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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (77) 

 دااّلا  (0)قهال علم بالتفات اللغوي إلى التشقيقات والفروض ليكون إطال
فوا البيع مبا عرفوه كانوا بصدد نفي مشول البيع لنقل املنافع وعدمه وال يعلم التفاهتم أصالال  إ  انه ال يعلم ان اللغويني إذ عر  ونضيف: 

علالى ذلال  هذه اجلهة كي يكون كالم بعضهم نافيا  للشمول والبعض اآلخر مثبتا ، هذا إن مل نالد  عالدم التفالاهتم أصالال  إ  هالذه اجلهالة، و 
 الحظ التعريفات اآلتية:فلن
معالالروم مالالا ملكتالاله مالالن مجيالالع األيفالاليان  كمالالا يف لسالالان العالالرب و الالنه فقالالد اسالالتدل مالالدعي كالالون البيالالع ل عالالم مالالن بيالالع األعيالالان المااا : )

 يفين فيعمه التعريف السابق. –كسكىن الدار   –واملنافع بان املنفعة 
قتىن وميل  من األعيان  كما ذكره ابن األثن والطرحيالي و ناالا على كل ما ي  و)املال يف األصل ما ميل  من الذهب والفضة مث أطلق 

 دل به على ان البيع خاص بنقل األعيان.ست  أ  وقد 
هلالذه اجلهالة مالع التفاتاله اناله مع انه ال دليل على ان ابن منظور كان ملتفتالا  وكالان يف مقالام البيالان مالن وهالة مشالول املالال للمنالافع وعدماله و 

أليفاليان  للداللالة علالى ان املالال ل عالم، كمالا ال دليالل علالى ان مثالل ابالن األثالن كالان نالا را  لنفالي مشالول املالال للمنالافع حالني استعمل مفالردة )ا
 ذكر لفظة األعيان.
عنالالد دراسالالة  تلالالف اوالالتمالت والتشالالقيقات املتصالالورة ان هالالذا التفريالالق أمالالر دقيالالق طرحالاله الفقهالالان يف ةالالوثهم العلميالالة الدقيالالة والحاصاا : 
فقالالاله اللغالالالة والفقالالاله، ولالالالو كالالالان الشالالالارل للمفالالالردة معصالالالوما  لكالالالان  الالالاهر ففالالالي يف العالالالرم وال يف كتالالالب اللغالالالة، وحملالالاله إن كالالالان  ولالالاليط مطروحالالالا  

دون أولئالال    للعلالالم باحاطتالاله علالالى اآلخالالرين، أو عدمالاله  علالالى الشالالمول لل هالالات اافيالالة عالالادة   اسالتددامه هلالالذه املفالالردة أو تلالال  ح الالة  
يالا  يف اناله كالان ملتفتالا  أصالال  هلالذه اجلهالة كالي يكالون اختيالاره )األيفاليان  دلاليال  علالى اناله اسالتنب  اللغويني الذين نش  على األقل يفكا  عقالئ

 أو اختياره )األعيان  دليال  على العكط.فه بال)مبادلة مال مبال  لنقلها عندما عر  البيع مشول ومن مث  للمنافع مشول املال 
 ،مالا هالواناله عليهم )املال  وانه ما هو و)البيالع  و فأطرل أساتذة وامعات ودون  العرم وحىت املثقفني من صحفيني وأطبان وحمامني و 

 تعماليم أو التدصالي التفال  للملتفتا  إ  مسألة مشوله للمنفعة وعدمه كي يكون أي تعريالف يطرحاله كايفالفا  عالن اناله حينئٍذ من جتده  قل  و 
 .وأراده

 ليس اللغوي في مقام التحديد ب  اإلشارة وهي أعم أو أخص
ت  بتعريفه وانه يفامل أو ال، بل ان اللغوي مهمته أو رسم كي حي   ان اللغوي ليط أصال  يف مقام التحديد املنطقي من حد  ب  نقو : 

وال يتقيالد اللغالوي بالذكر  ،مالن ووالهمعاله نسالبتها تكالون لفظ أو مجلة مشنة إ  املعىن احلقيقي وقالد تكالون أعالم أو أخال  أو اللفظ ب تبديل
كمالا اناله مالع أناله أعالم،    سعدانة نبال )و  2) الن مة نو  من النبات)د كتب اللغة مليئة بالتعاريف األعم كال: ولذا جت  املرادم أو املساوي

يف مشالول املالالان يف الفقاله والنقالاو وااالالالم قالائم قالد ال يعر فاله أبالدا  اسالالتنادا  إ  معروفيتاله كقالوهلم )املالان: مالالائع معالروم  مالع ان البحالال  والار 
حلل املشكلة ولتعريالف  يظهالر مناله اناله  ىولكن اللغوي حي  ليط يفأنه التحديد املنطقي فانه ال يتصد مه،وعد للمياه الزاوية والكربيتية

                                                           

 أو استعماله لفظة دون أخرى مما ختتلف يف الداللة على ذل  الفرض  ن املعروم عادة.  1)
 راوع املن د.  2)
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  فانه وكذل  قوهلم )الشمط: الكوكب النهاري املعروم ،بل الظاهر  فلته عن هذه اجلهةوالزاوي أو ال،  يرى مشوله لغة وعرفا  للكربييت
 .اتر املنظومات أو اجملر  مشوس سائ على ال يقصد به أبدا  نفي صدقها

