
 

 
 

ــــــــــــــ          1 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َقتـَُها وِداَللُتها وأَثُرَها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع   َحِقيـْ
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ــــــــــــــ          2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــ          3 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــ          4 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 



 

 
 

ــــــــــــــ          5 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   ( 1)ملخص الكتاب

إن َحمملمةم الشرع غلب استعماهلم لأللفاظ الشرعية فيما شرع هللا من أحكام، وأنه ميكن أن ينقل الشارع  
معترب، وأن حمل النزاع إمنا هو يف وضع صاحب الشرع  فيه  اللفظ من معناه اللغوي إىل املعىن الشرعي؛ وهذا ال نزاع  

ت عن كوهنا وضعية إىل حقيقة أخرى يطلق عليها  هلذه األلفاظ هلذه العبارات املخصوصة، حبيث تكون قد خرج
 احلقيقة الشرعية، فقد اختلف األصوليون يف نقل هذه األمساء على ثالثة أقوال: 

األول:  مسمياهتا    القول  من  واحلج( وحنوها  والزكاة،  والصوم،  )الصالة،  األلفاظ  هذه  نقل  الشارع  أن 
ملسميات ـ حبسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتربة، فهي جمازات  ومعانيها اللغوية إىل معاٍن أُخر، بينها وبني تلك ا

 . لُغويّة اشتهرت مبعناها الشرعي، ال موضوعات مبتدأة 
الثاين: عندهم    والقول  الشرعية  فاألمساء  نقالً كلًيا،  شرعيٍة  معاٍن  إىل  اللغوية  معانيها  من  نُقلت  األمساء  أن 

 . ليست حقائق لغوية وال جمازات عنها
أنه مل ينقل شيء من األمساء اللغوية إىل الشرع، وال أجرى الشارع سائر األمساء إال على    الثالث:والقول  

األقوال أبدلة   واشرتط هلا شروطًا، وقد استدل أصحاب هذه  أفعاالً  إليها  الشرع أضاف  لكنَّ  اللغوية،  معانيها 
 أوردهتا يف حملها، وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة. 

، وهو أن هذه األمساء جمازات لُغويّة  ـ وهللا أعلم ـ أن الراجح يف املسألة هو القول األول  والذي ظهر ل 
اشتهرت مبعناها الشرعي، ال موضوعات مبتدأة، وهذه املعاين الشرعّية ـ وإن كانت يف أصلها جمازات ـ إال أهنا مل  

وأهل الشريعة، حىت أصبحت أشبه ابحلقائق  تعد حباجة إىل قرائن يصح هبا اجملاز؛ وذلك لشهرهتا على لسان الشرع  
العرفية؛ ألهنا تتبادر إىل الذهن عند إطالقها، من دون تردٍد يف معناها الشرعي يف الغالب، وإمنا احلكم للغالب  

 دون النادر، مث بّينت سبب الرتجيح وأدلته. 
نه حالة تردده بني املعنيني:  يتمّثل يف: داللة االسم على املعىن املقصود م  ، وهلذه املسألة أثر يف األصول

أدلتها وما ورد عليها من اعرتاضات   أوردت  فيها ستة، وقد  اللغوي، والشرعي، وهي مسألة خالفية، واألقوال 
وأجوبة، وظهر يل أن الراجح ـ وهللا أعلم ـ: أن األصل هو َحل االسم الوارد يف خطاب الشارع على املعىن الشرعي  

 لك، مث بينت سبب الرتجيح. إال إذا دلت قرينة على غري ذ
 ، وذكرت منه ثالثة مسائل على سبيل املثال ال احلصر. كما أن هلذه املسألة أثر يف الفروع أيًضا

 
وهللا أسأل أن أكون قد وفقين إىل احلق يف حترير هذه املسألة، والوصول فيها إىل نتيجة علمية ترضيه، وهللا  

 أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  

  

 

رم  1438/ 1/ 5يف اتريخ  هذا البحث  ُحّكم   ( 1)  هــــــ، يف جملة البحود والدراسات الشرعية من مجهورية مصر العربية، وُنش 
 م. 2016هـ( ـ نوفمرب  1438يف العدد )الستني(، يف اتريخ )صفر  
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Research Summary 

The practical legitimate names, its fact, connation and effect in assets 

and branches. 

ibiHol-sal Saud Abdulaziz AlFai/ProfPrepared by:  

Legislators dominated their use of legitimate words in the provisions of 

Allah. The legislator could convey the words from its linguistic meaning to the 

legitimate meaning, this is a regardless conflict. The point of conflict is in the 

legislators' use of these words –these special phrases-so that it has emerged 

from being secular to another fact which is called the legitimate truth. 

The fundamentalists differentiate in conveying these names in three 

opinions:- 

The first:- the legislator has conveyed these words(Prayer, Fasting, 

Almsgiving and Pilgrimage) etc. of its designation and linguistic meanings to 

other meanings according to its linguistic status, there is a relation of 

appropriate considering with these designation. As it is a linguistic metaphor 

known by its legitimate meaning not primary topics. 

The second:-  The names were entirely transferred from its linguistic 

meanings to legitimate meanings. According to them, the legitimate names 

are neither linguistic facts nor metaphors. 

The third:- Nothing of the linguistic names were transferred to shariah 

neither the legislator held the whole names on its linguistic meanings, but 

shariah added acts and conditions, the owners of these opinions have an 

evidence I outlined in its place accompanied by the objections and answers. 

What appeared to me-God only knows- that the probable in this issue is 

the first opinion which says that these names are linguistic metaphors known 

with its legitimate meaning and not primary topics. 

Although these legitimate meanings were originally metaphors, it no 

longer needs evidence to correct the metaphor. That's due to being famous 

on the shariah's tongue and the legislators. So, it has become closer to 

customary facts because it comes quickly to the mind when saying it without 

hesitation in its legitimate meaning. Here the provision is to the most over the 

rare, and then I showed the reason of probability accompanied with its 

evidences. 
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This issue has an impact in assets represented in the significance of the 

name in the intended meaning in case of using it on two meanings; the 

linguistic and the legitimate. It is a contentious issue with six opinions. I have 

shown its evidences, objections and answers. 

It appeared for me that the preponderant opinion-God only knows- that 

the origin is carrying the stated names in legislator's letter on the legitimate 

meaning, unless its evidence has another indication, then I showed the 

reason of probability. 

This issue also has an effect on branches; I mentioned three of them for 

example. 

I ask Allah to cause reconciliation to the right in editing this issue and 

reaching a practical result-God only knows. 

God bless His prophet Muhammad, his family and his companions. 
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 املقدمة 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني. 

ه احلكمة، وجعله بلساٍن  مم ه أن أنزل على عبده الكتاب وعلَّ ل  د  هللا تعاىل وعم   أما بعد: فإنَّ من رَحة  
مبني  العقلُ   ؛عريب  العملُ   ليدرك  فيمكن  تعاىل:قابه؛    اخلطاب؛  ہ ھ ھ ھ ھ ) ل 

وهبذا يكون الشارع احلكيم قد أقام احلجة على الناس، ولو أن القرآن  :يوسف[،  2](  ے ے
قال  وكان ذلك حجة هلم يف عدم فهمه والعمل به،  ؛  الستنكروا ذلكالكرمي جاء بغري لغة العرب،  

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)تعاىل:  

(  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

  عليه  أنـزل  الذي  ولسان  القرآن  هذا  أأعجميّ :  له  إنكارا  يقولون  كانوا  أهنم  يعين، )): فصلت[44]
 .( 1) ((!عريب؟

وله داللته الوضعية  واحد من ثالثة أقسام يتألف منها الكالم: اسم، وفعل، وحرف،    (االسم)و
  خمصوصةٍ   اللغوية اليت ال نزاع يف وجودها ووقوعها، ولكنَّ الشارع ملا شرع األحكام ـ وكانت هبيئاتٍ 

حىت ال يؤديها  ــ وضع هلا مسمّياٍت لتـُع رمف هبا، فيسهل إدراكها والعمل هبا،    أكثرها مل تعهده العرب
وهنا وقع اإلشكال  عربية،    وال ريب أن هذه األمساء املكلَّف مبعناها اللغوي احملض وهو غري مراد قطًعا،  

عن كوهنا هذه األمساء ـ ابستعمال الشارع هلا لبيان األحكام الشرعية ـ  خرجت  عند علماء األصول: هل  
أضيف إليها أهنا ما زالت على حقيقتها اللغوية و وضعية إىل حقيقة أخرى يطلق عليها احلقيقة الشرعية، أو  

ما يناسب املطلوب الشرعي؟ أو أن الشارع نقل هذه األمساء من مسمياهتا ومعانيها اللغوية إىل معاٍن أُخر، 
اشتهرت مبعناها  لُغويّة  ـ مناسبة معتربة، فهي جمازات  اللغوي  ـ حبسب وضعها  املسميات  تلك  بينها وبني 

 ؟مبتدأة ت  الشرعي، ال موضوعا

 . مشكلة البحث فوقوع احلقيقة الشرعية يف لفظ الشارع هو  

فيه علمّية  نتيجة  إىل  موسوًما    اوللوصول  البحث  هذا  ا  بـ)جاء  حمق يـ قمتـُهم العممملميَّة  الشَّرعيَّة  األمساء 
لُتها وأمثرُهما يف اأُلُصول  ومالُفُروع  . (ود الم
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 ( ةالعمليَّ )عن  هذا  ، فقد خصصت احلديث يف حبثي  (ةة، وعمليَّ دينيَّ )ومبا أنَّ األمساء الشرعية تنقسم إىل:  
ة، فهي مورد املتخصصني يف علم أصول الدين، وإىل هذا فحسب؛ ألهنا مورد أهل أصول الفقه، وأما الدينيّ 

ه؛ أعين: التصديق، ة اسٌم  هـ[ بقوله: ))يكفي أن الدينيّ 879ابن أمري احلاج ]ت  أشار ألصل  الدين وأساس 
ا منه، مع أنَّ الكالم يف ذلك خيرج إىل فنٍّ آخر؛ وهو علم الكالم، وال  فظهر أن الكالم يف إثبات  نفي أهنَّ

   .( 1)   أصويل((  يتوقف على ذلك مطلوبٌ 

 :وهلذه املسألة أمهية كربى، تتضح بعدد من الوجوه، من أبرزها 

، وعرُض اخلالف فيها، وما تبعه من نقاش وسؤال وجواب، هبذه املسألةاهتماُم األصوليني   -1
 دّل ذلك على أهنا موضٌع جيب أن يعطى حقه من مزيد البحث واالستدالل.

عناية الفقهاء بتحديد معاين األمساء اليت استعملها الشارع حبدود جامعة مانعة؛ حىت ال   -2
مبختلف أنواع التغيري والتبديل اليت هي يف   يعبث حبقائقها العابثونتلتبس بغريها، وحىت ال 

 .الواقع تبديل لشرع هللا وهدي رسوله  

هذه املسألة جانًبا مهًما من جوانب الصلة بني علمي: اللغة، وأصول الفقه، وال ريب    زُ رب   تُ  -3
 ة هبا.أن إثراء هذا اجلانب ابلبحث يوثّ ق هذه العالقة، ويثري املكتبة األصولي

هلذه املسألة أثٌر أصويل يتعلق بداللة اللفظ يف حال تردده بني املعىن اللغوي واالصطالحي،  -4
وهو موضٌع دقيق حيتاج من اجملتهد مزيًدا من النظر والتأّمل؛ لتأرجحه بني احلقيقة الوضعية  

ها اليت هي أصل اللفظ، واجململ الذي يدل اللفظ فيه على معنيني أو أكثر ال مزية ألحد
 على اآلخر، مرورًا بداللته على احلقيقة الشرعية. 

يدل عليه، وله    هللا تعاىل به أو هنى عنه له مسمىً   أمرم   شرعٍ   ابلتكليف؛ فكل  عالقة املسألة   -5
  مل لفظ الشارع؛ املعنيني حيُ  وعلى املكّلف أن يتعرف على أيّ  لغوي، وآخر شرعي،  معىنً 

 املراد.لتربأ ذمته من أداء املطلوب على الوجه 
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،  وأثرها على الفروع  سباب االختالف بني الفقهاء ة بذكر أأن املطَّلع على كتب الفقه املعنيّ  -6
فتأيت دراستها ملبّية   املسألة األصولية جلًيا كواحٍد من هذه األسباب،  جيد حضور هذه 

 حلاجة الكشف عن الراجح من أقوال أهل العلم فيها. 

 

 أما أسباب اختياري للموضوع، فتتمثل يف اآليت:  
 ؛ حيث إهنا ـ حسب  تتميم البحود العلمية اليت ُعنيت ابلدالالت -1

ـ مل تعط هذه اجلزئية الدقيقة حقها من البحث، فحاولت يف هذه األطروحة  اطالعي  
أن ألقي الضوء على أتصيلها وما ترتب عليها من آاثر أصولية وأخرى فقهيٍة هي  

 ئلة العلماء والعامة. حمل أس

الباقالين]ت  عدمُ  -2 بكر  أيب  القاضي  رأي   هـ[  403وضوح 
يف   بم تم من أوائل من كم و من متقدمي األصوليني ومن أكرب مشاخيهم،  وخصوًصا أنهـ  

وإبراز بعض األصوليني هذا   ق بمل تالمذته،  النقل عنه من  املسألةـ، واختالف  هذه 
  رأيه وأدلته خصوًصا، وعن   أاثر لديَّ حرًصا على كشف النقاب عن مما  االختالف،  

 . عموًما هذه املسألة بقية آراء األصوليني يف 

نزاع  ال يزال حمُل النَّ هذه املسألة  أبمن حمققي األصول  عددٍ  تصريحُ  -3
يف سبب    هـ[716]الطويف  كشٍف وحتقيٍق وشرٍح حمكم، ومن ذلك قولحيتاج إىل    فيها

حمل النزاع فيها حيتاج إىل كشف؛ فإن أكثر الفقهاء يتسلَُّمه    البحث: ))وتلخيصُ 
 .(1) ل عن حتقيقه مل يفصح به!((ئ  تقليًدا، ولو سُ 

هذا املوضع،    مهمات  ة: فهي من  هـ[: ))وأما الشرعيّ 794وقول الزركشي]ت
 .( 2)  ها((شرحم  مم كم ح  من أم   ومل أرم 

4- [ اآلمدي  إىل  631دعوة  األقوال  التحقيق يف  هـ[  بني  يف  الرتجيح 
بعد أن   الواقع فيها،  املسألةفيهاف  توقّ شأن  قال يف ختام    فم ر  ))وإذا عُ :  ؛ حيث 
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من    واحدٍ   كلّ    إمنا هو إمكانُ   :من اجلانبني، فاحلق عندي يف ذلك  املأخذ    ضعفُ 
 .(1)  املذهبني، وأما ترجيح الواقع منهما، فعسى أن يكون عند غريي حتقيقه((

 جعلين أُقد م على هذه احملاولة العلمّية، سائاًل هللا فيها التوفيق والسداد. كل ذلك وحنوه
 

 الدراسات السابقة: 

وتفّرقم  ،   معرض كالمهم عن أقسام احلقائق ودالالهتاعن هذه املسألة؛ يف  وليني األصتكلَّم كبار  
أقواالً وأدلًة واعرتاضاٍت وأجوبة، وذكر بعضهم شيًئا    ا حترير حمل النزاع فيها يف ثنااي كالمهم، وأوردوا فيه

لبحث؛ حيث مجعت  ، فكان هذا زاًدا يل يف كتابة هذا امن آاثرها يف األصول وأمثلة عليها يف الفروع
 وبّينت ما ترجح يل، وأوردُت أثرها أتصيالً وتفريًعا. ما أشكل،  ما تفرَّق، وحررتُ 

فضيلة الدكتور:    إال أنَّ ،  أصويل  أما املعاصرون فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها ببحثٍ 
لشرعية يف تفسري القرآن  حممد بن عمر بن سامل ابزمول ـ وفقه هللا ونفع به ـ كتب حبثًا بعنوان: )احلقيقة ا

تبديل   خطورة  فيه  بنّي  النبوية(،  والسّنة  تعاىلمعاين  العظيم  هللا  أرادها  اليت  الشرعية    األمساء 
فقال: )) أما تبديل  ،  شرعالأو تغيري    تبديلبغية    ؛غري مرادة شرًعا  أخرى  معانٍ إىل    ـ وإن بقي لفظها ـ

الكتاب، حيث أوردت مجلة من األلفاظ اليت وردت يف  املعىن مع بقاء اللفظ، فهذا ما مجعت فيه هذا  
، فمنها معاين  القرآن العظيم والُسنَّة النبوية، وشاع عند بعض الناس َحلها على غري معناها الشرعي املراد

اصطالحية حادثة، ومنها معاين من قبيل املشرتك اللفظي، أو املتواطئ اللفظي، ومنها ما هو معىن  
 (( لى خالف املعىن املراد شرًعا من اللفظ، وكل ذلك تغيري وتبديل لشرع هللاحادد، وجيمعها أهنا ع

(2) . 

وأشار    متُثّ ل رأاًي واحًدا يف املسألة، ودلَّل عليها، وضرب هلا األمثلة،  ؛فقطفأورد قاعدة واحدة  
الباطنية والصوفية  وفّند شيًئا من تفسريات  وفهم احلديث الشريف،  إىل أثر ذلك يف تفسري القرآن الكرمي،  

ومل يتعرَّض للخالف األصويل وال أدلة األقوال يف املسألة وال ما ورد عليها من اعرتاضات    والفالسفة،
  مصادر   مثانيةمنها:  و   أكثرها من كتب التفسري واحلديث واللغة،  حوايل مثانني مصدرًا،ورجع إىل  وأجوبة،  

 

 . 240/ 1انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 1) 
 . 11:  احلقيقة الشرعية يف تفسري القرآن العظيم والسّنة النبوية انظر:    ( 2) 
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فجزاه هللا    ،متثّ ل املواضع األساس من كتابه  ، ال (1) يف مواضع حمدودة جًدا فقط أغلبها معاصر، و أصولية  
 . ، وزاده من فضلهعمله، وتقّبل منه على هذا اجلهد الكرمي خريًا

  ،األصويلاملسألة ابلبحث  إفراد  ومع هذا اجلهد العلمي الكرمي من علمائنا األجالء، إال أن عدم  
العلماء    ألقوالجعل املسألة حتتاج إىل مزيد نظر وأتمل  وأسباب اختيارها،  وما ذكرته من وجوه  أمهيتها،  

فيها وأدلتهم واعرتاضاهتم، والتوصل بعد دراستها إىل قوٍل راجٍح يكون هو الصواب فيها إبذن هللا تعاىل، 
عاىل أن  على االختالف يف هذه املسألة، فأرجو من هللا ت  والفقهي املرتتب  األثر األصويلومن مثَّ إبراز  

احلاجة   هلذه  ملبًيا  يكون  وأن  فيما كتبت،  ُوف ق ُت  قد  وعليه أكون  املستعان،  وهللا  العملية،  العلمية 
 التكالن.

وبياهنا وخامتة، وتوصيات،  متهيٍد، ومبحثني،  و   مقدمة،  تنتظم يف  وقد رمسُت هلذا البحث خطةً 
 على الوجه اآليت: 

البحث، ومنهجه أذكر أمهية  املقدمة: وفيها:   السابقة، وخطة  املوضوع، وسبب اختياره، والدراسات 
 العلمي، مث الشكر ملن يستحق الشكر.

 أربعة مطالب:    ويتضمنالتعريف مبفردات البحث،  وفيه  التمهيد:  

 . تعريف االسم يف اللغة واالصطالحاملطلب األول:  

 تعريف الشرع يف اللغة واالصطالح. :  يناملطلب الثا

 تعريف احلقيقة يف اللغة واالصطالح. املطلب الثالث:  

 تعريف الداللة يف اللغة واالصطالح. :  رابعاملطلب ال

 ، ويتضمن مطلبني:العملّية  األمساء الشرعية   اختالف األصوليني يف حقيقة املبحث األول:  

 
ــة الناظر البن قدامة، ونزه  ( 1)  ــاطظ، وروضـــــــــــ ة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن  والكتب هي: املوافقات للشـــــــــــ

اجلوزي، ونزهة اخلاطر العاطر يف شـرح كتاب روضـة الناظر لعبدالقادر بن مصـطفى بدران، وأصـول الفقه حملمد أيب  النور  
زهري، وأصــول التشــريع اإلســالمي لعلي حســب هللا، ومذكرة يف أصــول الفقه للشــيخ الشــنقيطي، ونشــر البنود على مراقي  

 الصعود لعبدهللا بن إبراهيم الشنقيطي. 
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 حترير حمل النزاع يف املسألة. املطلب األول:  

 ، وأدلتهم، والرتجيح. العملّية  األمساء الشرعية  حقيقة اختالف األصوليني يف املطلب الثاين:  

 أثر املسألة يف الداللة األصولية والتفريع الفقهي، ويتضمن مطلبني: :  املبحث الثاين

 أثر املسألة يف الداللة األصولية. املطلب األول:  

 أثر املسألة يف التفريع الفقهي. املطلب الثاين: 

 ا أبرز النتائج.وفيهاخلامتة:  

 أوصيُت ببعض األفكار اليت تـُع ىن خبدمة هذا املوضوع.وفيها  التوصيات:  

، وفيه أذكر معلومات الكتاب )عنوانه، ومؤلفه، ودار نشره،  البحث  ٍت ملصادرِ مث أتبعُت ذلك بثبْ 
البحث؛ حىت ال  وسنة طباعته، ومكاهنا(، وأكتفي بذكره هنا، وال أذكرها يف أّول ذكٍر هلا يف هامش  

 تـُثـ قمل اهلوامش هبذه املعلومات، وال يتكرر ذكرها مرتني: يف اهلامش مرّة، ويف الفهارس مرّة أخرى! 

 مث وضعت فهرًسا للموضوعات. 
 

 وقد كان عملي يف البحث على النحو اآليت:  

   .األصيلة املادة العلمية من مصادرها تُ مجع - 1

 .:يوسف[2]بعد ذكرها مباشرة، مثاًل:   سورهاإىل ا هتأرقام اآلايت وعزو  تُ نبيّ  - 2

 يف ختريج األحاديث املنهج اآليت:   تُ عبم اتّـ  - 3

 .  الوارد يف البحثأخرج احلديث بلفظه  ن  مم  نتُ بيّ  -

 .والصفحة مث بذكر اجلزء ، مصدر احلديث بذكر الكتاب والباب، ورقم احلديث إىل أحلتُ  -

 بتخرجيه منهما.   اكتفيت ،ث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمهاإن كان احلدي -

املعتمدة، مع ذكر    - املصادر األخرى  أٍي منهما، خّرجته من  حكم بعض أهل  إن مل يكن يف 
 . احلديث عليه
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، إال إذا تعّذر ذلك  _ وثّقُت مجيع املعلومات واألقوال والنصوص من مصادرها األصيلة املباشرة4
 املصادر إليه. علّي وثّقته من أقرب 

فهو منقول بنّصه، واإلحالة إىل مصدره يف   على أن كلَّ كالم بني عالميت تنصيص  تاصطلح _ 5
فال    ،أو بشيء من التصرف  )انظر(، أما إذا كان الكالم منقواًل مبعناه،:  اهلامش تكون مصّدرة بكلمة 

 . )راجع(: صّدر اإلحالة إىل مرجعه بكلمةأضعه بني عالميت تنصيص، وإمنا أ

سوى أين ترمجت  الوفاة فقط وجعلتها بني معكوفني،    ـ اكتفيُت عند ذكر أمساء العلماء بذكر سنة6
 للصحايب: عكراش بن ذؤيب، وأم سليم، رضي هللا عنهما، لعدم شهرهتما يف أحباد األصول. 

 يف ضبط األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.  بذلُت جهدي - 7

 . بعالمات الرتقيم نيتُ عُ  - 8

الكرمية    دونت   -9 الشريف،    مشّكلةاآلايت  املصحف  العالمتني:كما يف  هاتني  بني   ووضعتها 
 . ، والنصوص املنقولة بني )) ((، واألحاديث بني ) ((                  ) 

فيه   بذلتُ   ويسَّر يل ماكتابة هذا البحث،   أعانين علىويف ختام هذه املقدمة: أشكر هللا تعاىل أن  
، من ريب سبحانهلصواب  مستلهًما التوفيق إىل امن وقٍت واطالٍع وأتمٍل وإبداء رأي،    أقدر عليهما  
منه بريئان، وأسأل هللا تعاىل أن يتوب علّي يف  من مسات البشر، وهللا تعاىل ورسوله  وفه الزَّللُ أما 

 تقصريي، وأن يعفو عين زللي، فإنه جواد كرمي.   

