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 جامعة المدينة العالمية 

األبحاث العلمية غير المنشورةبع وإثبات مشروعية استخدام إقرار بحقوق الط    
محفوظة ©  2012بع حقوق الط    

 أو ل ثالث

 من أسباب اختالف الفقهاء االمشترك اللفظي سببً 
 (في كتاب بداية المجتهد البن رشد الحفيد )دراسة أصولية تطبيقية

 (اهارة نموذجً )باب الط  
 

شكل أك صورة من دكف إذف ال هبوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غّب اؼبنشور يف أم 
 مكتوب من الباحث إالٌ يف اغباالت اآلتية:

 يبكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو..1
وبق عبامعة اؼبدينة العاؼبية دباليزيا اإلفادة من ىذا البحث بشٌب الوسائل كذلك ألغراض .2

 كليس ألغراض ذبارية أك تسويقية.، تعليمية

إذا  العاؼبية دباليزيا استخراج نسخ من ىذا البحث غّب اؼبنشوروبق ؼبكتبة جامعة اؼبدينة .3
 كمراكز البحوث األخرل. ، طلبتها مكتبات اعبامعات

 

 أو ل ثالثالط الب:  أك د ىذا اإلقرار
 

  _____________  ::::_____________ 
 :::::::::::::::::::::اريخالتٌ    وقيع:::::::::: التٌ    
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 :ملخ ص البحث

م إىل األسباب الٌب تؤدٌ  تيو بياف أىمٌ ىذا البحث الذم بْب يدم القارئ وبوم بْب دفٌ  إفٌ 
الٌب الت اللفظية البْب الفقهاء يف الفركع الفقهية، ذلك أٌف ىذه األسباب تكثر يف الدٌ  اػببلؼ

 يف الواقع" مث بياف األثر الفقهي يف اختبلفات الفقهاء بسبب اؼبشَبؾ اللفظي منها "اؼبشَبؾ
هارة من خبلؿ كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد البن رشد اغبفيد. األدلة الواردة يف كتاب الطٌ 

واء كاف مفٌصلةن، س يف نفس الكتاب بسبب اؼبشَبؾ اللفظي فالبحث يورد صبيع مسائل اػببلؼ
مع ما فيو  كىو األقل يف الوركد، الفعلاغبرؼ مث  يف ـكىو األكثر يف الوركد، أ سماال يف االشَباؾ

مع اإلشارة إىل  -إف كيجدت  - وا هبامن ذكر اؼبسألة كمذاىب الفقهاء فيها، كاألدلة الٌب استدلٌ 
، الواقع يف األدلة ب على اػببلؼ بسبب اؼبشَبؾ اللفظيؿبل اػببلؼ كاغبكم الفقهي الذم ترتٌ 

طالب اؼبباحث ك اؼبيف الفصلْب اثنْب بعد الفصل الٌتمهيدم، كموزٌع ضمن كلو يتٌم ذلك  ك 
  سائل،اؼبك 

بياف نسبة مع بياف األثر الفقهي ؽبا، ك  استقراء األلفاظ اؼبشَبكة إىل - أيضنا –جو البحث كيتٌ 
  .تلك األلفاظ باؼبقارنة إىل غّبىا يف كتاب الٌطهارة

اؼبقصود باؼبشَبؾ اللفظي عند أىل اللغة فمن خبلؿ قراءة البحث يتم الٌتعرؼ على: 
أىم أسباب اختبلؼ ، ك اػببلؼ يف اؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب مسائلأىم ، ك كاألصوؿ

األثر الفقهي اؼبَبتب على اػببلؼ بسبب اؼبشَبؾ اللفظي يف كتاب ، ك الفقهاء يف الفركع الفقهية
 .ة األلفاظ اؼبشَبكة يف كتاب الٌطهارة باؼبقارنة إىل غّبىا من أسباب اػببلؼنسب، ك الٌطهارة

ا ىو أكثر أسباب اػببلؼ ذًكرن  اللفظي اؼبشَبؾ أفٌ منها: عديدة كما يتم الوصوؿ إىل نتائج 
يٍشغل نسبة الثٌلث يف ؾبموع أسباب  وأنٌ من أسباب اػببلؼ اؼبذكورة،كما  باؼبقارنة إىل غّبه

الٌب تلتحق باؼبشَبؾ اللفظي يف  جدت بعض األلفاظكما كي اػببلؼ اؼبذكورة يف كتاب الٌطهارة.
  .دكف ضابط الوضع ضابط االحتماؿ كاالستعماؿ
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ABSTRACT: 

 

The main purpose of this research is to disclose and identify the significant 

reasons that lead to disagreement among the Islamic Jurists in respect of the various 

branches of Islamic jurisprudence since these significant reasons are mostly used 

especially when it comes to thevarious topics of semantics of which " joint-verbal 

concept ”is not in exception. The research also discloses the impact of 

doctrinal differences in the joint-verbal concept contained in KITAB ATTAHARA 

(Chapter of Purity) in the book of “BIDAYATUL MUJTAHID WA NIHAYATUL 

MUQTASID” authored by Ibn Rushed Alhafeed. Moreover, the research briefly 

provides all the major issues of disagreement in the chapter of 

ATTAHARA, alongside all the disputed matters as a result of the joint-verbal 

concept in the same book in detail, regardless of whether such concept falls in the 

nouns which is mostly found, verbs or alphabets coupled with the statement of 

doctrinal views of the scholars of the schools of law there in (if any) together with 

the evidences and proofs being used and relied upon. All these are parts of the 

researcher’s effort and attempt to restore the link between the previous Islamic 

fundamental and\or Jurisprudential studies that treated other courses of 

disagreement between the entire Islamic Jurists. 

