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 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 

 :البحث ملخص
 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشترك اللفظي عند األصوليني

 بابكر اخلضر يعقوب تبيدي / إعداد الدكتور 

ُاألصل يف اللغة أن خيتص كل لفظ من ألفاظها مبعىن معني؛ ألن األلفاظ 
وسيلة للتفاهم، لذا جيب أن تكون داللة كل لفظ على مدلوله واضحة مستقلة حمددة؛ 

للغة ّلكي يتم التفاهم، وتؤدي اللغة وظيفتها على أحسن وجه، إال أنه وجد يف ا
خالف ذلك، إذ يستعمل اللفظ للداللة على معنيني أو أكثر، وهو ما يسمى 

 . باالشرتاك اللفظي
ّوقد حظي املشرتك اللفظي باهتمام األصوليني، فاعتنوا بالبحث عن اللفظ 
ّاملشرتك اللفظي، وبتحديد ماهيته، وإيضاح أسـبابه؛ وذلك ألنه من األمور املهمة يف 

ًلنصوص اليت تتعدد فيها العبارات يف لغة العرب، واليت تعد سببا استخراج املعاين من ا
لذا رأيت أن أحبث يف املشرتك . من أسباب االختالف يف استنباط األحكام الشرعية

 .ّاللفظي وأثره يف اختالف العلماء يف الفروع الفقهية
وقد قسمت البحث إىل متهيد وأربعة مذاهب، أما التمهيد، فقد حتدثت يف 

، أما املبحث األول يف تعريف املشرتك لفظ العريب باعتبار املعىن الذي وضع لهالعن 
 . ّعند اللغويني واألصوليني

فقد تطرقت فيه إىل وقوع االشرتاك يف اللغة، وقسمته : وأما املبحث الثاين 
ّ                                                                           على ثالثة مطالب، املطلب األول بينت فيه أقوال العلماء يف وقوعه اللغة، وأدلتهم، 

أسباب وقوع االشرتاك : املناقشة وبيان القول الراجح، واملطلب الثالث:  الثاينواملطلب
 .يف اللغة 

أما املبحث االثالث، فقد حبثت فيه إعمال املشرتك يف مجيع معانيه عند 
األصوليني، وقسمته إىل مطلبني، املطلب األول يف أقوال العلماء يف إعمال املشرتك يف 

 .املناقشة والرتجيح: طلب الثاينمجيع معايت، وأدلتهم، وامل
 . أما املبحث الرابع فقد تناولت فيه أثر املشرتك يف اختالف الفقهاء

 .مث أعددت خامتة فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها

الفـــروع  -اخـــتالف الفقهـــاء  - األصـــوليني -املـــشرتك اللفظـــي  : المفتاحيـــةالكلمـــات 

  .الفقهية
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  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

Research Summary: 

The common verbal of the fundamentalists and its 

impact on the difference of scholars in the jurisprudential 

branches 

Dr. Babiker Al-Khader Yacoub Tabidi 

 

The origin of the language is that each word has a 

specific meaning, because the words are a means of 

understanding, so the significance of each word must 

have a clear and independent specific meaning; The 

word is used to denote two or more meanings, which is 

called verbal involvement. 

The verbal subscriber received the attention of the 

fundamentalists, and took care to search for the common 

verbal term, and identify what it is, and clarify the 

reasons; So I saw that I was looking at the common 

verbal and its effect on the difference of scholars in the 

jurisprudential branches. 

The research was divided into a preamble and four 

doctrines, while the preamble, I talked about the Arabic 

word as the meaning that was developed for him, while 

the first topic in the definition of the common linguists 

and fundamentalists. 

The second topic dealt with the occurrence of 

participation in the language, and divided it into three 

demands, the first requirement in which the statements of 

scientists in the occurrence of the language and their 

evidence, and the second requirement: discussion and 

statement of the correct statement, and the third request: 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٦٧
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 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

the reasons for the occurrence of participation in the 

language. 

The third topic, which examined the realization of the 

participant in all its meanings in the fundamentalists, and 

divided it into two demands, the first requirement in the 

sayings of scientists in the realization of the participant 

in all my meanings, and their evidence, and the second 

requirement: discussion and weighting. 

The fourth topic dealt with the impact of the joint in the 

difference of scholars. 

Then I prepared a conclusion in which the main findings. 

Keywords: Common Verbal - Fundamentalists - 

Different Jurists - Juristic Branches. 
E mail: asymoh@KKu.edu.sa 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٦٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

  يل ىل مل خل

 : مقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال

 .ًإله إال اهللا وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله

َّفإن نصوص الشريعة اإلسالمية يف القرآن والسنة قد وردت باللغة : وبعد

ًالعربية ، فال سبيل إىل فهم معناها فهما صحيحا ، يؤهل إىل استنباط األحكام منها  ً

 . املعاين اليت وضعت األلفاظ إلفاد�اإال مبعرفة

  

إمنا خاطب اهللا بكتابه العرب بلسا�ا، على : "- رمحه اهللا -يقول الشافعي 

ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسا�ا وأن فطرته أن خياطب 

ً                                                                        بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغين بأول هذا منه عن آخره ً         ، وعاما ً

ً                                                                         يراد العام ويدخله اخلاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا  ً

ً                                                                           يراد به اخلاص وظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره، فكل هذا موجود علمه 

يف أول الكالم أو وسطه أو آخره، وتبتديء الشيء من كالمها يبني أول لفظها فيه 

َّ                                                    آخر لفظها منه أوله، وتكلم بالشيء تعرفه باملعىن دون عن آخره، وتبتديء يبني

اإليضاح باللفظ، كما تعرف اإلشارة، مث يكون هذا عندها من أعلى كالمها النفراد 

أهل علمها به، دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد باألمساء الكثرية، وتسمى 

وصفت اجتماعها يف معرفة باالسم الواحد املعاين الكثرية، وكانت هذه الوجوه اليت 

ً                                                           فإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند -أهل العلم منها به

غريها ممن جهل هذا من لسا�ا وبلسا�ا نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول يف 

َّ                                                                          علمها تكلف ما جيهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما مل تثبته معرفته، كانت موافقته 
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  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 غري حممودة واهللا أعلم، وكان خبطئه غري -  أن وافقه من حيث ال يعرفه -اب للصو

 .(١)"معذور إذا ما نطق فيما ال حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيه

فاهتم علماء األصول بدراسة هذه األحوال، واستقرائها يف القرآن والسنة، 

فة إىل استقراء وتتبع ما قرره علماء اللغة العربية يف دالالت األلفاظ على باإلضا

معانيها، وأخذوا من هذا االستقراء والتتبع قواعد أصولية، ليتوصلوا �ا إىل فهم 

 . األحكام من نصوص الشـريعة اإلسالمية

ِومن هذه القواعد املشرتك، فإنه قد يوجد يف اللغة أن يدل اللفظ على معنيني ُ 

 .أو أكثر

وألمهية املشـرتك وأثره يف استنباط األحكام الشرعية عين علماء األصـول 

 .بتحديد ماهيته، وإيضاح أسـبابه، وداللته  على احلكم، وهو موضوع هذا البحث

 

 :  أهداف البحث

 :يهدف البحث لعدة أهداف من أمهها

 ً.                                 إبراز مفهوم االشرتاك لغة واصطالحا-

 .اك بيان أسباب االشرت-

 . وقوع االشرتاك يف اللغة-

ً                                             دراسة حكم املشرتك عند األصوليني تفصيال ونقدا- ً. 

 . إبراز أهم التطبيقات الفقهية للمشرتك-

 :مشكلة البحث وأمهيته

تكمن مشكلة البحث الرئيسة يف مفهوم املشرتك عند األصوليني وجييب عن 

 : األسئلة التالية

                                                           

 .حتقيق أمحد شاكر) ٥٣ص(الرسالة للشافعي () ١



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 ما مفهوم املشرتك؟  -

 شرتك يف اللغة؟هل وقع امل -

 ما أسباب وقوعه؟ -

 ما حكم املشرتك عند األصوليني؟ -

 ما أبرز التطبيقات الفقهية للمشرتك عند األصوليني؟ -

 :منهجية البحث

سيتبع الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي، باستقراء آراء 

هذه اآلراء ودراستها، األصوليني الواردة حول املوضوع من مظا�ا املعتربة، وحتليل 

 .ومناقشتها، وبيان الراجح

 :خطة البحث

 :قسم البحث إىل متهيد وأربعة مباحث

 .اللفظ العريب باعتبار املعىن الذي وضع له: أما التمهيد

 .ففي تعريف املشرتك: وأما املبحث األول

 :يف وقوع االشرتاك يف اللغة، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين 

 .أقوال العلماء يف وقوعه اللغة، وأدلتهم : املطلب األول

 .املناقشة والرتجيح: املطلب الثاين

 .أسباب وقوع االشرتاك يف اللغة : املطلب الثالث

 :إعمال املشرتك يف مجيع معانيه، ويف مطلبان: املبحث االثالث 

 .أقوال العلماء يف إعمال املشرتك يف مجيع معايت، وأدلتهم: املطلب األول

 .املناقشة والرتجيح:  الثايناملطلب

 . أثر املشرتك يف اختالف الفقهاء: املبحث الرابع

 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 :التمهيد

خاص، : ً                  ه أصال ثالثة أصناف اللفظ العريب باعتبار املعىن الذي وضع ل

 .، ومشرتك وعام

 .فهو ما وضع لواحد منفرد :  فأما اخلاص-

 .فهو ما دل على أفراد كثريين :  وأما العام -

 .(١)فهو أن يشرتك لفظان أو أكثر يف معىن واحد : املشرتك  وأما -

واملتتبع ألساليب اخلطاب يف اللغة العربية جيد إ�ا احتوت على ألفاظ متباينة 

 :ودالالت خمتلفة

 فتعرب عن كل معىن بلفظ خيصه ، فال يتعداه إىل غريه ، ويصدق على - ١

الرجل ، واملرأة ، واجلمل ، والناقة ، وما شابه ذلك، وأكثر : جنسه، كقولك راد باقي أف

 .اللغة من هذا النوع 

 أن يشرتك لفظان أو أكثر يف معىن واحد ، كالرب واحلنطة، والعري واحلمار، - ٢

 .وجلس وقعد، ومضى وذهب  وما شابه ذلك، وهذا ما يسمى يف اللغة بالرتادف 

األلـفاظ املفردة الدالة على  مسمى واحد، باعتبار : (ة هيواأللفـاظ املرتادف

 .(٢) )واحد

  

 : وقد اختلف العلماء  في الترادف إلى رأيين

ينكر الرتادف، ويرى أنه ال فائدة فيه؛ ألن أحد املرتادفني يغىن غناء : أحدمها

فات اليت تكون لتباين الصفات ، أو  اآلخر، وإن ما يظن إنه مرتادف فهو من االختال

                                                           

 .سيأيت بيان ذلك يف املباحث التالية ) ١

 ) .٢٥٣/ ١( احملصول للرازي ) ٢
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  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