ـ خصوًصا ـ ولكل من اطّلع عليه من أهل االختصاص ـ    وحمكّ مي هذا البحث  األجالءوملشاخيي  
بدوه من تصويبات وتوجيهات، سائالً يل وهلم العون والتوفيق، والرجوع  أعلى ما    دعاء وثناء عموًما ـ  

 إىل احلق واألخذ به.

احلبيبني ـ رعامها هللا تعاىل ـ أن يبارك هلما يف حياهتما الدنيا ويسعدمها  كما أدعو هللا تعاىل لوالديّ 
 يف اآلخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء.

والشكر موصول لزوجيت وأوالدي على تعاوهنم معي وتقديرهم النشغايل ابلبحث والقراءة والتأليف،  
 فجزاهم هللا عين خريا.
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، وأن ييسر يل  مقبوالً عنده، مرضًيا لديهيكون عملي خالًصا لوجهه الكرمي،  وأسأل هللا تعاىل أن  
 االنتفاع به يف دنياي وآخريت، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 

 ِب يْ لَ يز الُ زِ العَ  دِ بْ ن عَ ود بِ عُ ن سُ ل بِ صَ يْ فَـ أ.د/ 
 م2016نوفمرب  هـ( ـ  1438)صفر  
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 التمهيد: التعريف مبفردات البحث، وفيه أربعة مطالب:   

 . تعريف االسم يف اللغة واالصطالح  املطلب األول:

 تعريف الشرع يف اللغة واالصطالح.   :يناملطلب الثا

 تعريف احلقيقة يف اللغة واالصطالح.   :املطلب الثالث

 اللغة واالصطالح. تعريف الداللة يف    :رابعاملطلب ال 
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 . االسم يف اللغة واالصطالح معىناملطلب األول: 

 : معىن االسم يف اللغة:  أوالً 

اشتقاق  اختُ  من(االسم)لف يف  مأخوذ  أبنه:  قال  من  فمنهم  اه؛ ،  ومسم ومُسُه  ُه  ومس  ُه  أي عالمة   : مسم
قال:  ، وقريبًا منه من  (2) عال وارتفع، فهو ساٍم(())سما الرجل يسمو ُسُمًوا: إذا  مشتق من    ومنهم من قال بأنه:   ،( 1)الشيء

 .( 3)   أصل )اسم( مس  و؛ وهو من العلو؛ ألنه تنويه وداللة على املعىن(())   أبن 

: [هـ 476]ومع اختالفهم يف االشتقاق إال أن املقصود من االسم واضح، وهو كما قال الفريوزأابدي 
 .( 4)   والعمرمض للتمييز((اللفظ املوضوع على اجلوهر  ))أبنه  

 .( 5) ُفه أل ُف وص ٍل، وجيمع على أمساء، ومجع األمساء: أسامّي وأسامٍ وأل  

 اثنًيا: معىن االسم يف االصطالح:

االسم يف االصطالح: ))ما دّل على معىن يف نفسه غري مقرتن أبحد األزمنة الثالثة ]املاضي، واحلاضر،  
عني؛ وهو الدال على معىن يقوم بذاته، كزيٍد وعمرو، وإىل اسم معىن؛ وهو واملستقبل[، وهو ينقسم إىل: اسم  

 .( 6)   ما ال يقوم بذاته سواء كان معناه وجوداًي؛ كالع ل م، أو عدميًّا؛ كاجلهل((

واملتأمل يف املعىن اللغوي واالصطالحي جيد أن االسم إمنا وضع ليتمّيز املسمى به عن غريه، فيـُع رمف 
 . ( 7) ليهبه، ويستدل به ع

  

 
 . 381/ 6راجع: لسان العرب، )مسا(،    ( 1) 
 . 862/ 2مجهرة اللغة، )مسو( انظر:    ( 2) 
 . 98/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )مسو(،    ( 3) 
 . 346/ 4انظر: القاموس احمليط، )مسا(،    ( 4) 
 . 381/ 6راجع: لسان العرب، )مسا(،    ( 5) 
 . 68، وراجع: معجم لغة الفقهاء، )االسم(:  40انظر: التعريفات للجرجاين، )االسم(:    ( 6) 
 . 62راجع:معجم مصطلحات أصول الفقه، )االسم(:    ( 7) 
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 الشرع يف اللغة واالصطالح. معىن : لثاملطلب الثا

 أواًل: معىن الشرع يف اللغة:  

 نالشني والراء والعني أصل واحد، وهو شيء يُفتمح يف امتداد يكو : ))هـ[395]ت:  قال ابن فارس
ر عة يف الدين والشريعة، قال هللا تعاىل: فيه، من ذلك الشريعة؛ وهي مورد الشاربة املاء،  واشتق من ذلك الشّ 

سبحانه:    ، :املائدة[48](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وقال 

 . ( 2) أي: سنَّة وسبياًل ومنهاًجا  ؛( 1) ((: اجلاثية[18](  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ،، فقال: ))الشريعة: ما شرع هللا لعبادهمعىن االستقامة يف معىن الشريعة  هـ[ 476]الفريوزأابدي    والحظم 
 .( 3)  والظاهر املستقيم من املذاهب((

 . ( 4) شرائع((    :ها))لوضوحها وظهورها، ومجعُ  يت الشريعة هبذا؛ومسُ 

بّينة واضحة  يم ، وهي  مستقيمة   وال ريب أن شريعة اإلسالم جاءت  الذي  الناس إليه،   دُ ر  املورد احلق 
 فيعملون به؛ إلصالح دينهم ودنياهم.

رمُع شمر ًعا وُشُروًعا:   ومن هذا األصل أييت لفظ: شمرمعم؛ مبعىن: تـمنماولم ابلفم، ودمخملم، يقال: ))شمرمعم الوارُد يمش 
 . ( 5)   تناول املاء بفيه، وشرعت الدواب  يف املاء تشرع شمر ًعا وُشُروًعا؛ أي: دخلت((

 ابلعمل.   حقها املكلفُ ل  وهكذا هي شريعة اإلسالم، مدخلها النطق بكلمة التوحيد، مث يُـ 

 اثنًيا: معىن الشرع يف االصطالح: 

 عضها مفّصل: من العبارات، بعضها موجز، وب  جاء يف معىن الشرع اصطالًحا عددٌ 

 .( 6)   الشريعة: الدّ ين((: ))[ه310ت]الطربيقول    فمن العبارات املوجزة 

 
 . 262/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )شرع(،    ( 1) 
 . 85/ 21،  494/ 8راجع: تفسري الطربي   ( 2) 
 . 44/ 3س احمليط، )الشريعة(،  انظر: القامو   ( 3) 
 . 167، والتعريفات للجرجاين، )الشرع(: 162انظر: املصباح املنري، )الشرعة(:    ( 4) 
 . 162، وراجع: املصباح املنري، )الشرعة(:  86/ 7انظر: لسان العرب، )شرع(،    ( 5) 
 . 85/ 21انظر: تفسري الطربي    ( 6) 
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الشرع:  ، أو قول بعضهم: )) ( 1)   الدّ ين((: ))الشريعة هي: الطريق يف  هـ[816]وقريًبا منه قول اجلرجاين 
 .( 2)  ((ما أظهر هللا تعاىل لعباده من الدّ ين 

 . ( 3)  والنهي((  ، واألمر  ، واحلدود  ،ـ أيًضا ـ: ))الشريعة: الفرائض  ومن العبارات املفّصلة قول الطربي

 .( 4)   واألحكام((  ، العقائد   : ومنها كذلك قول سعدي أبو جيب: الشريعة ))ما شرعه هللا من

وكل هذه التعريفات صحيحة؛ إذ إهنا بّينت املراد من إطالق لفظ الشريعة عند العلماء كعملمٍم على ما 
 . أنزله هللا تعاىل على عبده حممد  

تعريف الشريعة أبهنا: ما سّنه هللا تعاىل من األحكام واألخالق ـ يف نظري ـ  ولعل أمجعها وأمنعها  
 .(5)   العبادات، واملعامالت، والعقوابت، واألحوال الشخصية؛ لالمتثال أو االجتناب مطلًقا واآلداب: يف  

  

 

 . 167انظر: التعريفات، )الشرع(:   ( 1) 
 . 260انظر: معجم لغة الفقهاء، )الشرع(:   ( 2) 
 . 85/ 21راجع: تفسري الطربي    ( 3) 
ا، )شـــــــــــــــرع(: ( 4)  ، وقريبـًا منـه مـا جـاء يف القـاموس القومي يف اصــــــــــــــطالح  193انظر: القـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطالحـً

 . 227ابلوحي((:    األصوليني: ))الشريعة هي األحكام اليت تلقاهاالنظ  
، وقد أضــــفت عليها: األخالق واآلداب املرعيَّة، فهي من  248راجع: معجم مصــــطلحات أصــــول الفقه، )الشــــرع(:  ( 5) 

 الشريعة بال ريب. 
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 القيقة يف اللغة واالصطالح.  : معىنالثالث املطلب

: ))احلاء والقاف: هـ[395]ت:  مأخوذة من )حمقَّ(، قال ابن فارس   أواًل: معىن القيقة يف اللغة:
ومال تـمل ب ُسوا احل مقَّ }، قال تعاىل: ( 1)   ((الشيء وصحته، فاحلق نقيض الباطلأصل واحد؛ وهو يدل على إحكام  

ل بماط ل    . :البقرة[42] {اب 

 ومن أبرز معاين احلق: 

 . ( 2) ًقا وثبت؛ أي: وجب جي ُب وجوابً حمقَّ األمُر حيم ق  وحيمُق  حمًقا وُحُقوقًا: صار حم جب؛ يقال: الوا ـ 

 . ( 3) ـ واليقني؛ يقال: حمقَّ األمُر حيمُق ه حمًقا وأمحمقَّه: كان منه على يقني 

 . ( 4)ما يلزم املرء حفظه ومنعه والدفاع عنه، ومجعها حقائق   : ويراد هبا  لغةً  احلقيقة  وتطلق 

 مما جيب َحايته والدفاع عنه. ؛ وهي ( 5)ومن ذلك إطالقها على الراية 

تطلق  أصل    وكذلك  على  االستعمال  أُقرَّ يف  ما  على عكس   على  فهو  اجملاز؛  وهي ضد  وضعه، 
 . ( 6) ذلك 

املتيّقن منها، حىت   ة األصليّ  عّما جيب رد ها إليه من املعاين  حُ ص  ف  فإهنا تُـ  ؛ وهكذا هي حقيقة األلفاظ 
 هلا تـُع رف هبا عند أهل العرف واالختصاص.  عليها وعالمةً  تكون رايةً 

 اثنًيا: معىن القيقة يف االصطالح:

 جاءت تعريفات العلماء للحقيقة متقاربة جًدا وتكاد تكون متفقة على ماهيتها، ومن أبرزها:  

ع له(( هـ[ 482]ت تعريف البزدوي ـ   . ( 7)  أبهنا: ))اسم لكل لفٍظ أريد به ما ُوض 

 

 (1 )    ،)  . 15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  256/ 3راجع: لسان العرب،    ( 2)   228/ 3، والقاموس احمليط، )احلق(، 15/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  256/ 3: لسان العرب،  راجع   ( 3)   . 228/ 3، والقاموس احمليط، )احلق(، 19/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  258/ 3راجع: لسان العرب،    ( 4)   . 228/ 3، والقاموس احمليط، )احلق(، 17/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  258/ 3راجع: لسان العرب،    ( 5)   . 228/ 3يط، )احلق(، ، والقاموس احمل 17/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
 (6 )    ،)  . 229/ 3، القاموس احمليط، )احلق(، 258/ 3راجع: لسان العرب، )حقَّ
ــرار للبخاري   ( 7)  ــول البزدوي املطبوع مع كشــــــــــــف األســــــــــ ــري التحرير 1/159انظر: أصــــــــــ ، والعدة  2/ 2، وبنحوه يف تيســــــــــ
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  به التخاطب((   هي الكلمة املستعملة فيما وضعت له يف اصطالحٍ )) :  هـ[816]اجلرجاين ـ وتعريف   
 (1 ) . 

 .( 2)  : ))اللفظ املطلق على املوضوع له يف الوضع الذي به التخاطب(( هـ[684]تـ وتعريف القرايف 

حكاه   وما  حني  هـ[510]تاخلطاب   أبو ـ  له  وضع  ما  على  االصطالح  عليه  وقع  اسم  ))كل   :
 . ( 3)  التخاطب(( 

 لغوية، وعرفية، وشرعية، وبيان هذه األنواع على الوجه اآليت: القيقة ثالثة أقسام: تنقسم و 

ما كان واضعها ّرف ابعتبار واضعها، فيقال يف تعريفها:  عم وهي إما تُـ   القيقة اللغوية: النوع األول:  
 . ( 4) من أهل اللغة 

 . ( 5) هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اللغة أو تعّرف ابعتبار استعماهلا، فيقال: 

 . ( 6) أو هي: األلفاظ ))القارَّة على قوانني اللسان(( 

 هذا أمسمد؛ ويقصد به احليوان املفرتس املعروف.  مثاله: 

 اليت ُيسّمى االسم فيها ابعتبارين:  وهي  النوع الثاين: القيقة العرفية: 

أن يوضع االسم ملعىن عام مث خُيمّصص عرف االستعمال من أهل اللغة ذلك االسم   االعتبار األّول: 
ببعض مسمياته؛ كاختصاص اسم: )الدابة( بذوات األربع، مع أن أصل الوضع لكل ما يدب، واختصاص 

 م.كل قائٍل ومتلفّ ظ متكل   بعلم الكالم، مع أنَّ  اسم )املتكلّ م( ابلعامل  

 

1 /188 . 
،  42، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  78/ 2ول ، وقريب منه يف: نفائس األصـــ121انظر: التعريفات للجرجاين، )احلقيقة(:  ( 1) 

 :)  . 94والقاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )حقَّ
 . 797/ 2انظر: نفائس األصول   ( 2) 
 . 77/ 1انظر: التمهيد   ( 3) 
 . 2/ 2راجع: تيسري التحرير   ( 4) 
ــرار للبخاري   ( 5)  ــة الناظر 43، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  1/160راجع: كشـــف األسـ ، والقاموس املبني يف 2/549، وروضـ

 . 183، ومعجم لغة الفقهاء، )احلقيقة(:  175اصطالحات األصوليني:  
 . 133/ 1انظر: الربهان   ( 6) 
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(  املزادةأن يصري االسم شائًعا يف غري ما وضع له أّواًل، بل فيما هو جماز فيه؛ كاسم )   االعتبار الثاين: 
فصار أصل الوضع    فإهنا مسيت راوية يف العرف وهي يف اللغة اسم للجمل، وإمنا مسيت هبذا ملقارنتها اجلمل، 

 . ( 1) منسيًّا، واجملاز معروفًا وسابًقا إىل الفهم بعرف االستعمال 

  األلفاظ  هي ّرف ابعتبار واضعها، فيقال يف تعريفها:  عم تُـ أن  وهي إما    : النوع الثالث: القيقة الشرعية 
 . ( 2)  اليت وضعها الشارع 

 . ( 3) الشرع  يف املستعملة  ّرف ابعتبار استعماهلا، فيقال: هي األلفاظ عم أو تُـ 

 وهي قسمان: 

مثل: )اإلميان،   ة: وهي األمساء املتعلقة ابألحكام االعتقادية، ة الدينيّ احلقيقة الشرعيّ   القسم األول: 
 وليست هذه حمل البحث. والكفر، والفسق(، 

اسم:    وهي األمساء املتعلقة أبمساء األفعال والفروع، مثل: ة:  ة العمليّ احلقيقة الشرعيّ   القسم اآلخر: 
 البحث.  حمل هذه هي  ، و ( 4)  )الصالة، والزكاة، والصوم( 

  [ هـ730] ، فقد أشار إليها عبدالعزيز البخاريأما سبب حصر هذه القسمة الثالثية يف هذه األقسام 
فقال: )) والسبب يف انقسامها هذا: هو أن احلقيقة البد هلا من وضع، والوضع البد له من واضع، فمىت 
تعنّي نسبت إليه احلقيقة، فقيل: لغوية؛ إن كان صاحب ومض ع ها واضع اللغة؛ كـ )اإلنسان( املستعمل يف  

املستعملة يف العبادة املخصوصة،  احليوان الناطق، وقيل: شرعّية؛ إن كان صاحب وضعها الشرع؛ كـ)الصالة(  

 

ــفى    ( 1)  ــتصـ ــول 325/ 1راجع حنو هذه األمثلة يف: املسـ ــرح تنقيح ال 2/821، ونفائس األصـ ــول:  ، وشـ ، والتمهيد  44فصـ
ــري التحرير96/ 1أليب اخلطاب  ــة الناظر 1/135، والربهان 2/2، وتيســ ، والقاموس املبني يف اصــــطالحات  549/ 2، وروضــ
 . 176األصوليني:  

، وهناية  1/275، واإلهباج 43، وشرح تنقيح الفصول:  2/ 2، وتيسري التحرير 1/160راجع: كشف األسرار للبخاري   ( 2) 
(: 158/ 2يط  ، والبحر احمل 265/ 1الوصول    . 94، والقاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )حقَّ

واإلمام الغزايل جعلها نوعني: دينية، وهي: اليت نقلته الشــريعة إىل أصــل الدين؛ كلفظ اإلميان والكفر والفســق، واألخرى:  
 . 327/ 1شرعية؛ كالصالة والصوم واحلج والزكاة، راجع: املستصفى  

 .158/ 2، والبحر احمليط 132/ 1، وشرح اللمع 44، وشرح تنقيح الفصول:  189/ 1، والعدة 133/ 1راجع: الربهان   ( 3) 
، وشــــــــــــــرح  1/266، وهناية الوصــــــــــــــول 166/ 2، والبحر احمليط 1/299، واحملصــــــــــــــول 1/326راجع: املســــــــــــــتصــــــــــــــفى   ( 4) 

، والتقرير  789/ 2، ونفـائس األصـــــــــــــــول 1/160، وكشـــــــــــــــف األســـــــــــــــرار للبخـاري 189/ 1، والعـدة  337/ 1البـدخشـــــــــــــــي 
 . 491/ 1، وشرح خمتصر الروضة 88/ 1لفقه البن مفلح ، وأصول ا 10/ 2والتحبري 
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ومىت مل يتعنّي قيل: عرفّية، سواء كان عرفًا عاّما؛ كـ )الدابة( لذوات األربع، أو خاصًّا؛ كما لكل طائفة من  
والكون(  ، والعرض  ، والفرق( للفقهاء، و)اجلوهر  ، واجلمع ، والقمل ب  ، االصطالحات اليت ختص هم؛ كـ)النقض 

 . ( 1)  للنحاة((  ( واجلر  ، بوالنص  ، الرفع) للمتكلمني، و 

  

 

 . 160/ 1انظر: كشف األسرار   ( 1) 
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 الداللة يف اللغة واالصطالح.  معىن: الرابعاملطلب 

اللغة: يف  الداللة  معىن  فارس  أواًل:  ابن  الدَّ   هـ[395]ت:  أابن  فقال: أن  أصالن؛  والالم  ال 
 .( 1)  أحدمها: إابنة الشيء أبمارة تتعّلمها، واآلخر: اضطراب يف الشيء(())

تمدُل به، والدليُل: الدَّال، وقد دلّه على الطريق األّول هو  واألصل   املقصود هنا، يقال: ))الدليل: ما ُيس 
((: سدَّده إليه((   ، ))ودلَّه على الشيء( 2)   ولة، والفتح أعلى((يمُدل ه دماللة ود اللة وُدلُ    يمُدل ه دمالًّ ودماللة فاندلَّ

 (3 ). 

 . يرشد إليهوعليه فإن املعىن اللغوي املنشود هنا هو: بيان شيء بشيء آخر  

د عّرفها فق  ؛ حي ليس ببعيد عن املعىن اللغوياملعىن االصطال  اثنًيا: معىن الداللة يف االصطالح:
الدَّال، شيء آخر، والشيء األول هو ب ))كون الشيء حبالة يلزُم من العلم به العلمُ : أبهنا هـ[816]اجلرجاين 

 .( 4)   والثاين هو املدلول((

 . ( 5) ابلتعريف ذاته، لكنه عرّب ابلفهم دون العلم  [هـ 972ت ]وعّرفها الفتوحي

 والداللة على األشياء كما تكون ابللفظ، تكون بغريه، وكما تكون ابلقصد، تكون بدونه، ولذا قال
يـُتـمومصَّل به إىل معرفة الشيء، كداللة األلفاظ على الداللة: ما  يف تعريفها: ))  هـ[ 502األصفهاين]ت  الراغب

املعىن، وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود على احلساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن جيعله داللة أو 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )  مل يكن بقصد، كمن يرى حركةم إنساٍن فيعلم أنه حيٌّ، قال تعاىل:

 .(6)   :سبأ[14] (جئ حئ مئ ىئ يئ جب يث

 

 (1 )    ،)  . 15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )دلَّ
 . 114/ 1، ومجهرة العرب،)دلل(  394/ 4انظر: لسان العرب، )دلل(،   ( 2) 
 (3 )    ،) (،  15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )دلَّ  . 388/ 3، وراجع: القاموس احمليط)دلَّ
 . 201، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، )الداللة(:  139انظر: التعريفات:    ( 4) 
، والقــاموس املبني يف اصـــــــــــــــطالحــات  23، وراجع: شـــــــــــــــرح تنقيح الفصـــــــــــــــول:125/ 1انظر: شـــــــــــــــرح الكوب املنري   ( 5) 

 . 199األصوليني،)الداللة(: 
 (6 )   :)  . 171انظر: املفردات يف غريب القرآن،)دلَّ
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: ))اعلم أن املراد ههنا يف كون الكالم مسوقًا ملعىن أن فقال  [هـ730] البخاريعبدالعزيز    وأّيد ذلك
 . ( 1)  يدل على مفهومه مطلًقا سواء كان مقصوًدا أصلًيا أو مل يكن((

  :البقرة[،275]  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  قوله تعاىلداللة عني النص يف    ومن ذلك

الراب والتفرقة بينهما، فسّوى بني ما هو مقصود أصلي؛ وهو الفرق، وبني ما ليس على إابحة البيع وحترمي  
 .( 2) ة النص ال إبشارتهكذلك؛ وهو حل البيع وحرمة الراب، فجعلهما اثبتني بعبار 

ما يقتضيه اللفظ عند واقتصر بعضهم يف تعريف الداللة على داللة األلفاظ فحسب، فقال أبهنا: )) 
 .( 4)   هي: ))كون اللفظ حبيث إذا أُطلق، فهم منه املعىن املراد((، أو  ( 3)   ((إطالقه

يتضمن داللة اللفظ وغريه، سواء  مبفهومها األصويل العام  والذي أراه ـ وهللا أعلم ـ أنَّ مصطلح الداللة  
اختالفها يف لك كله ميكن أن يفهم منه شيء آخر، مع  اًت؛ ألن ذأو كتابة، أو سكو أو إشارة،    ،أكان فعالً 

 قوة الداللة وضعفها. 