  

 

  



- 4 - 
 

 :قديركر والت  الش  

 

بلـ على أشرؼ بلة كالسٌ ا لنهتدم لوال أف ىدانا ا، كالصٌ اغبمد  الذم ىدانا ؽبذا كما كنٌ 
 د بن عبد ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله، كبعد: خلق ا ؿبمٌ 

تبارؾ  قولول ا سبحانو كتعاىل، كاعَبافنا ألصحاب الفضل بفضلهم، كامتثاالن فشكراننا لنعمة 
ا الى  الٌلوً  نًٍعمىتى  تػىعيدُّكاٍ  كىًإف :كتعاىل نَّكيمٍ  شىكىٍرتيٍ  لىًئن رىبُّكيمٍ  تىأىذَّفى  كىًإذٍ  كقولو   (1)ربيٍصيوىى  ألىزًيدى

اًب  ًإفَّ  كىفىٍرتيٍ  كىلىًئن  ال يشكر اى " فيما أخرجو أبو داكد كالٌَبمذم كأضبد كقولو   (2)لىشىًديده  عىذى
هبذه  علٌي من نعمة إكماؿ دراسٍب ل بوفإٌنِب أشكر ا تعاىل فيما تفضٌ  (3)"من ال يشكر الناسى 

 بكلية العلـو اإلسبلمية قسم الفقو كأصولو. اعبامعة اؼبباركة ؼبرحلة اؼباجستّب
بجيل إىل اغبكومة قدير كعظيم االمتناف كالتٌ كر كالتٌ خبالص الشٌ يسعِب إال أف أتقٌدـ ال  مث 

كر الشٌ  كما أفٌ ،  عليم يف كافة اؼبستويات العلميةاؼباليزية غبسن استقباؽبا لؤلجانب كاستضافتهم للتٌ 
لسعيو اؼبشكور ميمي، د بن اػبليفة التٌ ؿبمٌ يخ الشٌ موصوؿ إىل مدير ىذه اعبامعة األستاذ الدكتور 

دريس بكلية العلـو اإلسبلمية كعلى أشكر أعضاء ىيئة التٌ ك ، كما ىذه اعبامعة اؼبباركةيف تقٌدـ 
 .أضبد العزيز الدكتور مهدم عبد األستاذ اؼبساعد رأسهم عميدىا

 اعبامعة، يف أكثر اؼبواد الٌب درستها يف ىذه إىل أستاذمٌجو قدير مو كر كالتٌ كخالص الشٌ  
كيت من ؿ صبيع ما أي تور موسى عمر كيتا فقد بذٌ اؼبساعد الدكاألستاذ  سالةيف ىذه الرٌ  كمشريف

بالٌرغم من أنٌو مشغوؿ باألعماؿ اإلدارية ىو فيو اآلف،  ماعلم كحكمة ليكوف ىذا البحث على 
                                                           

 . 34، اآلية: إبراىيمسورة  (1)
 .7: اآلية ،إبراىيم( سورة 2)
حديث  :كقاؿ، كإسناده صحيح، كر ؼبن أحسن إليكباب ما جاء يف الشٌ ، لة( يف الرب كالصٌ 1955رقم ) الترمذي (3)

 4/339. حسن صحيح
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كمعها فلم يَبٌدد يومنا يف مراجعة حبوثنا كاستقبالنا مٌب ما جئناه، كال تزاؿ نصائحو  ،اؼبَباكمة
  .ميزة متأثٌرةن بنا كدبا سنكتبو يف مستقبل دراستناالغالية كتوجيهاتو اؼبت

ضبن منظور اغبق، فإٌف مادة الفقو اؼبقارف الٌب أنيس الرٌ  لك أشكر األستاذ اؼبساعد الدكتورككذ
عنده ؽبا تأثّبىا يف زبصيص ىذا البحث ألبرز كتاب من كتب الفقو اؼبقارف كىو كتاب درسناىا 

 بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد.
بية سابقنا، فقد ىشاـ بِب خلف، عميد كلية الَبٌ  لك أشكر األستاذ اؼبساعد الدكتورذكك

استفدت كثّبنا باؼبعلومات الٌب درستها عنده يف مادة مناىج البحث، كقد كانت ؽبا أثرىا البارز 
 يف عملية إعداد خطة ىذا البحث.

ااضر بقسم الفقو كأصولو كأشكر كذلك األستاذ اؼبساعد الدكتور سعيد أضبد صاحل فرج، 
ا عند مناقشة اػبطٌة كالبحث على حٌد باعبامعة كذلك لتزكيدم باؼببلحظات القٌيمة كخصوصن 

 سواء.
كأشكر الدكتور أمْب أضبد قاسم الٌنهارم ااضر بقسم الفقو كأصولو أكاديبية الٌدراسات 

 مة.ة كإبداء مبلحظاتو القيٌ اإلسبلمية جبامعة مبليا، ؼبا تشٌرؼ بو علٌي من مناقشة الٌرسال
، كال أنسى كذلك الٌشيخ عبد الٌرحيم الٌصومايل ااضر بقسم الٌتوحيد كالعقيدة باعبامعة

 فتوجيهاتو الٌسديدة كإرشاداتو القٌيمة ؽبا أثر كبّب يف ىذا البحث.
األستاذ  عميدىا صوصناكخ يهابكافة منسوبً  راسات العلياعمادة الدٌ  يفوتِب أف أشكركال

راسات العليا كزرع ركح الدكتور دككورم مسّبم، كالذم كٌرس جهده لتشجيع طبلب الد   اؼبساعد
 كمنهج حسن. ٌيزتممفاؤؿ فيهم كي يينجزكا حبوثهم بشكل التٌ 

عبميع إخواين كأخوايت زمبلئي كأصدقائي الذين  كعرفاين سٌجل تقديرمعلٌي أف أي  مٌث إنٌو لزاـ
 ريقة اؼبادية أك اؼبعنوية.دراسٍب ىذه سواء بالطٌ كا يد العوف يل يف مرحلة مدٌ 

كخصوصنا مدة دراسٍب ىنا يف  غربٍب أياـ ر ؽبم صربىم كمصابرهتمقدٌ كختاما أشكر أىلي كأي  
 ا اعبميع خّب اعبزاء كجعل أعايل الفردكس مأكاه. اماليزيا، فجز 
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 أو ل ثالثككتبو الباحث: 

 2012/  01/  02يف 
 بلـ، ماليزيا.عشاه 
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 :اإلىداء

يٍ  أىدم ثواب ىذا البحث اؼبتواضع بكامل الربٌ  بل تربيٍب تكفٌ  نً كاالحَباـ إىل أبوم الكريبْب الذى
صىًغّبنا رىبػَّيىاين  كىمىا اٍرضبىٍهيمىا رَّب   كىقيلىذه اؼبرحلة الٌب أنا فيها  أظفارم كحٌبمنذ نعومة 

(1) 
 كىًلوىاًلدىمَّ كىلًٍلميٍؤًمًنْبى يػىٍوـى يػىقيوـي اغبًٍسىابي رىبػَّنىا اٍغًفٍر يل. (2 ) 

 

 

 

 

 

  

                                                           

   . 24 :يةاآل ،سورة اإلسراء (1)
 .41 ية:اآل ،( سورة إبراىيم2)
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 حيمحمن الر  بسم اهلل الر  
 

 :مةالمقد  
، كمن سيئات أعمالنا من شركر أنفسنا اكنعوذ ب، نستعينو كنستغفرهك  كبمده ًإفَّ اغبمدى 