اختالف املوصوف مع الصفات، كاألسد والليث، واحلنطة والقمح، والسيف واملهند ، 

   .(١)وإليه ذهب ثعلب، وابن فارس من أئمة اللغة

غة بالضرورة االستقرائية، وإن وسع يقول بالرتادف، وأنه واقع يف الل: وثانيهما

من أنكره التأويل يف  بعض الكلمات، ال ميكنه أن ينكر  غريها، مـما ال يكـاد حيصى 

،  كاجللوس والقعود، وصلهب وسلهب للطويل، وحبرت وحبرت  و�رت (٢)من املرتادفـات

للقصري، والتزويج واإلنكاح، واملزوجة واملنكوحة، والفرض والواجب، واملستحب 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : ه ذهب مجهور العلماء، منهمواملندوب، وإلي

 .(٣)واحلنابلة

ذلك ألن اللفظ الواحد (وهي التوسعة يف اللغة نظمها ونثرها : وأن له فائدة

 مع لفظ آخر السجع ، والقافية ، والتجنيس والرتصيع، فبحسن قد يتأتى باستعماله

ّ                                                                         األلفاظ واختالفها على املعىن الواحد تـرصع املعاين يف القلوب، وتلتصق بالصدور،  َُ

ُ                  وتزيد حسنه وحالوته
اف البديع، مما يشعر به كل كاتب ، وغري ذلك من أصن(٤) 

 . وشاعر

                                                           

 ).١/٢٩٠(، ومجع اجلوامع البن السبكي )١/٢٥٤(احملصول : ينظر) ١

  ،  )   ٣١٣  /  ٢ (                      ألصول لصفي الدين اهلندي                         ، و�اية الوصول يف دراية ا )   ٢٥٥ / ١ (      احملصول   :     ينظر  ) ٢

ــع اجلوامــــع البــــن الــــسبكي    /  ١ (                         وت حمــــب الــــدين بــــن عبــــد الــــشكور            ، ومــــسلم الثبــــ )  ٢٥ / ١ (                      ومجـ

      ) .    ١٨  ص   (                         ، وإرشاد الفحول للشوكاين  )  ٩٨ / ١ (                              ، وشرح الكوكب املنري البن النجار  )   ٢٥٣

ـــاه   :     ينظـــــر  ) ٣ ـــري بـــــاد شــ          ، واحملـــــصول  )  ٢٣ / ١ (                ، واإلحكـــــام لآلمـــــدي   )    ١٧٥ / ١ (                        تيـــــسري التحريـــــر ملــ

  ،  )  ٣١ ص (                           ، وشـــرح تنقـــيح الفـــصول للقـــرايف  )    ١٣٠٤ / ٣ (                      ، والبحـــر احملـــيط للزركـــشي  )   ٢٥٣ / ١ (

ــــان املختــــصر لألصــــفهاين    ،  )  ٦٣-  ٦٢ ص (                           ومفتــــاح  الوصــــول البــــن التلمــــساين  ،  )   ١٧٥ / ١ (                     وبي

                ، املزهـر للـسيوطي  )   ٣٥٨  /  ١ (                              ، التحبري شـرح التحريـر للمـزداوي  )  ٩٨ / ١ (                 وشرح الكوكب املنري 

    ) .  ٢٧ / ٢ (                          ، أصول الفقه أليب النور زهري  )   ٤٠٦ / ١ (

   ).  ٢٧ / ٢ (                           ، أصول الفقه أليب النور زهري     )  ٩٩-  ٩٨ / ١ (              ، وشرح الكوكب   )    ٤٠٦ / ١ (      املزهر   ) ٤



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

وهذا هو .  أن يشرتك اللفـظ الواحـد يف معنيـني فأكثـر بوضع مستقل-٣ 

 .(١)املشرتك اللفظي

  

 

 

 

 

 

                                                           

 .سيأيت تعريفه وأقوال العلماء فيه يف املطالب اآلتية ) ١



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 املبحث األول

 تعريف املشترك يف اللغة واالصطالح
 : اللغةتعريف املشرتك يف) أ ( 

ً                          أشرك فالنا يف األمر إذا دخل : من االشرتاك وهو االجتماع ، واملخالطة، يقال
 .(١)فيه معه، ولفظ مشرتك، أي جمتمع فيه معان كثرية 

  ً:                   تعريف املشرتك اصطالحا) ب(
ّ                                                                      عرف العلماء اللفظ املشرتك بعدة تعريفات، خنتار منها تعريف اإلمام الـرازي؛ 

 .ألنه تعريف خمتصر ال تطويل فيه ، وقد أدى املعىن املطلوب 
ً                                                       هو اللفظ املوضوع حلقيقتـني خمتلفتني، أو أكثر، وضعا أوال من : (فعرفه بقوله ً

 .(٢)) كذلكحيث مها 
 : شرح التعريف 

 . جنس يف التعريف، يشمل املوضوع وغري املوضوع : فاللفظ
قيد احرتز به عن غري املوضوع ، فخرج بذلك اللفظ املهمل الذي : املوضوع 

 .مقلوب زيد، فإنه مهمل ال معىن له ) ديز ( ال فائدة فيه، مثل لفظ 
قيد احرتز به عن األمساء املفردة ، فإ�ا موضوعة : كثرحلقيقتني خمتلفتني أو أ
 عن ا�از؛ ألنه مل يوضع حلقيقتني، كما احرتز –ً     أيضا-حلقيقة واحدة ، واحرتز به  

 . عن النقل، ألنه مل يوضع للمنقول إليه وضعا أوليا، بل وضع ثانيا 
 . قيد أخرج به  املشرتك املعنوي: من حيث مها كذلك

اللفظ املوضوع حلقيقتني أو أكثر من حيث إ�ا : (وي، هوواملشرتك املعن
  .(٣) )مشرتكة يف معىن واحد

                                                           

  ،  )    ١٥٩٣ / ٤   (                                                            خمتار الصحاح، للشيخ اإلمام حممد حممـد بـن أيب بكـر عبـد القـادر الـرازي  :     ينظر  ) ١

   ).   ٤٥٦ ص (  س                  ، والصاحيب البن فار )   ٤٨٠ / ١ (              واملعجم الوسيط 

  ) .١/٢٦١(احملصول ) ٢

ــــة األصــــول   :     ينظــــر  ) ٣ ــول يف دراي ــة الوصــ ــ ـــرح املنهــــاج لإلســــنوي  )   ٢١٤-   ٢١٣ / ١ (                          �اي ـــاج شـ                           ، اإل�ـ

             ، أصول الفقه  )   ١٢٠-    ١١٨ ص (                    ، الكليات أليب البقاء  )   ١٣٤ / ١ (              ، شرح الكواكب  )   ٢٥٦ / ١ (

    ).    ١٠٠ ص (        ألىب زهرة 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

فظ وضـع وضعا و احدا، لقدر مشـرتك بني عدة معان لكل منها ماهية فهو ل

بالنسبة إىل مجيع ) النبات(بالنسبة إىل مجيع احليوانات، و) احليوان(خاصة ،كلفظ 

، فإنه موضوع إلزهاق الروح، لكن يندرج حتته كل أنواع القتل، )القتل(النباتات، ولفظ 

 والقتل اخلطأ، والقتل دفاعا عن النفس كالقتل بالتسبب، والقتل العمد وشبه العمد

 .وغري ذلك

إن تساوت أفراده يف حتقق معناه فيها، كاإلنسان؛ فإن ) املتواطئ(ويسمى 

 .معناه بالنسبة إىل كافة أفراده على حد سواء، ومسي بذلك من التواطء، وهو التوافق

 فإنه )النور(وإن مل يتساو أفراده يف حتقق معناه يسمى املشكك، وذلك كلفظ 

وكل من املتواطئ واملشكك من . يف الشمس أشد و أقوى منه يف القمر واملصباح
  . (١)املشرتك املعنوي 

 :وهو يتنوع إىل نوعني من حيث املعاين اليت يشرتك فيها

عنيني غري ضدين، كالعني، للباصرة، والينبوع واجلاسوس،   نوع يدل على م-

 .والذهب، والشمس، والذات، والسحاب الذي ينشأ من جهة القبلة وغري ذلك

واجلون، لألبيض   وآخر يعرب عن معنيني ضدين، كالقرء، للحيض والطهر-

 .    واألسـود، وهذا ما يسميه علماء اللغة بالتضاد

يقع على شيئني ضدين، وعلى خمتلفني غري ضـدين، املشـرتك : (يقول السيوطي

 .(٢)) فما يقع على الضدين كاجلون واجللل، وما يقع على خمتلفني غري ضدين كالعني

                                                           

  ).٨٨-٨٧ص (أثر اللغة يف اختالف ا�تهدين، لعبد الوهاب الطويلةاملراجع السابقة، و: ينظر) ١

الــصاحيب : ، وينظــر)٣٨٧/ ١ (املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، لعبــد الــرمحن جــالل الــسيوطي ٢) 

 ).٩٦ص(البن فارس 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 

 املبحث الثاين

 ك يف اللغةوقوع االشترا
 

 .أقوال العلماء يف وقوع االشرتاك يف اللغة، وأدلتهم: املطالب األول

 : (١)اختلف العلماء يف وقوع االشرتاك يف اللغة إىل أقوال مخسة

 .إن االشرتاك يف اللغة واجب: القول األول

املعاين غري متناهية؛ ألن األعداد أحد أنواع : واستدلوا على ذلك فقالوا

ّ                                                               عدد إال وفوقه عدد أكرب منه إىل ما ال �اية، واأللفاظ متناهية؛ أل�ا املعاين، وما من

مركبة من حروف متناهية، وهي الثمانية والعشرون املعروفة، واملركب من املتناهي 

 .متناهي

 : فإذا وزعت املعاين غري املتناهية على األلفاظ املتناهية

ر من معىن واحد، وال  فإن استوعبتها لزم أن يكون اللفظ الواحد له أكث-

 .ّ                   معىن  لالشرتاك إال هذا

 وإن مل تستوعب األلفاظ املعاين، لزم أن يوجد من املعين ما ليس له لفظ -

 . يدل عليه ، وهو حمال؛ ألن األلفاظ مستوعبة للمعاين

 ً.                  فكان االشرتاك واجبا

 . إنه مستحيل: القول الثاين

                                                           

                              التحــصيل مــن احملــصول، لــسراج الــدين   ،   )    ٢٦٦-   ٢٦١ / ١ (      احملــصول   :                       ينظــر األقــوال وأدلتهــا يف   ) ١

                                   ة الوصـول يف درايـة األصـول، لـصفي الـدين    �ايـ  ، (   ٢١٣-     ١/٢١٢)                   حممـود بـن بكـر األرمـوي

                           ، �ايــــة الــــسول مــــع ســــلم الوصــــول   )   ٢٢-   ٢١٤ / ١   (                              حممــــد بــــن عبــــد الــــرحيم األرمــــوي اهلنــــدي

   ).   ١٤٤ / ٢ (         للمطيعـي 

 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

د اإلفهام، وجود املشرتك إن اللغة وضعت لقص: واستدلوا على ذلك فقالوا

 .خيل بالفهم، فيستحيل وجوده يف اللغة اليت جاءت والقصد منها اإلفهام 

ّ                                                ذهب أصحابه إىل إمكان وجود املشرتك، إال إنه مل يقع يف : القول الثالث

 .اللغة

إن ما يفهم منه أنه مشرتك لفظي فهو إما من : واستدلوا على ذلك فقالوا

 .حقيقة يف الباصرة جماز يف غريها، أو من املتواطئ، كالقرءاحلقيقة وا�از، كالعني 

 .إنه ممكن، وواقع يف اللغة، ولكنه غري واقع يف القرآن والسنة: القول الرابع

بأن االشرتاك ال يرتتب على فرض وقوعه حمال، : واستدلوا على ذلك فقالوا

لألبيض واألسود، ) اجلون(ً                                                   فيكون جائزا، اجلواز العقلي، وأنه وقع يف اللغة، كلفظ 

للسيد ) املوىل(للباصرة والذهب والشمس واملوضع الذي يتفجر منه املاء، و) العني(و

 .والعتيق 

  

 :إنه لو وقع يف القرآن والسنة:  واستدلوا على عدم وقوعه يف  القرآن والسنة فقالوا

ً                                                                      فإن كان مبينا، كان تطويال من غري فائدة، والقرآن والسنة منزهان عن ذلك- ً. 