 ؛ الرتباطها ابألمساء، واألمساء ملفوظة. الداللة اللفظية  :هيأما املراد من الداللة يف هذا البحث  

  

 

 . 173/ 1انظر: كشف األسرار   ( 1) 
 . 173/ 1راجع: كشف األسرار   ( 2) 
 . 210، وراجع: معجم لغة الفقهاء،)الداللة(: 105انظر: املصباح املنري، )دللت(:   ( 3) 
 . 210، وحنوه يف معجم لغة الفقهاء،)الداللة(: 201انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، )الداللة(:    ( 4) 



 

 
 

ــــــــــــــ          26 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

، ويتضمن  العملّية   األمساء الشرعية   اختالف األصوليني يف حقيقةاملبحث األول:  
 مطلبني: 

 املسألة. حترير حمل النزاع يف  املطلب األول: 

 األمساء الشرعية، وأدلتهم، والرتجيح.   حقيقة اختالف األصوليني يف    املطلب الثاين:
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 حترير حمل النزاع يف املسألة. املطلب األول: 
 قبل البدء يف املسألة البد من حترير حمل النزاع فيها، وذلك يف أربعة أمور: 

 لأللفاظ الشرعية فيما شرع هللا من أحكام، فمثالً غلب استعماهلم  الشرع غلب استعماهلم  ن َحمملمةم أ   :األول
وهذا   األفعال املخصوصة، حىت بقي اللفظ ال يفهم منه إال هذه العبارة املخصوصة، األقوال و للفظ الصالة يف  

 . ( 1) ال نزاع فيه

املعىن الشرعي؛ فإنه ال مانع منه؛ ))فإنَّ أنه ميكن أن ينقل الشارع اللفظ من معناه اللغوي إىل    الثاين:
التسمية،   انتفاء االسم قبل  دالالت األمساء على املعاين ليست لذواهتا، وال االسم واجب للمعىن؛ بدليل 

م، واألمساء املوضوعة ألرابب احل رمف وجواز إبدال اسم البياض ابلسواد يف ابتداء الوضع، وكما يف أمساء األعال 
   .( 2)   والصناعات ألدواهتم وآالهتم((

إىل كل ى كل إنسان  دم تم ولو كانت دالالت األلفاظ ذاتية ما اختلفت ابختالف األماكن واألمم، واله  
 .( 3) لغة، وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم

 . ( 4) هـ[  715]ت:  واهلندي  هـ[ 631]تواآلمدي  [هـ606]وقد نقل االتفاق على ذلك الفخر الرازي

البصري   احلسني  أاب  أن  نفيم هـ[436ت] غري  املرجئة  من  قوم  عن  الزركشي ( 5) ذلك  نقل  نقل  ، كما 
 . ( 6)   يف األوسط ذلك عن طائفة يسرية، ومل يسمها!هـ[ 518] عن ابن برهان  [هـ 794]

 بقوهلم: إذا جّوزان ذلك انقلبت احلقائق! ولو اعرتض هؤالء القوم على جواز إمكانية النقل  

 

،  2/10حبري، والتقرير والت 2/15، وتيســــري التحرير165،  156/ 2، والبحر احمليط 43راجع: شــــرح تنقيح الفصــــول:    ( 1) 
 . 427/ 2والواضح يف أصول الفقه 

، والواضــح يف 196، والتبصــرة:  138/ 1، وراجع: شــرح اللمع 216/ 1انظر: اإلحكام يف أصــول األحكام لآلمدي    ( 2) 
، ومنتهى الوصول واألمل:  91/ 2، وقواطع األدلة 105/ 1، والوصول إىل الوصول 303/ 2، واحملصول 2/428أصول الفقه 

 . 19/ 1، واملعتمد 97/ 1وأصول الفقه البن مفلح   ، 159/ 2، والبحر احمليط 21
 . 163/ 1راجع: كشف األسرار للبخاري   ( 3) 
، والبحر  1/269، وهنـاـية الوصـــــــــــــــول 216/ 1، واإلحكـام يف أصـــــــــــــــول األحكـام لآلمـدي  298/ 1راجع: احملصـــــــــــــــول   ( 4) 

 . 94/ 2وقواطع األدلة ،  18/ 1، واملعتمد 159/ 1احمليط 
 . 216/ 1حكام لآلمدي  ، واإلحكام يف أصول األ 18/ 1راجع: املعتمد   ( 5) 
 . 159/ 1راجع: البحر احمليط   ( 6) 
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إمنا كان يلزم ذلك أن لو استحال انفكاك االسم عن املعىن، واألمر خبالف ذلك؛ فإنه غري   جياب عنهم:
 .( 1)مستحيل أن يسّمى البياض سواًدا

أنه إذا ثبت إمكانه فهو حسن وليس بقبيح، وإمنا هو مبثابة النسخ يف األحكام الشرعية؛ فإنه    الثالث:
 .( 2) جيوز نسخها وتبديلها ابعتبار املصاحل، ويكون ذلك حسًنا، فألن حيسن ذلك يف األسامي من ابب أوىل

 حبيث تكون قدأن يقال: إن صاحب الشرع وضع هذه األلفاظ هلذه العبارات املخصوصة،    :الرابع
خرجت عن كوهنا وضعية إىل حقيقة أخرى يطلق عليها احلقيقة الشرعية، أو أهنا ما زالت على حقيقتها 

االختالف هو حمل  احلقيقة الشرعية يف لفظ الشارع  فوقوع    ؟ما يناسب املطلوب الشرعيأضيف إليها  اللغوية و 
 .( 3) يف املسألة

 ـ حمل اخلالف ـ تنقسم حبسب القسمة العقلية أربعة أقسام:  العملّية  واألمساء الشرعية 

مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن، كلفظ:   أن يكون اللفظ واملعىن معلومني ألهل اللغة، لكنهم  أحدها:
ويدل على ذلك أن )الرَحن( هلل تعاىل؛ فإن كالً منهما كان معلوًما هلم، ولكنهم مل يضعوا اللفظ هلل تعاىل،  

ذات ليلة مبكة، فقال يف سجوده: )اي رَحن، اي رحيم، فسمعه رجٌل من املشركني، فلّما أصبح هتّجد    النظ  
يقال   وكان ابليمامة رجلٌ !  يدعو الليلة الرَحن الذي ابليمامة،  (4) قال ألصحابه: انظروا ما قال ابن أيب كبشة

 .(5)  (: اإلسراء[110](  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)  فنزلت:   !له: رَحن

 

 . 19/ 1، واملعتمد 160/ 2، والبحر احمليط 91/ 2راجع: قواطع األدلة   ( 1) 
 . 160/ 1راجع: البحر احمليط   ( 2) 
، وهناية  216/ 1، واإلحكام يف أصــــــــول األحكام لآلمدي  1/298، واحملصــــــــول 43راجع: شــــــــرح تنقيح الفصــــــــول:    ( 3) 

،  2/15، وتيســـــري التحرير151/ 2، وهناية الســـــول 334/ 1، وشـــــرح البدخشـــــي 160/ 1، والبحر احمليط 1/269الوصـــــول 
 . 10/ 2والتقرير والتحبري 

  كبشــة   أاب   أن   أصــله...و   ، كنية :    كبشــة   وأبو   ، كبشــة   أيب   ابن :     للنظ   يقولون   مكة   مشــركو   كان قال ابن منظور: ))   ( 4) 
ــعرى   دم بم وعم   األواثن   عبادة  يف   ا قريشًـــ  خالف   خزاعة   من   رجل  ــمى   ، ور بُ العم   الشـ ــركون  فسـ ــيدان   املشـ ــول   سـ   أيب   ابن      هللا   رسـ

 كما   خالفنا   أنه   : معناه   ؛ الشــعرى   عبادة   إىل   كبشــة   أبو   خالفهم   كما   به،   ا تشــبيهً   تعاىل،  هللا   عبادة   إىل   إايهم   خلالفه   ؛ كبشــة 
  فنســب   أمه   ل بم ق    من   هللا   رســول   ســيدان   جد   مناف  عبد   بن  وهب   كنية   كبشــة   أبو :  آخرون   وقال   ، كبشــة   أيب   ابن   خالفنا 

((،      أرضـــــعته  اليت   املرأة   زوج   كان   كبشـــــة   أاب   ألن   كبشـــــة؛   أيب   ابن   له   قيل   إمنا :  وقيل   الشـــــبه،   يف   إليه   نزع   كان   ألنه   إليه؛ 
 . 18/ 12لسان العرب، )كبش(،  انظر:  

 . 124/ 15رواه ابن جرير الطربي بسنده يف تفسريه من حديث مكحول رَحه هللا،    ( 5) 
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 هلا؛ فإهنا ما كانت معلومة هلم.   أن يكوان غري معلومني هلم؛ كأوائل السور عند من جيعلهما امسًا  اثنيها:

وًما هلم، واملعىن غري معلوم هلم، فكلفظ الصالة والصوم وأمثاهلما؛ فإن هذه أن يكون اللفظ معل  اثلثها:
 أما معانيها الشرعية فما كانت معلومة هلم.  األلفاظ كانت معلومة هلم ومستعملة عندهم يف معانيها الوضعية،

(؛ فإنه قيل: إن هذه بّ فهو كلفظ )األ؛  عكسه، فيكون اللفظ غري معلوم هلم، واملعىن معلوم هلم  رابعها:
وئ )وله تعاىل:  ملا نزل ق  هـ[ 23]ت عرفها العرب، ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهالكلمة مل ي

ومعناها كان معلوًما هلم بدليل أن له امسًا   ،(1)(( ؟!الفاكهة، فما األب  قد عرفنا  : ))عبس[:31]  (ۇئ ۇئ
 . (2)   والكأل وما أتكله األنعام وال أيكله الناس  آخر عندهم حنو العشب

 .(3)سواءوالنزاع يف كل هذه األقسام على  

  

 

 . 120/ 24رواه ابن جرير الطربي بسنده يف تفسريه من حديث أنس رضي هللا عنه،    ( 1) 

، وشــــــــرح  298/ 1، واحملصــــــــول  1/265، راجع هذه األقســــــــام يف: هناية الوصــــــــول 121/ 24راجع: تفســــــــري الطربي    ( 2) 
 . 18/ 1، واملعتمد 159/ 2، والبحر احمليط 151/ 2، وهناية السول 276/ 1، واإلهباج  337/ 1البدخشي 

 . 159/ 2انظر: البحر احمليط   ( 3) 
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 والرتجيح. وأدلتهم، األصوليني يف املسألة : أقوال املطلب الثاين

ثالثة   على  نقلهااختلف األصوليون يف  ة، وتبنّي حمل النزاع فيها، فإنه قد  ة العمليّ إذا تبّينت احلقيقة الشرعيّ 
 :  أقوال

أن الشارع نقل هذه األلفاظ )الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج( وحنوها من مسمياهتا   القول األول:
فهي ومعانيها اللغوية إىل معاٍن أُخر، بينها وبني تلك املسميات ـ حبسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتربة،  

 جمازات لُغويّة اشتهرت مبعناها الشرعي، ال موضوعات مبتدأة. 

األ  مجهور  ذهب  هذا  والفقهاءوإىل  الشريازي،  (1) صوليني  ابن   صححه و   ، (2)   هـ[ 476]ت ونصره 
الرازيو   ،(4) هـ[505]ت الغزايل  واختاره،  (3)   هـ[489]تالسمعاين و (5)   [ هـ606]تالفخر  الدين ،  عالء 

 .(6) إىل األئمة األربعة وأكثر العلماء  ونسبههـ[  885املرداوي]ت

 

،  334/ 1، وشـــــرح البدخشـــــي  134/ 1، والربهان 88/ 1، والتمهيد أليب اخلطاب 190/ 1راجع: أصـــــول الســـــرخســـــي   ( 1) 
ضـــــح يف أصـــــول  ، والوا 150/ 2، وهناية الســـــول 275/ 1واإلهباج  ،  271/ 1، وهناية الوصـــــول  43وشـــــرح تنقيح الفصـــــول: 

، ونسبه ابن 150/ 1، وشرح الكوكب املنري 102/ 1، والوصول إىل األصول 492/ 2شرح التحرير    التحبري ،  2/422الفقه 
 . 15/ 2، وتيسري التحرير 11/ 2احلاج وأمري ابدشاه إىل الدبوسي، راجع: التقرير والتحبري 

 . 137/ 1راجع: شرح اللمع   ( 2) 

راجع: ونقـل عنـه املرداوي أنـه يقول بقول البـاقالين، وهـذا غري صـــــــــــــــحيح؛ بـل حكى القول األول، مث قـال عـنه أبـنه:   ( 3) 
، وابن الســــــمعاين أّكد هذا مرة أخرى يف 2/495والتحبري شــــــرح التحرير،  89،  87/ 2))األصــــــح((، انظر: قواطع األدلة 

رعّية((، وأما قوله بعدها مباشـــرة: )) وجيوز أن يقال: إن هذه فقال: ))واألصـــح: أن هذه األمساء حقائق شـــآخر املســـألة  
وأوردتـه يف حترير حمـل النزاع، واخلالف يف   ، ، فهـذا ممـا اتفق عليـه 2/94األمسـاء شـــــــــــــــرعيـّة فيهـا معىن اللغـة((، قواطع األدلـة 

 الوقوع دون اجلواز. 

 . 330/ 1راجع: املستصفى   ( 4) 
 . 299/ 1راجع: احملصول   ( 5) 
 . 492/ 2راجع: التحبري شرح التحرير    ( 6) 
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الدعاء(1)فمثالً  اللغة:  يف  الصالة  النماء،  ( 2) :  اللغة:  يف  اللغة:  ( 3) والزايدة  والزكاة  يف  والصوم  الرتك ، 
 .( 5) ، واحلج يف اللغة: القصد ( 4) اإلمساكو 

 معانيها ومسمياهتا اللغوية السابقة واستعملها يف معاٍن خاصة ابلشرع: فنقل الشارع هذه األلفاظ من 

 .( 6) أفعال وأقوال خمصوصة، مفتتحة ابلتكبري، خمتتمة ابلتسليم  فوضع لفظ )الصالة( على: 

معلوم من املال إذا بلغم نصااًب يف مصارف معّينة نص عليها   ))إنفاق جزءٍ ووضع لفظ )الزكاة( على:  
 . ( 7)  الشارع((

 . ( 8)   ))اإلمساك عن أشياء خمصوصة، يف وقٍت خمصوص((ووضع لفظ )الصوم( على:  

على:   )احلج(  لفظ  أبفعالٍ ووضع  تعاىل،  إىل هللا  للتقرب  احلرام؛  البيت  زمانٍ   ))قصد   خمصوصة، يف 
 . ( 9)   أو عمرة((  خمصوص، من حجٍ  خمصوص، ومكانٍ 

...وهي جماز للعبادة قيقة،وبيان هذا يف اسم الصالة؛ فإهنا للدعاء ح: ))[هـ 490ت  ]السرخسيقال  
: طه[، 14](  ٺ ٺ ٺ ٿ)املشروعة أبركاهنا، ومسيت به ألهنا شرعت للذكر، قال تعاىل:  

ويف الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، مث عند اإلطالق ينصرف إىل العبادة املعلومة أبركاهنا سواء كان فيها 
، وكذلك احلج؛ فإن اللفظ للقصد لالستعمال عرفًادعاء أو مل يكن؛ كصالة األخرس، وإمنا تركت احلقيقة  

 

 . 133/ 1راجع: شرح اللمع   ( 1) 

 . 397/ 7، ولسان العرب،)صال(،  300/ 3، ومعجم مقاييس اللغة،)صلى(، 65راجع: حلية الفقهاء:   ( 2) 
 . 133ء(: ، واملصباح املنري،)الزكا 64/ 6، ولسان العرب،)زكا(، 17/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )زكى(،   ( 3) 
 . 445/ 7، ولسان العرب،)صوم(، 323/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )صوم(،   ( 4) 
 . 52/ 3، ولسان العرب،)حج(، 107، واملفردات يف غريب القرآن،)حج(: 67راجع: املصباح املنري،)حج(:   ( 5) 
، أو هي: ))عبارة عن أركان خمصـــــــــــوصـــــــــــة، وأذكار معلومة، بشـــــــــــرائط  275راجع: معجم لغة الفقهاء، )الصـــــــــــالة(:  ( 6) 

، والقـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطالًحا،  175حمصـــــــــــــــورة، يف أوـقات مقـّدرة((، انظر: التعريفـات للجرجـاين، )الصـــــــــــــــالة(: 
 . 216)الصالة(: 

،  4/5بن قــدامــة بقولــه: ))حق جيــب يف املــال((، انظر: املغين، وعّرفهــا ا 233انظر: معجم لغــة الفقهــاء، )الزكــاة(:  ( 7) 
 . 152، والتعريفات للجرجاين،) الزكاة(: 159وراجع يف تعريفها: القاموس الفقهي لغة وصطالًحا، )الزكاة(: 

، ووضـــّـح اجلرجاين ما ميســــك عنه فقال: ))اإلمســــاك عن األكل والشــــرب واجلماع من الصــــبح  323/ 4انظر: املغين    ( 8) 
 . 278، وراجع: معجم لغة الفقهاء، )الصوم(:  178غرب مع النية((، انظر: التعريفات، )الصوم(: إىل امل 

ا، )احلج(:  ( 9)  ، ومعجم لغـة  111، وراجع: التعريفـات للجرجـاين، )احلج(: 77انظر: القـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطالحـً
 . 174الفقهاء، )احلج(: 
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حقيقة، مث مُسّيمت العبادة هبا ملا فيها من العزمية والقصد للزايرة، فعند اإلطالق االسم يتناول العبادة لالستعمال 
 . ( 1)   ((عرفًا، والعمرة والصوم والزكاة وغريه على هذا؛ فإن نظائر هذا أكثر من أن حتصى

األمساء نُقلت من معانيها اللغوية إىل معاٍن شرعيٍة نقاًل كلًيا، فاألمساء الشرعية عندهم أن    القول الثاين:

ذهب  القول  هذا  وإىل  عنها،  جمازات  وال  لغوية  حقائق  اخلطاب و   ،( 2) هـ[476]ت الشريازي  ليست  أبو 
[  هـ458] كما نسبه ـ أيًضا ـ إىل شيخه أيب يعلى ،  ( 3)هـ[ 150] ، ونسبه إىل اإلمام أيب حنيفةهـ[510]تاحلنبلي 

يقول: ))ال نقول أبهنا منقولة من اللغة   فهو؛  عليه أبو يعلى   وهذا خيالف ما نصَّ   فقال: ))وهو اختيار شيخنا(( 
 .( 4)  إىل معاين أحكام الشريعة((

، (7)وهو قول املعتزلة ،  ( 6)إىل اجلمهور   [هـ681] ونسبه ابن اهلمام،  ( 5)إىل الفقهاء   هـ[ 631]ونسبه اآلمدي
 .( 8)واخلوارج 

 

 .2/13، والتقرير والتحبري2/17، وتيسري التحرير 43، وراجع: شرح تنقيح الفصول:190/ 1انظر: أصول السرخسي   ( 1) 
 . 713/ 1، وشرح اللمع 195راجع: التبصرة:    ( 2) 
، ومل أجـد من نســـــــــــــــبـه إليـه من احلنفيـة، وحكـاه اجملـد ابن تيميـة عن أكثر احلنفـية  88/ 1راجع: التمهيـد أليب اخلطـاب  ( 3) 

 . 87/ 1، وهو قول ابن مفلح، راجع: أصول الفقه 562نقاًل عن أيب اخلطاب، راجع: املسودة: 
 هذا قول فاسد((. ، بل حكم على القول ابلفساد فقال: ))و 190/ 1انظر: العدة أليب يعلى    ( 4) 
ــول األحكام   ( 5)  ــة  217/ 1انظر: اإلحكام يف أصــ ــر الروضــ ــرح خمتصــ ـًـا الطويف يف شــ ــبه إليه أيضــ ، وراجع:  491/ 1، ونســ

 . 88/ 1أصول الفقه ابن مفلح 
 . 15/ 1انظر: التحرير مع تيسريه    ( 6) 

وهي واقعة خالًفا للقاضــي((،  وأما ابن احلاجب فقد قال هبذا القول ضــرورة؛ فقال: ))األمساء الشــرعّية جائزة ضــرورة، ... 
مث اســـــــتدرك يف ختام املســـــــألة قائاًل: ))ولو ســـــــلمت الداللة حقيقة ال ينكر جمازه فيه؛ ألن غالبه العربية((، انظر: منتهى  

 . 22الوصول واألمل:  
، وشــــرح تنقيح  133/ 1، وشــــرح اللمع 326/ 1، وانظر نســــبة هذا القول إليهم يف: املســــتصــــفى  19/ 1راجع: املعتمد   ( 7) 
ــول:  ا  ــول األحكام لآلمدي  43لفصــ ــول 217/ 1، واإلحكام يف أصــ ــرح البدخشــــي 1/270، وهناية الوصــ ،  343/ 1، وشــ

، والتحبري شـــــرح 2/423، والواضـــــح يف أصـــــول الفقه 88/ 1، والتمهيد أليب اخلطاب 387/ 1والتقريب واإلرشـــــاد الصـــــغري 
، والبحر  299/ 1حملصــــــــــــول ، وا 102/ 1، والوصــــــــــــول إىل األصــــــــــــول 562، واملســــــــــــودة:  190/ 1، والعدة 2/493التحرير 
 . 491/ 1، وشرح خمتصر الروضة 277/ 1، واإلهباج 160/ 1احمليط 

ــول  326/ 1، واملســــتصــــفى  387/ 1إليهم: يف التقريب واإلرشــــاد الصــــغري راجع نســــبة هذا القول    ( 8)  ، واإلحكام يف أصــ
،  2/423الفقه ، والواضــــــــح يف أصــــــــول  205إحكام الفصــــــــول:  و ،  269/ 1هناية الوصــــــــول و ،  217/ 1األحكام لآلمدي  

 . 491/ 1، ، وشرح خمتصر الروضة 277/ 1واإلهباج 
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: ))الوضوء، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج: أمساء منقولة من اللغة إىل معاٍن هـ[476]ت قال الشريازي
 . ( 1) وأحكام شرعّية(( 

 .( 2)  حقيقة فيه((: ))عندان أن األمساء منقولة من اللغة إىل الشرع، وهي  هـ[510]تقال أبو اخلطاب

البصري أبو احلسني  فقولنا: )صالة( مل يكن هـ[436ت ] وقال  قد نقل بعض األمساء،  الشرع  : ))إن 
 . ( 3)(( مستعماًل يف اللغة جملموع هذه األفعال الشرعية، مث صار امسًا جملموعها، حىت ال يُعقمل من إطالقه سواها

أنه مل ينقل شيء من األمساء اللغوية إىل الشرع، وال أجرى الشارع سائر األمساء إال   :القول الثالث 
 على معانيها اللغوية، لكنَّ الشرع أضاف إليها أفعاالً واشرتط هلا شروطًا. 