كحده ال شريك  كأشهد أف ال إلو إال ا، لو كمن ييٍضًلٍل فبل ىادمى ، فبل ميًضلَّ لو مىٍن يهد اي 
ةو  نػٍَّفسو  م ن خىلىقىكيم الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيواٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا (1)،عبده كرسولو اؿبمدن  كأشهد أفٌ ، لو  كىاًحدى

ـى  بًوً  تىسىاءليوفى  الًَّذم الٌلوى  كىاتػَّقيواٍ  كىًنسىاء كىًثّبنا رًجىاالن  ًمنػٍهيمىا كىبىثَّ  زىٍكجىهىا ًمنػٍهىا كىخىلىقى  ا  الٌلوى  ًإفَّ  كىاألىٍرحى
رىًقيبنا عىلىٍيكيمٍ  كىافى 

(2) ا يىا  مٍُّسًلميوفى  كىأىنتيم ًإالَّ  سبىيوتينَّ  كىالى  تػيقىاتًوً  حىقَّ  الٌلوى  اتػَّقيواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهى
(3)

 ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم  اسىًديدن  قػىٍوالن  كىقيوليوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى
 .(4 )اعىًظيمن  اكىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فازى فػىٍوزن 

من اؼبعلـو أنٌو ليس ىناؾ اختبلؼ أك اختبلفات للفقهاء يف كافة اؼبسائل الفقهية إال كؽبا 
كر، كىذه ذ أـ مل تي عقب عرض اؼبسألة الفقهية  سبب أك أسباب، سواء ذيكرت تلك األسباب

ربتمل أكثر من  اؼبعُب اؼبراد لؤللفاظ اؼبوضوعة يف الٌنٌص الٌشرعي الٍباألسباب تكثر يف ربديد 
 كىى اؼبوسومة بؤللفاظ اؼبشَبكة.معُب 
كىما  :قولو تبارؾ كتعاىل الٌب خلقنا ا من أجلها كما يف عبادةال أفٌ  - أيضنا - من اؼبعلـوك 

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً   بعدإال مل األكبتأديتها على الوجو نقـو  يبكن أف ال (5) خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإٍلً
ما جاء من  ألفٌ ذلك ، نةالكتاب كالسٌ  لة يفرعية اؼبتمثٌ صوص الشٌ حيح لدالالت النٌ فهمنا الصٌ 

 تعددت ليس كذلك أم كمنها ما، داللتو منها ما ىو داؿ على كضع كاحد يفرعية صوص الشٌ النٌ 
                                                           

 ،كاحباب يف خطبة النٌ ، كاح( يف النٌ 2118رقم ) أبو داود أخرجو ، خطبة اغباجةأصلو حديث عبدا بن مسعود يف ( 1)
 .3/405، كاحباب ما جاء يف خطبة النٌ ، كاح( يف النٌ 1105رقم ) والترمذي، 2/238
 .1، اآلية :ساءالنٌ سورة ( 2)
 .102، اآلية: آؿ عمرافسورة  (3)
 .71ك  70، اآلية: األحزابسورة ( 4)

56 اآلية : ،ارياتسورة الذٌ  ( 5 (   
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و من علي داللتو فلم يكن بْب الفقهاء خبلؼ فيما دؿٌ  ما ىو قطعي يف صوصكمن النٌ  .داللتو
، ما يدؿ عليوبياف تعيْب  منها ما ىو ظِب يف داللتو عليها فاجتهد الفقهاء يف كما أفٌ ،  األحكاـ

كاختبلؼ تلك األساليب داللة ، ذلك دبا يعرفونو من قواعد اللغة العربية كأساليبها فاستعانوا يف
 .كدبا يعرفونو من داللة اؼبفردات على معانيها، خاطبالعرب عند التٌ كاستعماال حبسب ما تعرفو 

 .اجملازك اغبقيقة على سبيل ك ؾ شَباالغّب اك  شَباؾالكثّب منها على سبيل ايف   صوصكاستعماؿ النٌ 
من أىم اؼبباحث األصولية الٌب تعْب اجملتهد على فهم اللفظية  الالتكلقد كانت مباحث الدٌ 

ؽبذا اعتُب هبا   .سليمةك كاستنباط األحكاـ منها كتنزيلها على الواقع بصورة صحيحة ، صوصالنٌ 
  .معرض بياف أسباب اػببلؼ خاصة يف األصوليْبكثّب من 

من أسباب  دالالت اؼبشَبؾ اللفظي كسبب يف يحبثاختيار موضوع  كالباعث الذل دفعِب إىل
إىل جانب أنبية  ،الالت خاصةالدٌ  للموضوعات األصولية الٌب سبسٌ  اختبلؼ الفقهاء ىو شوقي

ة اغبرص على معرفة أسباب اختبلؼ الفقهاء ككذلك شدٌ ، رعيةصوص الشٌ بالنٌ  اؼبوضوع كعبلقتو
طبلب  إلخواينكبيانو  - ع على تراث القدماءطلٌ فرصة التٌ يل  ا ييتيحفبٌ  - دبا فيها اؼبشَبؾ اللفظي

 .العلم
بحث كسبب من أسباب اختبلؼ الفقهاء  يي ملاللفظي"حسب علمي  "اؼبشَبؾ كموضوع

تلك  فرأيت سدٌ ، جوانب أخرل ث يفو حبي إال أنٌ ، الفقهية اؼبَبتبة على اػببلؼ مراتالثٌ إلخراج 
 .نيبكما توفيقي إال با عليو توكلت كإليو أي ، هت ؽباغرة الٌب تنبٌ الثٌ 

  
 :راسةمشكلة الد  

ؼ الفقهاء ىو الذل زاد كثرة اختبل  ىناؾ من يرل أفٌ  أفٌ  راسة يفالدٌ تكمن مشكلة ىذه 
فها كىى دعول باطلة ة كزبلٌ ر األمٌ ل بدكره إىل تأخٌ ايل أدٌ كبالتٌ ، الفقو اإلسبلمي عقيد يفالتٌ 

 يف ل يبً اػببلؼ أمر جً فالعقوؿ متفاكتة كاؼبدارؾ ـبتلفة كاألفهاـ متباينة بل ، هبا العقل كالواقعيكذٌ 
قىهيٍم كىلىٍو شاءى رىبُّكى عبىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كاًحدىةن كىال يىزاليوفى ـبيٍتىًلًفْبى ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذًلكى خىلى البشر
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ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى اعٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىصٍبىًعْبى  ىٍمؤلى الستدالؿ اؼببِب على افاالختبلؼ  (1) كىسبىٍَّت كىًلمىةي رىب كى ألى
، أحكامها صاغبة لكل زماف كمكاف كأفٌ  ظباحتهاريعة كيدؿ على ذاتو يبْب عظمة الشٌ  حدٌ  يف