 . وإن كان غري مبني، كان غري مفيد، فيكون لغوا، واللغو يف القرآن والسنة باطل-

 .ً                                          إنه ممكن عقال، وواقع يف اللغة والقرآن والسنة: القول اخلامس

 .واستدلوا على اجلواز والوقوع يف اللغة مبا استدل به أصحاب القول الرابع

للطهر واحليض، ) القـرء(لفظ إن : واستدلوا على وقوعه يف القرآن والسنة فقالوا

ألقبل وأدبر، قد وقع كل منهما يف القرآن، فيكون املشـرتك واقعا يف ) عسعس(ولفظ 

  .(١)القرآن، وجائز الوقوع يف السنة كذلك ؛ لعدم الفارق

  

                                                           

 .املراجع السابقة : ينظر) ١



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 :املناقشة والرتجيح: املطلب الثاين

واقع يف اللغة، وواقع يف القرآن والسنة الراجح من هذه املسألة هو أن االشرتاك 

 . وذلك لقوة ما استدلوا به– وهو قول أكثر أهل اللغة واألصول–

  

 :(١)وما أورده املخالف من أدلة جياب عليها مبا يلي

: نه يؤدي إىل اإلخالل بالفهم فيجاب على من قال باستحالة االشرتاك أل- ١

: بأنه ال إخالل مع قيام القرائن اليت تبني املراد من اللفظ؛ فإن املقصود من وضع اللغة 

 .الفهم التفصيلي والفهم اإلمجايل ، املبني بالقرينة

بأن اللفظ :  وجياب على من قال بعدم وقوعه يف اللغة، والقرآن والسنة- ٢

يطلق على الباصرة وعلى اجلاسوس، وعلى ) العني(بية، فلفظ املشرتك واقع يف لغتنا العر

 .الذهب ، وعلى عني املاء ، وعلى السلعة

وضع للثريا، وملا ينجم، ) جنم(وضع لليمىن واليسرى، ولفظ ) اليد(ولفظ 

 .يطلق على احليض والطهر) القرء(ولفظ 

رينة تبني فإنه إذا أطلق لفظ من هذه األلفاظ مل نفهم أحد املعنيني من غري ق

 .ً                                              املراد من اللفظ، فيبقى الذهن مرتددا يف حتديد املعىن

ً                                                                 ولو كان اللفظ متواطئا، أو كان حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر ملا كان  ً

 . هناك تردد

 واقع يف القرآن والسنة ، ووقوعه يف القرآن والسنة يؤكد –ً        أيضا –واالشرتاك 

 . العرب وأساليبهموقوعه يف اللغة؛ فإن القرآن نزل بلغة 

 : فقد وقع االشرتاك يف القرآن يف أكثر من آية، منها

                                                           

 .وما بعدها ) ١٦٥/ ١(، وفواتح الرمحوت )٢٧١-٢٦٧/ ١(شرح الكوكب : ينظر) ١



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٧٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

َّوالمطلقات يـتـربصن بأنفسهن : كقوله سبحنانه وتعاىل : مشرتك يف االسم  ِ ِ ُ ََِ َ ْ ََّ ََ ُ ََّ ُ َْ

ٍثالثة قـروء
َُُ ََ ََ(١) (٢)على احليضاسم مشرتك، يطلق على الطهر و) القرء( ،  فلفظ.  

َ                         والليل إذا عسعس :وقوله سبحنانه وتعاىل َ ْ َ َ ِ ِ َّْ َ  (٣) اسم ) عسعس ( ، ولفظ

 .  مشرتك ، يطلق على اإلقبال وعلى اإلدبار

: منها: ، فإنه يأين يف اللغة مبعان متعددة)قضى(كلفظ : ومشرتك يف الفعل

ٍ                       فاقض ما أنت قاض: كقوله سبحنانه وتعاىلقضى مبعىن صنع،  َِ ََ َ َ ْ (٤) ،ومبعىن أمر ،

ُ                                             وقضى ربك أال تـعبدوا إال إياه: كقوله سبحنانه وتعاىل َّ ُِّ َِّ َّْ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َ (٥) ومبعىن أعلم، كقوله ،

ِ             قضيـنا إ: سبحنانه وتعاىل َ ْ َ            ىل بين إسرائيل يف الكتاب لتـفسدن يف األرض مرتـني ولتـعلن َ
                     

                                                     َّ ُْ َْ َ ُ ََ ََ
ِ ْ َََّ َِ َْ ِ َِّ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ

ِ ِ

 علوا كبريا 
               ً
ِ َ �ُُ (٦)أعلمناهم : ، أي. 

وكما أن االشرتاك واقع يف األمساء واألفعال، فإنه واقع يف احلروف، ووقوع 

ً                                                      جدا؛ فإن أكثر احلروف وضع ملعان متعددة، كقوله سبحنانه االشرتاك يف احلروف كثري

                                      إمنا جزاء الذين حياربون الله ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يـقتـلوا أو : وتعاىل
 

                                                                         ْ َْ َْ ََُّ ََُ َ ُ ُ ًَ َ َ َ َِ ِ ِ َّْ َ ْ َ ََُ َ ََ ّ ُ َ
ِ

َ َِّ

                      يصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ين
  

                                                ُ ْ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِّ ُْ َُ َ ْ
ِ ِ

ْ َّ    فوا من األرض ذلك هلم خزي يف ََُّ
  

     
                                 ِ ٌ ْ

ِ ِ
ْ َُْ َ

َِ ِ َْ َ ْ َ

                                                           

  ) .٢٢٨( اآلية : سورة البقرة ) ١

ال خــالف بــني أئمــة اللغــة والفقهــاء يف أن القــرء مــن األلفــاظ املــشرتكة، وقــد حكــى يعقــوب بــن ) ٢

أقرأت املرأة إذا : أن العرب تقول:  وغريه من اللغويني- وهو إمام يف اللغة واألدب -السكيت 

تفـــسري النـــصوص ألديـــب . ًإذا حاضـــت، فـــذلك صـــلح للطهـــر واحلـــيض معـــا: طهـــرت، وأقـــرأت

 ) . ١٤٨-٢/١٤٧(احل ص

  ) .١٧( اآلية : سورة التكوير ) ٣

  ) .٧٢( اآلية : سورة طه ) ٤

  ) .٢٣( اآلية : سورة اإلسراء ) ٥

  ) .٤( اآلية : سورة اإلسراء ) ٦



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 الدنـيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 
 
      

 
                                      ٌ

ِ
َ ٌَ َ َِ

َ
ِ ِ ُْ َ َْ ُّ (١) هل هو للتنويع والتفصيل، ) أو(، فإن حرف

 أم للتخيري؟ 

َ                             َّ               والراسخون يف العلم يـقولون آمن  وقوله سبحنانه وتعاىل ََ َ َُّ ُ ِ ِْ ِْ ِ ُ    ا به كل من عند َ
                    ِ ِ ِ
ْ ِّ ٌّ ُ ِ

 هل هو للعطف، أم لالستئناف؟) الواو(، فإن حرف (٢)ََِّ        ربـنا

   وامسحوا برؤوسكم: وقوله سبحنانه وتعاىل
  
                     ْ ُ ِ

ُُ
ِ ْ ُ َ ْ َ(٣) ،فهي مشرتك بني االلصاق ،

 .(٤)والتبعيض، والزيادة

ما روي عـن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه :  ومثال وقوع االشرتاك يف السـنة

 .(٥)) بال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتا: (قال

مفهوم مشرتك يف عرف الشرع ، إلطالقه على ما ال ركوع ) الصالة ( ولفظ 

يه وال سجود، كصالة اجلنازة، وعلى ما ال تكبري فيه وال سالم ،كالطواف، وعلى ما ف

 .ال قيام فيه، كصالة املريض

وعليه، فإن الراجح من أقوال العلماء يف هذه املسألة ما ذهب إليه اجلمهور 

 . (٦)من اللغويني واألصوليني إىل وقوع االشرتاك يف اللغة، والقرآن والسنة

                                                           

  ) .٣٣( اآلية : سورة املائدة ) ١

  ) .٧( اآلية : سورة آل عمران ) ٢

  ) .٦( اآلية : سورة املائدة ) ٣

، والــــدر املــــصون البــــن )١/١٦٩(، وفــــواتح الرمحــــوت )٢٧١-١/٢٦٧( شــــرح الكوكــــب :ينظــــر) ٤

 ).٢٤١-٢٣٦ص( ، وأثر اللغة يف اختالف ا�تهدين )٢٠٩/ ٤(، )٦٩٣/ ٣(السمني 

     بــرقم   )    ٣٠٢ / ١ (                                                               صــحيح البخـــاري، كتــاب صــفة الــصالة ، بــاب وجــوب القــراءة لإلمــام واملــأموم   ) ٥

   )     ٢٩٦ / ١ (                                                             ، صـحيح مــسلم، كتـــاب الــصـالة، بــاب وجـوب قــراءة الفاحتـــة يف كــل ركعـــة  )   ١٤٤ (

   ).   ٣٩٤-    ٣٧   (     برقـم

             ، البحـر احملـيط  )  ١٩ / ١ (               ، اإلحكام لآلمـدي  )   ٢١٢ / ١ (           ، والتحصيل  )   ٢٥٦ / ١ (  ل     احملصو  :     ينظر  ) ٦

               ، املزهــر يف علــوم  )   ١٠٧-   ١٠٦ / ١ (                                 ، كــشف األســـرار لعبــد الزيــز البخــاري  )   ١٢٣ / ٢ (        للزركــشي 

   ).   ٣٦٩ / ١ (      اللغة 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 :أسباب وقوع االشرتاك يف اللغة: املطلب الثالث

 :بية فيما يليميكن تلخيص عوامل نشأة املشرتك اللفظي يف اللغة العر

 . اختالف القبائل العربية يف استعمال األلفاظ للداللة على معان: أوال

فقد كانت اجلزيرة العربية مقسمة إىل بيئات لغوية متعددة بتعدد القبائل العربية 

املوجودة يف هذه اجلزيرة املرتامية األطراف، ومن املقرر يف علم اللغات أنه مىت انتشرت 

اسعة من األرض، وتكلم �ا طوائف خمتلفة من الناس استحال عليها اللغة يف مساحة و

ً                                                                  االحتفاظ بوحد�ا األوىل أمدا طويال، فال تلبث أن تتشعب إىل عدة هلجات ،ومل  ً