بكر أبو  القاضي  القول   هـ[403]تالباقالين  ونسب  الفقهاء   هذا  من  األمة  من سلف  احلق  أهل  إىل 
، وحكاه ( 8) وأبو الفرج املقدسي   ، ( 7)، واجملد ابن تيمية ( 6) [ هـ458] ، وبه قال أبو يعلى ( 5)وأيّده الباجي ،  ( 4)وغريهم 

 .( 9)عن األشعرية   واجملد ابن تيمية   هـ[510]تأبو اخلطاب 

 عن القاضي أيب بكر الباقالين:وفهمه واختلف نقل هذا القول  

إن األمساء مقرٌّة على احلقيقة اللغوية ومل تنقل ومل يُزد عليها يف معناها، وهو ما   فمنهم من رأى أنه يقول: ـ  
، وهو ما يدل عليه ( 10)هـ[  403]تعن الباقالين وغريمها    هـ[489]توابن السمعاين    هـ[478] نقله اجلويين 

 

 . 137/ 1، وأّكد على نصرته هلذا القول يف شرح اللمع  195انظر: التبصرة:    ( 1) 
 . 88/ 1انظر: التمهيد   ( 2) 
 )بتصرف يسري(.   19/ 1راجع: املعتمد   ( 3) 
ــاد الصـــغري   ( 4)  ــنة، راجع: شـــرح اللمع  1/387راجع: التقريب واإلرشـ ــبه الشـــريازي إىل أهل احلق ومذهب أهل السـ ، ونسـ

ــبة هذا القول إىل الباقالين يف: شــــــــــــــرح تنقيح الفصــــــــــــــول:136/ 1 ، وهناية  1/270، وهناية الوصــــــــــــــول43، وراجع نســــــــــــ
ــول  ــودة: 150/ 2الســــ ــول 562، واملســــ ــري التحرير298/ 1، واحملصــــ اه الزركشــــــي عن املازري أبنه رأي  ، وحك 2/15، وتيســــ

 . 160/ 1احملققني من أئمتهم الفقهاء واألصوليني، راجع: البحر احمليط 
 ،  205راجع: إحكام الفصول:    ( 5) 
 . 561، واملسودة: 495/ 2ر ، والتحبري شرح التحري 190/ 1العدة   راجع:   ( 6) 
 . 495/ 2ر ، والتحبري شرح التحري 561ملسودة:  راجع: ا   ( 7) 
 . 89/ 1، وابن مفلح يف أصوله  491/ 2رداوي، راجع: التحبري شرح التحرير نسبه إليه امل   ( 8) 
 . 562، واملسودة:  89/ 1راجع: التمهيد   ( 9) 
أصـــــــــــــــول األحكـــــام لآلمـــــدي  2/88، وقواطع األدلـــــة 1/133راجع: الربهـــــان   ( 10)  ، والبحر  216/ 1، واإلحكـــــام يف 

 . 11/ 2، والتقرير والتحبري 160/ 2احمليط 
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وغريهم أن هللا سبحانه مل ينقل : ))إن الذي عليه أهل احلق ومجيع سلف األمة من الفقهاء ه يف التقريبقول ظاهر 
شيًئا من األمساء اللغوية إىل معاٍن وأحكام شرعّية، وال خاطب األمة إال ابللسان العريب، وال أجرى سائر األمساء 

 . ( 1) والتخاطب إال ما كان جاراًي عليه يف وضع اللغة(( 

يقول:ـ   أنه  الشرع،    ومنهم من رأى  أقّرت وز يد يف معناها يف  وابن   [هـ684]ت  القرايفحكاه  و إهنا 
مل يضع صاحب الشرع قال القاضي أبو بكر الباقالين:  ))  : القرايف  فقال   ؛عن الباقالين  هـ[ 756]ت:السبكي

شيًئا، وإمنا استعمل األلفاظ يف مسمياهتا اللغوية، ودّلت األدلة على أن تلك املسميات اللغوية البد معها 
 . ( 2)  من قيود زائدة حىت تصري شرعّية((

قال ، فقد  يف لفظ الشارع ال موضوعات مبتدأةجمازات لغوية اشتهرت  أهنا    ومنهم من رأى أنه يقول: 
: ))احلق أهنا جمازات لغوية اشتهرت يف لفظ الشارع ال موضوعات مبتدأة ليس هـ[879]ت ابن أمري احلاج

 .( 3)  قوالً آخر، بل هو مذهب القاضي بعينه((

 كيف يتفرَّع احلمل على املعىن اللغوي احلقيقي على كوهنا جمازات؟!  فإن قيل:

 .( 4) إن جمازات عند وجود القرائن، وحيمل على اللغوي عند عدمه  أجيب:

  ، وليست جمازًا فيه.  ( 5) وهذا خيالف صريح كالم القاضي أيب بكر من أهنا مستعملة على الوضع اللغوي

يبدو   أن    يلوالذي  ـ  أعلم  النقول  الباقالينقول  ـ وهللا  هذه  من  األول  تلميذه ؛  هو  قول  عليه  ويدل 
: ))أما القاضي ـ رَحة هللا عليه ـ فإنه استمر يف جلاٍج ظاهر، فقال: الصالة: الدعاء، عنه  هـ[478] اجلويين

الدعاء احملض صالة، واملسمى هبا يف الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال، مث الشرع ال يزجر عن تسمية  
 .( 6)   وطرد ذلك يف األلفاظ اليت فيها الكالم(( 

 

 . 387/ 1صغري انظر: التقريب واإلرشاد ال   ( 1) 
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وهو أن الشارع نقل هذه األلفاظ )الصالة، والصوم، والزكاة، والج( وحنوها القول األول:    دليل
من مسمياهتا ومعانيها اللغوية إىل معاٍن ُأخر، بينها وبني تلك املسميات ـ حبسب وضعها اللغوي ـ مناسبة 

 ، فهي جمازات لُغويّة اشتهرت مبعناها الشرعي، ال موضوعات مبتدأة. معتربة

 بدليل واحد: حيث استدل أصحاب هذا القول  

أن الشارع وضع عبادات مل تكن معهودة لدى العرب، فافتقرت إىل أساٍم نعرفها هبا، وختصيص   وهو:
 : مسمياهتا أبساٍم مستقلة حيصل أبمرين

 اسم )الدابة(؛ فإنه خمتص بذوات األربع عرفًا، مع أن التخصيص ببعض املسميات؛ كما يف  أحدمها:
من هذا   ( وحنومها احلج والصوم)، فتصر ف الشرع يف  الوضع اللغوي يشمل كلَّ ما يدب على وجه األرض

 اجلنس؛ إذ للشرع عرف يف االستعمال كما للعرب. 

كتسميتهم )اخلمر( حمرَّمة، واحملرم شرهبا، يف إطالقهم االسم على ما يتعّلق به الشيء ويتصل به،    والثاين:
تتم  والسجود ال  الركوع  والصوم( وحنومها كذلك؛ ألن  )الصالة  فتصرفه يف  وطؤها،  واحملرَّم  و)األم ( حمرَّمة، 

صالة إال هبما، فشمله االسم بعرف استعمال الشرع؛ إذ إن إنكار كون الركوع والسجود ركنان من أركان ال
الصالة ومن نفسها بعيد، فتسليم هذا القدر من التصر ف بتعارف االستعمال للشرع أوىل من إخراج السجود 

من العبادات ينبغي أن يكون له أسام   والركوع من نفس الصالة، وهو كاملهم احملتاج إليه؛ إذ ما يصوّ ره الشرع 
 .( 1) معروفة، وال يوجد ذلك يف اللغة إال بنوع تصرّ ف فيه

: تنصيص أهل اللغة على جتويزه، وها هنا مل يوجد ذلك؛ ألن   واعرتض عليه:  أن من شرط اجملاز اللغويّ 
ة من الدعاء ـ الذي هو هذه املعاين كانت معقولة هلم، فكيف ميكن أن يقال: إهنم جّوزوا نقلم لفظ الصال

 !جمموع الصالة ـ إليه أحد أجزاء  

بل اجملاز ميكن أن أّّن ال نسلم أن شرط حسن  استعمال اجملاز تصريُح أهل اللغة جبوازه،  وأجيب عنه:  
 جم ر  خ  تُ ابلتأمل يف طريقه من غري مساع أو تصريح، فإذا حصل التأمل يف حمل احلقيقة واس     آخريثبت يف حملٍ 

املعىن املشهور الالزم له، أو أيَّ عالقة صحيحة يف حمل آخر، جاز أن يستعار اللفظ له، فيصح هذا من كل 
 .( 2) ، ويف اجملاز املعاين اللغوية؛ كما يصح القياس من كل جمتهد، إال أن املعترب يف القياس املعاين الشرعيةمتكلم
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فإهنم قد صّرحوا أبن إطالق اسم  اجلزء على الكل ـ على سبيل اجملازـ جائز، اشرتاط ذلك،  وإن سلمنا  
 .( 1) فدخلت هذه الصورة فيه

فالصالة ـ مثالً ـ يف اللغة: الدعاء، ومسيت الصالة الشرعية بذلك؛ ألن فيها دعاء، فلم خيتلف معناه،   
والزكاة يف اللغة: الزايدة والنماء، ومسيت الصدقة املفروضة زكاًة؛ ملا يوجد فيها من زايدة الثواب يف اآلخرة، 

حلج يف اللغة القصد، فسميت هذه العبادة املخصوصة والنماء هو الزايدة، ومسيت األفعال املعهودة حجًّا؛ ألن ا
 .( 2) حجًّا، ألن فيها قصد بيت هللا احلرام ألدائها على وجه خمصوص

فهذه األلفاظ وحنوها قد نقلت من معانيها اللغوية إىل معاٍن شرعّية، بينها وبني تلك املسميات ـ حبسب 
 .غلبتها شهرهتا الشرعّيةوضعها اللغوي ـ مناسبة معتربة، فهي جمازات لُغويّة  

ألمساء الشرعية أن األمساء نُقلت من معانيها اللغوية إىل معاٍن شرعيٍة نقاًل كلًيا، فا أدلة القول الثاين:  
 . عندهم ليست حقائق لغوية وال جمازات عنها العملّية  

 : بستة أدلةحيث استدل أصحاب هذا القول  

أن العرب مل تُك تعرف كيفيات التعبدات اليت شرعها الشارع؛ كأركان الصالة، ومناسك الدليل األول:  
احلدود املختلفة ابختالف اجلرائم، مث إن الشرع احلج املختلفة، والكفارات املختلفة ابختالف أسباهبا، وال  

أوجبها، وتعّبدان هبا، فالبدَّ أن يضع هلا أمساًء نعرفها هبا، فسمَّى كالً منها ابسم: إما موضوع لغريها، أو جدَّد 
اسم لألفعال واألقوال املخصوصة، الشرع:  اسم للدعاء، ولكنها يف    يف اللغة:  معلوم أن الصالة،  ( 3) هلا امسًا

على  ، فدلَّ ، وال يعقل من إطالقها سواهاولو قال لنا قائل: صلوا، فإنه ال يسبق إىل فهمنا إال هذه األفعال
وعلى هذا كان فهم الصحابة رضي هللا عنهم ،  اللغة غري ذلكحقيقة، وإن كانت يف    أهنا اسم يف الشرع اسمُ 

 (4 ) . 
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ومنه: ))املصملّ ي من اخليل؛ وهو الذي جييء بعد السابق؛ ألن  االتباع، هي: اللغة يف  الصالة :قيل فإن
 . إلماماملأموم يتبع ا  ألنَّ   ؛ كذلك  مسيت  إمنا  أيضاً  الشرع  ويف ،  ( 1)   رأسه يليم صال املتقدم وهو اتيل السابق((

صحيًحا  هذا  كان  لو أنه   وعلى  ذلك،  خبالف  أنه  نعلم  وحنن   ! مصلياً   اتبع   كل   يكون  قولكم  فعلى  : قيل
 ! متبعني  ليسا   ألهنما مصليني  يكوانن  ال  واملنفرد واإلمام  : نقول  أن   ينبغي  لكان

 فهمنا   إىل   األسبق   : نقول  أن  ينبغي  كان  مصلياً،  رجالً   رأيت :  قائل  لنا   قال  لو  أنه   وهو   :آخر  وجه  ومن
 .ذلك خبالف  أنه   نعلم  نوحن  اإلمام، 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ):  تعاىل  قوله  وهو  ؛دعاء  فيها  ألن  ؛صالة(  الصالة )  مسيت  فإمنا  :قيل  فإن

، ولكن أخذ علينا الشارع أن تكون دعاًء على شروط ومعه نية اللغة يف  الصالة :هو والدعاء ،: الفاحتة[6]
هو على معناه يف اللغة وإن ضمت إليه وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس، فاالسم  يف الشريعة  

 .( 2) شروط شرعّية

 صالة   منها  الدعاء  مسي  أو  ، دعاء  فيها  ألن   ؛صالة  األفعال  هذه  مسيت   :تقولوا(  أن   إما )  خيلو  ال  :قيل
 . صالة  يسمى   ال عداه  وما 

 . املعاين  هذه   لغري   اسم  اللغة   يف   الصالة   أن سلمتم  فقد  دعاء،   فيها  ألن ؛صالة  مسيت  إهنا   : قلتم  فإن

 هو   من  أن  نعلم  ألانَّ   ؛صحيح  غري   فهو  صالة،  يسمى   ال  عداه  وما  صالة  منها   الدعاء  مسي   :قلتم   وإن
 . يدعوال   كان   وإن   مصلياً   يسمى   ساجد  أو راكع   أو  قائم

 .صالته  من  فارغاً   نسميه  فإان  يدعو،   وقعد  الصالة  من فرغ  إذا :هذا  وعكس

 زمان يف اإلمساك هو: الشرع ويف، كان  زمان  أي  يف اإلمساك هو :اللغة  يف  الصوم أن  نعلم فإان: وأيضاً 
 زمان  يف  أمسك  من  أن   نعلم  ألانّ   اللغة؛  يف  للصوم  امساً   املعىن  ذلك  ليس  ملعىن  اسم  أنه  على  فدل  خمصوص،

 . صائماً   يسمى  ال   احليض   زمان   أو  الليل

 نسميه   فإان  يقصدها   أن   غري   من   بعرفة   انئماً   كان  لو  أنه   ومعلوم   القصد،:  اللغة  يف   هو  احلج  وكذلك 
 . آخر  ملعىن  اسم  اللغة  يف كان   وإن   فيه  حقيقة  الشرع   يف ملعىن  اسم  أنه   على   فدل ،  حاجاً 
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 ومنا،   زاد  إذا  الزرع  زكا :  املرتعيات  كثرت  إذا  العرب   تقول   وهلذا  والنماء،   الزايدة:  اللغة  يف  هي   الزكاة   وكذلك 
 الذي   املعىن  ضد   ملعىن   اسم  الشرع  يف  فهي  ،تنقيص  احلقيقة  يف   وهو  ؛املال  من  جزء  أخذ   الشرع  يف  كان   وإن 
 .( 1) اللغة  يف امسه  هو

 : بثالثة أجوبة   وأجيب عنه 

أبن هذا يبطل أبن قولنا: )صالة(، نقل إىل معان خمتلفة، وليس ميتنع ذلك، كما ال   اجلواب األول:
ع له قولنا: )صالة( ابإلضافة إما إىل الوقت  ميتنع كون االسم مشرتًكا بني أشياء خمتلفة، وإمنا يتخصص ما ُوض 

املصلي، وأحواله إما أغراضه وإما غري ذلك، أما الوقت فنحو قولنا: صالة العيد، وصالة وإما إىل أحوال  
اجلمعة، وصالة الكسوف، وصالة ظهر وعصر، وغري ذلك، فإن كل واحد من ذلك يفيد غري ما يفيده 

فعلها اآلخر، إما بزايدة وإما بنقصان، وأما أغراض املصلي فنحو: صالة اجلنازة، فإنَّ غرض املصلي أن ي
ألجل املّيت، وأما أحواله اليت هي األعراض فضرابن: أحدمها: حال عذر، واآلخر: حال سالمة، أما حال 
السالمة، فصالة الصحيح املقيم اآلمن، وأما حال العذر، فضرابن: أحدمها: حال تعّذر؛ كصالة األخرس 

 .( 2) واملريض واملومئ، واآلخر: حال مشقة؛ كصالة املسافر واخلائف

أن هذه العبادات احلادثة من حيث إهنا أفعال حمسوسة معلومة للعرب ومسماة أبمساء   اجلواب الثاين:
أخرى شرعّية كما تقولون، وإمنا اعتربها يف الثواب والعقاب   معانٍ خاصة هبا يف اللغة، فإن الشارع مل ينقلها إىل  

مل على أمساء غري عربية، أو أهنا نقلت ، وليس يف ذلك ما يدل على أن القرآن اشتبتقدير فعلها أو تركها
 . ( 3) جديدة  إىل معانٍ 

بعد النقل عن أحد قسمي  ال خيرجها  أن استعمال هذه األلفاظ ابملعىن اجملازي اللغوي    اجلواب الثالث: 
قربه من كالم العرب وهو اجملاز؛ فإن القيام والقعود جيوز إطالق اسم الصالة عليهما؛ ألنه يقارن الدعاء ويّ 

ومأمق م   } ويدل عليه قوله تعاىل: يسمى صالة،    فجاز أنبل الدعاء هو اجلزء املقصود من الصالة،  اإلجابة،  
ر ي  ل ذ ك  ] الصَّالةم  واخلضوع، 14{  التضرع  الصالة  من  املقصود  الشيء ابسم   :طه[؛ ألن  تسمي  والعرب 

 

، واإلحكام يف أصـــول األحكام لآلمدي  20/ 1، واملعتمد 396/ 1، والتقريب واإلرشـــاد الصـــغري 91/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
، والوصـــــول إىل  93/ 2، وقواطع األدلة 284،  283/ 1، وهناية الوصـــــول  307/ 1، واحملصـــــول 196، والتبصـــــرة:  232/ 1

 . 97/ 1، وأصول الفقه البن مفلح 435،  427/ 2، والواضح يف أصول الفقه 103/ 1الوصول  

 . 315/ 1، واحملصول 95/ 1، والتمهيد 20/ 1راجع: املعتمد   ( 2) 

 . 226/ 1راجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي   ( 3) 
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هالك؛ إذا ارتكب املهالك، وكذا الزكاة تنقيص الشيء إذا كان يقربه منه أو كان منه بسبب كقوهلم: فالن  
 .( 1)يف الصورة، ولكنها زايدة من جهة احلقيقة يف الثواب 

  األلفاظ   بنقل   وذلك حيصل   مستقلة،   أبسامٍ   مسمياته   ختصيص   تقتضي   الشرع   حكمة   أن  الدليل الثاين: 
  مع   اللغوية   املوضوعات   بتبقية   حصوله   من   أسهل  ، وهذا الشرع   إىل   لغة   موضوعاهتا  عن   اإلعراض   مع  اللغوية 
 . ( 2)الشرعية  الشروط  زايدة 

 :  لوجهني  فذلك  مستقلة  أبسامٍ  مسمياته  ختصيص  تقتضي  الشرع  حكمة  أن ا أمّ 

 ومعانيه،  ألفاظه   يف   بنفسه   مستقاًل   يكون  بذلك   أنه   جهة   من   ؛ لقدره   وأنبل   له،   أشرف   ذلك   أن  : أحدمها 
 .التبعية  من  أشرف  االستقالل   أن شك  وال  ألفاظه،  يف  غة للّ  ا تبعً  يكون ذلك  عدم  وبتقدير 

  ؛عنهم   االشتباه   بزوال   وأجدر   للمكلفني،   أبني  هو   مستقلة   أبسامٍ   مسمياته   ختصيص  أن  : الثاين   الوجه و 
واألفعال واألقوال املخصوصة    يف اللغة،   الدعاء   بني   ا مشرتكً ـ    مثاًل ـ    ( الصالة )   لفظ   يكون  ذلك   بتقدير   ألن 

  القرينة  إليه   انضمت   إذا   ( 3)واملشرتك  الشرعي،   املسمى  إرادة   يف   قرينة   الشارع   عن   اللفظ   وصدور   ، يف الشرع 
 . مستقلة  أبسامٍ  مسمياته  الشرع  ختصيص   عدم  بتقدير  ، ( 4)املتواطئ  من  أبني  وهو  البيان،  غاية  يف  صار 

 فيتبادر  املشرتك   اللفظ   حمملي   أحد  تعنّي   القرينة   ألن  ؛ املتواطئ   من   أبني   القرينة   مع  املشرتك   إن:  قلنا   وإمنا 
 يدري  ال   ا، دً مرتد    -   أفراده   بني   املشرتك   القدر   ألجل   -   الذهن   يبقي   واملتواطئ   املراد،   أبنه   قاطعا   إليه   الفهم 
  َحل   أن  غري   ا، ممكنً   بينها   املشرتك   القدر   على   أو   مجيعها   على   َحله   كان  وإن  منها،   لفظه   حيمل   ما   على 

 .  أوىل  فكان أوىل،  والبيان االختصاص،  يف  أدخل  حممليه   أحد غري  على  املشرتك  اللفظ 

 

، والتقرير  135/ 1، والربهــان 2/94، وقواطع األدلــة 1/104، والوصـــــــــــــــول إىل الوصـــــــــــــــول 308/ 1راجع: احملصـــــــــــــــول   ( 1) 
 . 63/ 2، والبحر احمليط 11/ 2والتحبري 

 . 19/ 1، واملعتمد 91/ 1، والتمهيد 493/ 1، وشرح خمتصر الروضة 329/ 1راجع: املستصفى   ( 2) 

أكثر أبوضــــاع خمتلفة، مثل: القرء؛ فإنه موضــــوع للداللة  املشــــرتك اللفظي: هو اللفظ املوضــــوع للداللة على معنيني ف   ( 3) 
، والقاموس املبني 409على معنيني: احليض، والطهر. راجع: معجم مصـــطلحات أصـــول الفقه د.قطب مصـــطفى ســـانو: 

 . 324يف اصطالحات األصوليني:  

ية على السوية، كاإلنسان؛  املتواطئ: هو اللفظ الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية واخلارج   ( 4) 
،  409فإن له أفراًدا يف اخلارج، وصـدقه عليها ابلسـوية. راجع: معجم مصـطلحات أصـول الفقه د.قطب مصـطفى سـانو: 

 . 311والقاموس املبني يف اصطالحات األصوليني:  
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 منها  نشرب   ا عينً   لنا   أحضر   أو   ا، خبزً   لنا   فاشرت  واذهب   ا، عينً   خذ:  لعبده   السيد  قال   لو :  ذلك   مثال 
:  الثانية  الصورة   ويف   األمثان،   يف   أصل   ألنه   ؛ الشراء   بقرينة   الذهب،   عني   األوىل   الصورة   يف   أراد   أنه   علمنا   ، ماءً 
 .  ا قاطعً  بياانً  ذلك  فكان الشرب،  بقرينة  املاء  عني  أراد  أنه 

 أو   ا، فرسً   أو   ا، عبدً   يشرتي   أن   بني   ا، مرتددً   الرأي   ابدئ   يف   بقي   ، حيواانً   لنا   فاشرت   اذهب :  له   قال   ولو 
 .  املراد  فهم  إىل  ملبادرته  ؛ القرينة  مع  االشرتاك  ترجيح  يف  يكفينا  الرتدد  هذا  وجمرد  ! ا ثورً  أو  ، شاةً 

  املشرتك  القدر   وبشراء   حيوان،   بشراء   مرت أُ   إين :  فقال   نظر،   أو   استشار  العبد  أن  ران قدّ   فلو 
 بطء،  بعد  لكنه   املالمة،   من   السالمة   إىل   ا طريقً   هذا   لكان  العهدة،   عن   جُ رُ خ  أم   -   حيواانً   يسمى   ما   وهو   - 

  إىل  يبادر  فإنه  منها،  نشرب  عينا  لنا  احفر : له  قيل  إذا  ما  خبالف  الرباءة،  من   يقني  غري  على  ذلك  مع وهو 
  نةاملعيّ   القرينة   مع  واملشرتك   املتواطئ   بني   الوجه   هذا   يف   واملقابلة   املاء،   عني   املراد   أبن  ا قاطعً   املسحاة   أخذ

  يف   يكون  إمنا   ذلك   ألن  ؛ االشرتاك   على   احلمل   من   أوىل   التواطؤ   على   احلمل :  اخلصم   قول   يرد   فال   للمراد، 
 .( 1) هبا  املقرتن يف  ال  قرينة،  عن  اجملرد  املشرتك 

 الزايدة،   مع  ابلتبقية  منه  أسهل  ابلنقل   يكون   مستقلة،   أبسامٍ   مسمياته   الشرع   ختصيص  أن  وأما
 : اأيضً   فلوجهني

 . ابلضرورة  فعلني  من أسهل  واحد  وفعل  فعالن،   الزايدة   مع  والتبقية  واحد،   فعل  النقل   أن   :أحدمها

 اللغوي: أن النقل خالف األصل، ويدل عليه أمور: وأجاب عنه القائلون ابلبقاء على الوضع  

أن النقل ال يتم  إال بثبوت الوضع اللغوي أواًل، مث نسخه اثنًيا، مث ثبوت الوضع اآلخر اثلثًا،   أحدها:
وأما البقاء على الوضع اللغوي فإنه يتم  بوضع واحد، وما يتوقف على ثالثة أشياء مرجوٌح ابلنسبة إىل ما ال 

 يتوّقف إال على شيء واحد. 

يفيد ظنَّ البقاء عليه بدليل االستصحاب، وهذا يدل  على أن   أن ثبوت احلكم ابلوضع اللغوي  واثنيها:
 البقاء على الوضع األول أرجح.