فبياف أسباب اختبلؼ  .يط هبا مذىب ؾبتهد معٌْب ا أكسع من أف وبي ريعة بأهنٌ كبو تظهر الشٌ 
ب كتا ب على اػببلؼ يفالفقهي اؼبَبتٌ  ثراألالفقهاء صبلة دبا فيها اؼبشَبؾ اللفظي مث بياف 

ما  ىوهارة، يف كتاب الطٌ  بت اػببلؼ بْب الفقهاء، مث بياف نسبة األلفاظ اؼبشَبكة الٌب سبٌ هارةالطٌ 
ابقة الٌب اعتنت بغّب اؼبشَبؾ راسات السٌ راسة كذلك إلعادة نبزة الوصل بْب الدٌ الدٌ ستتناكلو ىذه 

 .من أسباب اػببلؼاللفظي 
 :اآلتيةراسة باإلجابة عن األسئلة د مشكلة الدٌ كلذا تتحدٌ 

 عند أىل اللغة كاألصوؿ؟ ؼبقصود باؼبشَبؾ اللفظيا ما -
 اؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب؟ أىم مسائل اػببلؼ يفما  -
 ؟ختبلؼ الفقهاء يف الفركع الفقهيةما أىم أسباب ا -
 ؟هارةالطٌ  كتاب  يف األثر الفقهي اؼبَبتب على اػببلؼ بسبب اؼبشَبؾ اللفظي ما -
 ؟هارة باؼبقارنة إىل غّبىا من أسباب اػببلؼاؼبشَبكة يف كتاب الطٌ  ما نسبة األلفاظ -

 
 :راسةأىمية الد  

 -:ةاليقاط التٌ راسة من خبلؿ النٌ تظهر أنبية ىذه الدٌ 
حيث يعيش ، فائقة لتعطيو أنبية كرب  ةنا كسنٌ آرع قر راسة بنصوص الشٌ عبلقة ىذه الدٌ  -1

 .راسةمن خبلؿ الدٌ  يب النٌ  كر اغبكيم كأحاديثالذٌ م آبْب  الباحث
، شريع اإلسبلميمصادر التٌ  األلفاظ يف د معاينأساسا على ربديعلم أصوؿ الفقو يقـو  إفٌ  -2

، اأك ؾبازن  ةن حقيق ة،ة أك خاصٌ عامٌ دة نة مطلقة أك مقيٌ ف ؾبملة أك مبيٌ كىذه األلفاظ إما أف تكو 
على  رعية بناءالشٌ صوص فهمهم للنٌ  ؼ الفقهاء يفل إىل اختبلفبا أدٌ  لةأك مؤكٌ  رةن أك مفسٌ  مشَبكةن 

 .رعإىل إدراؾ كفهم أحكاـ الشٌ  مؤدٌ ت ةمهمٌ  راسة فيهافالدٌ ، دالالت ىذه األلفاظ
                                                           

 . 118,119:، اآلية ىودسورة  (1)
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أنواع العلم كثّب من   وؿ كهبوؿ يفمثل ىذا اؼبوضوع هبعل اإلنساف يص البحث يف إفٌ  -3
كتب  يفا كطورن ، كتب تفسّب آيات األحكاـ يفتارة إضافة إىل جانب علم أصوؿ الفقو ، كاؼبعرفة

 .علـو كثّبة ذات أنبية ا يفنن ح كتب علـو اللغة العربية فبا هبعلو متفنػٌ ا يتصفٌ كآخّبن ، فقو اؼبذاىب
ز طبيقي للمباحث األصولية الكثّبة هبعل ىذا البحث يتميٌ راسة باعبانب التٌ اعتناء ىذه الدٌ  -4

 .مرة اؼبقصودة كالغاية اؼبنشودة من العلمطبيق العملي ىو الثٌ التٌ  ألفٌ ، على غّبه من البحوث
اختيار ىذه الدراسة ألبرز كتاب من كتب الفقو اؼبقارف كىو كتاب بداية اجملتهد ؼبا حواه من  -5

من إخوانو  بوابو يتيح للباحث كؼبن كبى كبوهصبيع أريع اؼبسائل الفقهية اػببلفية يف صبع كتف
  .طلع على تراث القدماءبلب فرصة التٌ الطٌ 
 

 :راسةأىداف الد  
 -:إن  ىذه الدراسة تهدف إلى

اختبلؼ الفقهاء  الٌب كانت منشأ سباباألارسْب األصوليْب إىل دراسة الدٌ جذب انتباه  :أوال
 .رعفهم نصوص الشٌ  ألنبية ذلك يف

اللغة كسيلة أساسية إلدراؾ مفهـو  ألفٌ ، كأصوؿ الفقوإبراز العبلقة الوثيقة بْب دارس اللغة  :انياث
 .رع منهارعية الٌب انبثقت أحكاـ الشٌ األدلة الشٌ  ا يفدن ريعة كالذل كاف ؾبسٌ الشٌ 
فيها بسبب  من خبلؿ إيراد اؼبسائل اؼبختلفللمشَبؾ اللفظي الفقهية  مراتالثٌ بياف  :ثالثا

 .هارةالطٌ  كتاب يف ؾاشَب الا
يف األدلة الواردة يف كتاب  ةالواقع -باختبلؼ أنواعها- اؼبشَبؾ اللفظي ألفاظاستقراء : رابعا
  .هارةالطٌ 

يف   نسبة األلفاظ اؼبشَبكة يف كتاب الٌطهارة باؼبقارنة إىل غّبىا من أسباب اػببلؼ بياف :خامسا
 هارة.كتاب الطٌ 
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 :ابقةراسات الس  الد  
ثت من ناحية فبعضها حبي ، ةعدٌ جوانب  يف اللفظي موضوع اؼبشَبؾ تبت يفكي   أحباث شبت

أك دراسة خاصة تركيز اآلخر من جانب أصوؿ الفقو بدكف كالبعض ، كبعضها علـو القرآف، اللغة
راسة تناكلت اؼبوضوع كبعض ىذه الدٌ ، الفقهاء بْب ػببلؼا كسبب من أسبابلمشَبؾ اللفظي  ل

 -:كإليك أنبها، بيقيةعداد صبلة أسباب اختبلؼ الفقهاء حيث مل تدرسو دراسة تط يف
د أضبد بن ؿبمٌ  د.لصاحبو ، شتراك اللفظيالينو وبين اشتراك المعنوي والفرق بالا -1