تفلت اللغة العربية من هذا التشعب إىل هلجات متنوعة، والذي أدى إىل نشوء ظاهرة 

 . وضع اللهجاتاالشـرتاك، والرتادف، والتضاد، فهذه الثالثة من

ٍ                                                                فبعض القبائل تطلق هذا اللفظ على املعىن ، وأخرى على معىن ثان وأخرى 

تطلقه على غريه، وهكذا يتعدد الوضع لتعدد الواضعني، مث ينقل اللفظ يف معانيه إىل 

              .                      املتكلمني بالعربية من غري نص على اختالف الواضع فيكون للكلمة كل هذه املعاين

على األعسر وهو الذي ) األلفت( كانت تطلق كلمة –ً       مثال - فقبيلة متيم 

ً                                              يعمل بيده اليسرى،كأن فيها التفافا من اليمىن إىل
 .(١)اليسرى 

على األمحق، وكأ�ا كانت تلحظ فيه ) األلفت(وقبيلة قيس كانت تطلق كلمة 

 .مقً                       التفافا من الكيس إىل احل

ْ         السرحان(وعامة العرب تطلق كلمة  على الذئب، وعند قبيلة ) ِّ      السيد(و) ِّ

  .(٢)هذيل تطلق على األسد

ٍ                                                  تطلق عند بعض القبائل على الكف خاصة، وبعض ثان على ) اليد(وكلمة 

 .  الساعد و العضد إىل الكتفالكف والساعد، وبعض ثالث على الكف و

                                                           

  ) .٣٨١/ ١( املزهر ) ١

  ) .٤٢٥ / ١( ، املعجم الوسيط  ) ٣٣٩ / ١( القاموس احمليط ) ٢



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 .وهكذا يتعدد الوضع لتعدد الواضعني فيحدث االشرتاك يف اللفظ

هو أن تضع كل واحدة من القبيلتني : السبب األكثري: ( يقول اإلمام الرازي

 .(١) )تلك اللفظة ملسمى آخر، مث يشتهر الوضعان ، فيحصل االشرتاك

بني القبائل العربية املختلفة هو أهم األسباب وأكثرها اليت فاختالف الوضع 

 .أدت إىل ظهور االشرتاك يف اللغة العربية

ً                                                             كون اللفظ له معىن حقيقي، مث يستعمل يف معىن آخر جمازا، لعالقة بينه : ثانيا

ُّ                                                                               و بني املعىن األصلي، فيشتهر اشتهارا يسترت به التجوز بطول الزمان، فينقل اللفظ إلينا ً 

 . على أنه حقيقة يف املعنيني 

تدل على عضو اإلبصار يف اإلنسان واحليوان  وتطلق ) العني(ً           فمثال كلمة 

 .على أشياء كثرية، منها ما يرجع إىل العني الباصرة، و منها ماال يرجع إىل العني

 :وما يرجع إىل العني الباصرة يستعمل على قسمني

  .بوجه االشتقاق: أحدمها

  . التشبيهبوجه :والثاين

 :فأما الذي يرجع بوجه االشتقاق فعلى قسمني

أن : أي اإلصابة بالعني، والعني: العني: وهو ثالثة ألفاظ، هي: مصدر) أ ( 

 .املعاينة: تضرب الرجل يف عينه، والعني

أهل الدار؛ أل�م : العني: ً                              وغري مصدر، ثالثة ألفاظ أيضا، هي) ب ( 

 .(٢) الشيء احلاضر:املال، والعني: يعاينون، والعني 

ً                       اجلاسوس، تشبيها بالعني؛ : العني: ٍ                                      وأما الراجع إىل التشبيه فستة معان هي-

خياره وأجود ما فيه، : أل�ا من أهم وسائله يف النظر على حال األعداء، وعني الشيء

                                                           

  ) .٢٦٧/ ١( احملصول ) ١

  ) .٣٨٤-٣٦٩ / ١( املزهر للسيوطي ) ٢



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

واحد األعيان، : سيدهم، والعني: الربيئة، وهو الذي يرقب القوم، وعني القوم: والعني

 .اإلنسان احلر: وهم األخوة األشقاء، والعني

 .فكل هذه األلفاظ مشـبهة بالعني لشرفها ، وأ�ا من أهم األعضاء

الدينار، :  وأما ما يرجع إىل االشتقاق أو التشبيه فعشرة معان، هي-

ة، وعني الركبة، وهي نقرة واعوجاج امليزان، وعني القبلة، والسحابة اآلتية من ناحية القبل

وهو مطر أيام كثرية ال ينقطع، : يف مقدمتها، وعني الشمس، وعني املاء، والعني

 .(١)طائر: والعني

 ال يتضح لنا عالقتها بالعني الناظرة، وغالب الظن أن  هذه وهذه كلها معان

على هذه ) العني( العالقة كانت موجودة يف أذهان العرب األوائل الذين أطلقوا لفظ 

 .(٢)املعاين

 .و�ذا جند أن االستعمال ا�ازي كان له دور يف نشوء ظاهرة االشرتاك يف اللغة

وجود معىن جيمع بني معنيني، فتطلق الكلمة على كل منهما هلذا اجلامع مث : ثالثا

   . يغفل الناس عن هذا املعىن اجلامع بينهما فيعدون الكلمة مشرتكة بني املعنيني

 .الناصر: للسيد و العبد، فإن معناه يف األصل) املوىل(لفظ : ً      فمثال 

كل وقت اعتيد فيه أمر خاص ، فمن كالمهم : فإن معناه يف األصل) القرء( ولفظ 

 : 

احلمى قرء، أي دور معتاد تكون فيه، وللمرأة قرء ،أي وقت دوري حتيض فيه،  

 .(٣) املطر فيهووقت دوري آخر تطهر فيه، وللثريا قرء، أي وقت اعتيد  معها نزول

                                                           

ــارس   :     ينظـــــــر  ) ١ ـــن فـــــ ـــــصاحيب البــــ ــ ــــر  )   ١٧١ ص (                ال ـــــصريف  )   ٣٧٦-   ٣٧٤  /  ١ (         ، واملزهـــ ــ                ، وشـــــــرح الت

   ).   ١٩٢  ص   (                               ،  وفقه اللغة لعبد الواحد وايف  )   ١١٠ ص (         للمملوكي 

ــارس   :     ينظـــــــر  ) ٢ ـــن فـــــ ـــــصاحيب البــــ ــ ــــر  )   ١٧١ ص (                ال ـــــصريف  )   ٣٧٦-   ٣٧٤  /  ١ (         ، واملزهـــ ــ                ، وشـــــــرح الت

   ).   ١٩٢  ص   (   يف                             ،  وفقه اللغة لعبد الواحد وا )   ١١٠ ص (         للمملوكي 

  ).٤٤ص(، ومفتاح الوصول للتلمساين ٣٢٣ص(معاين القرآن لألخفش : ينظر) ٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

فإن معناه الضم، فصح إطالقه على العقد ذاته، ألن فيه ضم ) النكاح(ولفظ 

فظن بعضهم أنة حقيقة .  ً                                                 اللفظيني، اإلجياب والقبول، وصح إطالقه على الوطء أيضا

   .(١)ٍ                                       ثان ظن أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقديف العقد جماز يف الوطء، وبعض

، لعالقة نقل اللفظ من معناه األصلي إىل معىن عـريف أو اصطالحي: رابعا

 .ً                                                                         بينهما، مث يشتهر، وينقل إلينا على أن له معنيني حقيقيني ، ليكون مشرتكا بينهما

وضع يف اللغة للدعاء، مث وضع يف اصطالح الشرع ) الصالة(لفظ : ً     فمثال

 . للعبادة املعروفـة 

وضع يف اللغة للنماء، مث وضع يف اصطالح الشرع للعبادة ) الزكاة(ولفظ 

 .(٢)املعروفة 

ً                                                                 وأيا ما كان سبب االشرتاك، فإن األلفاظ املشرتكة بني معنيني أو أكثر ليست 

 .(٣)قليلة يف اللـغة

                                                           

ـــاوردي )٣/٦٧(اجلــــامع ألحكــــام القــــرآن : ينظــــر) ١ ، وتفــــسري النــــصوص ) ٣٧٦/ ١(، تفــــسري املـ

 ).٤٥٦ص (، والصاحيب البن فارس  ) ٦٠ /٣( ، واخلصائص البن جين )١٥٥-٢/١٥٤(

 ).٣٨٤-١/٣٨(، وكشف األسرار لعبد العزيز البخاري ) ٤٤ص( ومفتاح الوصول : نظري) ٢

ـــول الـــــشاشي   :     ينظـــــر  ) ٣ ـــرة  )  ٣٧ ص (            أصــ ــــسري النـــــصوص   )   ١٣٣-   ١٣٢ ص (                ، وأصـــــول أىب زهــ                 ، وتفـ

     ، ،    )    ٢٥٠-   ٢٤٢  ص  (                            لتــــشريع  اإلســــالمي لعلــــى حــــسب اهللا           ، وأصــــول ا )   ١٣٧-   ١٣٦ / ١ (

                     ، وأثـر اللغـة يف اخـتالف  )   ٤٥٦ ص (                   ، والصاحيب البـن فـارس   )   ٦٠   / ٣ (               واخلصائص البن جين 

   ).   ١١٤ ص (                      ، وتيسري األصول الزاهدي  )   ١٠٠-  ٩٩ ص (        ا�تهدين 

 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 

 املبحث االثالث

 إعمال املشترك يف مجيع معانيه
 .دلتهمأقوال العلماء وأ: املطلب األول

اتفق األصوليون على أن االشرتاك خالف األصل ، فاألصل يف اللفظ أن 

، فإذا احتمل اللفظ االشرتاك وعدمه ، فاألصل (١)يوضع ملعىن واحـد ، ويسمى باملنفرد

   .(٢)عدم االشرتاك ؛ ألنه خالف األصل

 :وإذا حتقق االشرتاك 

يف  قوله ) اليد ( ً                 مل �ا، فمثال لفظ  فإن وجدت قرينة تبني املعىن املراد، ع-

      والسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما: سبحنانه وتعاىل
 
                                              َ َ َُ َُ

ِ
َْ ْ َْ َ َ ُُ ِ َِّ َّ (٣) ،مشرتك بني الذراع ،

 . والكف ، والكف والساعد، واليمىن واليسرى

ة، وهي اليمىن من رؤوس فجاءت السنة العملية على تعني املراد منها يف اآلي

 .ّ                  األصابع إىل الرسغني 

 وإن مل توجد قرينة تبني املعىن املراد ، اختلفوا فيما إذا كان هناك لفظ -

ََْ                                                                         مشرتك ومل يرتجح أحد معنـييه أو معانيه يف نص واحد، فهل يصح أن يراد كل واحد 
و ال يصح ذلك ً                                                             من تلك املعاين ، حبيث يكون الوارد عليه متعلقا بكل واحد منهما، أ

 وجيب التوقف عن العمل به حىت يقوم الدليل على تعني معىن من معانيه؟ 

                                                           

   هـو   : ً         ً   واصـطالحا ٠                                            االحتـاد وعـدم النظـري ، واجلانـب الواحـد مـن الـشيء  :                        املنفرد أو املفرد ، لغـة   ) ١

   ).  ٥٧ / ٢ (           �اية السول    ، و   )   ٣٩٠  (              القاموس احمليط   :     ينظر  .                      انفـراد اللفـظ مبعنـاه

ومفتـــاح ) ٢/١٢٥(، والبحـــر احملـــيط ) ١٥٧ص (، وروضـــة النـــاظر ) ١/٢٥٣(اإل�ـــاج : ينظـــر) ٢

  ).٦١ص( الوصول 

  ) .٣٨( اآلية : سورة املائدة ) ٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 :ٍ                      اختلفوا إىل ثالثة أقوال

ً                                                           إنه جيوز أن يراد باللفظ املشرتك مجيع معانيه، سـواء أكان واردا : القول األول

من   اجلبارٌَّ                                                                    يف النفي أم يف اإلثبات، وإليه ذهب مجهور احلنابلـة ، واجلبائي والقاضي عبد

املعتزلة، وذهب إليه اإلمام الشافعي، لكن بشرط أال يكون بني مفهوما ته ومعانيه 

 .(١)تضاد

                   إن الله ومالئكته يصلون على الن يب يا أيـها  : واستدلوا بقوله سبحنانه وتعاىل
 

              َّ                             َ ََُّ َ ُ َِّ َِ َ ََ ُّ َُّ ََ َ
ِ

َ َّ ِ

   الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
  
     

 
       

                                     ً ُ َ
ِ ِ
ْ َ َِّ َ

ِ
ََْ َُّ ُ َ

َّ  (٢). 