 

 . 493/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة   ( 1) 
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أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع األصلي معارًضا الحتمال التغيري، ملا فهمنا عند   واثلثها:
فاألصل كن كذلك  التخاطب شيًئا إال إذا سألنا يف كل لفظة: هل بقيت على وضعها األول؟! وإذا مل ي

  .( 1) استعمال االسم مبعناه اللغوي

 على ـ    مثالً ـ    الصالة   لفظ  أبقى   إذا  ألنه   وذلك  ؛ابلتواطؤ  اإلهبام   لزوم   من  تقريره   سبق   ما  :الثاين  الوجه
 أو   اللغوي   املراد  بني   اللفظ  إطالق   عند  الرتدد  وقع  وأركاهنا،   الصالة   شروط  إليه  ضم   مث  لغة،   الدعاء   مسمى

 اللغوي،   املعىن   عن  اإلعراض   مع  النقل   تقدير  على  الشرع،   من   اللفظ   إطالق   خبالف  اإلهبام،   فحصل   الشرعي،
 .( 2) الشرعي  املراد  يف  اقاطعً   يكون   فإنه

كما يف   معىن الدعاءالركوع والسجود، بل فيها    عن   أن الصالة ليست يف الشرع عبارة   :وأجيب عنه 
اللغة، واحلج عبارة عن القصد، والصوم عبارة عن اإلمساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكنَّ الشرع شمرمطم يف 
إجزاء هذه األمور أمورًا أخرى تنضم إليها، فشمرمطم يف االعتداد ابلدعاء الواجب: انضمام الركوع والسجود 

ه شرط االعتداد مبا ينطلق ف، واالسم غري متناول له، لكنَّ إليه، ويف قصد البيت: أن ينضمَّ إليه الوقوف والطوا
 .( 3) عليه االسم، فالشرع تصرَّف بوضع الشرط ال بتغيري الوضع 

الشارع نقله نقالً كليًّا يف   أن اسم )اإلميان( يف القرآن الكرمي أييت مبعىن التصديق، لكنَّ الدليل الثالث:  
  ((صالتكم حنو بيت املقدس)): البقرة[؛ إذ إنه مبعىن:  143]  ( ک ک گ گ گ گ)قوله تعاىل:  

 (4 ). 

ال نفس الصالة، فال تغيري للوضع اللغوي،   أراد ابإلميان يف اآلية: التصديق ابلصالة والق ب لة  وأجيب عنه:
ذلك جماز، وإن كان املراد به الصالة؛ غري أن الصالة ملا كانت تدل على التصديق مسّيت ابسم مدلوهلا، و

 .( 5)وهو من وضع اللغة 

 

 . 286/ 1، واإلهباج 314/ 1راجع: احملصول   ( 1) 

 . 493/ 1تصر الروضة راجع: شرح خم   ( 2) 

 . 226/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  330/ 1راجع: املستصفى   ( 3) 

، والواضح يف 1/292، وهناية الوصـول 1/328، واملسـتصـفى 167/ 1، وتفسـري ابن كثري 651/ 2انظر: تفسـري الطربي   ( 4) 
 . 304/ 1، واحملصول 423/ 2أصول الفقه 

، والواضـح يف 292/ 1، وهناية الوصـول  239/ 1حكام لآلمدي  ، واإلحكام يف أصـول األ 328/ 1راجع: املسـتصـفى   ( 5) 
 . 312/ 1، واحملصول 428/ 2أصول الفقه 

ا   دملَّل نما   وقد أشــــار الطربي إىل هذا املعىن فقال: ))قمد   ميمانم   معىن   أمنَّ   عملمى   ممضــــمى   ف يمم   يمُكونُ  قمد    التَّصــــ د يقم   ومأمنَّ   التَّصــــ د يُق،  اإل 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ويشهد لذلك قوله تعاىل:  

فسّمى الصالة ،  ( 1) ((صالة الفجر))فقد أراد هللا تعاىل بقرآن الفجر:  :اإلسراء[،  78، ]( چ چ چ
قرآاًن؛ ألن فيها قرآاًن، وال يقال: إن القرآن اسم نُق لمت إليه الصالة، كذلك تسميته الصالةم إميااًن ال يفهم منه 

 .( 2) أنَّه نقل إليها اسمم اإلميان، وإمنا مسّاها إميااًن؛ لكوهنا من شواهد اإلميان 

إن الذي أحوجنا إىل َحل اإلميان يف اآلية على الصالة أن الصحابة رضي هللا عنهم أظهروا   ورُدَّ عليه:
صلوا حنو بيت املقدس، وما كانوا قد تركوا التأّسفم على من مات من أقارهبم قبل النسخ، وقد كانوا قد  

يه! بل الذي فاهتم إمنا هو الصالة حنو اإلميان والتصديق حىت يتأسفوا عليه فرتجع التسلية بنفي اإلضاعة إل
ک ک گ گ )الكعبة، فهذا الذي ندموا أن مل يدركوه وخشوا أن يضيع أجرهم فيه، فكان قوله تعاىل:  

 . ( 3) يقصد به الصالة دون التصديق[143]البقرة:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

، وهو خالف ( 5) ؛ وأراد به املؤمنني( 4)   (ال ُمصملّ نيم   قـمت ل    عمن    يتُ قال: )إين هن    أن النظ    الدليل الرابع:
 املعىن اللغوي. 

 

ل قمو ل   ُه،   اب  دم ل ف ع ل    ومح  ُه،   وماب  دم ا   ومح  يًعا   ومهب  مم ل ه    فمممع ىنم .مجم  ڱ):  قـمو  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ   مما   عملمى   ،   ( ک ک گ 
ــَّالةُ   أمنَّهُ   م ن    الرّ ومايمةُ   ب ه    تمظماهمرمت   يعم   اّللَُّ   كمانم   وممما :  الصـــــ ــ  ــ د يقمُكم    ل ُيضـــــ ـُـولمهُ   تمصـــــ ــَّالةُ   عملمي ه    رمســـــ ــَّالمُ   الصـــــ ــم   ومالســـــ   الَّيت    الت ُكمُ ب صـــــ

ا  ُتُموهم ق د س    بـمي ت    حنم وم   صـــــــــملَّيـ  ر ه   عمن    ال مم ن ُكم    كمانم   ذمل كم   ألمنَّ  ؛   أمم  ،  تمصـــــــــ د يًقا   م  ن ُكم    ومطماعمةً   ألمم ر ي،   وماتّ بماًعا   ل رمســــــــُـويل  ((    م  يل 
 . 651/ 2انظر: تفسري الطربي 

يعم إ ميمانمُكم  قال: ))} وأورد ابن كثري هنا أثًرا عن ابن عباس رضــــــــــــي هللا عنه أنه   ُ ل ُيضــــــــــــ  لمة األوىل،  وممما كمانم اّللَّ {؛ أي: ابلق بـ 
 . 167/ 1وتصديقكم نبيكم واتباعه إىل القبلة األخرى؛ أي: ليعطيكم أجرمها مجيًعا((، انظر: تفسري ابن كثري 

وضعي وليس اجملازي، راجع: التقريب  وهنا اعترب الباقالين ومن قال بقوله أبن الصالة يف اآلية حممولة على املعىن اللغوي ال 
 . 393/ 1واإلرشاد الصغري 

 . 52/ 3، وتفسري ابن كثري 36/ 15انظر: تفسري الطربي   ( 1) 

 . 429/ 2راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 2) 

 . 429/ 2راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 3) 

(،  4928، يف كتاب األدب، ابب يف احلكم يف املخنثني، ) من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه   رواه أبو داود يف سننه   ( 4) 
ــننه الكربى، يف كتاب احلدود، ابب ما جاء يف نفي املخنثني،  282/ 4 ، والدار قطين يف 224/ 8، ورواه البيهقي يف ســــــــــ

، وصــححه األلباين  55/ 2من الباب،    ( 9ســننه، ابب التشــديد يف ترك الصــالة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها، ) 
   . 208/ 3(،  4928داود)   أيب   سنن   يف صحيح 

ــلني(؛ يعين: :  املناوي   قال   ( 5)  ــلي؛   )املصــ   الصــــالة أشــــرف األعمال وأظهر األفعال    ألن   ))املؤمنني؛ وإمنا مسي املؤمن ابملصــ
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أنه أراد ابملصلني: املصدقني ابلصالة، ومسي التصديق ابلصالة صالة على سبيل التجّوز،   وأجيب عنه:
 .( 1) وعادة العرب تسمية الشيء مبا يتعلق به نوًعا من التعّلق والتجّوز من نفس اللغة

ت ونم   ب ض عٌ   أمو    ومسمبـ ُعونم   ب ض عٌ   اإل  ميمانُ قال: )  أن النظ    الدليل اخلامس:   إ لمهم   الم   :قـمو لُ   فمأمف ضمُلهما   : ُشع بمةً   ومس 
هما،  اّللَُّ   إ الَّ  مذمى  إ مماطمةُ   ومأمد انم ، فسّمى اإلماطة إميااًن؛ وهو خالف ( 2)   (اإل  ميمان    م ن    ُشع بمةٌ   وماحل ميماءُ   ،الطَّر يق    عمن    األ 

 .( 3)الوضع اللغوي

 .( 4)إمياانً   ااإلميان، فيتجّوز بتسميته   اإلميان، وهي ُخُلق أهل  على  فعلها    ب يدلعم هذه الشُ  وأجيب عنه: 

: ))أصل اإلميان يف اللغة التصديق، ويف الشرع تصديق على ذلك بقوله  هـ[544]ت القاضي عياض  وقد نصَّ 
ابألعمال ومتامه القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على األعمال، كما وقع هنا، ...وقدمنا أن كمال اإلميان  

ابلطاعات، وأن التزام الطاعات وضمَّ هذه الشعب من مجلة التصديق ودالئل عليه، وأهنا ُخُلق أهل التصديق، 
 . ( 5) فليست خارجة عن اسم اإلميان الشرعي وال اللغوي(( 

وخصوًصا أن املعىن اللغوي نه ال جيوز استعمال اجملاز هنا؛ ألن األصل هو استعمال احلقيقة،  أب   : وُردَّ عليه 
، وعلى هذا فيكون املعىن شرعّيا وليس فحسب   هنا غري مشتمل على املعىن الشرعي املقصود، بل هو جزء منه

 .( 6)لغوايً 

ملا سأله   وأّما َحلكم هلا على أهنا شواهد ودالئل على التصديق، فهذا أمٌر يف القلب؛ فإن النظ  
، ( 7)  م(كم نم يـ  د    مكُ مُ ل  عم أاتكم يُـ   يلُ رب   ه ج  إنَّ جربيل عليه الصالة والسالم عن اإلسالم فسَّره ابلشهادتني، فقال: )

 

 . 188/ 13(  4918رقم)   ، وراجع: عون املعبود احلديث 16/ 3(،  2633(، انظر: فيض القدير) اإلميان(   على   الدالة 
، وهنا جند أن الباقالين اضـــــــــــــطر إىل القول ابلتجّوز يف هذا الرد، حيث قال: )) عىن 328/ 1راجع: املســـــــــــــتصـــــــــــــفى   ( 1) 

املصــــدقني بوجوب الصــــالة ابتفاق، فيوصــــف التصــــديق ابلصــــالة صــــالًة على طريق اجملاز واالتســــاع، وذلك من موجبات  
 . 394/ 1التقريب واإلرشاد الصغري اللغة على طريقتهم يف التجّوز((، انظر:  

 . 5/ 2(،  58، يف كتاب اإلميان، ابب بيان عدد شعب اإلميان،) من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه رواه مسلم    ( 2) 

 . 427/ 2، والواضح يف أصول الفقه 233/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  329/ 1راجع: املستصفى   ( 3) 

 .  237/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  329/ 1راجع: املستصفى   ( 4) 

ل م   ائ د بفو   عل م  امل   إ كمال  مى املســــ اض عي   ى للقاضــــ لم مســــ  يح صــــح   ح شــــر   انظر:   ( 5)  شــــرح النووي لصــــحيح  و   ، 272/ 1ُمســــ 
 . 5/ 2مسلم 

 . 230/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 284/ 1راجع: هناية الوصول   ( 6) 

ــلم   ( 7)  ــان،  يث عمر بن اخلطاب رضــــــي هللا عنه،يف كتاب اإلميان، من حد  رواه مســــ ابب بيان اإلميان واإلســــــالم واإلحســــ
 . 163/ 1(،  8) احلديث رقم  
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ع واجملاز واالستعارة، وصدَّق ذلك القرآن؛ حيث فسَّر اإلميان  وما خرج خمرج البيان ال يكون على سبيل التوسّ 
من 2ـ1](  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ)بقوله:   أفعاهلم  وساق  املؤمنون[،   :

؛ وأراد به الوقوف، وليس الوقوف ( 1) ة(فم رم عم   ج  : )احلم   قال كذلك  الطاعات، وجتنبهم للمعاصي املوبقات، و 
تعاىل:   وقال  القصد،  ]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)هو   ،110 :

 .( 3) احلقيقة، فمدَّعي اجملاز عليه الدليل  ، واألصل يف كالمه ( 2) اإلسراء[، وإمنا رجع ذلك للقراءة

أنه ليس املعتد  به يف حسن التجّوز حتقيق املالزمة بني احلقيقة واجملاز يف كل الصور حبيث وأجيب عنه:  
ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف صورة ما، بل االعتداد يكون بتحقيق املالزمة بينهما: إما يف األكثر واألغلب، 

عدم املالزمة بينهما من أو يف الكل، يدل على ذلك: أن إطالق اسم اجلزء على الكل جائز مطلًقا، مع  
وإذا كان كذلك مل فالعشرة ـ مثالً ـ ال تسمى مخسة، مع أن اخلمسة جزء منها! جانب اجلزء يف كل الصور، 

 . ( 4) يكن االنفكاك فيما ذكرمت من الصور النادرة قادًحا يف حسن التجّوز

فالبد هلا من ألفاظ تدل عليها، أن الشارع اخرتع معاين مل تكن معقولة عند العرب، الدليل السادس: 
وملّا كان من املستحيل أن يكون الواضع هلا هم العرب ألهنم ال يعقلوهنا، فما بقي أال أن يكون هللا تعاىل هو 

 الواضع هلا، فتكو حقيقة شرعّية.

العرب؛ حلصول وأجيب عنه:   التجّوز مب وضعته  أاّن ال نسلم أنه جيب إحداد وضع هلا، بل يكفي 
 .( 5) وهو اإلفهام، واجملاز معلوم ومفهوم لديهم  املقصود 

 

، والرتمذي يف اجلامع  31/64( 18774، ) من حديث عبدالرَحن بن يعمر الديلي   رواه أَحد يف مســــــنده هبذا اللفظ   ( 1) 
ٍع فقد أدرك احلج، )  ، والنسـائي يف سـننه،  237/ 3(  889الصـحيح، يف كتاب احلج، ابب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبم 

، وابن ماجه يف سـننه، يف 246/ 5(،  3044يف كتاب مناسـك احلج، فيمن ال يدرك صـالة الصـبح مع اإلمام ابملزدلفة، ) 
ــك، اب  ــننه،  1003/ 2(،  3015ب من أتى عرفة قل الفجر ليلة مجع، ) كتاب املناســــ ، وبلفظ قريب رواه أبو داود يف ســــ

 . ( )إسناده صحيح( ) ، وقال حمققو املسند:  196/ 2(،  1949يف كتاب املناسك، ابب من مل يدرك عرفة، ) 

عاء، ومنهم من قال أبهنا  وهذا أحد أقوال املفســــــــــرين يف معىن الصــــــــــالة هنا، وإال فإن منهم من قال أبن معناها: الد   ( 2) 
 . 65/ 3، وتفسري ابن كثري 125/ 15ذات الصالة، راجع أقواهلم يف تفسري الطربي 

 . 433/ 2راجع: الواضح يف أصول الفقه    ( 3) 

 . 94/ 2، وقواطع األدلة 230/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 284/ 1راجع: هناية الوصول   ( 4) 

 . 157/ 2راجع: هناية السول   ( 5) 
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أدلة القول الثالث: وهو أنه مل ينقل شيء من األمساء اللغوية إىل الشرع، وال أجرى الشارع سائر  
 األمساء إال على معانيها اللغوية، لكنَّ الشرع أضاف إليها أفعاالً واشرتط هلا شروطًا.

 : بدليلنياستدل أصحاب هذا القول  حيث  

عدٌد من اآلايت الكرمية اليت دّلت على أن هللا تعاىل خاطب األمة ابللسان العريب، ومن الدليل األول:  
: إبراهيم[، وقوله تعاىل: 4](  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)ذلك قوله تعاىل:  

تعاىل:  195](  ڻ ۀ ۀ ہ) وقوله  الشعراء[،  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): 

 : الزخرف[. 3]  (ژ

فإن يف هذه اآلايت ونظائرها خطاب لألمة ابللسان العريب فحسب، واملخالفون يقولون ابلعموم، وظواهر 
هذه اآلايت يوجب كون اخلطاب كله عربًيا مستعماًل فيما استعملته العرب، وإال كان خطااًب بغري لغتهم، 

مة مطبقة على إطالق القول أبن هللا تعاىل ما بعث نبيه وخطاب املكلفني على لسانه إال ابللسان على أن األ 
 كذلك، بطل ما قالوه. العريب، وإذا كان ذلك  

الشارع لو نقل هذه األمساء اللغوية إىل أمساء أحكام وعبادات شرعية، ومل تكن األمساء مستعملة فيها و 
ذلك خطااًب هلم بغري لغتهم، ومبثابة إحداد أمساء خياطبهم هبا ليست أبلفاظ   يف اللغة حقيقة وال جمازًا، كان 

 عربية وال مستعملة على ما استعملوه! 

يريد القاتلني، وهنيت عن فلو قال هلم: اقتلوا املشركني؛ وهو يريد املؤمنني، واقطعوا أيدي السارقني؛ وهو  
 .( 1) بغري لغتهمقتل املصلني؛ وهو يريد الضاربني، لكان خماطًبا هلم  

 وأجاب عنه أصحاب القول األول جبوابني: 

أاّن ال نسلم أن العرب لو مل تضع هذه احلقائق مل تكن عربية؛ بل من اجلائز أن تكون   اجلواب األول:
عربية؛ بوضع الشارع هلا جمازًا عن الوضع اللغوي، وحنن نقول أبن احلقيقة الشرعية جماٌز لغوي، ولو صحَّ أن 

ع أهنا ليست موضوعة كل ما مل تضعه العرب ال يكون عربًيا، خلرجت جمازاُت اللغة عن أن تكون عربّية، م
وضًعا أوليًّا، فكذا حقائق الشرع اليت هي جمازات ابإلضافة إىل اللغة؛ إذ هي مشهورة يف لغتهم، وابستعماهلم 

 

، والعدة  206، وإحكام الفصــول:1/391ه األدلة عند أصــحاب هذا القول يف: التقريب واإلرشــاد الصــغري راجع هذ   ( 1) 
 . 562، واملسودة: 300/ 1، واحملصول 190/ 1أليب يعلى 
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زه هبا إىل املعاين الشرعية، وذلك يصحح كوهنا عربية جمازًا؛ ألن حد ت استعارة الشارع هلا وجتوّ حّ هلا، فص
 .( 1) اجملاز موجود فيها

فاسم )الصالة( يف اللغة: الدعاء، ومسيت الصالة الشرعية بذلك؛ ألن فيها دعاء، فلم خيتلف معناه، 
والزكاة يف اللغة: الزايدة والنماء، ومسيت الصدقة املفروضة زكاًة؛ ملا يوجد فيها من زايدة الثواب يف اآلخرة، 

 اللغة القصد، فسميت هذه العبادة املخصوصة والنماء هو الزايدة، ومسيت األفعال املعهودة حجًّا؛ ألن احلج يف 
   . ( 2) حجًّا، ألن فيها قصد بيت هللا احلرام ألدائها على وجه خمصوص

قالوا فيه: إن استعمال الشرع هلذه األمساء واأللفاظ يف غري ما وضعته هلا العرب ال تسلب   اجلواب الثاين: 
االسم العريب عن القرآن، وال خيرج القرآن عن كونه خطااًب بلسان العرب، فالعرب قد استعملت بعض األلفاظ 

 يقل أحد: إن هذا إخراج يف غري ما وضعته له العرب؛ مثل: لفظ )البحر( للكرمي، ولفظ )َحار( للبليد، ومل 
 للخطاب عن لغة العرب. 

مث إان لو سلمنا أن تلك األلفاظ واألمساء غري عربية وأن القرآن قد اشتمل عليها فهذا ال خيرجه عن كونه 
الشرعية يسرية وق الكثري، فالعربة لعربًيا؛ ألن تلك األلفاظ واحلقائق  يلة ابلنسبة للقرآن، والقليل ال يغلب 

وإطالق كان فيها شعرات قليلة بيضاء،  لب، ولذا ال ميتنع من إطالق السواد على اللحية وإن  ابألعم األغ
السواد على الزجني، وإن كان بعضه اليسري ُمبـ يمضًّا؛ كبياض أسنانه وعينيه، وإطالق البياض على الرومي، وإن 

 كان بعضه اليسري أسوًدا، كسواد وسط عينيه.

لك مل خيرجه عن كونه عربًيا؛ كاحلروف املعجمة يف أوائل ربية، ومع ذوقد ورد يف القرآن ألفاظ غري ع
السور؛ فإهنا ليست من لغتهم يف شيء، و)كاملشكاة(، و)القسطاس(، و)السجيل(، و)اإلستربق(، فإهنا 

 ليست بعربية؛ إذ األوىل: حبشية، والثانية: رومية، والباقيتان: فارسيتان. 

يُ كذلك   الفارسي  ع ر  الش  العربية، البيت من  فارسًيا؛ وإن كان مشتماًل على كلمات يسرية من  سمى 
 .( 3) وابلعكس أيًضا

 

 . 162/ 2، والبحر احمليط 497/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة   ( 1) 
 . 191/ 1، وأصول السرخسي 329/ 1، واملستصفى  104/ 1، والوصول إىل األصول 90/ 2راجع: قواطع األدلة   ( 2) 
، واإلحكام يف 302،  301/ 1، واحملصــــــول 1/332، واملســــــتصــــــفى 196، والتبصــــــرة:  139/ 1راجع : شــــــرح اللمع    ( 3) 

ــول  22، ومنتهى الوصـــــــــــول واألمل:  92/ 2، وقواطع األدلة 224/ 1أصـــــــــــول األحكام األحكام لآلمدي   ، وهناية الوصـــــــــ
ــة الناظر 16/ 2، وتيســــــري التحرير  155/ 2، وهناية الســــــول 280/ 1، واإلهباج  274/ 1 ، والتحبري شــــــرح 2/552، وروضــــ
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قد نقل بعض األمساء اللغوية إىل أمساء العبادات الشرعّية وبشرائط    أنه لو كان الرسول  :  لثاينالدليل ا
 وملا يوجب العلم ويقطع العذر،  عاًما  أن يوقف األمة على نقله هذه األمساء توقيًفا  حمدودة، لوجب عليه  

مل يكن كذلك؛ حيث مل يدل دليل ال من كتاب وال خرب وال إمجاع وال عقل وال قول صحايب، وجب القطع 
 .( 1) عدم صحة هذه الدعوى  على

فهم ، بل يكون أيًضا بابلقولم؛ إذ أن البيان ال يكون فقط ابلتوقيف  لَّ سم أنه غري مُ وأجيب عن ذلك:  
املعاين الشرعية مرة بعد أخرى،  امل  األمة مقصوده بتكرير استعماله لتلك األلفاظ يف تلك  ضافرة توالقرائن 

؛ كما يفعل الوالدان ابلولد الصغري، املعاين على أنه وضعها هلااملختصة ابستعماله لتلك األلفاظ يف تلك  
وهذا ،  ( 2)  ، وقد فهم الصحابة رضي هللا عنهم املقصود بذلكواألخرس يف تعريفه ملا يف ضمريه لغريه ابإلشارة

وحنو ،  ومنه: النداء إىل الصالة، وفرائض الوضوء، ووصف الصالة وأركاهنا، واحلجال ميكن إنكاره لكثرته؛  
 .( 3) ذلك

يذكر الصالة يف كل موضع ذكرها إال وأراد هبا الصالة مل    كما أن التوقيف العام قد وجد؛ فإن النظ  
وكذلك سائر العبادات، وليس من شرط النقل أن يوجب العلم؛ املعروفة يف الشرع دون ما وضع يف اللغة،  

بنّي احلج بيااًن عاًما، مث مل ينقل نقالً يوجب العلم، حىت اختلف القول يف صفة   أال ترى أن رسول هللا  
 إحرامه! 

  .( 4) وعليه فال يصح ما أوجبوه من توقيف النقل

أن الشارع نقل هذه   الذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ أن الراجح يف املسألة هو القول األول، وهو  الرتجيح:
األلفاظ )الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج( وحنوها من مسمياهتا ومعانيها اللغوية إىل معاٍن أُخر، بينها وبني 

ويّة اشتهرت مبعناها الشرعي، ال تلك املسميات ـ حبسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتربة، فهي جمازات لُغ
 موضوعات مبتدأة. 