عريفات لكل من اؼبشَبؾ اللفظي رض التٌ الباحث حاكؿ عى  الكتاب ىو أفٌ  يف ما لٌ جي  .اليماين
ككضع كحاكؿ أيضا ذكر أقساـ اؼبشَبؾ ، نظّب لو من اللغة كالفقو كاغبسابكاؼبعنوم من خبلؿ التٌ 

اؼبشَبؾ اؼبعنوم كإخراج ما ليس  أف يكوف يف قسيم ليتمكن للقارئ إدخاؿ ما يبكنلو قواعد التٌ 
 ىذا. خاسبة حبثو كر استعماالت اؼبشَبؾ اؼبعنوم يفمث ذ ، منو
كأثبت ، اؼبشَبؾ اؼبعنوم عوا يفمن أكائل من كتبوا ككسٌ  عدٌ الباحث يي  البحث ىو أفٌ  يف ما كأىمٌ    

ؽ إىل تطبيق ما ظرية كمل يتطرٌ راسة النٌ الباحث الكرمي اكتفى بالدٌ  إال أفٌ  .ْبالفركؽ بْب اؼبشَبكى 
 إف شاء ا. ىذا حبثنا بو زسيتميٌ ما كىو  رعيةاألدلة الشٌ  يو يفل إلتوصٌ 

ين ؿبمد نور الدٌ لصاحبو ، طبيقظرية والت  القرآن الكريم بين الن   شتراك اللفظي فيالا -2
جامعة  اؼ األستاذ الدكتور مسعود بوبو يفجزء من دراسة ماجستّب بإشر  الكتاب كأصل، داؼبنجٌ 

 .القرآف الكرمي" ضاد يفشَباؾ كالتٌ الادؼ كاسالة "الَبٌ عنواف الرٌ أصل ك  ،1996دمشق عاـ 
إف مل يكن  شَباؾ يف معظم اللغات اغبيةالكجود ا - من خبلؿ حبثو ىذا - كلقد أثبت الكاتب

 :بابْب اثنْب كيقع الكتاب يف، صبيعها يف
ؾباؿ اللغة كعلم أصوؿ  ابقْب يفجهود السٌ  شَباؾ يفالافيو عن ظاىرة  ثربدٌ  :ؿالباب األكٌ  -

 .الفقو كاؼبنطق كالقرآف
أصبع على ذكرىا طبسة كتب على األقل من صو لدراسة ألفاظ قرآنية خصٌ  :كالباب الثٌاين -

 .القرآف الكرمي ا صبعت ألفاظ اؼبشَبؾ يفظائر بوصفها كتبن كالنٌ مصادر الوجوه 
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ها في عنى يي  كمل، دراسة لغوية أكثر من كوهنا أصولية فقهية - على جبللة قدرىا -راسة كىذه الدٌ    
 لواردة يفألفاظ اؼبشَبؾ اللفظي اعنى باستقراء كما مل يي ،  بتطبيق األلفاظ اؼبستقرأة على األحكاـ

 .إف شاء اىذه ز دراستنا كعليو تَبكٌ  ؼ بْب صبهور الفقهاءبت اػببلالقرآف كالٌب سبٌ 

رسالة ، د بن فهد القحطاينمٌ ، القرآن الكريم وآثارىا الفقهية األسماء المشتركة في -3
كتقع ىذه  .ق1423قافة اإلسبلمية عاـ قسم الثٌ  عود يفسجامعة اؼبلك  مت يفدٌ ماجستّب قي 

ككانت ، عليها دبوضوع حبثي سائل الٌب اطلعتي كىى من أقرب الرٌ ، فصوؿ طبسة يف سالةالرٌ 
كىى دراسة ، الٌب ينبِب عليها أثر فقهي الكرمي القرآف اؼبشَبكة يفظباء األ لى راسة تشمل جي الدٌ 

ىذه  كأفٌ ، ذكر اؼبسائل الفقهية اؼبَبتبة عليها شَباؾ فيها كمن مثٌ التطبيقية مع بياف كجو ا أصولية
هارة ز على أحكاـ الطٌ سنركٌ  اتكميلين  اكونو حبثن لكحبثنا ىذا  .شاملة لكثّب من أبواب الفقو سالةالرٌ 

 احرفن  أك شَبؾ اللفظي اظبا كاف أك فعبلن كسنتناكؿ اؼب، كمفتاحها عمود فقر صبيع األحكاـ األهنٌ 
سب ترتيب حب هارةالطٌ  كتاب ة الواردة يفاألدلٌ  ؼ الفقهاء يفو سبب من أسباب اختبلعلى أنٌ 

سالة ؽ إليو باحث ىذه الرٌ كىذا مامل يتطرٌ ، كتابو بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد  ابن رشد اغبفيد يف
 .ىذا خبلؿ حبثو

 ى أوجبت االختالف بين المسلمين فيواألسباب الت نبيو على المعانيالت   اإلنصاف في -4
ؤلفو صبلة من كما يبدك من خبلؿ اظبو ذكر مي   ىذا الكتاب .يد البطليوسيإلماـ ابن السٌ ، آرائهم

ؿ بداية مع تفصيل الباب األكٌ  يف وكجعلى ، فيها اؼبشَبؾ اللفظيأسباب اختبلؼ الفقهاء دبا 
، كالكتاب أشبو ما يكوف بدراسة أصولية نظرية ألسباب اختبلؼ الفقهاء صبلة ،الكبلـ فيو

 .كالعلمي طبيقياعبانب التٌ  و يبسٌ حبثي ىذا فإنٌ  خببلؼ موضوع
بية جبامعة كلية الَبٌ  .قفيتأليف األستاذ الدكتور سامل بن علي الثٌ ، أسباب اختالف الفقهاء -5
ـٌ  الكتاب كسابقو ك  ـ.1996 - ق1416عاـ ، راسات العلياقسم الدٌ  -ائففرع الطٌ ، القرل أ

عصر  كيف  يبعهد النٌ  ت إىل االختبلؼ يفع الٌب أدٌ كافؤلفو بدراسة األسباب كالدٌ اىتم مي 
كالتـز الكاتب ، ابعْب كتابعيهم كمن بعدىم من الفقهاءالتٌ حابة رضواف ا عليهم أصبعْب ك الصٌ 
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اؼبباحث ع يفالكتاب عبارة عن دراسة أصولية عبم، قعيدات اؼبذىبية مع اؼبقارنة بينهاتتبع التٌ 
 .خاصة –للفظي ادبا فيها اؼبشَبؾ  –األصولية عامة كأسباب اختبلؼ الفقهاء 

