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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائهة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(395) 

وسنندد اانا  صن  إ  أرععنة عتنر زلنتهالا نني ننا   نيفو  قِِبْلباِطل ِ بسبق الكالم عنن ععنا امنتهالت يف بالبا ن ق يف قولنو  عنا  
 ونزيد  وضيحها واالستدالل ذلا وادلناقتة، كها سيأيت: –إليها الحقاا 

 الدلي  على إرادة الباط  الواقعي والردّ 
 -أوذلن  علنى كنال نبنيني  ق1با الثبو ينةقاستناداا إ  كون األص  يف األمساء ااا نوضوعة دلسّهياهت ؛ان ادلراد عو البا   الواقعي -1ب

ننثالا  –ادلولنود اسنم زيند ىناا لننف   يوضنيابن يكون وضنعها كوضني األعنالم التةصنية إذ  األمساء نوضوعة لألعيان اخلارجية نباشرةا 
للحقائق اخلارجينة ونبىن ااا نوضوعة للهفاىيم أو الكليات الطبيعية كهرائي  -وضعو لصورة ذىنية مث داللتها عليو، بدون  وسط  –

ر نعنىن للفنا اس سنان وىننو احلينوان الننا ق ننثالا  وضني لفننا اس سنان لنو لكنن ال  نا ىنو ىننو عن   نا ىنو ننرآة لأل ننراد وّ وان الواضني  صن
اخلارجيننة، عكنن  ادلبننىن األول الننا  ال ينكننر ان الواضنني  صننور ادلعنناع والكليننات الطبيعيننة لكنننو يقننول ا ننو إذ  صننورىا وضنني اللفننا دلننا 

 .ق2بابزائها نن األ راد اخلارجية ال ذلا كهرائي ذلا
ننععبنارة أخننره: ىن  و    عنهننا دلفاىيههننا الكاشنفة  وضنعولنننا  فاىيههنا يف أذىا نننا أو لألننور اخلارجيننة ادلنكتنفة األمسنناء  الواضني   ي  ض 

 والثهرة  ظهر يف نوا ن عديدة كها  ّص  يف زللو.
 أو عواسطة نفهونها. د نن بالبا  ق وسائر األلفاظ بالواقعيق انا نباشرةا وعلى أ   ا و على كال ادلبنيني  ان ادلرا

عنن أكن  ادلنال ابلبا ن  النواقعي والبا ن  النواقعي ال  –علنى ىناا  –وقد يتك  على ذل  اب و إحالة إ  اجملهول إذ اى هللا  عا  
 ي ىو العرف.أو  ق  ان نرآة الواق ،وىو العرف و  ولكنو نردود اب و نعلوم عوجه   ! علهو

ولسان القوم ىو ادلعىن العريف ال ادلعنىن  ق3بقَوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَلْوِمهِ بوعهدة ادلناقتة على ىاه الدعوه، قولو  عا  
ىننا جسننراا إ  ادلعنناع نعا يهننا العر يننة ابعتبار  نننا يفهننم ننهننا عر نناا أ  يرينندون ابأللفنناظ –وسننائر الننناس  –قونننو الننواقعي، ععبننارة أخننره: 

 عن  ر ينةالواقعية ال نعا يها الواقعية نباشرة، ععبارة أخره: الواضي ي ي األلفاظ دلعا يها الواقعية، انا الساني  ا و يفهم ننهنا نعا يهنا الع
 .ق4بوكاا حال ادلستعه  .  تأن 

 الدلي  على إرادة الباط  الشرعي واجلواب
دينن جديند رننّ   اسسننالم ألن ق5برعي؛ أل ننو شلنا ال يعلنم كو ننو اب نالا ننن عدنننو إال ننن قبلنوقان ادلننراد البا ن  التن -2سنبق: بكهنا 

قسهاا نن البديهيات لده قنري  كنالبنوة ابلتبنغ ورن  ذلن ،  كن  نصنطلي ولفنا يلفظنو  ع  رّ  الكث  جداا نن ادلعادالت واألحكام 
 إ  ان يثبت خال و.  ال عد ان يراد عو الترعي ننو

: ان الظاىر عدم ثبوت حقيقة شرعية للبا   ع  مل يق  عال  أحد، والقاعدة ان ك  لفا ثبت  صرف التارع  ينو عنقن  واجلواب
                                                             

 ق.394ب الدرس ق1ب
 ال للهفاىيم كهرائي لأل راد. ق2ب
 .4سورة إعراىيم: آية  ق3ب
 سيأيت وجهو إبذن هللا  عا . ق4ب
 ق.394الدرس ب ق5ب
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وإال  نان األصن  اسنتعهال  ادلرجي  يو، وادلراد وادلعىن يؤخا ننو، لفا الصالة نثالا،  هوك،   يو زايدة و قيصةعأو ألصلو أو وضي جديد 
 .قَوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَلْوِمهِ بالعرف ويدل عليو  عا  التارع األلفاظ كها يستعهلها 

 الدلي  على إرادة الباط  اللغوي واملناقشة
 كها ان ادلرجي يف ك  شنأن ننن التنؤون ىنم أىن  اخلنربة، كنالرجوع يف ادلسنائ   ق1بان ادلراد البا   اللغو ؛ ألام أى  اخلربةق -3ب

أىن  اخلنربة  نا وىنم  ىنموالكيهاوينة ور ىنا للطبينا وادلهنندس والكيهناو  وىكناا،  كنال  ادلرجني يف نعناع األلفناظ الطبية واذلندسية 
 اللغويون.

