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 .�سم هللا الرحمن الرحیم
 على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صلِّ وسلم 

الدالـة  وهـي جمـع لغـة، وهـي: األلفـاظ"الفصل الرا�ع في اللغات:  :-رحمه هللا تعالى–�قول المؤلف 
 ".مكنةها الختالف أمزجة األلسنة، الختالف األهو�ة وطبائع األعلى المعاني النفسیة، واختالفُ 

؟ مـن ؛ ألن أصـول الفقـه إنمـا ُ�سـتمد ممـاذالمبحـثو�دخـال مثـل هـذا ا "الفصل الرا�ع في اللغات"�قول: 
 اللغة، وعلم الكالم، وتصور األحكـام، هـذا ممـا ُ�سـتمد منـه أصـول الفقـه مـع أنـه لـو نظـرت إلـى حقیقـة
ه وواقع �تب األصول وجدت أن �ثیًرا منها ُمستمد مـن ُ�تـب علـوم القـرآن، ومـا �خـدم �تـاب هللا سـبحان

 وتعالى.
نَّة، وقسٌم منها ُمستمد من اللغا منها قسٌم �بیر مستمد من ت، وقسم ُ�تب علوم الحدیث وما یتعلق �السُّ

 ُمستمد من التصور تصور األحكام واستنباط القواعد العامة منها.
: جمــع لغــة، ولــیس المــراد مــن جمــع اللغــة هنــا تعــدد -كمــا قــال المؤلــف-فاللغــات جمــع لغــة، اللغــات 

ر تنـوع �اعتبا -اللغة العر�یة-نما ُجِمعت اللغة هنا وهي واحدة اللغات: �العر�یة واألعجمیة وغیرها، و�
اد مباحثها، واختالف لهجات الناطقین بها، فجمعها من هذه الحیثیة، و�ال لیست هناك لغة أخـرى ُ�سـتف

 منها في هذا العلم وال في غیرها من علوم الشرع.
 ال؟  أمح هذا الكالم صحی" األلفاظ الدالة على المعاني النفسیةاللغة: "

 طالب:......
 لیس �صحیح.

الم �عنـي ن الـنفس �كـون فیهـا �ـالم، وهـذا الكـإقـد �قـول قائـل: " األلفاظ الدالة علـى المعـاني النفسـیة"
ر اإلنسان في نفسه �الًما، ثم ُیترجم عنه بلسانه.  ُیزوِّ

�ـالم فـي غیـر  على �لٍّ الكالم إنمـا ُ�طلـق علـى لفـظ اللسـان، فاأللفـاظ مـن عمـل اللسـان، ولـیس هنـاك
 نإوالكــالم خــاص �اللســان خالًفــا لمــن �قــول:  ،اللســان، نعــم الفكــرة ُتوجــد فــي القلــب، ُتوجــد فــي الــنفس

 الكالم األصل فیه الكالم النفسي، واللسان نائب النفس وُمعبِّر عنها �ستدلون �قوله:
ــــــــَؤاِد َو�ِ  ــــــــي اْلُف ــــــــَالَم َلِف ــــــــإنَّ اْلَك َم  انَّ

 
 

ــــــى ا  ــــــاُن َعَل ــــــَل اللَِّس ــــــُجِع ــــــَؤاِد َدِل  یًال ْلُف
 

نَّة �الم إال ُنطق ا  نَّة، فلیس عند أهل السُّ  للسان.الكالم النفسي عند األشاعرة ولیس عند أهل السُّ
ع في لفظ الق ـع فـي لفـظ القـول،  ول، فُیطلق على عمل الجوارح، قـالقد ُیتوسَّ كـن مـا لبیـده هكـذا، فُیتوسَّ

ع بلفظ الكالم، بل الكالم خاص �اللسا  ن.ُیتوسَّ
ف اخـتال" لسـنةالختالف أمزجـة األ " ،الكالم ُمستأنف" هاواختالفُ  األلفاظ الدالة على المعاني النفسیة"

الخــتالف أمزجــة األلســنة، اخــتالف القبائــل، اخــتالف اللهجــات  ؛هــذه األلفــاظ، واخــتالف هــذه المعــاني
معنـى ز�ـد  إلیـه، و�ال فمـا فالذي ُتملي على اإلنسـان الكـالم الحاجـة" الختالف األهو�ة وطبائع األمكنة"

من النـاس أكثـر �المـه ذ�ـر هلل، وعمـرو مـن النـاس أكثـر �المـه لهـو وسـب وشـتم، و�كـر أكثـر �المـه 
 في العلم، وذاك أكثر �المه في أمور الدنیا؛ الختالف األهو�ة �لٌّ له دافع.