 

 . 46/ 5، وإحتاف ذوي البصائر 497/ 1، وشرح خمتصر الروضة 498/ 2التحرير  
 . 190/ 1، والعدة أليب يعلى 206، وإحكام الفصول: 391/ 1راجع: التقريب واإلرشاد الصغري   ( 1) 
ــول األحكام لآلمدي    ( 2)  ــول واألمل:  219/ 1راجع: اإلحكام يف أصـــــــ ــول إىل الوصـــــــــول  22، ومنتهى الوصـــــــ ، والوصـــــــ

ــة الناظر 2/12، والتقرير والتحبري2/17، وتيســــــــري التحرير99/ 1، وأصــــــــول الفقه البن مفلح 105/ 1 ،  2/552، وروضــــــ
 . 498/ 1، وشرح خمتصر الروضة 498/ 2والتحبري شرح التحرير  

 . 97/ 1، وأصول الفقه البن مفلح 440/ 2ح يف أصول الفقه راجع: الواض   ( 3) 

 . 95/ 1، والتمهيد 95/ 2، وقواطع األدلة 196، والتبصرة:  139/ 1راجع: شرح اللمع   ( 4) 
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وهذه املعاين الشرعّية ـ وإن كانت يف أصلها جمازات ـ إال أهنا مل تعد حباجة إىل قرائن يصح هبا اجملاز؛ 
؛ ألهنا تتبادر إىل الذهن ابحلقائق العرفيةوذلك لشهرهتا على لسان الشرع وأهل الشريعة، حىت أصبحت أشبه  

 يف معناها الشرعي يف الغالب، وإمنا احلكم للغالب دون النادر.   إطالقها، من دون ترددٍ عند  

بل إن ختصيص املعىن اللغوي مبعىن شرعي أوىل من ختصيصه مبعىن عريف، إذ إن ختصيصه ابملعىن الشرعي 
 تصّرف من الشارع وهو من وضعهما، أما العريف فهو من وضع الناس. 

ف أو أهنا مل تنقل؛ ألنَّ املعىن اللغوي فيها غري متبادر ر  لى معناها اللغوي الص  ومل نقل أبهنا مستعملة ع
لفظ  يطلق  فحينما  اللفظ،  من كل  داخالً كجزء  وإن كان  اجلزئي،  مبعناه  مقصود  غري  وهو  الذهن،  إىل 

كل ، وإن كان جزًءا مهًما من  فحسب  أن مقصود الشارع منه الدعاء   على البال)الصالة(؛ فإنه ال خيطر  
يف كون هذه األمساء اشتهر    الصالة، وقل مثل ذلك يف أغلب األمساء الشرعّية، وخصوًصا أنه ال خيتلف أحدٌ 

تتضمن أفعاالً وأقوااًل مل تكن معهودة لدى العرب، فناسب أن يكون هلا يف الشريعة على مسميات إطالقها  
اليت قد يقول اسم )الزكاة(  مطّرد فيها، حىت  خاصة هبا، لكنها ال ختلو من مناسبة ملعناها اللغوي، وهذا  معان  

فليست   النماء والزايدة!  عىن اللغويهو دفع للمال وينتج عنه نقصه، بينما هي يف امل   قائل: أبن املعىن الشرعي 
؛ فاملزكّ ي ينقص ماله حسًّا يف احلال، هناك عالقة جمازية بينهما! فهذا غري صحيح، بل العالقة ظاهرة بّينة

 بركة ومناء يف املآل، وترفع الزكاة صاحبها عن دنو البخل وتطهره من املآمث، وقد دّل على ذلكولكنه يزيد  
التوبة[103](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قوله تعاىل:    310ت  ]قال اإلمام الطربي،  : 

يهم  [ ه   اإلخالص((   أهل  منازل   إىل  هبا،   النفاق   أهل   منازل  خسيس   عن   وترفعهم  يف تفسري هذه اآلية: ))تنمّ 
، وهذا املعىن بنّي لدى العاّمة فضالً عن علماء الشريعة، وال ميكن أن يقال: أبن الزكاة هنا مبعىن الزايدة ( 1) 

 دفع جزء من املال إىل فئة خمصوصة بكيفية خمصوصة. يدل شرًعا على  ، بل هلا معىن آخر  والنماء فحسب

ـ   الدعاء فقط وهو املعىن اللغوي، واعتربان الركوع والسجود ولو أنَّ الشارع أراد ابسم )الصالة( ـ مثالً 
 شروطًا أو زايدات فحسب، لكّنا بذلك أخرجنا هذه األركان من ماهية الصالة، وهذا ال يقول به أحد. 

فألن النقل يعين أنه كان للفظ نقالً كلّيا إىل املعىن الشرعي،    كون هذه األمساء نُق لمت ب  :وأّما أاّن مل نقل
 ـ حبسب وضعه  معىن آخر مباين لألّول، وهذا غري صحيح، بل إنَّ بينه وبينه  معىن سابق مث انتقل واستعمل يف

 .اشتهر مبعناه الشرعي   لُغويّ   و جمازااللغوي ـ مناسبة معتربة، فه
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ا ألن ختيار هذا االسم من بني بقية األمساء الوضعية هلذا املعىن الشرعي اجلديد ليس عبثًا؛ وإمناما أنَّ  ك  
مطرد ال سبيل إىل إنكاره، وشهرة املعىن الشرعي وهذا واقع    الشرعي،معناها الوضعي يتضمن شيًئا من معناها  

لالسم ال يلغي معناه اللغوي، بل حيسن بيان العالقة بينهما، واملتأمل يف ذلك سيجد هذه العالقة ظاهرة من 
تكّلف األغلب؛  دون  الوح  إذ  يف  هو  األمساء  هذه  مصدر  بقوله  ي إن  تعاىل  هللا  وصفه   :الذي 

ختفى أحيااًن، فألن   : يوسف[، وأما أن هذه العالقة2] ( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)
بعض األمساء هلا عدة معاٍن لغوية، فرمبا كان معناها الشرعي مأخوًذا من أحدها وإن مل يكن من أشهر معانيها 

ليس كل العلم من الظواهر، بل فيه ما حيتاج إىل بذل مزيد من النظر واالجتهاد، اللغوية استعماالً، كما أنه  
 منه.   هذابعُض  لعل  ف

 ،التماسٌ   :الدعاء  :وقلنا  غرضنا  عليه  بنينا  هذا  تبنّي   فإذاما ذكرته هنا بقوله: ))  هـ[478] اجلويينوقد أوجز  
 : االتماسً   هبا  يويبغ ،وجل  عز   لربه  فيها  خيضع  أحوالٌ  املصلي  وأفعال

 .واستعارةً   اجتوزً   دعاءً   األفعال   تلك  تسمية  يف   ا عرفً   الشرعُ   مم فعمَّ   ـ

 . خمصوص بدعاءٍ   الصالة  اسم  وخصص ـ  

 . الشرع  عرف  من متلقيان  ومها   ،الوجهني  هذين   عن   الشرعية  األلفاظ   ختلو   فال  

 ، ذكرانه  ما   فاحلق  ، غريه  أراد  وإن  ،احلق  أصاب  فقد   ،هذا  وأراد  مقتضاها  يف   زاد  الشرع  إن  : قال  فمن  
 ،والقصد   ، الدعاء  : يف  اللغة   معاين   اعتبار  الشرعية  األلفاظ  يف   فإن  ؛ زلَّ   فقد  ،ا كليً   نقاًل   نقلت   إهنا  : قال  ومن

 . ( 1)  ((املسألة  هذه   حاصل  فهذا  ، واحلج  ،والصوم  ، الصالة  :يف ،واإلمساك

ثالثة؛   هـ[، غري أنه قسَّم األمساء إىل أقسامٍ 728]ت  هذا ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقريب من
 : والسنة   الكتاب  يف   األحكام   هبا هللا   علق  اليت   األمساء فقال: ))

 واإلميان   ؛واحلج  والصيام  والزكاة  الصالة  كاسم:  ورسوله  هللا  بينه  فقد  ابلشرع  ومسماه  حده  يعرف  ما :  منها
 . والنفاق  والكفر   ؛واإلسالم

 . والبحر  والرب   ،واألرض  والسماء  ،والقمر  كالشمس  ؛ابللغة  حده يعرف  ما  :ومنه
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 ، والقبض  ،والنكاح   ، البيع   كاسم   ؛عادهتم  حبسب   فيتنوع  ،وعرفهم  الناس   عادة   إىل   حده   يرجع  ما   : ومنه
 أهل مجيع فيه يشرتك واحدٌ  حدٌ  هلا  وال ، حبد  الشارع حيدها  مل  اليت  األمساء  من  ذلك  وحنو  ، والدينار ،والدرهم

 . الناس  عادات  ابختالف وصفته   قدره   خيتلف  بل  ،اللغة

 .  ورسوله   هللا  نهبيَّ  فقد   : األول  النوع  من  كان   فما

  ملعرفتهم ؛به املراد عرفوا قد والسنة ابلكتاب املخاطبون والتابعون  فالصحابة  :والثالث الثاين  من  كان  وما 
 حيصل  وهبذا   ،لغوي  وال   شرعي   حدٍ   غري   من   ، وعادهتم  الناس   عرف   يف   املطلق  أو  ، اللغة  يف   احملدود   مبسماه 

 .والسنة  الكتاب   يف هالتفقّ 

 فم ر  عُ   أنه   املقصود  بل   ،فيه  زاد  أو  اللغة  عن  نقله  قد  يكون  أن  يلزم   مل   مسماه   حدَّ     النظ   بنيَّ   إذا  واالسم
 . وهللا أعلم  ،( 1)  ((املقصود   هو هذا فإن   ؛األمر  كان   كيفما    هو   بتعريفه  مراده
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امل :  الثاين  املبحث و أثر  األصولية  الداللة  يف  الفقهيسألة  ويتضمن  التفريع   ،
 مطلبني: 

 الداللة األصولية. أثر املسألة يف    املطلب األول:

 أثر املسألة يف التفريع الفقهي.  املطلب الثاين:
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 . ية األصولالداللة املسألة يف   أثرأواًل: 
ت هذه املسألة يف األصول: داللة االسم على املعىن املقصود منه حالة تردده بني املعنيني: من أبرز مثرا

 ، وهو على الوجه اآليت: النزاع يف املسألة ن حترير حمل  ، وحىت يتبنّي هذا البد م اللغوي، والشرعي

األلفاظ املستعملة يف الشرع كالصالة وحنوها، ال ختلو يف مصدرها من مصدرين: إما أن تصدر على 
 لسان الشارع، وإما أن تصدر على لسان أهل الشريعة: 

لى املعىن إذا أطلقت فإهنا حتمل ععلى ألسنتهم  األمساء املستعملة  ـ فإن صدرت من أهل الشريعة: ف
 .( 1) الشرعي بال خالف؛ ألهنا ابلنسبة إليهم حقيقة عرفية ال حاجة هلم فيها إىل القرينة، كما هو حكم احلقائق

 الشارع، فإهنا ال ختلو:   وإن صدرت على لسان ـ  

فأي  معىن م بنص أو قرينة أن املراد هبا املوضوع اللغوي، أو أن املراد هبا املوضوع الشرعي،  لم ع  ـ إما أن تُـ 
 دّلت عليه القرائن َحلناها عليه؛ ألن القرائن كالنصوص. 

ـ وإما أال يُعلمم شيء من ذلك، فهو حال اإلطالق، وهو حمل النزاع هنا: على أيّ  املعنيني اللغوي أو 
 . ( 2) مل؟حتُ   الشرعي

 : ستة أقوال  فقد اختلف األصوليون يف هذه املسألة على

على قول القائلني أبهنا جمازات اشتهرت مبعاٍن   ؛ وهذا مبينٌ على احلقيقة الشرعيةحتمل  أهنا    القول األول: 
يكون معناها بيّـًنا ال إمجال ، دون اللغوية، و الشرعية وأصبحت حقيقة فيهاأو أهنا نُق لمت إىل املعاين    ،شرعية

 فيه. 

  إىل األكثرين  هـ[716]ت الطويفونسبه  ،  [هـ 681] نسبه إليهم ابن اهلمام، و اجلمهورهذا القول ذهب  وإىل  
 (3 ). 

 

 . 43، وشرح تنقيح الفصول: 169/ 2راجع: البحر احمليط   ( 1) 
 . 501/ 1شرح خمتصر الروضة راجع:    ( 2) 
، وتيســــــري  124/ 1شــــــرح اللمع  و   ، 1/501راجع: شــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة  ، 2/11التحرير مع التقرير والتحبري   راجع:   ( 3) 

ــول  و ،  15/ 2التحرير   ــي  أصـ ــرخسـ ــول  ،  190/ 1السـ ــول إىل الوصـ ــة الناظر و   ، 118/ 1والوصـ البحر احمليط  و ،  552/ 2روضـ
 . 48/ 5إحتاف ذوي البصائر  ، و 681/ 2
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 واستدلوا بدليلني: 

فلّما كان غالب   ه على عرفه املشهور عنده، متكلم حيمل لفظ  نَّ كلَّ جرت أب  أن العادة   الدليل األول:
فمثالً اسم )الصالة( حيمل على عادة الشارع استعمال هذه األسامي على عرفه الشرعي، وجب َحلها عليه؛  

األقوال واألفعال املبتدأة ابلتكبري املختتمة ابلتسليم، وليس على الدعاء احملض، ويقال مثل ذلك يف اسم الزكاة 
 .( 1) والصوم واحلج وحنوها

ن الشريعة أتت لتبيني األحكام الشرعية، فيجب َحل ألفاظها على املعىن الشرعي الذي أ  الدليل الثاين:
 . ( 2) أتت لبيانه دون غريه، وال يكون جممالً 

من يقول: أبن هذه األمساء املستعملة على مذهب    مبينٌ ؛ وهذا  حتمل على املعىن اللغويأهنا    القول الثاين:
فإنه بناًء على مذهبهم ،  ليها الشارع بعض القيود والشروطاللغوية، ولكن زاد عيف الشرع ابقية على داللتها  

 . وال جيوز العدول عنها إىل الشرعية إال بقرينةهذا حتمل على املعاين اللغوية،  

اخلطاب  أبو  ذهب  هذا  اهلمام ( 3)   هـ[510]توإىل  ابن  وحكاه  بكر   [هـ681] ،  أيب  القاضي  عن 
 .( 4) ، ونفاه عنه بعض احملققنيهـ[403]تالباقالين 

وقفنا مع عمومه على مقتضى إن هذا مبثابة العام؛ فإنه إذا مل يـُع لم ختصيصه يف الشرع    فقالوا:واستدلوا  
يقوم دليل يصرفنا عن  اللغة، إال أن  نعلم أهنا جماز، وقفنا على حقيقتها يف  إذا مل  اللغة، وكذلك األمساء 

 . ( 5) ذلك

 

البحر  و   ،2/19لتحرير ا تيسـري  و ،  11/ 2التقرير والتحبري و ،  2/552روضـة الناظر و ،  190/ 1السـرخسـي  أصـول    راجع:   ( 1) 
 . 681/ 2احمليط  

 . 552/ 2روضة الناظر   راجع:   ( 2) 
 . 69/ 1  لتمهيد أليب اخلطاب ا راجع:    ( 3) 
راجع: التحرير البن اهلمام، وقد نقل ابن أمري احلاج عن بعض احملققني نفيه عنه القاضـــــــــــــــي، راجع: التقرير والتحبري    ( 4) 

1 /11 . 
 . 69/ 1  لتمهيد أليب اخلطاب ا راجع:    ( 5) 
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أبنه ال خيلو من النظر؛ ألن كون )الصالة( ـ مثالً ـ مستعملة لألفعال املعلومة شرًعا يف   وأجيب عنه:
ها الشرعي أشهر من معناها اللغوي، فهي وإن كان هلا معاٍن لغوية، إال ال يقبل التشكيك، ومعنا   عهد  

 .( 1) إن معانيها الشرعية غلبتها يف االستعمال والشهرة

الثالث: أيب   القول  اإلمام  إىل  برهان  ابن  ونسبه  مًعا،  والشرعي  اللغوي  املعنيني  على  حيمل  أنه 
 رَحه هللا.  هـ[ 150] حنيفة

 أن اللفظ يصلح للمعنيني مًعا، فُحم ل عليهما؛ كاللفظ العام.   دليله: 

))أن اللفظ وإن كان صاحلًا هلما من حيث الصيغة، ولكن قرينُة عرف  الشرع تقتضي   وأجيب عنه: 
ص، وهو كقول السّيد لعبده: اسقين املاء وهو على الطعام، فإنه ينصرف إىل ماء الُشر ب، وإن كان التخصي

اللفظ عاًما، وهلذا أمجع العلماء على أنه إذا قال: إذا نكحُت فالنًة فعبدي حر، مل يعتق العبد إذا زان هبا، 
 . ( 2) ويعتق إذا عقد عليها((

التفريق بني األوامر والنواهي؛ فما ورد يف اإلثبات واألمر، فيحمل على املعىن الشرعي،   القول الرابع:
؛ حيث قال: ))املختار عندان: أن ما هـ[505]ت الغزايل  وما ورد يف النهي والرتك، فهو جممل، وهو اختيار

 ( لصَّالةم أاّيمم أق رائ كدمع ي ا):  ورد يف اإلثبات واألمر، فهو للمعىن الشرعي، وما ورد يف النهي ـ كقوله  
 . ( 4) (( فهو جممل( 3) 

أنَّ غالب عادة الشارع استعمال هذه األسامي على عرف الشرع لبيان األحكام الشرعّية، وإن   دليله: 
كان أيًضا كثريًا ما يطلق على الوضع اللغوي كما يف احلديث السابق؛ فإن الصالة يف حالة احليض ال تتصّور 

ة ذات األفعال واألقوال املعروفة، اللغوي؛ وهو الدعاء، وال تتصّور ابملعىن الشرعي، وهو الصال إال ابلوضع  
 والنهي إمنا يقع على املتصّور فقط دون غريه. 

 

 . 15/ 2، وتيسري التحرير 11/ 2راجع: التقرير والتحبري   ( 1) 
 . 118/ 1األصول راجع هذا القول ودليله واجلواب عنه يف: الوصول إىل    ( 2) 
، ولفظ  212/ 1(، 36، يف كتــاب احليض، ) من حــديــث عــائشــــــــــــــــة رضـــــــــــــــي هللا عنهــا  رواه الــدار قطين يف ســـــــــــــــننــه   ( 3) 

، ورواه مســــلم يف كتاب  396/ 1البخاري:)إذا أقبلت حيضــــتك فدعي الصــــالة(، رواه يف صــــحيحه، يف كتاب الوضــــوء،  
 . 17/ 3(،  333احليض، ابب: املستحاضة وغسلها وصالهتا، ) 

 . 1797/ 3، واإلحكام يف أصول األحكام 359/ 1جع: املستصفى را   ( 4) 



 

 
 

ــــــــــــــ          55 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن ـ هنا ـ ملا رأى غلبة العرف الشرعي يف األوامر    هـ[ 505]تفالذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن الغزايل
حممول على املعىن الشرعي، جعل القاعدة َحله عليه، وأما يف النهي ملا مل يكن له عرف غالب،   اللفظ فيها

 جعله جممالً. 

 اّللَُّ   صملَّى  اّللَّ    رمُسولُ   يل    )قمالم :  قالت  عائشة رضي هللا عنها  حبديث يف طرف اإلثبات  ومثَّل على ذلك  
ٌء؟  ع ن دمُكم    همل    عمائ شمُة،  ايم   يـمو ٍم:  ذماتم   ومسملَّمم   عملمي ه   :   شمي  :  ع ن دمانم   مما  اّللَّ ،   رمُسولم   ايم   فـمُقل ُت:   قمالمت  ٌء، قمالم  فمإ يّن    شمي 

 . ( 1)  صمائ ٌم(

إن َحُ ل على الصوم الشرعي، دلَّ على صحة الصوم بنية من النهار، خبالف َحله على   فلفظ الصوم هنا 
 الصوم اللغوي؛ وهو جمرد اإلمساك، فإنه ال يدل. 

فإنه   حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف    يومي العيدعن صوم    وأما يف طرف النهي: فمنه هنيه  
يمام ه مما  عمن    ومسملَّمم   عملمي ه    اّللَُّ   صملَّى   اّللَّ    رمُسولُ   هنممى   يـمو ممان    همذمان  )  قال: يمام ُكم    م ن    ف ط ر ُكم    يـمو مُ   : ص  خمرُ   ومال يـمو مُ   ،ص   اآل 

؛ فإنه إن َحُ ل على الصوم الشرعي دلَّ على تصوّ ر وقوعه وانعقاده؛ الستحالة ( 2)   (ُنُسك ُكم    م ن    ف يه    أتم ُكُلونم 
ي،  النهي عمَّا ال تصّور لوقوعه؛ إذ ال يقال لألعمى: ال تبصر! خبالف ما إذ َحُ ل على الصوم اللغوي أو احلسّ 

 . ( 3) فإنه مل ينشأ منه دليل على االنعقاد

 : جبوابني  وأجيب عنه 

اللفظ على اإلمجال سواء أكان يف طرف النهي والرتك كما قلتم، أو يف طرف األمر أن َحل    األول:
كما يقول غريكم، يوجب اختالل مقصود الوضع ـ وهو التفاهم ـ؛ وذلك ألنَّ احلكمة يف ـ أيًضا ـ    واإلثبات

وجمازاهتا لكانت   داللتها عليها، فلو ُجع لمت  مرتددة بني حقائقها بيان  معانيها، و   فهموضع األلفاظ إمنا هو  
جمملة، واجململ شأنه أن يبقى معطَّالً موقوفًا على ما يبّينه، ولو عطّ لت األلفاظ، ووقفت على ما يبّينها ويعنّي 

 املراد منها، الختل مقصود اإلفهام منها، وهو عكس مقصود حكمة الوضع. 