نني استغفار ، وكال املعنيني مراد هللا فالصالة من اهللا رمحة، ومن املالئكة واملؤم

 .ويف إعمال املشرتك يف مجيع معانيه . تعاىل

ِ                                               أمل تـر أن الله يسجد له من يف :  بقوله سبحنانه وتعاىل -ً       أيضا-واستدلوا َ ُ َُ ََ ُ ْ َّ َّ َ َََ َْ
             السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والن جوم واجلبال وا

                             ُّ                                      َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
ِ ِْ ُ ُ َْ ُ ْ َّْ َِ ْ ِ  لشجر والدواب وكثري َّ

                            ٌ
ِ ََ ُّ َ ََّ ُ َ َّ

   من الن اس وكثري حق عليه العذاب
  
                                 َّ      َ َ ْ

ِ ِ
ََْ َّ َ ٌ ََ ِ َ ِّ(٣) فإن السـجود من الناس هو اهليئة املعروفة يف ،

 . الصالة ، بوضع اجلبهة على األرض ، ومن غريهم اخلضوع القهري

  .(٤)ال للمشرتك يف مجيع معانيهفصار املعنيان مرا دين، ويف هذا أعم

ً                                                    مينع ذلك مطلقا ، فال يصح أن يراد باللفظ املشرتك إال معىن : القول الثاين

ً                                                                           حدا من معانيه، سواء أكان واردا يف النفي أم اإلثبات، وأوجبوا التوقف حىت يظهر وا ً

                                                           

ــــرح الكوكـــــب املنــــــري  :     ينظـــــر  ) ١ ــشريازي  )   ١٤١-   ١٤٠ / ١ (                شـ ــصرة للـــ ـــ          ، واإل�ـــــاج   )    ١٨٤  ص  (                    ، والتبـ

                    ، وأصـــول الفقـــه لفاضـــل   )    ٢٤٢ / ٢ (                 ، واإلحكـــام لآلمــــدي   )    ٢٦٩ / ١ (       واحملـــصول    )     ٢٥٥ / ١ (

    ) .  ٣٥ ص (          عبد الرمحن 

  ) .٥٦( اآلية : سورة األحزاب ) ٢

  ) .١٨( اآلية : سورة احلج )  ٣

  )   ٨١  ص  (          ، التحرير   )   ٩٦ / ١ (                             ، شرح العيـين على هامـش املنار   )   ٤٠ / ١ (           كشف األسرار   :     ينظر  ) ٤

   ).   ٧٣٦-   ٧٣٥  /  ٢ (                      ، ونفائس األصول للقرايف   )    ٢٠٢-   ٢٠١ / ١ (                ، فواتح  الرمحوت 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

ترجيح بعضها على بعض، وإليه ذهب مجهور احلنفية، وبعض الشافعية، ومنهم أمام 

 .(١) احلرمني، والرازي، ومجاعة من املعتزلة

 : واستدلوا على ذلك مبا يأيت 

 أن العرب وضعت هذه املعاين على التبادل، فكل معىن له وضع خيتلف -

ً                                                                  عن وضع املعىن اآلخر ، فال ميكن إرادة مجيع املعاين؛ ألن ذلك يكون خمالفا ألصل 
 .الوضع 

اجلمع ملا صح استعماله يف ً                                        لو كان اللفظ موضوعا لكل املعاين على سبيل 

 .أحدمها حقيقة، والختل التعريف الذي اصطلحوا عليه 

إمجاع العلماء على أن : ً                                            ومما يؤكد على أن املشرتك ال يستعمل يف املعنيني معا

 .(٢)احليض أو الطهر: القرء املذكور يف كتاب اهللا حممول على أحد معنييه

فهو جائز إذا كان يف النفي، وال جيوز يف اإلثبات، : التفصـيل: القول الثالث

 .(٣)وذهـب إلـيه  بعض احلنفية

أن من أوصى بثلث ماله ملواليه، ( على ما جاء يف الوصية من :وبنوا ذلك

ِ                                                                        وكان له موال أعتقوه، وموال أعتقهم، ومات املوصى قبل البيان ، بطلت وصيته ٍ ٍ((٤).  

 مشرتك بني املعتق واملعتق) املوىل(وإمنا حكموا ببطالن الوصية؛ ألن لفظ 
                     َ
ِ(٥) ،

َ                                                    يف الوصية املوىل األعلى ، وهو الذي اعتق، وحيتمل أن يكون فيحتمل أن يكون املراد 

                                                           

سفي مـــع شـــرحه ، واملنـــار للنـــ)١/٤٠(، وكـــشف األســـرار )٢/٣٥٢(األحكـــام للآلمـــدي : ينظـــر) ١

 ) .  ١٤٣/ ١(البن ملك 

  ،  )   ١٣٢ ص (                 ، وأصول أبو زهرة  )   ١٧١–   ١٦٩ / ١ (                ، وفواتح الرمحوت  )  ٧١ / ٢ (        املستصفى   :     ينظر  ) ٢

   ).   ١٠٣ ص (                             ، وأثر اللغة يف اختالف ا�تهدين   )    ١٤٤-   ١٤٣ / ٢ (            وتفسري النصوص

  ) .٨١ص( التحرير البن اهلمام : ينظر)  ٣

  ) .٤٧٧ / ٨( اهلداية مع العناية : ينظر)  ٤

ْالويل (             مأخوذ لغة من   :     املوىل  ) ٥ َ     ْ          يطلق لغة   )     املوىل (                                         بفتح الواو وسكون الالم ، وهو القرب ، ولفظ   ) َ

     وعلـى    )      اجلـار (     وعلـى   )         ابـن العـم (                 بفتح التاء، وعلـى   ) َ     َاملعتق (                 بكسر التاء، وعلى   ) ِ     ِاملعتق (    على 

      ) .   ٢٧٩ / ٢  (                       االختيار للموصلي احلنفي   :     ينظر   ).      احلليف (



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

ً                                                                     املراد املوىل األسفل، وهو الذي أعتق، وال يصح أن يكون كل منهما مرادا؛ ألن  ُ

 . املشرتك وارد يف اإلثبات، واملشرتك إذا ورد يف اإلثبات ال يعم

إنه ً                                                        خبالف ما لو كان واردا يف النفي، فمن حلف ال يكلم موايل فالن، ف

هنا وارد يف سياق النفي ، واملشرتك إذا ) املوىل(ً                                حينث إذا كلم واحدا منهم؛ ألن لفظ 

 .(١)ورد يف النفي يراد به مجيع معانيه

 .املناقشة والرتجيح: املطلب الثاين

اين يبدو أن الراجح يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الث

ً                                                                         القائلني مبنع إعمال اللفظ يف مجيع معانيه مطلقا، فال يراد باملشرتك إال واحدا من  ً

ً                                                                           معانيه، سواء أكان واردا يف النفي أم يف االثبات، وأوجبوا التوقف حىت يظهر ترجيح 

 .بعضها على بعض

 : وما استدل به أصحاب القول األول من اآليتني، جياب عنه بوجهني

اآليتني من قبيل الكلي، ال من قبيل املشرتك، فإن الصالة أن : الوجه األول

 .موضوعة لإلعتناء بإظهار الشرف، وتتحقق من اهللا بالرمحة ، ومن غريه بالدعاء

ً                                                                     وبأن السـجود غاية اخلضوع واالنقياد، سـواء أكان اختياريا من العقالء، أو 

ً              قهريا من غريهم
(٢). 

سلمنا لكم أنه مستعمل يف املعنيني، لكن أحدمها حقيقة، : الوجه الثاين

: واآلخر جماز؛ فإن الدعاء حمال على اهللا سبحنانه وتعاىل، فيحمل  على ا�از، فيقال

الدعاء معناه اإلحسان، وهو جائز على اهللا، والدعوى استعمال املشرتك يف معانييه 

   .(٣)حقيقة

                                                           

  ) .٨١ص( التحرير البن اهلمام : ينظر) ١

  ) .   ٢٦٦ص( أصول الفقه لفاضل عبد الواحد : ينظر) ٢

  ) .٧٧١ / ١( ائس األصول يف شرح احملصول للقرايف نف: ينظر) ٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٨٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 وجياب على ما ذكره أصحاب القول الثالث القائلني بأنه يعم يف حالة -

عند زيد : بأنه ال فرق عند العرب بني اإلثبات والنفي، فمن قال: النفي دون اإلثبات

مستني التثبت ً                                                         عشرة، ليس عنده عشرة؛ فإن مل يكن لفظ العشرة موضوعا �موع اخل

العشرة يف األول، وال تنفي يف الثاين؛ ألن املشرتك لفظ يستعمل يف أكثر من معىن 

ً                                                                 حقيقة، فإن أريد من املشرتك مجيع املعاين يف نص واحد كان ذلك خمالفا لوضع 

   .(١)الواضع، وخمالفة وضع الواضع ممتنعة 

أن ما ذكروه لو صح لدل : واجلواب عن هذه الوجوه بأسرها: (يقول الرازي

على  أن هذه األلفاظ كما هي موضوعة لآلحاد ، فهي موضوعة للجميع، وإال كان 

: ( ويقول... (٢)) قد استعمل اللفظ يف غري مفهوماته ، وهو غري جائز–تعاىل–اهللا 

وأما يف جانب النفي يف جانب النفي ، فلم يقم دليل قاطع على على أن الواضـع ما 

بأن النفي ال يفيد إال رفع : ً                                              اسـتعمله يف إفادة نفيهما مجيعا، وميكن أن جياب عنه

ً                                                       مقتضى اإلثبات، فإذا مل يفد يف جانب اإلثبات إال أمرا واحدا ً مل يرتفع عند النفي إال : ِ