لعــادات، تختلــف فهــذه األهو�ــة تختلــف أ�ًضــا �ــاختالف األمكنــة، تختلــف �ــاختالف ا "وطبــائع األمكنــة"
�ــــاختالف التقالیــــد، فمــــن مكــــان إلــــى مكــــان تجــــد اصــــطالحات، اصــــطالحات ســــكان الســــواحل غیــــر 
اصطالحات سـكان الـداخل مـثًال، سـكان السـواحل �حتـاجون إلـى �لمـات وألفـاظ یتـداولونها ال �حتاجهـا 

كنــة لــه ســكان الــدواخل مــن لیســوا علــى الســاحل ممــا یتعلــق �مهــنهم وصــنائعهم وهكــذا، فــاختالف األم
فــي المســمى الواحــد بــین أهــل الشــمال وأهــل الجنــوب، بــین أهــل الشــرق  ادور؛ ولــذا تجــدون التبــاین �بیــرً 
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، و�عضـهم �حملهـا علـى الـذم، بـل هـي اوأهل الغرب �ختلفون یتباینون، �عضـهم �ظـن هـذه الكلمـة مـدحً 
 عند قومه ذم، وعند أولئك مدح.

معنـى اخـتالف اللغـات؟ اخـتالف  مـاخـتالف اللغـات، المقصود أن اختالف األمكنـة لـه أثـٌر �بیـر فـي ا
اللهجــات، والعــرب بــل العلمــاء عامــًة ال یتورعــون مــن إطــالق اللغــة علــى اللهجــة؛ ألن �عــض النــاس 

 .یم، هذه لغة �اهل، هذه لغة هوازن �ستنكف أن �قول: هذه لغة تم
 ؟طالب: �عتبرها خطأً 

 غة، وهي مراد المتأخر�ن �اللهجة.وهو لیس �خطأ، �ل قوم من العرب لهم ل �عتبرها خطأً 
 طالب:......

ر فــي نفســه شــیًئا أوإشــكال؛ ألن اإلشــكال فــي الكــالم ا ههنــا مــا فیــ یــه فكــرة ودل عل لنفســي، لكــن إذا زوَّ
 هذا هو المقصود ما في إشكال.فبلفظه 

 ثم هنا أ�حاث:"
بیل سـل ممكـن، وال والكـ ،مـن القسـمین األول: قیل: هي توقیفیـة، وقیـل: اصـطالحیة، وقیـل: مر�بـةٌ 

ا یـرتبط بهـ ، وال مجـال للعقـل فیهـا، والخطـب فیهـا �سـیر، إذ الإلى القطع �أحدها، إذ ال قـاطع نقلـيٌّ 
 ".عملي، وال اعتقادي، والظاهر األول تعبدٌ 

فیـق، مسألة مبدأ اللغات ومنشؤها مسألٌة خالفیة بین أهل العلم، فقیـل: توقیـف، وقیـل: توفیـق، وقیـل: تل
 وقیل: �التوقف.

 أر�عة أقوال: توقیف، وقیل: توفیق، وقیل: تلفیق، وقیل: �التوقف.
 معنى هذا الكالم؟ ما
َم {َوَعلَّـــَم آدَ ي اللغـــات فالبشـــر لـــیس لهـــم دور فـــ -ســـبحانه وتعـــالى–قیـــل: هـــي توقیفیـــة �عنـــي مـــن هللا  

ال لــه: تراهــا قــ شــيء مــا علمــه حتــى هــذه هوعلَّــم آدم األســماء �لهــا مــا فیــ ]٣١[البقــرة: اَألْســَماَء ُ�لََّهــا}
 .ورقة

 طالب:......
ــق النــاس وعرفــو  -ســبحانه وتعــالى–هــذا القــول األول، ومــنهم مــن �قــول: ال هــي توفیقیــة �عنــي هللا  ا وفَّ

 .تعارفوا علیهاء هذه المسمیات أو أسما
 طالب:......

وفَّقهــم إلــى النطــق بهــا  -ســبحانه وتعــالى–نعــم توفیقیــة هــي اصــطالحیة، �عنــي اصــطلحوا علیهــا، هللا 
 والتعارف على هذه المسمیات.

 تلفیق؟ �عني: من األمر�ن مر�ب من األمر�ن، مر�ب من القولین. ما معنىوقیل: تلفیق، 
 إلى آخره. توقیفیة أو �لها... وقیل: �التوقف، هللا أعلم هل هي �لها

  �عني: �لها من هللا سبحانه وتعالى." األول: قیل: هي توقیفیةولذا قال: "
�عنــي: تعــارف علیهــا البشــر، احتــاجوا إلــى أن �ســموا هــذا �تــاب؛ ألنــه مــا �مكــن " وقیــل: اصــطالحیة"

ف تقـول لـه وأنـت مـا تعـر  مـاذا ترسـل الولـد تقـول لـه: هـات... أن یتعاملون �ه وما �عرفون اسـمه، ُتر�ـد
 اسمه والولد ما �عرف؟

  ما �مكن، الحاجة هي التي جعلت الناس �صطلحون على هذه األسماء.  
 �عضها �ذا، و�عضها �ذا." من القسمین وقیل: مر�بةٌ "
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فهــا بــدلیل إن عنــدنا أشــیاء مــا �عرفهــا آ�اؤنــا، عنــدنا أشــیاء اســتجدت واســُتحدثت مــا �عر  "والكــل ممكــن"
ــــ ــــا، وعن ــــد المتقــــدمین مــــا ال �عرفــــه المتــــأخرون، فهــــي آ�اؤن ــــا مــــن األشــــیاء مــــا ال نعرفهــــا، وعن دا آ�ائن

 اصطالحیة أملتها الحاجة، أظن هذا ظاهر.
 طالب:......

