام، مـثالً  لز�ـدٍ  فعلٌ  الوجود في حصل إذا فإنه أخرى، دون  �أمةٍ  تختص
 ".�القیام ز�دٍ  عن اإلخبار لسانٍ 

 تعبیرهم و�ن �ـان تعبیـر �ـل أمـٍة، و�ـل �عني مع �ونهم �شتر�ون فیها على اختالف لغاتهم إال أن
و أصنف من الناس بلغته الخاصة �ه التي ال �فهمها غیره إال أن المؤدى واحد، إذا قلت: قام ز�د 

 �ختلـف رأیت ز�ًدا قد قام، تقول أنت العر�ي: قام ز�د، األعجمي �قول بلغته ما ُ�فیـد أنـه قـام ز�ـد ال
یـه، ام هـو القیـام، القعـود هـو القعـود عنـد الجمیـع متفـق علمعك في أنه �قول: قعد ز�د بلهجته، القیـ

 لكن �ل أمة ُتعبِّر بلسانها.
الضــحك ُمتفــق علیــه بــین النــاس، البكــاء متفــق علیــه، لكــن �ــل أمــة مــن النــاس ُ�عبــرون عــن هــذا 

 ا یـتكلم بلغتـه ثـمرائـف �قولـون: طفـل صـغیر رأى أعجمی�ـ�عني من النكت والط ،بلغتهم الخاصة بهم
لـیس لدي الضحك �العر�ي، قال له: �ا و ال: لوالده انظر هذا یتكلم �األعجمیة و�ضحك ضحك، فق
 ن تلفـو القیام ُ�عبرون عنه على حدٍّ سواء �مـا ُ�فیـد القیـام ال �خ ،الضحك للجمیع ،صحیح لنا وحدنا،

هــو  ن هــذا قیــام وهــذا قعــود، �قــول: هــذا قــام، وهــذا �قــول: قعــد، أبــًدا القیــام هــو القیــام القعــودأفــي 
 .تالف لغاتهمالقعود، لكن �ختلفون في التعبیر على حسب اخ

 هـذه نومـ �لفـة، غیـر مـن أراد مـا لـه �القیـام تـأتى ز�ـدٍ  عـن اإلخبـار لسانٍ  صاحب �ل أراد ثم" 
 -یـةالعر� اللغـة أهـل مـن لیسـوا ممـن- األولـین أقـوال عن اإلخبار العرب لسان في �مكن الجهة
 .فیه كالإش ال وهذا عنها، واإلخبار العرب أقوال حكا�ة لعجما لسان في و�تأتى �المهم، وحكا�ة

 �ـل إنفـ اإلخبـار، وذلـك الحكا�ة تلك في العرب لسان بها �ختص التي فهي :الثانیة الجهة وأما
 رخِبـالمُ و  عنـه رخَبـوالمُ  رخِبـالمُ  �حسـب اإلخبـار، لـذلك خادمةً  اأمورً  الجهة هذه في �قتضي خبر
 ".اإلخبار ونفس �ه

لـف صل الداللة األصلیة على قیام ز�د في قولك: قـام ز�ـد، لكـن الداللـة الخادمـة التـي تخت�عني األ
�ـــاختالف الُمخِبـــر، وتختلـــف �ـــاختالف الُمخَبـــر، وتختلـــف �ـــاختالف الُمخَبـــر عنـــه هـــذه ممـــا یتعلـــق 

ام : قـ�النظر الثـاني، فهـل �حتـاج إلـى تأكیـد، تقـول: قـام ز�ـد، إذا �ـان اهتمامـك �القیـام قدمتـه، ُقلـت
كدت لـه ز�د، إذا �ان اهتمامك بز�د قدمته، فقلت: ز�ٌد قام، إذا �ان الُمخَبر عنده شيء من التردد أ