  .(٣)) واحداملعىن ال

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).٢٧٩ص(راهيم سلقيين ، وأصول الفقه اإلسالمي إلب) ٧٧٥/ ١(نفائس األصول : ينظر) ١

  ) .٢٧٢ / ١( احملصول ) ٢

  ) .٢٧٤-٢٧٣ / ١( املرجع السابق ) ٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 

 املبحث الرابع

 أثر املشترك يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية
 لفظ وضع بأوضاع متعددة ألكثر من معىن، فهو – كما اتضح لنا –املشرتك 

ً                  ون جممال بني معانيه خيل بالتفاهم، عند عدم القرينة اليت تبني املراد منه ؛ ألنه يك

 .احلقيقية املختلفة، اليت وضع لكل منها على السواء

وإذا قررنا أنه ال خالف بني العلماء يف لزوم األخذ باملعىن الذي تدل عليه 

ً                                                                              القرينة، أو القرائن املرجحة ملعىن على آخر ، فإن ما يكون صاحلا للرتجيح عند فريق قد 

ً                                           ا ما ينتج ذلك اجتاه كل إىل معىن غري املعىن الذي ً                             ال يكون صاحلا عند اآلخرين، وكثري

 .(١)اجته إليه غريه ؛ بناء على تفاوت األنظار فيما يصلح للرتجيح 

ومن هنا قرر العلماء أن االشرتاك خالف األصل، فإذا دار اللفظ بني 

 .رجح االشـرتاك وعدمه، فعدم االشرتاك أ

   فاملشرتك اللفظي يؤثر يف حتديد املعىن واستنباط األحكام من النصوص 

الشرعية، ويعترب وجوده فيها من أهم أسباب اختالف الفقهاء يف استنباط األحكام 

 .منها

 :وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء يف فروع كثرية، من هذه الفروع

 

 :عدة احلائض املطلقة: الفرع األول

: يف قوله سبحنانه وتعاىل) القرء(لفقهاء يف املعىن املراد من لفظ اختلف ا

والمطلقات يـتـربصن بأنفسهن ثالثة قـروء 
                                                               ٍ
َ ُ َُ َُ َ ُ ََ ََ َّ ِ ِ َِ َ ْ َّ ََ ُ ََّ ْ (٢). 

                                                           

  ) .١٣٩ / ٢( تفسري النصوص حملمد أديب : ينظر) ١

  ) .٢٢٨( اآلية : سورة البقرة ) ٢



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

موضوع يف اللغة للحيض والطهر، وضعا ) القرء(أن لفظ : وسبب اختالفهم

قرأت املرأة إذا طهرت، وأقرأت إذا حاضت، ال مرجح ملعىن من أ: ً                   أوليا، فالعرب تقول

 .(١)معانيه على اآلخر

 ):القرء ( وهلذا وقع اخلالف بني الفقهاء يف لفظ 

يف رواية إىل  فذهب مجاعة من الفقهاء، منهم اإلمام مالك والشافعي، وأمحد

 .(٢) الطهرهو) القرء(أن املعىن املراد من 

مراد وذهب آخـرون، منهم أبوحنيفة، وأمحد بن حنبل يف رواية ثانية، إىل أن الـ

 .(٣)بـــه احليض

 :(٤)وينبين على هذا اخلالف األحكام التالية 

ال تنتهي عنده حىت تدخل : فعلى الرأي األول:  زمن انتهاء مدة احلائض- ١

إن عد�ا تنتهي يف الطهر الرابع ، فللزوج حق الرجعة يف احليضة الثالثة، دون الثاين؛ ف

 .إذا طعنت يف الثالثة 

جيـوز زواج أخت مطلقته يف احليضـة الثالثة على القول الثاين :  حل الـزوج- ٢

 .دون األول

                                                           

 ) .٢/١٤٨(تفسري النصوص : ينظر) ١

ــي  )   ٥٧٦ / ٢ (      املوطــــأ   :     ينظــــر  ) ٢          ، ومفتــــاح  ) ٩ / ٢ (                         ، وبدايــــة ا�تهــــد البــــن رشــــد    ١٣٦ / ٤ (         ، واخلرشــ

                               مــع حاشــية الــشيخ أمحــد شــاكر، واملغــىن   )    ٥٧٠-   ٥٦٥ ص (           ، والرســالة  )  ٤٧-  ٤٦ ص (       الوصــول 

       ).     ٤٥٣ / ٧ (          البن قدامة 

                ، وأصـــول السرخـــسي  )   ١٩٥-   ١٩٤ / ٣ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ٣٠٨ / ٤ (               شـــرح فـــتح القـــدير   :     ينظـــر  ) ٣

  -  ٤٦ ص (                ، ومفتـــاح الوصـــول  ) ٩   / ٢ (               ، وبدايـــة ا�نهـــد  )  ٥٤ / ١ (            وكـــشف األســـرار    )     ١٢٦ / ١ (

                                             ، اإلسـالم عقيـدة وشـريعة  لإلمـام األكـرب الـشيخ شـلتوت  )   ٤٥١ / ٧ (                  ، واملغىن البـن قدامـة  )  ٤٧

      .   )   ٥٠٧  ص  (

 ) .٨٠-٧٧ص(أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء : ينظر) ٤



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 . للزوجـة أن تتزوج يف احليضة الثالثة على الرأي الثاين دون األول- ٣

إذا مات أحدمها يف احليضـة الثالثة يرثه اآلخـر على القول :  حق اإلرث- ٤

 . ألول دون الثاينا

 :ً                           رجوع املطلقة ثالثا إىل زوجها : الفرع الثاين

: ، استعمل ملعاىن شىت، منها)نكح(أن لفظ : وسبب اختالف الفقهاء

 .الوطء، والعقد 

ً                                                                وبناء على االشرتاك فيه نشأ اخلالف بني الفقهاء يف رجوع املطلقة ثالثا إىل 

 .زوجها األول

َ          فإن ط: قال سبحنانه وتعاىل       لقها فال حتل له من بـعد حىت تنكح زوجا َِ
                                                    ً َ ََْ َ
ِ ِ َِ ََُّّ َُ ْ ُ َ َ َ َ ََّ

َُ         غيـره َْ (١). 

فذهب اجلمهور من الفقهاء إىل أن حترميها على الزوج األول ال يرتفع إال بعد 

ً                                       حصول العقد والوطء مجيعا من الزوج الثاين 
(٢). 

 .املراد به الوطء ) نكح(واحتجوا بأن لفظ 

وذهب سعيد بن املسيب، وآخرون إىل أن جمرد العقد عليها من الزوج الثاين 

 .كاف يف حتليلها 

 .(٣)هنا جمرد العقد ) نكح(واحتجوا بأن املراد من لفظ 

 :نكاح موطوءة األب من الزنا: الفرع الثالث

، استعمل ملعاىن شىت أيضا، )نكح(أن لفظ : وبناء على اختالف الفقهاء

 :اختلفوا يف نكاح موطوءة األب من الزنا

                                                           

  ) .٢٣٠( اآلية : سورة البقرة ) ١

  ).٣٩٠ / ١(ص أحكام القرآن للجصا: ينظر) ٢

 ).١٤٨-١٤٧ / ٣(، اجلامع ألحكام القرآن  )٣٩١ / ١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٣

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

ْوال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد :  قال سبحانه وتعاىل َ َ َ َ َُّ ِ
َ ِّ َ ِّ ُْ َُ َ َ َ ِ َ َ

َسلف َ ً إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيالَ ِ
َ َ ََ ًَ َْ ًَ ِ َ َ َُِّ (١). 

فذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه حترم على االبن بوطء األب إياها، سواء أكان 

ً                    وطئا حالال أم حراما ًً
(٢).  

حقيقة يف الوطء جماز يف العقد، فيحمل على )  حنك(بأن  لفظ : واحتجوا

 .الوطء؛ ألن محل اللفظ على احلقيقة أوىل من ا�از

ً                                                                    وذهب مالك والشافعي إىل أ�ا حترم بعقد األب عليها ، أما إذا وطئها حراما 

 .(٣)فال حترم على االبن 

 .(٤)لق يف اللغة على العقد حقيقة يط) نكح ( بأن لفظ : واحتجوا 

                                                           

  )  .٢٢( اآلية : سورة النساء ) ١

  ) .١١٧ / ٧( املغين البن قدامة : ينظر ) ٢

 .املرجع السابق نفسه والصفحة : ينظر) ٣

  )٥١٠ص ( املغين البن قدامة ، اإلسالم عقيدة وشريعة  : ينظر) ٤



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٤

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 

 اخلامتة
 أهم نتائج البحث

 

  :توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها ما يلي

ًهو اللفظ املوضوع حلقيقتـني خمتلفتني، أو أكثر، وضعا أوال من حيث مها  -١ ً

 .كذلك

: فاملشرتك املعنوي، هوّ فرق بني املشرتك اللفظي واملشرتك املعنوي، يوجد - ٢

 اللفظ املوضوع (

، فهو لفظ وضـع )حلقيقتني أو أكثر من حيث إ�ا مشرتكة يف معىن واحد - ٣

ويسمى ، وضعا و احدا، لقدر مشـرتك بني عدة معان لكل منها ماهية خاصة

ها، وإن مل يتساو أفراده يف حتقق إن تساوت أفراده يف حتقق معناه في) املتواطئ(

 .كل من املتواطئ واملشكك من املشرتك املعنوي، ومعناه يسمى املشكك

ّ                                                                        أن املشرتك اللفظي موجود وواقع يف اللغة والكتاب والسنة، وال اعتبار بقول من  -٤ ّ

  .نفى ذلك

د ًتبني أن الراجح أنه ال جيوز إعمال اللفظ يف مجيع معانيه مطلقا، فال يرا - ٥

 ًباملشرتك إال واحدا 

ًمن معانيه، سواء أكان واردا يف النفي أم يف االثبات، وأوجبوا التوقف حىت  - ٦

 .يظهر ترجيح بعضها على بعض

اتفق األصوليون على أن االشرتاك خالف األصل، فاألصل يف اللفظ أن يوضع  - ٧

 منه؛ ألنه يكون ملعىن واحـد، وأنه خيل بالتفاهم عند عدم القرينة اليت تبني املراد

 .ً                                                           جممال بني معانيه احلقيقية املختلفة، اليت وضع لكل منها على السواء



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٥

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

كان الختالف القبائل العربية يف استعمال األلفاظ للداللة على معان بني  - ٨

القبائل العربية املختلفة، وجود معىن جيمع بني معنيني، فتطلق الكلمة على كل 

اس عن هذا املعىن اجلامع بينهما فيعدون الكلمة منهما هلذا اجلامع مث يغفل الن

مشرتكة بني املعنيني، واالستعمال ا�ازي للفظ دور يف نشوء ظاهرة االشرتاك 

 .يف اللغة

يعترب املشرتك اللفظي من أهم األسباب اليت تؤثر يف حتديد املعىن واستنباط  - ٩

اب اختالف األحكام من النصوص الشرعية، ويعترب وجوده فيها من أهم أسب

 .الفقهاء يف الفروع الفقهية

ً                                                                  وهذا آخر ما قصدت من هذا البحث، فلعله جاء مستوفيا واضحا، وعسى أن  ً