 اصطلحوا علیها نعم.
 طالب:......

 الراجح أنها مر�بة.
أحـد هـذه  علـى لـیس فـي األدلـة مـا یـدل" والكل ممكن، وال سبیل إلى القطع �أحدها، إذ ال قاطع نقليٌّ "

 وهــ یــنأوآدم  ؟�عــرف �ــل شــيء هــل آدمنســأل األقــوال، وال مجــال للعقــل فیهــا؛ ألننــا نحتــاج إلــى أن 
 لنسأله عن هذه المخترعات وهذه المستحدثات؟

 ال قاطع نقلي یدلنا على أن آدم �عرف �ل شيء. 
هـل  ؟�صیر ماذاتلفیقیة  �عني سواًء عرفنا أنها توقیفیة أو" وال مجال للعقل فیها، والخطب فیها �سیر"

ل یتغیر شيء؟ إذا قلنا: إنها توقیفیة، نقول: خـالص مـا نقبـل إال مـا دل الـدلیل علـى أن هـذا اسـمه، هـ
 یتغیر شيء؟ ما یتغیر شيء.

كتـاب الا �عنـي �وننـا ُنسـمي هـذ �عني هـذه األسـماء" عملي والخطب فیها �سیر، إذ ال یرتبط بها تعبدٌ "
غلــط، بــدل مــا نقــول:  ،عبــد بتســمیته؟ لــو نقــول: صــفر مــثًال، �قــول: الُمت هــو هــل ؟یترتــب علیــه عمــل

 أحد �قول لنا: خطأ، �قول: ال ال ترك آدم تسـمیة الصـفر هالمجلد الخامس، نقول: الصفر الخامس، فی
 ؟ لیست تعبد�ة إنما هي اصطالحیة.    لماذا

 قیفیة على �المه. أنها تو " عملي، وال اعتقادي، والظاهر األول إذ ال یرتبط بها تعبدٌ "
شـيء، �ـل شـيء مـا صـار  مقتضاه أنه علمه �ـل" ]٣١[البقرة: {َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُ�لََّها}لنا: " �قول:

 وما لم �صر، ما وِجد وما لم ُیوجد إذا �ان سیوجد.
األسـماء الموجـودة  أو بلـهن قِمـ ] قیـل: ألهمـه، أو علمـه لغـةً ٣١[البقرة: {َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُ�لََّها}"

وجــود وهــذا قر�ـب أن ُ�علَّــم األســماء الموجـودة فــي وقتــه، لكــن یبقـى أن مــا عــدا الم" حینئــذ، ال مــا حــدث
 اصطالحي، فیكون الموجود في وقته الـذي �مكـن السـؤال عنـه؛ ألنـه االختبـار أن ُ�قـال آلدم: مـا هـذا؟

دون مـا  ل له: ما هذه؟ إًذا علَّمـه الموجـودُ�قال للمالئكة: ما هذه األشیاء؟ هل �مكن أن تمر طائرة �قو 
 لم ُیوجد.

 .األسماء الموجودة حینئذ، ال ما حدثأو  ن قبلهمِ  أو علمه لغةً "
 َهــا}َماَء ُ�لَّ {َوَعلَّــَم آَدَم اَألْســ التخصـیص األصــل فـي قولــه:" وتأو�ــل، �فتقــر إلــى دلیــل قلنـا: تخصــیٌص 

وم ِجــد ومــا لــم ُیوجــد، وهــذه الصــیغة مــن صــیغ العمــ�عنــي علمــه أســماء األشــیاء �لهــا مــا وُ ] ٣١[البقــرة:
 كل فهو عام.�مؤ�د ] ٣١[البقرة: {ُكلََّها}جنس األسماء ] ٣١[البقرة: {َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء}

نــه علمــه لغــة مــن اللغــات أو األســماء الموجــودة أو لغــات مــن قبلــه أو �عــض األشــیاء دون إفــإذا قلنــا: 
 والتخصیص �فتقر إلى دلیل، هذا مقتضى �المه.�عض، نكون خصصنا �غیر مخصص، 

 طالب:......
 .]٣١[البقرة: {َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُ�لََّها}�قول:  -سبحانه وتعالى-هللا 

 طالب:......
 أسماء هؤالء، نقول عنها: �ل األشیاء، أسماء هذه األشیاء �لها.

 طالب:......
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 لیس المراد المالئكة على وجه الخصوص.
 ب:......طال

 ن المراد األشیاء �لها.إمن ضمن هذه األشیاء أسماء المالئكة، هذا قول من �قول: 
 "اللهم صلِّ على محمد. 