  .�المؤ�دات المعروفة وهكذا
 .ذلك وغیر واإلطناب، واإل�جاز، واإلخفاء، اإل�ضاح، من: األسلوب ونوع والمساق، الحال في"
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 فإن الخبر،� بل عنه، �المخبر عنا�ةٌ  مثَ  تكن لم إن ،ز�د قام: اإلخبار ابتداء في تقول أنك وذلك
 إن: نزلـةالم تلـك نـزلٌ مُ  هـو مـا أو السـؤال جـواب وفي قام، ز�دٌ  :قلت عنه �المخبر العنا�ة كانت
 ".قام از�دً 

ــد؛ ألن الغالــب مــن حــال الســائل أنــه متــردد، و�ال إذا جــاء �ســؤاٍل وهــو خــالي الــذهن عــن  نعــم یؤ�َّ
ٍد د لـه، وقـد �حتـاج إلـى مز�ـد ُأو�ـلكن إذا �ان عنده شيء مـن التـرد الموضوع ال �حتاج إلى تأكید،

 من التأكید �الالم مع إن أو �القسم أو ما أشبه ذلك،.
: �قیامـه بـاراإلخ أو قیامـه یتوقـع مـن إخبـار وفـي قام، از�دً  إن �هللا: لقیامه رنكِ المُ  جواب وفي"

 .ز�د قام إنما: رنكیُ  من على التنكیت وفي قام، قد ز�دٌ : أو ز�د، قام قد
 عنـــه الكنا�ـــة و�حســـب -عنـــه المخبـــر: أعنـــي- تحقیـــره أو تعظیمـــه �حســـب اأ�ًضـــ یتنـــوع ثـــم

 ".�ه والتصر�ح
ن وهو بین ید�ك ُتخبر عنه �اإلشارة للبعید ذلك الكتاب وهـو بـی ،�عني �حسب تعظیمه �عني القرآن

ذا ا هذا الرجل الذي �قـول �ـم ا،قد �كون الشيء ُمحقَّرً  ،ید�ك؛ من أجل تعظیمه، وقد �كون العكس
 .لدنیا، فُتخبر عنه �أنه بین ید�كوهو في أقصى ا

 األمـور مـن ذلـك غیـر إلـى الحـال، مقتضـى �عطیـه ومـا األخبـار، مسـاق فـي �قصـد ما و�حسب"
 .ز�د عن �القیام اإلخبار حول دائرٌ  ذلك وجمیع حصرها، �مكن ال التي
 ".األصلي المقصود هي لیست �حسبها واحدال الكالم معنى �ختلف التي التصرفات هذه فمثل

 .المقصودَ 
 ."النوع هذا في الباع طول�و  ومتمماته، مكمالته من ولكنها ،األصلي المقصودَ  هي لیست"

 و�طول.
 طالب: و�طول؟
 نعم."و�طول الباع" 

 انيالثــ النــوع و�هــذا منكــر، فیــه �كــن لــم إذا الكــالم مســاق �حســن النــوع هــذا فــي البــاع طــول�و "
 ".القرآن أقاصیص من و�ثیرٌ  العبارات اختلفت

ــم شــخص �األســالیب المناســبة لمقا مــه، نعــم إذا لــم �كــن فیــه ُمنكــر مــن ُمبالغــٍة غیــر مقبولــة قــد ُتعظِّ
 .صل فیه إلى حدٍّ ال �حتمله البشرلكن ال ت

 ةٍ ثالثـ وفـي آخـر، وجـهٍ  علـى �عضها وفي وجه، على السور �عض في القصة مساق �أتي ألنه"
 ".الثث وجهٍ  على

على سبیل المثال قصة موسى مع فرعون تكـررت فـي القـرآن فـي مواضـع �ثیـرة، فمنهـا الُمختصـر 
ا، ومنها المتوسط، ومنها المبسوط التي �حیث �كون القـارئ لهـذه القصـة �أنـه ُ�شـاهدها، وم نهـا جد�

 . مجرد السرعة لإلحالة على المبسوطما هو على 
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 فـي لالتفاصـی �عـض عن سكت إذا إال األول، النوع �حسب ال اراتباإلخ من فیه تقرر ما وهكذا"

} è é ê ë { والوقــت، الحــال اقتضــاه لوجــهٍ  اأ�ًضــ وذلــك �عــض، فــي علیــه ونــص �عــض،
 ".]٦٤:مر�م[