 .يكون قد حقق الغرض املقصود منه

وصل اللهم على اهلادي إىل صراتك املستقيم سـيدنا حممد، وعلى آله الطـيبني 

 .ّ                     تبعه بإحسان إىل الدينالطاهـرين، وارض اللهم عن صحابته الغر امليامني، ومن 

 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٦

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 :أبرز المراجع

 .القرآن الكرمي - ١

دار الكتـب : هــ، طبعـة٨٦١للكمـال بـن اهلمـام، املتـوىف سـنة التحرير يف أصول الفقـه،  - ٢

  .بريوت_ العلمية 

                                                                      اإل�اج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصـول للبيـضاوي، لتقـي الـدين  -  ١

                                       هـ، أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن    ٥٧٦          كي، املتوىف                      علي بن عبد الكايف السب

          دار الكتــب   :                      مجاعــة مــن العلمــاء، طبعــة  :         هـــ، حتقيــق   ٧٧١                      علــي الــسبكي، املتــوىف ســنة 

  .               هـ، الطبعة األوىل    ١٤٠٤                  العلمية بريوت، سنة 

                                                                 أثـــر االخـــتالف يف القواعـــد األصـــولية يف اخـــتالف الفقهـــاء، للـــدكتور مـــصطفى ســـعيد  -  ٢

  . م    ١٩٧٢ /  هـ    ١٣٩٢                                        سسة الرسالة يف بريوت، الطبعة الرابعة، سنة   مؤ  :          اخلن، طبعة

                  دار الــسالم للطباعــة   :                                                     أثــر اللغــة يف اخــتالف ا�تهــدين، لعبــد الوهــاب الطويلــة، طبعــة -  ٣

    .      هـ    ١٤٢٠             الثانية، سنة   :                        والنشر والتوزيع، الطبعة

    هـــ،    ٦٣١  :                                                        اإلحكــام يف أصــول األحكــام، لعلــي بــن حممــد اآلمــدي أبــو احلــسن، املتــوىف -  ٤

          األوىل، سـنة   :                              دار الكتاب العريب بريوت، الطبعة  :                         الدكتور سيد اجلميلي، طبعة  :     احملقق

   .   هـ    ١٤٠٤

                                                               إرشـــاد الفحـــول إىل حتقيـــق علـــم األصـــول، حملمـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد الـــشوكاين، تـــوىف  -  ٥

                    دار الفكــر بــريوت، ســنة   :                              حممــد ســعيد البــدري أو مــصعب، طبعــة  :         هـــ، حتقيــق    ١٢٥٠ :

  .  وىل  األ  :       الطبعة  .     هـ    ١٤١٢

    دار   :                                                            اإلســـالم عقيـــدة وشـــريعة، للـــشيخ حممـــود شـــلتوت شـــيخ األزهـــر الـــشريف، طبعـــة -  ٦

  . م    ١٩٨٠  /    هـ     ١٤٠٠                            الشروق، الطبعة العاشرة، سنة 

 . م١٩٧٦لعلي حسب اهللا، دار املعارف مصر سنة أصول التشريع اإلسالمي،  - ٧

    هــــ،    ٤٩٠                                                      أصـــول السرخـــسي، أليب بكـــر حممـــد بـــن أيب ســـهل السرخـــسي، املتـــوىف ســـنة  -  ٨

  .  هـ    ١٣٧٢                                                        حتقيق أيب الوفا األفغاين، طبع دار الكتاب العريب القاهرة، سنة 

      هــ،    ٣٤٤  :                                                          أصول الـشاشي، لنظـام الـدين أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق الـشاشي املتـوىف -  ٩



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٧

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

                 دار الكتاب العريب   :                                                   ومعه عمدة احلواشي للموىل حممد فيض احلسن الكنكوهي، طبعة

  . م    ١٩٨٢  /    هـ     ١٤٠٢          بريوت، سنة 

                          املكتبـــة األزهريـــة للـــرتاث، ســـنة   :                                        الفقـــه، لألســـتاذ حممـــد أبـــو النـــور زهـــري، طبعـــة    أصـــول -  ١٠

  . م    ١٩٩٨  /    هـ     ١٤١٨

  .                                                                أصول الفقه، حملمد أبو زهرة، دار الثقافة العربية للطباعة والنشر مصر -  ١١

                                                                   البحـــر احملـــيط يف أصـــول الفقـــه، لبـــدر الـــدين حممـــد بـــن �ـــادر الزركـــشي، املتـــوىف ســـنة  -  ١٢

  :                                                       عبد القادر عطا العاين وراجعه الدكتور سليمان األشـقر، طبعـة  :                هـ، قام بتحريره   ٧٩٤

  . م    ١٩٨٩                                        وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة األوىل، سنة 

                                                                     بدايــة ا�تهــد و�ايــة املقتــصد، أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن رشــد القــرطيب،  -  ١٣

  .              دار الفكر بريوت  :         هـ، طبعة   ٥٩٥          املتوىف سنة 

  :         هــ، طبعـة   ٥٨٧                                             ترتيب الشرائع، لعالء الـدين الكاسـاين، املتـوىف سـنة                 بدائع الصنائع يف  -  ١٤

  .  هـ    ١٩٨٢                                           دار الكتاب العريب بريوت، الطبعة الثانية، سنة 

مؤســسة : للــدكتور عبـد الواحــد حـسن الــشيخ، طبعـةالبالغـة وقـضايا املــشرتك اللفظـي،  -١٥

 .م١٩٨٦شباب اجلامعة يف اإلسكندرية، سنة 

ِّللــــسيد حممــــد صــــديق حــــسن خــــان القنــــوجي، املتــــوىف ســــنة  البلغــــة يف أصــــول اللغــــة، -١٦

دار البــشائر اإلســالمية بــريوت، الطبعــة : نــذير حممــد مكتــيب، طبعــة: هـــ، حتقيــق١٣٠٧

 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨األوىل، سنة 

                                                                بيـــان املختـــصر شـــرح خمتـــصر بـــن احلاجـــب، لـــشمس الـــدين أيب الثنـــاء حممـــود بـــن عبـــد  -  ١٧

  .                    الدكتور حممد مظهر بقا  :         هـ، حتقيق   ٧٤٩                         الرمحن األصفهاين، املتوىف سنة 

أليب إسحاق إبراهيم بن علي الفريوز بـادي الـشريازي، املتـوىف التبصرة يف أصول الفقه،  -١٨

دار الفكــر يف دمــشق، ســنة : الــدكتور حممــد حــسن هيتــو، طبعــة: هـــ، حتقيــق٤٧٦ســنة 

 .هـ١٤٠٠

 علــي املــرداوي، املتــوىف لعــالء الــدين أيب احلــسنالتحبــري شــرح التحريــر يف أصــول الفقــه،  -١٩

الرشــد للنــشر : الــدكتور أمحــد بــن حممــد الــسراح، طبعــة: هـــ، دراســة وحتقيــق٨٨٥ســنة 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٨

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١األوىل، سنة : والتوزيع يف الرياض، الطبعة

دار الكتـب : هــ، طبعـة٨٦١للكمـال بـن اهلمـام، املتـوىف سـنة التحرير يف أصول الفقـه،  - ٣

 .بريوت_ العلمية 

هـــ، ٦٨٢لــسراج الــدين حممــود بــن بكــر األرمــوي، املتــوىف ســنة  مــن احملــصول، التحــصيل - ٤

بـريوت، _ مؤسـسة الرسـالة : الدكتور عبد احلميد علي أبو زنيـد، طبعـة: دراسة وحتقيق

 . هـ١٤٠٨األوىل، سنة : الطبعة

املكتـــب : الـــدكتور حممـــد أديـــب صـــاحل، طبعـــةتفـــسري النـــصوص يف الفقـــه اإلســـالمي،  - ٥

 . تاإلسالمي بريو

                                                                       التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب  -  ٢٠

              حممــد عبــد الكبــري                        مــصطفى بــن أمحــد العلــوي،   :         هـــ، حتقيــق   ٤٦٣                  النمــري، املتــوىف ســنة 

  .  هـ    ١٣٨٧                                               وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغرب، سنة   :            البكر، طبعة

               جامعة العلـوم –                                          فظ ثناء اهللا الزاهدي، طبع جملس التحقيق األثري               تيسري األصول، حلا -  ٦

  .               هـ، الطبعة األوىل    ١٤١٠  :                     باكستان، سنة النشر–       األثرية 

                                                                       تيسري التحرير شـرح كتـاب التحريـر، حملمـد أمـني املعـروف بـأمري بادشـاه احلنفـي، املتـوىف  -  ٧

  .  هـ    ١٣٥٠               القاهرة، سنة –                 مصطفى البايب احلليب   :         هـ، طبعة   ٩٨٧    سنة 

حملمــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد اهللا البخــاري اجلعفــي، املتــوىف اجلــامع الــصحيح املختــصر،  -٢١

الدكتور مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثري، اليمامة، سنة : هـ، حتقيق٢٥٦: سنة

 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧

: املتــوىف ســنةحملمــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح القــرطيب، اجلــامع ألحكــام القــرآن،  - ٨

القـــاهرة، الطبعـــة _ دار الـــشعب : أمحـــد عبـــد العلـــيم الـــربدوين، طبعـــة: هــــ، حتقيـــق٦٧١

 .هـ١٣٧٢الثانية، سنة 

          هــ، مطبـوع    ٧٧١                                                          مجع اجلوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، املتـوىف سـنة  -  ٩

     مـصر،   –                        دار إحيـاء الكتـب العلميـة   :                                        مع حاشية البناين على شـرح احمللـي عليـه، طبعـة

  .      بريوت–                  دار الكتب العلمية   :      وطبعة



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٤٩٩

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

املكتبــة : حممــد علــي النجــار، طبعــة: ّأليب الفــتح عثمــان بــن جــين، حتقيــقاخلــصائص،  -  ٢٢

 .العلمية

ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين أبــو الفــضل، الدرايــة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــة،  -٢٣

ين املـدين، طبعـة دار املعرفــة الـسيد عبــد اهللا هاشـم اليمـا:  هــ، حتقيـق٨٥٢: املتـوىف سـنة

 .بريوت

هــــ، ٢٠٤لإلمـــام حممـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي، املتـــوىف ســـنة الرســـالة يف أصـــول الفقـــه،  -٢٤

 .هـ١٣٥٨:  القاهرة، سنة–مصطفى البايب احلليب : أمحد حممد شاكر، طبعة: حتقيق

هـ، ٦٢٠ سنة لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، املتوىفروضة الناظر وجنة املناظر،  -٢٥

جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود : الدكتور عبد العزيز عبـد الـرمحن الـسعيد، طبعـة: حتقيق

 .هـ١٣٩٩ الرياض، الطبعة الثانية، سنة –

ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبـو بكـر البيهقـي، املتـوىف سنن البيهقي الكربى،  -٢٦

مكـة املكرمـة، سـنة _ ر البـاز حممد عبد القـادر عطـا، مكتبـة دا: حتقيق. هـ٤٥٨: سنة

 . م١٩٩٤/  هـ ١٤١٤

هـــ، ٢٧٩: حملمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الرتمـذي الـسلمي، املتـوىف سـنةسـنن الرتمـذي،  -٢٧