عننن إايه  و يننو: ان كننالم اللغننو  حدننة علننى اجلاىنن   ننا وعلننى التننا  ولنني  حدننة علننى أىنن  اللغننة   فسننهم  يهننا عر ننوه عتلقننيهم
 كاا يداا عيد.جيلهم عن اجلي  الساعق عن األسبق وى

ىنم أىن  خنربة يف نعناع األلفناظ إذ ان كن  واحند ننّنا نننا ان ولند إ  ان  نى  –نن أعناء  لن  اللغنة  – وضيحو: ان آحاد الناس 
ال أخنره ة ويف نعناع يّنال  قة أو نيّنو رعرع مسي والديو وأقرابءه وج ا و وأصدقائو وشركاءه ور ىم يستعلهون ألفاظناا يف نعناع عقنرائن حال  

عنامل ابدلسنتعه   –على ىاا  – هو  ،،  عرف احلقائق واجملازات نن ذل ، نعهالا يف ار كازه قواعد التبادر وصحة احله  ور ىاعقرينة  
نن –وىنناا حسنني إذ مسنني ورأه  –نننوارد االسننتعهال  ي  أن  تب نن، وانننا اللغننو   ا ننو مل يننزد علننى وادلوضننوع لننو يننو  حدسننو  الحظننة     وأعه 

رلنرد كاشنع عنن  –علنى ىناا  – ناللغو   قال ابالسنتعهال  حسنا ق2بأي ناا  علنى ا نو أىن  خنربة ابلوضني عنناءا باألرععنة  عالئم احلقيقنة
 ادلراد ابلبا   البا   العنريف ال  ق3باجلاى  ابلعرف ليعر ووإ ا يرجي إليها  ،الفهم العريف  ادلقياس العرف ال اللغة وادلرجي العرف ال اللغة

 .لكتع ادلعاع العر ية الطريقية ام ة شأااة للغة ع  اللغو  إذ ال نوضوعي
 الدلي  على إرادة عرف قريش واملتكّلم

 صنلى هللا علينو والنو وسننلموادلسنتظهر ان ادلرجني ىنو عنرف قننوم الرسنول  ق4بادلنراد البا ن  العنريف ويف ىناا زلنتهالت سننت:ق -9-4ب
ا كننان ننننو نننرآة لعننرف إال ننن صننلى هللا عليننو والننو وسننلمزننننو يف  لكنن  ادللنن  أ  قننري  وأىنن  نكننة، ال سننائر األعننراف وال العننرف العننام

علسان العرف العنام أو الغالنا أو األعنراف األخنره، إضنا ة إ  ان سن ة  :ومل يق  ج  امسو قِبِلساِن قَلْوِمهِ بوذل  لقولو  عا   ؛قري 
 انة القرينة.ولو أراد ر  ذل  كان عليو إق – عادةا  – ا و يتكلم عنف  نا يتكلهون عو  العقالء على ذل   ان ك  إ سان يولد يف عيئة  

خاصنة، وان ادلرجني يف احلنروف،    قراءة أى  احلداز وقري يف القرآن الكرمي ونن ىنا استظهران يف القراءات واللهدات، ان األص 
أىنن  العنرا  ينطقنون ال نناد   نان العنرا  نصنر أو ىنو ذلدننة أىن  احلدناز ال أىنن   قالضَّلالِّ َ بو قاْلَمْغُضللوبِ بككيفينة النطنق ابل ناد يف 

كنان ينطنق   صنلى هللا علينو والنو وسنلموأى  احلداز ينطقواا عني الظاء والدالق وذلن  لبداىنة ان النن  وأى  نصر ينطقوىا زاءا ء كالظا
ن   ق نو    ابن   عناك       علهدة أى  احلداز وقري  ال علهدة أى  العرا  أو نصر،  ان سن ة كا نة ننن ولند يف قنوم علنى ذلن ، ولنو عك 

 واشتهر عنو سلالفتو لقونو يف  طقو.
وللبحن  صنلة إبذن  –حلداز اآلن نرآة ذلدتهم يف ادلاضني، ككا نة األقنوام، والتغن  اندر أو قلين  وىنو امتنال للندلي  وذلدة أى  ا

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين       هللا  عا .
 ق.23ص 1الكايف: لب ققَأْكَمُ  النَّاِس َعْقالا َأْحَسنُلُهْم ُخُلقاا بب :عليو السالماسنام الصاد  قال 

                                                             

 ق.394الدرس ب ق1ب
 كها ىو ادلنصور. ق2ب
 أ  العرف وادلعىن العريف. ق3ب
 ق.394الدرس ب ق4ب