 

رواه مسـلم من حديث عائشـة رضـي هللا عنها، يف كتاب الصـيام، ابب جواز صـوم النافلة بنّية من النهار قبل الزوال،    ( 1) 
 (1154  ،)8 /37 . 
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أنَّ  و  ابختياره    هـ[ 505]ت الغزايل  رأي ليـُع لمم  صرَّح  إليه هذا  نسبه  ما  وهو  املسألة،  ختام  يف 
 . أورده يف موضع آخر، وهو القول اخلامس تفق مع رأي اآلمديوله رأي آخر ي،  ( 1)  هـ[631]اآلمدي

التفريق بني األوامر والنواهي؛ فما ورد يف اإلثبات واألمر، فيحمل على املعىن الشرعي،  القول اخلامس:
))واملختار ظهوره يف   ؛ حيث قال: اآلمدي، وهو اختيار  على املعىن اللغويوما ورد يف النهي والرتك، فهو  

 .( 2)  املسمى الشرعي يف طرف اإلثبات، وظهوره يف املسمى اللغوي يف طرف الرتك(( 

األصل أن االسم ملوضوعه اللغوي إال ضع آخر من املستصفى؛ حيث قال: ))يه ذهب الغزايل يف مو وإل
ما صرفه عنه عرف االستعمال يف الشرع؛ وقد ألفينا عرف الشرع يف األوامر أن يستعمل الصوم والنكاح 

 . ( 3)  للوضع((والبيع ملعانيها الشرعية، أما يف املنهيات، فلم يثبت هذا العرف املغريّ   

ـ وإن كانت   أما َحل اإلثبات واألمر على املعىن الشرعي: فألن الشارع مهما ثبت له عرف  دليله:  
 .( 4) مناطقته لنا ابألمور اللغوية غالًبا ـ غري أن مناطقته لنا بعرفه يف موضع له فيه عرف أغلب

فإنه لو ؛  ( 5)   ك(ئ  ار أق    مم أايّ   الةم الصَّ ي  ع  : )دم : فكقوله  الوضع اللغويوأما َحله يف النهي والرتك على  
وهو كان اللفظ ظاهرًا يف الصالة الشرعية لزم أن يكون ذلك متصّورًا؛ الستحالة النهي عما ال تصّور له،  

ثبت فيها ي ، فهذا حممول على املعىن اللغوي؛ ألنه من املناهي اليت ال تنعقد أصاًل، ومل  ( 6)   خالف اإلمجاع 
 . ( 7) عرف استعمال الشرع، فرتجع إىل الوضع

 الصادرة   األلفاظ  هذه  صرفنا  فلو  اللغة،   أحكام   ال   الشرع،   أحكام  يبنّي   أن   الشارع  شأن   أنَّ ))  : عنهوأجيب  
 تركه  ما  أن   مع  يعنيه،  ال ما بيان   إىل   وعدل   يعنيه،  ما  ترك  أنه  فيه  اعتقدان  قد   الكنَّ   اللغوي،  موضوعها  إىل   منه

 

 . 1796/ 3راجع: اإلحكام يف أصول األحكام   ( 1) 
 . 1796/ 3األحكام راجع: اإلحكام يف أصول    ( 2) 
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 . 1798/ 3راجع: اإلحكام يف أصول األحكام    ( 4) 
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 . 1798/ 3، واإلحكام يف أصول األحكام 29/ 2راجع: املستصفى    ( 7) 
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 الناس،   بعامة   يعتقد  أن  يليق  ال   تسفيهٌ   وذلك   اللغة،  أهل   وهم  غريه،   يكفيه   قد  إليه  عدل   وما   غريه،   فيه  خيلفه   ال 
 .( 1)  ((احلكيم  الشرع   واضع   عن   فضاًل 

ه مذهب  وإن  كان قياس ؛[ هـ458] وإىل هذا القول ذهب القاضي أبو يعلى أهنا جمملة، :السادسالقول 
 يظهر منه أنه انقض هذا القول الذي ذهب إليه   أنَّ له كالًما   أنه يقول: أبهنا حتمل على املعىن اللغوي! غري

هذه األمساء ، ومل حيمل  ما يدل على املراد من املعنيني؛ حيث إنه اختار اإلمجال عند عدم  يف أصل املسألة
:البقرة[ فإن ذلك جممل؛ 43](  ڱ ڱ ڱ ں)فأّما قوله تعاىل:  فقال: ))  على املعىن اللغوي 

: 35{ ]وممما كمانم صمالهُتُم  ع ن دم ال بـمي ت  إ الَّ ُمكماًء ومتمص د يمةً : } ألن الصالة يف اللغة: دعاء، فكان كما قال تعاىل
والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسالم، وال يقع على شيء   ويف الشريعة: هي التكبري والقيام  األنفال[،

 .( 2)  من ذلك اسم الصالة، فإذا كان اللفظ ال يدل على املراد به وال ينبئ عنه، وجب أن يكون جممالً((

، ونسباه ـ أيًضا ـ إىل بعض حكاية هذا القول عنه  هـ[716]توالطويف  [هـ620]ت  ابن قدامة  ونقل
 . ( 3) الشافعية

ـهـ[403]تبكر الباقالين  أبو  ومثله ـ أيًضا  ه أنه مذهب  قياس كان    وإن    ؛ فإنه ذهب إىل اإلمجال هنا 
يف   يظهر منه أنه انقض هذا القول الذي ذهب إليه  أنَّ له كالًما   غري   !يقول: أبهنا حتمل على املعىن اللغوي

 وجود القرينة، ومل حيمل هذه األمساء على املعىن اللغوي؛ حيث إنه اختار اإلمجال عند عدم  أصل املسألة
 .( 4)  ))وهو مشكٌل على أصله هنا((

))فإن قيل: فما تقولون لو ثبتت أمساء شرعية وإن كانت ألفاظًا   :قال الباقالين يف بيان رأيه ودليله
اللسان، مث ورد الشرع بذكرها، هل لغوية، لكنها منقولة يف الشرع إىل أحكام غري اليت وضعت هلا يف حكم  

 اللغة أو موجب الشرع؟ جيب َحلها على موجب كان 

كان جيب الوقف يف ذلك؛ ألنه جيوز أن يراد هبا ما هي له يف اللغة، وجيوز أن يراد هبا ما هي له   قيل:
 وقتني، فإن كان يف الشرع، وجيوز أن يراد هبا األمران إن كاان مثلني ميكن أن يقعا مًعا يف وقت واحد، أو يف 
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 :ا على الرتتيب، وجيب لتجويز ذلك أمجع دمهيصحَّ أن يريدمها مجيًعا مًعا، وإن كاان ضدين صحَّ أن ير   الفنيخ  
 .( 1)  إىل أن يدلَّ دليل على املراد به((  ؛الوقف

 املعنني؛ لرتدد اللفظ بني  املسألة حىت يرد دليل على التعيني: هو التوّقف يف  دليل هذا القولوخالصة  
 . ( 2) اللغوي والشرعي

 : بثالثة أجوبة وأجيب عنه  

؛ وهذا يناقض مذهبه يف جحد األمساء األبياري قائالً: ))فقال القاضي: جمملٌ أورده    اجلواب األول:
الشرعيَّة، اللهم إال أن يكون له قول آخر إبثباهتا، وإال فاإلمجال مع احتاد جهة الداللة حمال، أو يكون هذا 
التسمية بني  له احلكم عليهم أهنم يسوون بني  أين  يثبتها، وهذا ضعيف؛ وإال فمن  تفريًعا على قول من 

 . ( 3) املسميني!!((  

 فقد  الشرعي،إن الرتدد بني املعنيني إن أرادوا به مطلق الرتدد، مع رجحان إرادة املعىن    :الثايناجلواب  
 من السواء على بينهما الرتدد به أرادوا  وإن  املعنيني، أحد  يف  الظهور مع  اإلمجال منه يلزم ال لكن هلم، يسلم

 . ( 4) االستداللتقدم ذكره يف    ملا   ممنوع  فهو  رجحان،   غري

 .( 5) يمر ُد عليه ما وردم على القول اخلامس :  اجلواب الثالث

دلت قرينة  أن األصل هو َحل االسم الوارد يف خطاب الشارع على املعىن الشرعي إال إذا  :  والراجح ـ وهللا أعلم ـ
وشهرة املعىن على غري ذلك؛ ألن اخلطاب الشرعي إمنا جاء ليبنّي األحكام الشرعّية، وهو املصدر الوحيد لبياهنا،  

الشرعي هنا بقوة العرف إذا اشتهر، والعرف املشهور مقدم على الوضع اللغوي، وهذه الشهرة ـ أيًضا ـ حتول دون  
وال تقوى األدلة على التفريق بني  مل على معنيني هو يف أحدمها أشهر!  القول حبمل اللفظ على املعنيني؛ إذ كيف حي

األوامر والنواهي، فالتفريق حيتاج إىل أدلة أكثر قوة، ومل توجد، وأما كوهنا جمملة، فال يصح؛ ألنه هذا يعطل االستفادة  
 من اخلطاب، وهو اإلفهام والبيان، وهللا أعلم. من كثري من األمساء، ويلغي املقصد

 

 . 501/ 1، وشرح خمتصر الروضة 169/ 2، وراجع: البحر احمليط 371/ 1انظر: التقريب واإلرشاد الصغري   ( 1) 
 . 501/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة   ( 2) 
 . 169/ 2، وراجع: البحر احمليط 520/ 1انظر: التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه لألبياري   ( 3) 
 . 502/ 1شرح خمتصر الروضة انظر:    ( 4) 
 ( من هذا البحث.   52راجع: الصفحة )    ( 5) 
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 : أثر املسألة يف التفريع الفقهي. املطلب الثاين
 أمثلة على ذلك:   ثالثةللخالف يف هذه املسألة أثر يف الفروع الفقهية، وإليك  

ب    أمحمدُُكم    ُدع يم   إ ذما):  السالمالصالة و   عليه   قوله   :املثال األول  ومإ ن    ،فـمل ُيصملّ    ،صمائ ًما  كمانم   فمإ ن    ، فـمل ُيج 
 .( 1)  ( فـمل يمط عمم    ،ُمف ط رًا كمانم 

 ابلصالة،   ليتشاغل:  أي   ؛ الشرعية  الصالة  على  هاهنا   (الصالة)  فمن يرى القول ابحلقيقة الشرعية َحل اسم
 وليس  عجب،   أو   رايء   جهة   من   فيه  ما   وفيه  ،خطاابً   ذلك   تعريفهم  إىل   حيتاج   لئال   صائم،  أنه  على  هلم  اتنبيهً 

 أيسرها   والتزام  املفاسد،  تقليل  دأبه   والشارع  ابلقول،   ابلتصريح   منه   كاحلاصل   ابلصالة  ابلتنبيه  ذلك   من   احلاصل
 أي :  هـ[743]الطيظ احلسني    قال، فيكون املعىن هنا كما  ( 2) سبيالً   اجلميع  دفع   إىل   جيد  مل   إذا  أعظمها   بدفع 

 .( 4) املنزل واحلاضرين بركتهاوبذلك حيصل له فضل الصالة وحيصل ألهل  ،  ( 3) البيت  انحية   يف يصلي ركعتني  

 معناه اللغوي؛ وهو الدعاء؛   على   ومن يرى القول أبن االسم ابٍق على معناه اللغوي َحل اسم )الصالة( 
 .( 5) إذ مل أيكل من طعامهم  ابملغفرة والربكة   ليكتف ابلدعاء هلم: أي

 دليل   يوجد   مل   ما  الشرعي،  املعىن   على  َحله  من   قدمناه   ما  ذلك  يف  واألوىل : ))هـ[716]ت قال الطويف
  ((  ( 6)   (فـمل يمد عُ   صمائ ًما   كمانم   ومإ ن  ):  األول  احلديث   يف   األلفاظ   بعض   يف   يروى  كما   اللغوي،  املعىن   إىل   يصرفه

 (7 ). 

 

ــلم   ( 1)  (،  4131دعوة، ) يف كتاب النكاح، ابب األمر إبجابة الداعي إىل  من حديث أيب هريرة رضـــي هللا عنه،  رواه مسـ
9 /244 . 
 . 502/ 1شرح خمتصر الروضة انظر:    ( 2) 
 . 8/ 3راجع: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   ( 3) 
 . 156/ 9راجع: فتح الباري   ( 4) 
، وأورد النووي القولني، ونســــب 8/ 3، ومرقاة املفاتيح شــــرح مشــــكاة املصــــابيح  502/ 1شــــرح خمتصــــر الروضــــة انظر:    ( 5) 

 . 156/ 9، وفتح الباري 196/ 10، واملغين البن قدامة 243/ 9ح صحيح مسلم األول إىل اجلمهور، راجع: شر 
رواه أبو داود يف ســـــــــــــننه من حديث عبدهللا بن عمر رضـــــــــــــي هللا عنهما، يف كتاب األطعمة، ابب ما جاء يف إجابة    ( 6) 

 . 435/ 2، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود،  340/ 3(،  3737الدعوة، ) 
 . 502/ 1الروضة شرح خمتصر  انظر:    ( 7) 
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هنا والذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ مع كون أن األصل هو َحل اللفظ على املعىن الشرعي، إال أن الدليل  
حيث جاء يف فيجمع بينمها؛  على املعنيني، وهو الصالة الشرعية والدعاء؛    دلَّ على أن اللفظ ميكن َحله 

يم   أمنمسٍ   حديث  رٍ   فمأمتـمت هُ   ،( 1) ُسلمي مٍ   أُمّ    عملمى  ومسملَّمم   عملمي ه    اّللَُّ   صملَّى   النَّظ     دمخملم : ))عمن هُ   اّللَُّ   رمض   :قمالم   ،وممسم نٍ   ب تمم 
قمائ ه    يف    مسم نمُكم    أمع يُدوا يمةٍ   إ ىلم   قمامم   مُثَّ   ،صمائ مٌ   إ يّن  و عمائ ه؛    يف    وممتم رمُكم  ،  س  ُتوبمة    غمري م   فمصملَّى  ال بـمي ت    م ن    انمح   فمدمعما  ،ال ممك 

ُمّ   ل    ُسلمي مٍ   أل   .( 2)  ((بـمي ت هما  ومأمه 

فاحلديث دلَّ على أن الصائم إذا ُدع ي إىل طعام، فله أن يصلي الصالة املعهودة شرًعا، ويدعو ألهل 
 ، وهللا أعلم. أيًضا  الطعام 

 .( 3)  (ارُ النَّ   تِ سَّ مَ  امَّ   وائُ ضَّ وَ تَـ ):  السالمالصالة و   عليه  قوله   املثال الثاين:

: اللغوي  الوضوء  على  وبعضهم  النية،  مع   األربعة  األعضاء  غسل  وهو:  الشرعي  الوضوء  على  بعضهم  َحله
 . ( 4) اليدين  غسل  وهو

: ))ويف احلديث: )توضؤوا مما غرّيت النار(؛ أراد به: غسل األيدي واألفواه [هـ 711]ت قال ابن منظور
 .( 6)  ، وقيل: أراد به وضوء الصالة، وذهب إليه قوم من الفقهاء(( ( 5) من الز مهُمة 

 

  أو   الغميصـــــــــــــــاء : هلا   يقـال ، و اخلزرجـية   األنصـــــــــــــــارية   النجـارية  حرام  بن  زيد   بن  خالد  بن   ملحـان   بـنت   ســـــــــــــــليم  أم :  هي   ( 1) 
،  ، وهي والدة أنس خادم رسـول هللا عنها  هللا   رضـي   سـليم  أبم   اشـتهرت   لكنها   ُرمميلُة،  : وقيل   ، : سـهلة وامسها   الرميصـاء،

 أفاضل النساء، توفيت يف خالفة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه. شهدت حنيًنا وُأحًدا، من  
 . 304/ 3، وسري أعالم النبالء 312/ 8راجع: طبقات ابن سعد 

 . 268/ 4(،  1982رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصوم، ابب من زار قوًما فلم يفطر عندهم، )   ( 2) 
 . 45/ 4(، 352رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، يف كتاب الطهارة، ابب الوضوء مما مّست النار، )   ( 3) 
ونســــب األول إىل عمر بن عبدالعزيز،    ، وأورد النووي هذين املعنيني للوضــــوء،1/502راجع: شــــرح خمتصــــر الروضــــة   ( 4) 

واحلســــن البصــــري، والزهري، وأيب قالبة، وأيب جملز، وأما املعىن الثاين فقد نســــبه إىل مجاهري العلماء من الســــلف واخللف،  
واخللفاء األربعة، واألئمة األربعة، مث قال: ))إن هذا اخلالف الذي حكيناه كان يف الصــــــــــدر األول، مث أمجع العلماء بعد  

، وقال ابن قدامة ـ  45/ 4راجع: شـــرح صـــحيح مســـلم   ذلك على أنه ال جيب الوضـــوء أبكل ما مســـته النار، وهللا أعلم((،
 . 255/ 1ملا أورد القولني بوجوب الوضوء الشرعي وعدم الوضوء ـ : ))وال نعلم اليوم فيه خالًفا((، انظر: املغين 

 . 103/ 6ن العرب، )زهم(،  الز ُهومة ابلضم: ))الريح املنتنة((، انظر: لسا    ( 5) 
 . 322/ 15،  322/ 15انظر: لسان العرب، )وّضأ(،    ( 6) 
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 مُثَّ أنه قال: )   ( 1) بن ذؤيب  ِعْكَراشحديث  ما جاء يف  ويؤيد محل اللفظ هنا على الوضوء الشرعي  
 ومجمالمت    ، يمدميَّ   بمني     م ن    آُكلُ   فمجمعمل تُ   :قمالم   ـ،   شمكَّ   اّللَّ    ُعبـمي دُ   الر طمب    أمل ومان    م ن    أمو    ـ  الر طمب    أمل ومانُ   ف يه    ب طمبمقٍ   أُت ينما
رماشُ  ايم  : ومقمالم  ، الطَّبمق   يف   ومسملَّمم  عملمي ه   اّللَُّ  صملَّى  اّللَّ   رمُسول    يمدُ  ئ تم  حمي ثُ  م ن   ُكل    ،ع ك  دٍ  لمو نٍ  غمري ُ  فمإ نَّهُ  ؛ ش   ، وماح 
ي ه    ومسملَّمم   عملمي ه    اّللَُّ   صملَّى  اّللَّ    رمُسولُ   فـمغمسملم   مب ماءٍ   أُت ينما  مُثَّ  همهُ   كمفَّي ه    ب بـململ    ومممسمحم   ، يمدم  ايم   : ومقمالم   ، ومرمأ سمهُ   ومذ رماعمي ه    ومج 

رماشُ  ا  ،ع ك   . ( 2)  (النَّارُ   غمريَّمت    مم َّا   ال ُوُضوءُ   همذم

تعاىل:   قوله  الثالث:  (  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)املثال 

 : النساء[. 22]

، وهو ، أو املعىن اللغويوهو عقد الزواج  فقد اختلفوا يف لفظ: )النكاح(، هل حيمل على املعىن الشرعي
 ؟( 3) الوطء

على الشرعي؛ وهو العقد؛ ألن النكاح حقيقة شرعّية، إىل أنه  ـ  واملالكية  ـ كالشافعية  فذهب بعض العلماء 
ولفظ الشارع حيمل على املعىن الشرعي، ولذا فإنه لو زىن األب ابمرأة فإن ذلك ال يوجب حرمة املصاهرة 

 .( 4) عندهم

الوطء، النكاح هنا حممول على املعنيني: العقد و إىل أن  ( 5) ـ  واحلنابلةوذهب آخرون ـ كجمهور احلنفية  
 .( 6) ولذا فإن من زىن هبا األب فهي موطوءة له، فال حيل البنه نكاحها

 

رماش بن ذؤيب بن حرقوس التميمي، أبو الصـــــــهباء، روى حديثني عن النظ    ( 1)  ، ُروي أنه شـــــــهد اجلمل مع هو: ع ك 
 عائشة رضي هللا عنها، ومل أقف على سنة وفاته، رضي هللا عنه. 

 . 230/ 7(،  5662، واإلصابة يف متييز الصحابة) 131/ 3راجع: هتذيب التهذيب  
، وقال هذا 249/ 4(،  1848رواه الرتمذي يف جامعه، يف كتاب األطعمة، ابب ما جاء يف التســـــــــــمية يف الطعام، )   ( 2) 

حديث غريب ال نعرفه إال من حديث العالء بن الفضــــــــل، وقد تفّرد العالء هبذا احلديث، و ال تعرف لعكراش عن النظ  
   250/ 4 هذا احلديث(( إال . 

 . 136/ 1، وشرح اللمع 321، واملصباح املنري، )نكح(: 279/ 14راجع: لسان العرب، )نكح(،    ( 3) 

،  2/29، واملســــتصــــفى 34/ 2وهذا ما حكاه أصــــحاب مالك عنه، ونقل عنه مثل قول احلنفية، راجع: بداية اجملتهد    ( 4) 
 . 113/ 7وروضة الطالبني 

 . 526/ 9، واملغىن البن قدامة 211/ 3تح القدير البن اهلمام ، وف 260/ 2راجع: بدائع الصنائع   ( 5) 
 . 441/ 1، وفتح القدير للشوكاين 551،  548/ 6راجع: تفسري الطربي   ( 6) 
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 . ( 1)  هـ[: ))اسم النكاح يقع على العقد والوطء، فتحرم بكل واحد منهما((587قال الكاساين]ت 

: ))وسبب اخلالف: االشرتاك يف اسم النكاح؛ أعين: يف داللته على املعىن هـ[595]ت قال ابن رشد 
تعاىل:   قوله  يف  اللغوية  الداللة  راعى  فمن  واللغوي،  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )الشرعي 

  : النساء[ قال: حيّرم الزان، ومن راعى الداللة الشرعّية، قال: ال حيّرم الزان(( 22] (  ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 (2 ). 

وهللا أعلم ـ َحل اللفظ على املعىن الشرعي؛ وهو العقد، ألن السياق يف بيان احلكم والذي يظهر يل هنا ـ  
الشرعي، وليس لبيان املعىن اللغوي، ومعىن الوطء هنا جمازي، وحيتاج األخذ به إىل دليل، وهذا ما اختاره ابن 

قد عليها...وحيتاج إىل هـ[ فقال: ))اعلم أن امرأة األب واألجداد حترم مبجرد الع681اهلمام من احلنفية]ت 
 .( 3)  دليل يوجب اعتبارها يف اجملازي((

، وحماٌل أن يكون هـ[: ))أصل النكاح للعقد، مث استعري للجماع502ويؤيده كالُم الراغب األصفهاين]ت
رمه كاستقباح تعاطيه،  يف األصل للجماع مث استعري للعقد؛ ألن أمساء اجلماع كلها كناايت؛ الستقباحهم ذ ك 

ًشا اسم ما يستفظعونه ملا يستحسنونهوحمالٌ  د ُفح   .( 4)  (( أن يستعري من ال يـمق ص 

وهذه الفروع الفقهية هلا ما مياثلها، واملقام مقام متثيل فحسب؛ للداللة على أمهية املسألة، وأثرها احلقيقي 
 أمجعني. يف التفريع الفقهي، وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه  

 

 

  

 

 .  211/ 3، وراجع: فتح القدير البن اهلمام 260/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 1) 
 . 34/ 2انظر: بداية اجملتهد   ( 2) 
 .  211/ 3، وفتح القدير البن اهلمام 260/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 3) 
 . 505انظر: املفردات يف غريب القرآن، )نكح(:   ( 4) 
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 اخلامتة 
بعد هذه اجلولة العلمية يف هذه املسألة األصولية، ميكنين أن أوجز أبرز نتائج البحث يف النقاط 

 اآلتية:

أن االسم يف االصطالح: ما دّل على معىن يف نفسه غري مقرتن أبحد األزمنة الثالثة، وهو إما اسم   -1
عني يقوم بذاته، كزيٍد، وإما اسم معىن ال يقوم بذاته سواء كان معناه وجوداًي؛ كالع ل م، أو عدميًّا؛ 

 ا. عن غريه  اهبلتتمّيز  كاجلهل، ويتضح أن التسمية وضعت للمسميات  
ما سّنه هللا تعاىل من األحكام: يف العبادات، واملعامالت، ت الشريعة يف االصطالح أريد هبا:  إذا أطلق  -2

 والعقوابت، واألحوال الشخصية؛ لالمتثال أو االجتناب مطلًقا.
 ))كل اسم وقع عليه االصطالح على ما وضع له حني التخاطب((. :  ويقصد ابحلقيقة -3
(، و)الشرعية( تتنوّع إىل: )دينية، وعملّية(، )لغوية، وعرفية، وشرعيةتنقسم احلقيقة ثالثة أقسام:   -4

 و)العملّية( هي موضع البحث، وقد بّينت املراد من هذه األقسام، ومثّلت هلا. 
أنَّ مصطلح الداللة مبفهومها األصويل العام يتضمن داللة اللفظ وغريه، سواء أكان فعالً، أو إشارة،  -5

ذلك كله ميكن أن يفهم منه شيء آخر، أما املراد من الداللة يف هذا   أو كتابة، أو سكواًت؛ ألن 
 الداللة اللفظية؛ الرتباطها ابألمساء، واألمساء ملفوظة.   : البحث هي

فيما العملية  أن َحمملمةم الشرع غلب استعماهلم لأللفاظ الشرعية  حررت حمل النزاع يف املسألة، فبّينت:   -6
ينقل الشارع اللفظ من معناه اللغوي إىل املعىن الشرعي؛ وهذا   شرع هللا من أحكام، وأنه ميكن أن

العبارات  األلفاظ هلذه  الشرع هلذه  هو يف وضع صاحب  إمنا  النزاع  وأن حمل  فيه،  معترب  نزاع  ال 
احلقيقة  عليها  يطلق  أخرى  حقيقة  إىل  وضعية  عن كوهنا  خرجت  قد  تكون  حبيث  املخصوصة، 

تها اللغوية وأضيف إليها ما يناسب املطلوب الشرعي؟ فوقوع  الشرعية، أو أهنا ما زالت على حقيق
احلقيقة الشرعية يف لفظ الشارع هو حمل االختالف يف املسألة، وهذا يشمل أقساًما أربعة: أن يكون 
اللفظ واملعىن معلومني ألهل اللغة، لكنهم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن، وأن يكوان غري معلومني 

 لفظ معلوًما هلم، واملعىن غري معلوم هلم، وعكسه.هلم؛ وأن يكون ال
أن الشارع نقل هذه األلفاظ   القول األول:على ثالثة أقوال:    نقل هذه األمساءاختلف األصوليون يف   -7

)الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج( وحنوها من مسمياهتا ومعانيها اللغوية إىل معاٍن ُأخر، بينها وبني 
عها اللغويـ  مناسبة معتربة، فهي جمازات لُغويّة اشتهرت مبعناها الشرعي، تلك املسمياتـ  حبسب وض

أن األمساء نُقلت من معانيها اللغوية إىل معاٍن شرعيٍة نقاًل كلًيا،   والقول الثاين:ال موضوعات مبتدأة،  



 

 
 

ــــــــــــــ          64 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه مل ينقل شيء من   القول الثالث:و فاألمساء الشرعية عندهم ليست حقائق لغوية وال جمازات عنها،  
اللغوية، لكنَّ الشرع  اللغوية إىل الشرع، وال أجرى الشارع سائر األمساء إال على معانيها  األمساء 

أوردهتا يف حملها، إليها أفعاالً واشرتط هلا شروطًا، وقد استدل أصحاب هذه األقوال أبدلة  أضاف  
 وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة. 