 . أمحد حممد شاكر وآخرون، طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت: حتقيق

هـــ، ٢٧٩ :حملمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الرتمـذي الـسلمي، املتـوىف سـنةسـنن الرتمـذي،  -٢٨

 . أمحد حممد شاكر وآخرون، طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت: حتقيق

ـــدار قطـــين البغـــدادي، املتـــوىف ســـنةســـنن الـــدار قطـــين،  -٢٩ : لعلـــي بـــن عمـــر أبـــو احلـــسن ال

دار املعرفــة بــريوت، ســنة : الــسيد عبــد اهللا هاشــم ميــاين املــدين، طبعــة: هـــ، حتقيــق٣٨٥

 .  هـ١٣٨٦

                           ، حملمـــد أمحـــد بـــن علـــي الفتـــوحي    "                    املـــسمى مبختـــصر التحريـــر   "    نـــري              شـــرح الكوكـــب امل -  ٣٠

                             الــدكتور حممــد الزحيلــي والــدكتور   :         هـــ، حتقيــق   ٩٧٣                              املعــروف بــابن النجــار، املتــوىف ســنة 

  .  هـ    ١٤١٨              الرياض، سنة –               مكتبة العبيكان   :               نزيه محاد، طبعة

    درت   :        ـ، طبعـة هـ   ٨٠١                                                       شرح املنار، لعبد اللطيف بـن عبـد العزيـز بـن ملـك، املتـوىف سـنة  -  ٣١



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٥٠٠

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

  .  هـ    ١٣١٥  :                           سعدات العثمانية، سنة النشر

                                                                    شــرح تنقــيح الفــصول يف اختــصار احملــصول، لــشـهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس القـــرايف،  -  ٣٢

                       مكتبـة الكليـات األزهريـة،   :                        طـه عبـد الـرؤوف سـعد، طبعـة  :         هـ، حتقيق   ٦٨٤          املتوىف سنة 

  .  هـ    ١٣٩٣                ودار الفكر، سنة 

دار : هـــ، طبعــة٦٨١د الواحــد الــسياسي، املتــوىف ســنةحملمــد بــن عبــشــرح فــتح القــدير،  -٣٣

 .الفكر، بريوت، الطبعة الثانية

: ملـــسلم بـــن احلجـــاج أبـــو احلـــسني القـــشريي النيـــسابوري، املتـــوىف ســـنةصـــحيح مـــسلم،  -٣٤

 . دار إحياء الرتاث العريب: حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة: حتقيق. هـ٢٦١

                                   د بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين،                                فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحـ -  ٣٥

    دار   :                                          حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب، طبعة  :           هـ، حتقيق   ٨٥٢  :          املتوىف سنة

   .     هـ    ١٣٧٩            املعرفة، سنة 

                                                                      فقـــه اللغـــة، للثعـــاليب، حتقيـــق مـــصطفى الـــسقا وإبـــراهيم األبيـــاري وعبـــد احلفـــيظ شـــليب،  -  ٣٦

  . م    ١٩٥٤                      مصطفى البايب احلليب، سنة   :     طبعة

                                                                      فــواتح الرمحــوت شــرح مــسلم الثبــوت، لعبـــد العلــي حممــد بــن نظـــام الــدين األنـــصـاري،  -  ٣٧

               هـ، مطبوع �ـامش     ١٣٢٢  :                        األمريية ببوالق، سنة النشر  :           هـ، املطبعة    ١٢٢٥          املتوىف سنة 

   م،     ١٩٩٨  /    هــــ     ١٤١٨                                        دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب، الطبعـــة األوىل، ســـنة   +         املستـــصفى 

  .                            تحقيق بدار إحياء الرتاث العريب                                طبعة منقحة ومصححة، أعدها مكتب ال

                                                                      فــواتح الرمحــوت شــرح مــسلم الثبــوت، لعبـــد العلــي حممــد بــن نظـــام الــدين األنـــصـاري،  -  ١

               هـ، مطبوع �ـامش     ١٣٢٢  :                        األمريية ببوالق، سنة النشر  :           هـ، املطبعة    ١٢٢٥          املتوىف سنة 

   م،     ١٩٩٨  /    هــــ     ١٤١٨                                        دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب، الطبعـــة األوىل، ســـنة   +         املستـــصفى 

  .                                                            طبعة منقحة ومصححة، أعدها مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب

    هـــ،    ٨١٧                                                            القــاموس احملــيط، �ــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي، املتــوىف ســنة  -  ٣٨

                             دار إحيــاء الــرتاث العــريب ومؤســسة   :                            حممــد عبــد الــرمحن املرشـعلي، طبعــة  :            إعـداد وتقــدمي

  . م    ٢٠٠٠  /    هـ     ١٤٢٠        ية، سنة                     بريوت، الطبعة الثان–              التاريخ العريب 



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٥٠١

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

                                                                   كــشف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي، لعــالء الــدين عبــد العزيــز بــن أمحــد  -  ٣٩

  . م    ١٩٧٤        بريوت، –                           هـ، مطبعة دار الكتاب العريب    ٧٣٠                   البخاري، املتوىف سنة 

                         احلـــسني الـــرازي، املتـــوىف ســـنة                                       احملـــصول يف علـــم األصـــول، لإلمـــام حممـــد بـــن عمـــر بـــن -  ٤٠

                   جامعــة اإلمــام حممــد بــن   :                                   الــدكتور طــه جــابر فيــاض العلــواين، طبعــة  :  ق       هـــ، حتقيــ   ٦٠٦

                        هـــ، طبعــة مؤســسة الرســالة،     ١٤٠٠          األوىل، ســنة   :                 الريــاض، الطبعــة–             ســعود اإلســالمية 

  . م    ١٩٩٤  /    هـ     ١٤١٢    سنة 

        حممـد أمحـد   :                                                               املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرمحن جـالل الـسيوطي، شـح وتعليـق -  ٤١

-                    دار اجليـل ودار الفكـر   :                                 اوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، طبعـة                  جاد املوىل وعلي البج

  .    بريوت

                                                                  املستصفى مـن علـم أصـول الفقـه، أليب حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل حجــة اإلســالم،  -  ٤٢

              مؤسسة الرسالة   :     طبعة  +    هـ     ١٣٢٢                  األمريية ببوالق، سنة   :           هـ، املطبعة   ٥٠٥          املتوىف سنة 

            الــدكتور حممــد   :               م، حتقيــق وتعليــق    ١٩٩٧   /   هـــ     ١٤١٧                         بــريوت، الطبعــة األوىل، ســنة –

   .             سليمان األشقر

أمحـــد : هــــ، حتقيـــق٢٠٧: أليب زكريـــا حيـــي بـــن زيـــاد الفـــراء، املتـــوىف ســـنةمعـــاين القـــرآن،  -٤٣

 . دار السـرور: يوسف وحممد علي النجار، طبعة

 جممــع اللغــة العربيــة، اإلدارة العامــة للمعجمــات وإحيــاء الــرتاث، قــاماملعجــم الوســيط،  -٤٤

إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي النجار : بإخراجه

 . م١٩٧٣مصر، الطبعة الثانية، سنة +  إستانبول تركيا –املكتبة اإلسالمية : طبعة

  :                                                                   املغين يف أصول الفقه، جلالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي، حتقيق -  ٤٥

ـــاء الـــرتاث اإلســـالمي،   :     طبعـــة                      الـــدكتور حممـــد مظهـــر بقـــا،                                         مركـــز البحـــث العلمـــي وإحي

  .  هـ    ١٤٠٣                             السعودية، الطبعة األوىل، سنة –               جامعة أم القرى 

                                                                   مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول، أليب عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد املعــروف  -  ٤٦

  ة                             دار الكتـب العلميـة يف بـريوت، سـن  :         هــ، طبعـة   ٧٧١                            بالشريف التلمساين، املتوىف سنة 

  . م    ١٩٨٣  /    هـ     ١٤٠٣



        

 
 

 
 
  

 
 
 
 

٥٠٢

  السادس من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 وأثره يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية املشرتك اللفظي عند األصوليني

                                                                      نزهــة اخلــاطر العــاطر شــرح روضــة النــاظر، لعبــد القــادر بــن أمحــد بــن مــصطفى املعــروف  -  ٤٧

           مـصر، سـنة –        الـسلفية   :           هــ، املطبعـة    ١٣٤٦                                     بابن بدران الدومي الدمشقي، املتوىف سنة 

  .  هـ    ١٣٤٢

                  أمحـــد بـــن إدريـــس بـــن          أيب العبـــاس                                     نفـــائس األصـــول يف شـــرح احملـــصول، لـــشهاب الـــدين  -  ٤٨

      مكـــة –                       مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز   :         هــــ، طبعـــة   ٦٨٤                       لرمحن القـــرايف، املتـــوىف ســـنة  ا   عبـــد

  . م    ١٩٩٥  /    هـ     ١٤١٦            املكرمة، سنة 

ّ                                                                     ّ�اية السول يف شـرح منهـاج الوصـول إىل علـم األصـول، جلمـال الـدين عبـد الـرحيم بـن  -  ٤٩
                                حممد علي صبيح مطبوع مع شرحه �اية   :         هـ، طبعة   ٧٧٢                      حسن اإلسنوي، املتوىف سنة 

   م،     ١٩٩٩  /    هـــ     ١٤٢٠                         بــريوت، الطبعــة األوىل، ســنة –            دار ابــن حــزم   :       طبعــة +      الــسول 

  .                        الدكتور شعبان حممد إمساعيل  :     حتقيق

                                                                      �اية الوصول يف دراية األصول، لصفي الـدين حممـد بـن عبـد الـرحيم األرمـوي اهلنـدي،  -  ٥٠

  :                                                            الــدكتور صــاحل بــن ســليمان يوســف والــدكتور ســعد بــن ســامل الــسيوح، طبعــة  :     حتقيــق

  . م    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩                                السعودية، الطبعة الثانية، سنة –               ار مصطفى الباز         مكتبة نز

                                                                      �اية الوصول يف دراية األصول، لصفي الـدين حممـد بـن عبـد الـرحيم األرمـوي اهلنـدي،  -  ٥١

  :                                                            الــدكتور صــاحل بــن ســليمان يوســف والــدكتور ســعد بــن ســامل الــسيوح، طبعــة  :     حتقيــق

  . م    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩            لثانية، سنة                     السعودية، الطبعة ا–                       مكتبة نزار مصطفى الباز 

  :                                                                     هداية العقول إىل غاية السؤل يف علم األصول، للحسني بن القاسم بن حممـد، طبعـة -  ٥٢

  .              املكتبة اإلسالمية

      مؤســـسة   :                                                         الـــوجيز يف أصـــول التـــشريع اإلســـالمي، للـــدكتور حممـــد حـــسن هيتـــو، طبعـــة -  ٥٣

  .  هـ    ١٤٢١                         الرسالة، الطبعة األوىل سنة 

      مؤســـسة   :                                       ريع اإلســـالمي، للـــدكتور حممـــد حـــسن هيتـــو، طبعـــة                  الـــوجيز يف أصـــول التـــش -  ٥٤

  .  هـ    ١٤٢١                         الرسالة، الطبعة األوىل سنة 

  