 اس وتخفیًفا علیهم من غیر نسیان.سكت عن �عض األمور رحمًة �الن -جلَّ وعال–ألن هللا 
 العر�ـي مالكـال مـن ا�الًمـ یترجم أن األخیر الوجه هذا اعتبر من مكن�ُ  فال ،اهذ ثبت و�ذا :فصل"

 ".عر�ي غیر لسانٍ  إلى نقلو�ُ  القرآن مترجَ یُ  أن عن فضالً  حال، على العجم �كالم
ي فــالمسـألة فــي الترجمـة مســألة الخـالف فیهــا قــد�م وأنكرهـا جمــٌع مـن أهــل العلــم بـدًأ مــن ابـن قتیبــة 

ذي و�ثرت فیها المؤلفات، ولكـن الـ ،أو ستین سنةالقرن الثالث إلى أن ُأثیرت المسألة قبل خمسین 
 تقـرر وهـو المتجـه أن الترجمــة اللفظیـة مسـتحیلة، �مـا �قــول: ال تجـوز الترجمـة، ال تجـوز أو تحــرم

 الترجمة اللفظیة، و�نما �جوز ترجمة المعاني.
إلـى  عر�یـةأنا أقول الترجمة اللفظیة مستحیلة، لماذا؟ ألنك لو �لفت شخًصا ُیتـرجم لـك مقـاًال مـن ال

ن أخـتالف ال ُ�مكـن لغٍة أخـرى، ثـم �لفـت آخـر ُ�عیـد لـك هـذه الترجمـة إلـى العر�یـة البـد أن �قـع اال
علـى مـا  ا، لماذا؟ ألن في ثنا�ا هذ الكالم ما �حتمل أكثر من معنى، فالمترجم ُیترجمُیترجمها حرفی� 

 إلـى كـالم وُ�ر�ـد نقلـه مـن لغـةٍ في ذهنه على ما هجم علیه فهمه لهذه الكلمة، المترجم حینمـا �قـرأ ال
لغـة ال شـك أنـه علـى حسـب فهمـه للكـالم ُیترجمــه ال أنـه �ـأتي مـثًال ثبـت أو فصـل �ـأتي إلـى الفــاء 

ذلك إذا �ـفیذ�رها �األعجمیة �اإلنجلیز�ة مثًال، ثـم �ـأتي إلـى الصـاد فینقلهـا إلـى اإلنجلیز�ـة، والـالم 
وال تحتــاج إلــى أن �فهــم معنــى فصــل  ،اجتمعــت الحــروف الثالثــة فــي األعجمیــة �طلــع لــك فصــل

و لُیترجمــه؟ البــد مــن هــذا، ولــذلكم الترجمــة الحرفیــة لوجــود أكثــر مــن معنــى لكــل �لمــٍة فــي الكلمــة أ

 + * ( {ا فتــرجم رجم ُیر�ــد أن ُیتــرجم القــرآن حرفی�ــالمقــال الــذي ُیــراد ترجمتــه؛ ولــذلك �عضــهم تــ
ــرة: }./  - , ن بنطلــون لكــم وأنــتم الحرفیــة؟ قــال: ُهــ مــاذا قــال لمــا أراد الترجمــة ]١٨٧[البق

مـــثًال، هـــذا مســـتحیل؛ ألن الـــذي ال �فهـــم المعـــاني ال �ســـتطیع  لهـــم، اللبـــاس �ظنـــه ســـرواًال  بنطلـــون 
ال و  ،الترجمــة، و�ذا �انــت القــدرة علــى الترجمــة مترتبــة علــى المعــاني إًذا الترجمــة الحرفیــة مســتحیلة

  .مكن أن ُیتسنى إلى ترجمة المعاني�ُ 
 فــي ناللسـانی اســتواء فـرض مــع عر�ـي إال غیــر لسـانٍ  إلــى نقـلو�ُ  القــرآن متـرجَ یُ  أن نعــ فضـالً "