أن الشارع نقل   الذي ظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن الراجح يف املسألة هو القول األول، وهو -8
اللغوية إىل معاٍن  هذه األلفاظ )الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج( وحنوها من مسمياهتا ومعانيها 

املسمياتـ  حبسب وضعها اللغويـ  مناسبة معتربة، فهي جمازات لُغويّة اشتهرت  أُخر، بينها وبني تلك  
مبعناها الشرعي، ال موضوعات مبتدأة، وهذه املعاين الشرعّية ـ وإن كانت يف أصلها جمازات ـ إال أهنا 
الشريعة، حىت  وأهل  الشرع  لسان  على  لشهرهتا  وذلك  اجملاز؛  هبا  يصح  قرائن  إىل  تعد حباجة  مل 

تردٍد يف معناها أصبح الذهن عند إطالقها، من دون  تتبادر إىل  العرفية؛ ألهنا  أشبه ابحلقائق  ت 
 بّينت سبب الرتجيح وأدلته. ون النادر، مث  الشرعي يف الغالب، وإمنا احلكم للغالب د

داللة االسم على املعىن املقصود منه حالة تردده   يف األصول يتمّثل يف:  اأثرً ذه املسألة  هلأن   -9
 حمل النزاع فيها؛ إذ األلفاظ إن  ملعنيني: اللغوي، والشرعي، وهي مسألة خالفية، بدأهتا بتحريربني ا

صدرت من أهل الشريعة، فإهنا حتمل على املعىن الشرعي بال خالف؛ وإن صدرت على لسان 
وع الشرعي، الشارع، فإما أن تـُع لمم بنص أو قرينة أن املراد هبا املوضوع اللغوي، أو أن املراد هبا املوض

فأي  معىن دّلت عليه القرائن َحلناها عليه؛ وإما أال يُعلمم شيء من ذلك، فهو حال اإلطالق، وهو 
فيها ستة: أهنا حتمل على  الشرعي حُتمل؟ واألقوال  أو  اللغوي  املعنيني  النزاع هنا: على أيّ   حمل 

والشرعي مًعا، أو التفريق بني األوامر احلقيقة الشرعية، أو على املعىن اللغوي، أو على املعنيني اللغوي  
فهو   الشرعي، وما ورد يف النهي والرتكفيحمل على املعىن    فما ورد يف اإلثبات واألمر والنواهي؛  

ورد فيحمل على الشرعي، وما    واهي؛ فما ورد يف اإلثبات واألمر جممل، أو التفريق بني األوامر والن
أهنا جمملة، وقد أوردت أدلتها وما ورد عليها من اعرتاضات فهو على اللغوي، أو  يف النهي والرتك  

وأجوبة، وظهر يل أن الراجح ـ وهللا أعلم ـ : أن األصل هو َحل االسم الوارد يف خطاب الشارع 
 على املعىن الشرعي إال إذا دلت قرينة على غري ذلك، مث بينت سبب الرتجيح. 

 مسائل على سبيل املثال ال احلصر. وهلذه املسألة أثر يف الفروع، ذكرت منه ثالثة   -10
إىل احلق يف حترير هذه املسألة، والوصول فيها إىل نتيجة علمية   ُوفقتُ وهللا أسأل أن أكون قد  

 ترضيه، وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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 التوصيات 
 من التوصيات:   ميكنين أن أخرج من هذا البحث بعددٍ 

ساتذة اجلامعات واملعنيون بتدريس األصول والفقه بتدريب الطلبة على استنباط  أن يُعىن أ -1
الدالالت الشرعية من ألفاظ النصوص، والتخفيف من تلقي املعلومة دون البحث عنها، 

 فهذا يثري لديهم القدرة على االستنباط والتأمل والنظر.
املستعملة على ألسنة الناس، تنهض املؤسسات القضائية على عمل معجم لأللفاظ  أن   -2

واليت هلا عالقة ابحلكم الشرعي، مع بيان كل لفظ وداللته الشرعية، وما يرتتب عليه؛ ليأخذ 
 الناس حذرهم من التالعب هبا، أو استخدامها يف غري حملها، وحتمل مسؤولية التلفظ هبا 

 .شرًعا
 الفقهية.إقامة مؤمتر علمي يُعىن مبوضوع احلقائق، وآاثرها األصولية و  -3
فتح مشروع علمي يتقصى فيها الباحثون األمساء الشرعية، يف األبواب الفقهية، وعالقتها  -4

 ابملعىن اللغوي، وتقوميها من حيث وجود الصلة، أو عدمها، أو قوهتا وضعفها. 
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 ثبت املصادر 

 القرآن الكرمي.   -1

البيضاوي   اج هباإل-2 للقاضي  األصول  علم  إىل  األصول  منهاج  على  املنهاج  شرح   يف 
)ت:685)ت: السبكي  الكايف  عبد  بن  علي  أتليف:  وولده 756هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، كتب هوامشه 771اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:
 م. 1995هـ ـ  1416لكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، دار ا

حنبل،   -3 بن  أَحد  اإلمام  مذهب  على  الفقه  أصول  يف  الناظر  روضة  بشرح  البصائر  ذوي  إحتاف 
هـ(، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 1435أتليف:د/عبدالكرمي بن علي بن حممد النملة)ت 

 م. 1996ه ـ 1417

هـ(، حتقيق ودراسة، د/عبد 474يف أحكام األصول، أليب سليمان بن خلف الباجي، )ت:حكام الفصول  إ-4
 م. 1989هـ ، 1409هللا حممد اجلبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

، لسيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي اآلمدي، كتب هوامشه: إبراهيم  حكام يف أصول األحكاماأل  -5
 م. 1985هـ ـ 1405لكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، العجوز، دار ا

أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك، جلامعه الفقري لرَحة ربه أيب بكر بن حسن -6
 الكشناوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ن حجر العسقالين، حتقيق د/عبدهللا بن اإلصابة يف متييز الصحابة، للحافظ أيب الفضل أَحد بن علي ب-7
عبداحملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز البحود والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، الطبعة األوىل، 

 م. 2008هــ ـ 1429

ضبط وتعليق ، أليب احلسن علي بن حممد البزدوي،  أصول البزدوي املطبوع مع كشف األسرار للبخاري-8
 م . 1991هـ ـ 1411وختريج: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 

السرخسيأ-9 السرخسي، )ت  صول  أيب سهل  بن  أَحد  بن  بكر حممد  الوفا 490، أليب  أبو  هـ(، حتقيق 
النعمانية حبيدر آابد الدكن ابهلند، مطابع دار الكتاب العريب، األفغاين، عنيت بنشره جلنة إحياء املعارف  

 هـ، مكتبة ابن تيمية. 1372
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، أتليف: مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي، حققه وعّلق عليه وقّدم له: الدكتور/فهد صول الفقهأ-10
 م. 1999هـ ـ  1420بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 

هـ ( ، 587، ) ت  احلنفي، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  يف ترتيب الشرائع   نائع بدائع الص-11
 م . 1986هـ ،  1406دار الكتب العليمة ، بريوت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ،  

هـ(، قام 794هـ ـ  745يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي، )  البحر احمليط-12
هـ، 1413بتحريره عبد القادر عبد هللا العاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، الطبعة الثانية،  

 م. 1992

(، دار املعرفة ، بريونـ  لبنان، الطبعة   هـ 595ـ  520بن رشد القرطظ، )  ، حملمد  وهناية املقتصد   بداية اجملتهد -13
 .م 1988هـ ،  1409التاسعة، 

اجلويين،   الربهان   -14 هللا  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أيب  احلرمني  إلمام  الفقه:  أصول   يف 
هـ (، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم حمود الديب، دار الوفاء، الطبعة 478ـ  419)  

 م. 1992هـ ـ  1412الثالثة للكتاب، واألوىل للناشر،  

هـ(، 476يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي، )  التبصرة-15
م، عن الطبعة 1983هـ ـ  1403سن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير  شرحه وحققه الدكتور: حممد ح

 م. 1980األوىل، 

التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، للعالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن سلمان املرداوي احلنبلي،  -16
األوىل885)ت الطبعة  الرايض،  الرشد،  مكتبة  اجلربين،  عبدهللا  بن  د/عبدالرَحن  وحتقيق  دراسة  ، ه(، 

 م. 2000هـ ـ 1421

، اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية البن اهلمام اإلسكندري، دار الكتب التحرير مع تيسري التحرير  -17
العلمية، بريوت، لبنان. 

ه(، دراسة 618التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه، لإلمام علي بن إمساعيل األبياري ) -18
بن عبدالرَحن بّسام اجلزائري.   وحتقيق د.علي

هـ(، حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم 816هـ ـ 740التعريفات، لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين، ) -19
 م. 11992هـ ـ  1413األبياري، دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية،  



 

 
 

ــــــــــــــ          68 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  األمساُء الشرعّيةُ العملّيةُ حقيقُتها وداللُتها وأثُرها يف اأُلُصوِل َوالُفُروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هـ(، مكتبة املنار، الطبعة 774القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، )ت  تفسري    -20
م. 19990هـ،  1410األوىل، 

هـ(، قدم له وحققه وعلَّق 403التقريب واإلرشاد الصغري، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين، )ت-21
هـ. 1993هـ ـ 1413عليه د/عبداحلميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

(، يف  هـ861هـ(، على حترير الكمال بن اهلمام )ت:879شرح ابن أمري احلاج )ت    التقرير والتحبري-22
هـ  1403علم األصول اجلامع الصطالحي احلنفية والشافعية، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  

 هـ.  1983ـ 

هـ( دراسة   510ـ    432التمهيد يف أصول الفقه، حملفوظ بن أَحد أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، )   -23
بو عمشة، مركز البحث العلمي وحتقيق الدكتور: حممد بن علي بن إبراهيم، والدكتور: مفيد حممد أ
 م. 1985هـ ـ 1406وإحياء الرتاد اإلسالمي جبامعة أم القرى، دار املدين، الطبعة األوىل، 

هتذيب التهذيب، للحافظ أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالين، ابعتناء إبراهيم الزيبق، وعادل -24
 م. 1996هـ ـ 1416، مرشد، مكتب حتقيق الرتاد يف مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

، اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية البن اهلمام اإلسكندري، دار الكتب العلمية، تيسري التحرير-25
بريوت، لبنان. 

هـ(، دار   310جامع البيان يف أتويل القرآن املعروف بتفسري الطربي، أليب جعفر حممد بن جرير، )ت  -26
 م. 1992هـ ،  1412ألوىل،  الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة ا

سورة،  -27 بن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  وهو  الرتمذي،  سنن  وهو  الصحيح   اجلامع 
 هـ(، بتحقيق وشرح: أَحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان. 279هـ ـ 209)

بعلبكي، دار العلم للماليني، مجهرة اللغة، أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد، حققه وقدَّم له: د.رمزي منري  -28
 م. 1987الطبعة األوىل، 

، حملمد بن عمر بن سامل ابزمول، دار اهلجرة للنشر احلقيقة الشرعية يف تفسري القرآن العظيم والسّنة النبوية-29
 م. 1995هـ ـ  1415الطبعة األوىل،    الثقبة ـ والرايض، اململكة العربية السعودية،  والتوزيع،

احلسني أَحد بن فارس الرازي، حتقيق: د/عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، الطبعة األوىل، حلية الفقهاء، أليب  -30
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 م. 1983هـ ـ 1403

وعمدة املفتني: لإلمام النووي، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية،   روضة الطالبني-31
 م. 1985هـ ـ 1405

يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أَحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد هللا بن أَحد بن حممد  روضة الناظر -32
هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكرمي بن علي بن حممد 620ـ  541بن قدامة املقدسي) 

 م. 1993هـ ـ 1413النملة، مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل، 

هـ(، عين بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه: 385هــ   306عمر الدار قطين، )سنن الدار قطين، لعلي بن  -33
 السيد عبدهللا هاشم مياين املدين، دار احملاسن للطباعة ابلقاهرة. 

، مع زوائد البوصريي،  هـ(275ـ ـ  ه207سنن احلافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه )-34
وأبوابه وأحاديثه وعّلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،  حقق نصوصه ورقم كتبه  

 بريوت ـ لبنان.

هـ(، حتقيق حممد  275ـ  202سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، ) -35
 حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية. 

ي، املطبوع مع شرح جالل الدين السيوطي، سنن النسائي، أليب عبدالرَحن أَحد بن شعيب النسائ-36
وحاشية السندي، اعتىن به ورقمه ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية  

   م.1994هـ ـ  1414يف حلب، الطبعة الثالثة املفهرسة، بريوت، 

ا -37 الرسالة،  الذهظ، مؤسسة  بن أَحد  الدين حممد  لإلمام مشس  النبالء،  أعالم  الثامنة،  سري  لطبعة 
 م.1992هــ ـ  1412شعيب األرنؤوط،  هثيأشرف على حتقيق الكتاب وخرّج أحاد

يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أبو العباس أَحد بن إدريس القرايف،   شرح تنقيح الفصول -38
 حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة. 

ل م  م  يح صح  شر ح-39 ل م، للقاضي: عياض  ائ د  بفو   ع ل م  امل   إ كممالُ   سممَّى امل  س   عمرون   بن   عياض  بن  موسى   بن   ُمس 
 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الوفاء  إ مس ماع يل، دار   حي يم   ، حتقيق: (هـ544:  املتوىف)  الفضل  أبو  السبيت،   اليحصظ

 . م1998 - هـ1419  األوىل، :  مصر، الطبعة
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اإلمام مسلم، نسخة مقابلة على نسختني موافق للمعجم املفهرس أللفاظ احلديث، شرح النووي لصحيح  -40
 م. 2003هـ ـ  1424إبشراف: حسن عبَّاس، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  

مد ، املسمى مبختصر التحرير، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، حمل شرح الكوكب املنري   -41
هـ(، حتقيق الدكتور: 972بن أَحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، )ت  

حممد الزحيلي، والدكتور: نزيه َحاد، مركز البحود وإحياء الرتاد اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبعة 
 هـ. 1413الثانية،  

حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد اجمليد تركي، ،  هـ[476]ت ، أليب إسحاق إبراهيم الشريازيشرح اللمع   -42
 م. 1988هـ ـ  1408دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  

هـ[، حتقيق الدكتور: 716، لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف]تشرح خمتصر الروضة-43
 م. 1990هـ ـ 1410عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

صحيح اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، املطبوع مع فتح الباري البن حجر العسقالين، قام -44
على حتقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز، حمب الدين اخلطيب، حممد 

 هـ. 1400قاهرة، الطبعة الثانية، فؤاد عبد الباقي، قصي حمب الدين اخلطيب، دار مطبعة السلفية ابل 

الناشر   الدين  انصر  داود، حممد  أيب  سنن  صحيح-45 سنة  مكتبة:  األلباين،   - هـ 1419:  النشر  املعارف، 
 م، الطبعة األوىل. 1998

احلديث، -46 أللفاظ  املفهرس  للمعجم  موافق  نسختني  على  مقابلة  نسخة  النووي،  بشرح  مسلم  صحيح 
 م. 2003هـ ـ  1424الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  إبشراف: حسن عبَّاس، دار عامل  

الطبقات الكربى، حملمد بن سعد بن منيع البصري، املعروف اببن سعد، دراسة وحتقيق حممد عبدالقادر -47
 م. 1990هـ ـ  1410عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  

هـ(، حققه 458ـ    380مد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، )يف أصول الفقه، أليب يعلى حم  العدة -48
 م. 1990هـ ـ 1410وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أَحد بن علي سري املباركي، الطبعة الثانية، 

عون املعبود شرح سنن أيب داود، للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم أابدي، مع شرح احلافظ -49
  م.1999هـ ـ 1410وزية، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، مشس الدين ابن القيم اجل

وترقيمه -50 وإخراجه  حتقيقه  على  قام  البخاري،  صحيح  مع  املطبوع  العسقالين  حجر  البن  الباري  فتح 
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ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز، حمب الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد الباقي، قصي حمب 
 هـ. 1400، لسلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانيةطيب، دار مطبعة االدين اخل

هـ( دار 1250اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بن علي الشوكاين، )ت فتح القدير  -51
 م. 1983هـ ـ  1403الفكر،  

ملعروف اببن اهلمام ، أتليف: اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندري افتح القدير-52
 هـ، دار الفكر، الطبعة الثانية.681احلنفي، املتوىف سنة 

فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للحافظ جالل الدين عبدالرَحن السيوطي، -53
 م، دار احلديث ـ القاهرة. 1031ـ   هـ 952ي  و للمحدد: حممد املدعو بعبدالرؤوف املنا

هـ 1408ة واصطالًحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الثانية،  القاموس الفقهي لغ-54
 م. 1988ـ  

، للدكتور: حممود حامد عثمان، مصر، دار احلديث، الطبعة القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني-55
 م. 1996ه ـ 1416األوىل، 

 ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، دار اجليل، بريوت. القاموس احمليط-56

األدلة    -57 ابن   قواطع  حممد  بن  منصور  املظفر  أيب  اإلمام  أتليف:  الفقه،  أصول   يف 
 ( الشافعي،  السمعاين  اجلبار  ـ  426عبد  أَحد 489هـ  ابن  بن حافظ  الدكتور: عبد هللا  هـ(، حتقيق 

 م . 1998هـ ـ 1419احلكمي، الطبعة األوىل،  

لإلمام عالء الدين عبد العزيز ابن أَحد البخاري،   عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،كشف األسرار      -58
هـ، ضبط وتعليق وختريج: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة 730املتوىف سنة  

 م. 1991هـ ـ 1411، األوىل

النفائس، الرايض، دار إحياء الرتاد 711ـ    630، لإلمام العالمة ابن منظور ) لسان العرب  -59 هـ(، دار 
 م. 1997هـ ـ 1417العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 هـ (، دار الفكر.676شرح املهذب، أليب زكراي حميي الدين بن شرف النووي )ت   اجملموع    -60

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أَحد بن تيمية: مجع وترتيب:عبدالرَحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي -61
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 م. 1991هـ ـ  1412احلنبلي، وساعده ابنه: حممد، دار عامل الكتب ابلرايض،  

هـ (، دراسة 606ـ   544، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، ) يف علم أصول الفقه احملصول-62
 م. 1992هـ ـ 1412وحتقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية، 

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املفاتيح، للعالمة علي بن سلطان بن حممد القاري، دار الفكر للطباعة والنشر -63
 م. 2002هـ ـ 1422زيع، والتو 

الغزايل  املستصفى-64 لإلمام أيب حامد حممد بن حممد  فواتح هـ[505]ت من علم األصول،  ، ومعه كتاب 
، دار الكتب العلمية، بريوت ـ هـ[1225]تالرَحوت، للعالمة عبد العلي حممد نظام الدين األنصاري

 لبنان، الطبعة الثانية.

الدكتور: مسري طه اجملذوب، إعداد: حممد سليم إبراهيم مسارة،  بن حنبل، إشراف  أَحد  مسند اإلمام  -65
، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، على حسن الطويل، مسري حسني غاوي  على انيق البقاعي،

ـ  1413 إصدارها  1993هـ  على  أشرف  اليت  منه،  احملققة  األجزاء  بعض  إىل  رجعت  م، كما 
وأشرف على حتقيقه: الشيخ: شعيب األرنؤوط، الطبعة    الدكتور: عبد هللا ابن عبد احملسن الرتكي،

 م.   2001هـ ـ  1421األوىل، 

يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية، جمد الدين أبو الربكات عبد السالم   املسودة   -66
الدين بن عب هللا اخلضر، شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم ابن عبد السالم، شيخ اإلسالم تقي  

أبو العباس أَحد بن عبد احلليم، مجعها وبّيضها: شهاب الدين أبو العباس أَحد بن حممد بن عبد الغين 
هـ(، حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: حممد حميي الدين 745احلراين الدمشقي )ت  

 عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت. 

ح الكبري، للعالمة: أَحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، املكتبة العصرية، يف غريب الشر   املصباح املنري -67
 م. 1996هـ ـ 1417الطبعة األوىل، 

م(، 1044هـ ـ  436يف أصول الفقه: أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، )ت    املعتمد-68
 م. 1983هـ،  1403لطبعة األوىل،  قدم له وضبطه: خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ا

الفقهاء-69 لغة  و معجم  قلعجي،  رواس  أ.د/ حممد  وضع:  الثانية، :  الطبعة  النفائس،  دار  قنيظ،  د.صادق 
 م. 1988هـ ـ 1408
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معجم مصطلحات أصول الفقه، د.قطب مصطفى سانو، وراجعه وقدَّم له: أ.د/حممد رواس قلعجي، دار -70
 م. 2000هـ ـ 1420لفكر، دمشق سورية، الطبعة األوىل، الفكر املعاصر، بريوت لبنان، ودار ا

هـ 1411، أليب احلسني أَحد بن فارس بن زكراي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،  معجم مقاييس اللغة  -71
 هـ.   1991ـ  

املغين، ملوفق الدين أيب حممد عبد بن أَحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحلي -72
عبد هللا ابن عبد احملسن الرتكي، والدكتور: عبد الفتاح   : هـ(، حتقيق الدكتور620ـ    541)،  احلنبلي

 م. 1986هـ ـ 1406، حممد احللو، هجر للطباعة والنشر ابلقاهرة، الطبعة األوىل

القرآن -73 غريب  يف  األصفهاين  املفردات  ابلراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أليب   ، 
 هـ(، حتقيق وضبط حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان.  502)ت 

الدين أيب عمر عثمان بن عمر  -74 الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، لإلمام مجال  منتهى 
لمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  ه(، دار الكتب الع646هـ ـ  571املعروف اببن احلاجب، )

 م.1985هـ ـ 1405

احلسن -75 بن  حممد  لإلمام  للبيضاوي،  األصول  علم  يف  الوصول  ملنهاج  البدخشي  شرح  العقول  منهاج 
األوىل،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  السول،  هناية  اإلسنوي  شرح  ومع  البدخشي، 

 م. 1984هـ ـ 1405

األصول-76 الرَحن  يف ش  نفائس  عبد  ابن  إدريس  بن  أَحد  العباس  أيب  الدين  لشهاب  احملصول،  رح 
)ت   ابلقرايف،  املشهور  املصري  عبد  684الصنهاجي  أَحد  عادل  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  هـ(، 

املوجود وعلي حممد معوض، وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة، مكتبة نزار الباز، الطبعة الثانية،  
 م.  1995هـ ، 1416

السول -77 الشافعي،    هناية  اإلسنوي  احلسن  بن  الرحيم  عبد  الدين  جلمال  األصول،  منهاج   يف شرح 
 هـ(، عامل الكتب.  772)ت 

: لصفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي، حتقيق الدكتور: صاحل هناية الوصول يف دراية األصول -78
 بة التجارية مبكة املكرمة. بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سامل السويح، املكت

الفقه-79 أصول  يف  احلنبلي الواضح  البغدادي  عقيل  بن  حممد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  أيب  أتليف:   ، 
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هـ(، حتقيق الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 513)
 الرسالة.م، مؤسسة  1999هـ،  1420واإلرشاد، الطبعة األوىل 

صول؛ أليب الفتح أَحد بن علي بن برهان البغدادي، حتقيق د/عبداحلميد علي أبو زنيد، ألالوصول إىل ا-80
 م. 1983هـ ـ 1403مكتبة املعارف، الرايض،  

 ***************************** 
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الشـامل يف شـرح أصـول الفقه لممام فخر اإلسـالم علي البزدوي، أتليف: قوام الدين أيب حنيفة أمري كاتب   -2
ه(، اجلزء الســـابع، من ابب تقســـيم الســـنة يف حق 758ــــــــــــــ  685بن أمري عمر العميد الفارايب اإلتقاين )

 حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيًقا( )رسالة دكتوراه(.  النب  
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