 
 :راسةالد   بع فيالمت  المنهج 

و يقـو ذلك ألنٌ ، الستنباطيكا ة ىذا البحث أف يكوف منهجو اؼبنهج االستقرائيتقتضى طبيع
اب كت  يف األدلة الواردة يف (كاغبرؼ الفعل)االسم ك  يف على استقراء األلفاظ اؼبشَبكة اأساسن 

 ككل ذلك يف، اػببلؼ الفقهي كبياف اؼبذاىب الفقهية فيها استنباط شبراهتا يف ايلكبالتٌ ، هارةالطٌ 
قـو يكذلك ،  هارة من خبلؿ كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد البن رشد اغبفيداب الطٌ كت

عزك مع البحث  ة الواردة يفبويٌ حاديث النٌ القرآنية إىل سورىا كزبريج األ ياتاآلالباحث بعزك 
 .األقواؿ إىل قائليها

 
 :راسةىيكل الد  

 .مةاؼبقدٌ  .1
 .راسةمشكلة الدٌ  .2
 .راسةأنبية الدٌ  .3
 .راسةأىداؼ الدٌ  .4
 .ابقةراسات السٌ الدٌ  .5
 .راسةمنهج الدٌ  .6
 .راسةىيكل الدٌ  .7
 .راسةتقسيمات الدٌ  .8

 مبحثاف فصلاثنْب كربت كل  فصلْب يف - ممهيدتٌ الالفصل  بعد - راسةتدكر ىذه الدٌ 
  -:كإليك تفصيلو، مسائل عديدةك  مبحث مطالبكربت كل 
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 :مهيديالفصل الت  
 .كربتو مبحثاف، عريف بابن رشد اغبفيد كبكتابو بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصدالتٌ 

 :لالمبحث األو  
 :كينقسم إىل ستة مطالب، عريف بابن رشد اغبفيد صاحب الكتابالتٌ 

 .اظبو كنسبو :ؿاؼبطلب األكٌ 
 .خصية كالعلميةاغبفيد الشٌ  حياة ابن رشد :ايناؼبطلب الثٌ 
 .شيوخ ابن رشد اغبفيد :الثاؼبطلب الثٌ 
  .تبلميذ ابن رشد اغبفيد :ابعاؼبطلب الرٌ 

  .فات ابن رشد اغبفيدمؤلٌ  :اؼبطلب اػبامس
 .كفاة ابن رشد اغبفيد :ادساؼبطلب السٌ 

 :يانالمبحث الث  
 :كينقسم إىل مطلبْب، سطور بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد يف كتاب

 .اغبفيد كإثبات نسبتو إىل ابن رشد عريف بالكتابالتٌ  :ؿاؼبطلب األكٌ 
 .كاعتناء الٌدارسْب بو ذكر منزلة الكتاب العلمية :ايناؼبطلب الثٌ 
ؿ مع ذكر أسباب اختبلؼ غة كاألصو عريف باؼبشَبؾ اللفظي عند أىل اللٌ التٌ  :لاألو   الفصل
 .الفركع الفقهاء يف

 .اللفظي عند أىل اللغة واألصولالمشترك  :لاألو   المبحث
 :ينقسم إىل مطلبْب اثنْب ك

 :كما يتعلق بوعريف باؼبشَبؾ اللفظي عند أىل اللغة التٌ  :ؿاؼبطلب األكٌ 
 :ثبلث مسائل كينقسم إىل

 .مفهـو اؼبشَبؾ عند اللغويْب :اؼبسألة األكىل
  .اللفظي أسباب االشَباؾ :انيةثٌ اؼبسألة ال
 .لة باؼبشَبؾ اللفظياأللفاظ ذات الصٌ  :لثةااؼبسألة الثٌ 



- 22 - 
 

 .عريف باؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب كمسائل اػببلؼ فيوالتٌ  :ايناؼبطلب الثٌ 
 :ثبلث مسائلكينقسم إىل  

 .عند األصوليْب اللفظي مفهـو اؼبشَبؾ :اؼبسألة األكىل
 .كقوع اؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب :انيةثٌ اؼبسألة ال
  .أكثر من معُب عند األصوليْب يف جواز استعماؿ اؼبشَبؾ اػببلؼ يف :لثةااؼبسألة الثٌ 

 .الفروع الفقهية يلفقهاء فأسباب اختالف ا :انيالث   المبحث
 : افمطلب كربتو

  . يبعصر النٌ  حابة يفاختبلؼ الصٌ  :ؿاؼبطلب األكٌ 
 :مسألتْبكينقسم إىل 
 .مفهـو اػببلؼ كاالختبلؼ :اؼبسألة األكىل

 . يبعصر النٌ  حابة يفاختبلؼ الصٌ  :انيةاؼبسألة الثٌ 
 يف الفركع الفقهية.أسباب االختبلؼ  :ايناؼبطلب الثٌ 

 :كربتو سبع مسائل
 .فسّبعند التٌ  صٌ فهم مراد النٌ  حابة رضي ا عنهم يفتفاكت الصٌ  :ألكىلاؼبسألة ا 

 .القراءات القرءانية االختبلؼ يف :انيةاؼبسألة الثٌ 
 .ت يف ركايتوك يف ثبوت اغبديث أك التثبٌ الشٌ  :الثةثٌ اؼبسألة ال
 .اؼبسألة اؼبطركحة يف صٌ نٌ الـ كجود عد :ابعةاؼبسألة الرٌ 
 .الٌشرعية دلةتعارض األ :امسةاؼبسألة اػب
 .االشَباؾ يف اللفظ :ادسةاؼبسألة السٌ 

 البيئة الٌسياسية.ظهور  :ابعةسٌ اؼبسألة ال
   :انيالث   الفصل

من كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد كالٌب ة هار الطٌ  كتابسائل الٌب اختلف فيها الفقهاء يف  اؼب
 .ظسببها االشَباؾ يف اللف
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كفيو ، الغسلك  الوضوء االشَباؾ اللفظي يف كتاباؼبسائل اؼبختلف فيها بسبب  :لالمبحث األو   
 :مطلباف

 كالٍب سببها االشَباؾ يف اللفظ. اؼبطلب األٌكؿ: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب الوضوء
 .مع ذكر تطبيقاهتا الفقهية االسميف  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٍب سببها االشَباؾ

 مع ذكر تطبيقاهتا الفقهية: الحرفيف  اللفظي الثٌانية: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾاؼبسألة 
 اؼبسألة الثٌالثة: ما يلحق باؼبشَبؾ كليس صروبا.