 فـي ذلـك ثبـت فـإذا ونحـوه، تمثیلـه تقـدم مـا اسـتعمال في اللسانان استوى  إذا �ما ا،عینً  اعتباره
 ".خراآل إلى أحدهما یترجم أن أمكن العرب، لسان مع إلیه المنقول اللسان

 عنـــــــــــي �ـــــــــــالم �شـــــــــــر المقـــــــــــال إلـــــــــــى أســـــــــــلوٍب آخـــــــــــر، � �عنـــــــــــي لـــــــــــو أردنـــــــــــا أن ننقـــــــــــل هـــــــــــذا
نـا فـي دائـرة العر�یـة شـيء اسـمه المتـرادف، فتنـزع هـذه الكلمـة وتضـع مكانهـا مـا أو من القرآن، فأتا

ُیرادفها، تحـذف الكلمـة الثانیـة وتضـع فیمـا ُیرادفهـا وهكـذا إلـى أن ینتهـي المقـال ال شـك أن المعنـى 
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 ؛ لوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اال متطا�ًقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون متقارً�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »إذا دخـل أحـد�م المسـجد فـال �جلـس«ُینكر الترادف من �ل وجه؛ ألن قعـد وجلـس، أنـت عنـدك 

القعـود، أو مـن قیـام، فعلـى هـذا �كـون اختلـف  :حذفتها قلـت: فـال �قعـد، نعـم فـي القـاموس الجلـوس
القعود عن الجلوس، الجلوس من قیام، والقعود من نحو اضطجاع مثًال، فالبـد مـن االخـتالف فـي 

لغـــة الواحـــدة فـــي المترادفـــات منهـــا، فكیـــف �اللغـــات األخـــرى التـــي عنـــدهم �عـــض الحـــروف إطـــار ال
  .لمعاني عندهم ال ُیدر�ونها أصالً مهملة ال ُیوجد عندهم غیر هذه الحروف التي عندنا، و�عض ا

 نمــ المنطــق أهــل ذلــك مــن شــيءٍ  إلــى أشــار ور�مــا ا،جــد�  عســیرٌ  نبــیِّ  بوجــهٍ  هــذا مثــل و�ثبــات"
 .المقام هذا في مغنٍ  وال �افٍ  غیر ولكنه المتأخر�ن، من حذوهم حذا ومن ،القدماء

 الوجـه علـى فأما -الثاني الوجه هذا على: �عني- القرآن في الترجمة إمكان قتیبة ابن نفى وقد
 وى �قـ فهـمٌ  لـه لیس ومن للعامة معناه و�یان القرآن تفسیر صح جهته ومن ممكن، فهو األول،
 ".معانیه تحصیل على
 .ن العرب أو من غیر العرب بلغاتهم�انوا م رآن و�یان معناه �صح للعامة سواءفسیر القنعم ت

 لمعنـىا علـى الترجمـة صـحة في جةً حُ  االتفاق هذا فصار اإلسالم، أهل �اتفاق اجائزً  ذلك و�ان"
 ".األصلي

 .�عني: ال على اللفظ
 ".فهاأوصا من �وصفٍ  دتوجِ  األولى مع الثانیة الجهة اعتبرت و�ذا :فصل"

 .لُمعینة مع الجهة األولى األصلیةالجهة الثانیة التي هي المساعدة ا
 وصـافاأل  مـن �وصفٍ  معها تعد وهل لإلفهام، الوضع حیث من والمعنى للعبارة �التكملة ألنها"

 "ذاتي؟ غیر �وصفٍ  هي أو ،الذاتیة
 . صوفیر الذاتي الذي ینفك عنه المو الوصف الذاتي الذي ال ینفك عنه الموصوف، وغ

 فیهـا كرذُ  ما على االقتصار أن إال جملة، الفرعیة المسائل من علیه ینبني و�حثٌ  نظرٌ  ذلك في"
 ".التوفیق و�اهلل أولى، ذلك عن فالسكوت المتفرعة، األنظار لسائر �األصل فإنه كاف،

 اللهم صلِّ على محمد.
 