إفهالالالالالام املقصالالالالالود وامالالالالالا احلالالالالالد والرسالالالالالم فهالالالالالو يفالالالالالأن الفيلسالالالالالوم واملنطقالالالالالي واألصالالالالالو  و الالالالالنهم مالالالالالن ذوي واحلاصالالالالالل: ان  الالالالالرض اللغالالالالالوي 
بلحالا  العالرم أي يبحال  عالن  -عالادة  –واااصالة االختصاصات يف أي لفظ وقع يف دائرة اختصاصهم واما الفقيه فيبح  عن الرسم 

 املطابق للمراد واملساوى له ةسب فهم العرم من الكلمة.
لغالالن العالالارم بالاله ال ذكالالر ونسالاله  مالالع اللغالالوي يف هالالذا التسالالام  إذ انالاله يريالالد اايفالالارة للمعالالىن احلقيقالالي ةيالال  يرتفالالع  مالالوض اللفالالظ واحلالالق  
مع ان ذلال  التعريالف ينطبالق علالى مالان الربتقالال   1)رفع به العطشبانه سائل يشرب ي مثال   م املانولذا ص  له ان يعر   أو خاصته وفصله 

 وليط مبان وال ينطبق على مان البحر مع انه مان.
 ال منافاة بين التزام اللغوي بذكر الحقائق فقط وبين تسامحه في التعبير المشير

 عنالد احلقيقية ل لفالا  ال اجملاةيالة فالال يالذكر مالثال  هذا املبىن املدعى ينايف مبناكم اآلخر من ان األصل يف اللغوي ذكر املعاينال يقا : 
: ان منهالالا الووالاله اجلميالالل  فالالان املسالالاحمة يف التعبالالن بالتفسالالن بالالاألعم أو األخالال  أو املقالالارن  البالالا   الالاة، نعالالم ال ينالالايف  القمالالر)ذكالالر معالالاين 

 مسل  القوم من ان يفأن اللغوي ذكر موارد االستعمال دون تعيني انه حقيقة أو  اة.
، إال فيمالا فياله واألول هالو مالا نالدعي ان اللغالوي يقتصالر ،كال، وذل  الن ههنا مقامني: مقام احلقيقة واجملاة ومقالام التعريالفيقا :  إذ

 ، على ذكر املعاين احلقيقية والثاين هو ما ذكرنا من انه يتسام  فيه وقد يستعمل ألفا ا  أعم أو أخ  أو  نها.خرج بالدليل ولنكتةٍ 
اللغوي ملتزم باايفارة إ  املعىن احلقيقي خاصة لكن هل خيتار املشن املرادم أو املساوي؟ كال بل قد خيتار املشن  والفرق ولي فان

 األعم أو األخ  إمنا املشار إليه به هو املعىن احلقيقي.
دون أي معالالىن  املعالالىن احلقيقالالي هالالو املشالالار إليالاله مم السالالعدانة أو الن مالالة بالالال)نب   فالالان املعالالر  ويتضالال  ذلالال  باملثالالال السالالابق فانالاله لالالو عالالر  

فاله باناله والرم والاوي فهالذا تعريالف بالاألعم لكالن معر    القمالر)م واقعا ، وكذل  فاناله قالد يعالرم م فهو األعم من املعر  اما املعر    اةي آخر،
 م أبدا .هو القمر خاصة فال يذكر الووه اجلميل يف املعر  

 الباوجه إطالق الحا  على االب  أو القينة عند العرب غ
الذ قاليونالة ومناله ذكر اللغويون ) وقد وَأكثر ما ي طلق املال عند العرب على اِابل أَلهنا كان  َأكثر أَمواهلم. ويقال: ََتاَلو ل فالالن مالاال  ِإذا اخت 

: فليأوك لو منه  ن م َتَمو ل ماال  و ن م َتأَث ل ماال  واملعنيان متقاربان قول النيب 
(2 . 

كالون أل للعهالد لالو قالال وئالا باملالال وأراد   االختصاص والوضع للمستعمل فيه: إمالامن بعد ان االستعمال أعم   الووه يف ذلاقو : 
مالا تعالدد إ، و أو مناسالبات احلكالم واملوضالو  أو  الن ذلال  القرينالة العامالة احلافالة ككالون االبالل هالي مالورد حاوتاله و رضالهالقينة وإمالا االبل أو 

بالذذن اهلل تعالا  وعلالى األخالن  تالاج للقرينالة املعينالة إذ هالو مشالعل لفظالي وعلالى األوسال  فالصالور  ااطالقات للمال كمالا ساليأب بياناله  الدا  
ذلالال  صالالور وقالد فصالاللنا الكالالالم عالالن  ولالاله صالالور إذ قالالد يبلالالت اسالالتعمال العالالام يف بعالض أفالالراده حالالد  ه الالر املعالالىن املوضالو  وقالالد ال يبلالالت ةمتعالدد
 وللبح  صلة بذذن اهلل تعا . سابقا .

 حمد وآله الطاهرينوصلى اهلل على م

                                                           

 عكط الكيماوي مثال  الذي يعرفه بتعريف دقيق باملركب من وزئي أوكس ني ووزن هيدرووني.. اخل  1)
 .87وقد سبق يف الدرس  –لسان العرب/ مادة مال   2)