 اؼبطلب الثٌاين: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب الغسل كالٌب سببها االشَباؾ يف اللفظ.
 مع ذكر تطبيقاهتا الفقهية. االسميف  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾ

مع ذكر تطبيقاتو الفقهية  الفعلما كقع اػببلؼ فيو لسبب االشَباؾ اللفظي يف اؼبسألة الثٌانية: 
هارة من الطٌ ك  ميمٌ التٌ  االشَباؾ اللفظي يف كتاب اؼبختلف فيها بسببسائل اؼب بحث الثٌاين:اؼب
 .جسالنٌ 

 اؼبطلب األٌكؿ: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب التيٌمم كالٍب سببها االشَباؾ يف اللفظ.
 مع ذكر تطبيقاهتا الفقهية. االسميف  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾ

 .مع ذكر تطبيقاتو الفقهية الحرفما كقع اػببلؼ فيو لسبب االشَباؾ اللفظي يف اؼبسألة الثٌانية: 
 اؼبطلب الثٌاين: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب االٌطهارة من الٌنجس كالٌب سببها االشَباؾ يف اللفظ.

 : مايلحق باؼبشَبؾ كليس صروبا.اؼبسألة
 كنتائج البحثاػباسبة 

 اؼبلحق جبدكؿ األلفاظ اؼبشَبكة الواردة يف البحث.
 .اؼبوضوعات هرسف

 .اؼبصادر كاؼبراجع
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:مهيديالفصل الت    
.عريف بابن رشد الحفيد وبكتابو بداية المجتهد ونهاية المقتصدالت    

ث علينا أف نتحدٌ  يلـزداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد فا لكتاب بؼبا كاف ابن رشد اغبفيد مؤلٌ 
فاتو كمنزلة كتابو ، مؤلٌ شيوخو، تبلميذتو :مثل، خصية كالعلميةالشٌ  توحيا عن جوانب من

.صل بذلكثناء العلماء عليو كما يتٌ ك   
فحات الصٌ  مطالب، كفيما يلى تفصيل ذلك يفشبانية مهيد إىل مبحثْب ك ب ىذا التٌ عٌ فيتش

.اآلتية إف شاء ا تعاىل  
 



- 25 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:لالمبحث األو    
:البة مطكينقسم إىل ستٌ ، ريف بابن رشد الحفيد صاحب الكتابعالت    

.: اظبو كنسبوؿاؼبطلب األكٌ   
.خصية كالعلميةاغبفيد الشٌ  : حياة ابن رشدايناؼبطلب الثٌ   

.: شيوخ ابن رشد اغبفيدالثاؼبطلب الثٌ   
  .: تبلميذ ابن رشد اغبفيدابعاؼبطلب الرٌ 

  .فات ابن رشد اغبفيد: مؤلَّ اػبامساؼبطلب 
: كفاة ابن رشد اغبفيدادساؼبطلب السٌ   

ي:انالمبحث الث    
:كينقسم إىل مطلبْب، سطور يلمجتهد ونهاية المقتصد فكتاب بداية ا  

كإثبات نسبتو إىل القاضي. عريف بالكتاب: التٌ ؿاؼبطلب األكٌ   
بو.كاعتناء الٌدارسْب : ذكر منزلة الكتاب ايناؼبطلب الثٌ   
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 :لالمبحث األو  
 .عريف بابن رشد الحفيد صاحب الكتابالت  
 ،كاآليت:كينقسم إىل ستة مطالب 

 ل: اسمو ونسبو:المطلب األو  
الوليد، كىو  د بن أضبد بن رشد، ييكٌُب أبوالقاسم أضبد ابن الوليد ؿبمٌ  د ابن أبىو ؿبمٌ  

 القاضيه ا لو عن جدٌ الوليد قاضى اعبماعة بقرطبة، كيلٌقب باغبفيد كبالفيلسوؼ سبييزن  حفيد أب
.Averroes سمىكيي  ،اؼبالكي ابن رشد اعبدٌ 

(1) 
 

 خصية والعلمية:الحفيد الش   اني: حياة ابن رشدالمطلب الث  
طبسمائة د بن أضبد بن رشد يف مدينة قرطبة سنة د بن أضبد بن ؿبمٌ لد أبو الوليد ؿبمٌ كي  

 (، ككافـ1126 -ق 520) كعشرين من اؽبجرة اؼبوافق عاـ ستة كعشرين بعد األلف ميبلديا
  (2).ه بشهرقبل موت جدٌ  كذلك مولده سنة عشرين كطبس مائة

 
                                                           

تاريخ قضاة  األندلسي، ، أبو اغبسن علي بن عبدا بن ؿبمد بن ؿبمد ابن اغبسن اعبذامي النباىي اؼبالكيالجذامي( 1)
، بّبكت لبناف، دار اآلفاؽ اعبديدة، 5ربقيق عبنة إحياء الٌَباث العرب ط العلية ؼبن يستحق القضاة كالفتيا(،اؼبراقبة األندلس)

 خليل بن أيبك بن عبدا، الواىف بالوفيات، ربقيق أضبد، صبلح الدين فديالص  ، كانظر: 111ـ، ص1983ق/1405
، خّب الزركلي كانظر.  81، ص2ـ ج 1985-ق1420البناف، دار إحياء الٌَباث،  –األرنؤكط  كتركي مصطفى، بّبكت 

الدين بن ؿبمود بن ؿبمدبن علي بن فارس، الدمشقي، األعبلـ، قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربْب 
 .318، ص2002، بّبكت لبناف، دار العلم للمبليْب ،15كاؼبستشرقْب، ط

ذىيب، سّب أعبلـ النببلء، ربقيق ؾبموعة من ، مشس الدين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قايبرز الالذ ىبي( 2)
، بدكف ذكر بلد 307صـ 1985 -ق1405سالة مؤسسة الرٌ   3ط 21اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط، ج

ىػ(، العقل كالنقل عند ابن رشد )السنة اغبادية 1415، ؿبمد أماف بن علي جامي علي)اؼبتوىف: أحمد وأب :النشر، كانظر
-غرة رمضاف  -العدد األكؿ  -األكؿ( اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة الطبعة: السنة اغبادية عشرة العدد  -عشرة 

معجم أعبلـ اؼبورد، موسوعة تراجم ألشهر أعبلـ العرب كاألجانب  -، منّبوالبعلبكى 75ـ ص1978 -ىػ1398
 .25ص 1992ار العلم للمبليْب، ، بّبكت لبناف، د1القدامى كادثْب، ربقيق الدكتور رمزم البعلبكي، ط
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، مشهور د بن رشد بقرطبة أيضاد بن أضبد بن ؿبمٌ أب الوليد ؿبمٌ  القاضيكلقد كاف منشأ 
د علم الفقو كاػببلؼ كاشتغل على الفقيو اغبافظ أب ؿبمٌ  الفضل معًب بتحصيل العلـو أكحد يفب
، كترعرع يف حب العلم كأىلو يف كنف كالده الذم كاف من كبار علماء قرطبة كقضاهتابن رزؽ، ا

 (1).ريعةب كالشٌ و بدراسة الطٌ كشغف يف حداثة سنٌ 
 )الٌسلطاف(ككاف مكينا عند اؼبنصور إشبيلية قبل قرطبة كاف ابن رشد قد قضى مدة يف"ك 

اليسانة كىى بلد   الوليد بن رشد كأمر بأف يقيم يفم على أبقً فيما بعد نى  لكنودكلتو،  كجيها يف
خر من عة أي اعلى صب - أىيضا -كنقم ىبرج عنها  كأف ال -ككانت أكال لليهود  -قريب من قرطبة 

عي فيهم دٌ بسبب ما يي و فعل هبم ذلك نٌ أخر كأظهر مواضع أي  ء األعياف كأمر أف يكونوا يفبلالفض
كأبو جعفر  ،وليد بن رشدأىبو ال :ء اعبماعة ىمالكىؤ . كائلاألم مشتغلوف باغبكمة كعلـو أهنٌ 

كأبو الرٌبيع الكفيف كأبو اٍلعٌباس  ،كالفقيو أبو عبد ا ؿبيىمَّد بن ًإبراىيم قاضي جباية ،الذَّىىيبٌ 
و على عياف بأشبيلية شهدكا اًلبن رشد أىنٌ ألمن ا صباعة فٌ إمثٌ ، دَّةمكبقوا  .اعر القراباغبافظ الشٌ 

عنو كعن سائر اعبماعة كذلك يف سنة طبس كتسعْب  ي اٍلمىٍنصيوري يو فرضً لب إسً غّب ما ني 
 (2)."كطبسمائة
ارسْب أعظم فبلسفة العرب ببل استثناء، كعيرؼ رأم كثّب من الدٌ  ابن رشد يف القاضي كيعترب

ريعة اإلسبلمية كالفلسفة اليونانية، كتيرصبت لببة وفيق بْب الشٌ حاكؿ التٌ بشركحو لفلسفة أرسطو، 
جامعة باريس كغّبىا فطبعت الفكرى األكركب حٌب مولد العلم  من كيتبو إىل البلتينية كديرست يف
 (3)التجرييب اغبديث بطابعها اؼبمٌيز.

س مثلو كماال لشأ باألندني مل:"قاؿ األىبَّاركملة، ىيب نقبل عن صاحب التٌ الذٌ  ماـاإليقوؿ 
و ما ترؾ االشتغاؿ مذ عقل سول نٌ إ :قاؿ عنويي ، منخفض اعبناح، اف متواضعاكك ، كفضبلن  اكعلمن 

                                                           

، ابن أبو أصيبعة، أضبد بن القاسم بن خليفة بن يونس اػبزرجي موفق الدين، كتاب عيوف األنباء يف أبو العباس( 1)
بدكف ذكر رقم الطٌبعة كسنتها.  530البناف، دار مكتبة اغبياة ص -طبقات األطباء، ربقيق الدكتور نزار رضا، بّبكت

75مرجع سابق ص .، أبو أحمدكانظر:    
 .532ابق بتصرؼ، ص، كتاب عيوف األنباء، اؼبصدر السٌ أبو العباس( 2)
 .25ابق، ص، معجم أعبلـ اؼبورد، اؼبصدر السٌ البعلبكي( 3)
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كماؿ ، وا من عشرة آالؼ كرقةد كبف كقيٌ لٌ و سٌود يف ما أى نٌ ٍرسو، كإكليلة عي ، ويت أبو ليلة م :ليلتْب
يىاهي يف الط بٌ اف كك ، فكانت لو فيها اإًلمامة، ـ اغبكماءو إىل عل كىمىا ييفزىع ًإىلى فيتيىاهي ،  ييفزىع ًإىلى فػيتػٍ

  (1)."اؼبتنيب كاف وبفظ ديواف أىًب سبىَّاـ كى   :يلقً كى ، مع كفور العىرىبًيَّة، يف الًفٍقو
ذكي  حكاـ يقظافا باألا بصّبن ا حافظن  بلده فقيهن يفب سً ككاف من بيت علم كجبللة كنباىة كحي 

 (2).مدت سّبتواٍلقىضىاء فحي  يلع حسن اػٍبلق كي بة كرمي الطٌ الذ ٍىن سرم اؽبمٌ 

 الث: شيوخ ابن رشد الحفيد:المطلب الث  

العىبلَّمىة،  اإًلمىاـ هلدل جدٌ  معلٌ مل وبظ بالتٌ و أسرة العلم كالعلماء إال أنٌ  لقد نشأ ابن رشد يف
اًلًكيَّة

ى
 الوىلًٍيًد ؿبيىمَّدي بني أىضٍبىدى بًن أىضٍبىد بًن رشد وأىبي ، قىاًضي اعبىمىاعىة بقيٍرطيبىة، زمانو يف شىٍيخ اؼب

اًلًكيٌ 
ى
الفقيو  ي بالتعلُّم عند كالدهظً ، فمولد اغبفيد كاف قبل موت اعبٌد بشهر، لكنو حى القيٍرطييبٌ، اؼب

  (3)كأخذ عنو الفقو كاغبديث.

  وفيما يأتي ذكر بعض شيوخ القاضي ابن رشد:
 عنو الفقو.ة أخذ : أبو مركاف بن مسرٌ أوال
 و مركاف بن حزبوؿ أخذ عنو الطٌب.: أبثانيا
 و جعفر بن ىارركف أخذ عنو الطٌب.: أبثالثا
 ؿبمد بن رزؽ أخذ عنو الفقو. أب: الفقيو اغبافظ رابعا

 : أبو القاسم بن بشكواؿ أخذ عنو الفقو.خامسا
 : أبو القاسم بن ظبحوف أخذ عنو الفقو.سادسا
 القاضي( أخذ عنو الفقو كاغبديث.: أبو القاسم )كالد سابعا
 : أبو جعفر بن عبد العزيز أخذ عنو الفقو.ثامنا

                                                           

 .308ص 21، جابقاؼبصدر السٌ ، سّب أعبلـ النببلء، الذىبي( 1)
بّبكت ، معرفة أعياف علماء اؼبذىب الديباج اؼبذىب يف، برىاف الدين، ابن فرحوف، إبراىيم بن علي بن ؿبمد، اليعمري( 2)

  .53، صدار الكتب العلمية
 .307ص مصدر سابق، ،سّب أعبلـ النببلء، ىبيلذ  ا (3)
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  (1): أبو عبد ا اؼبازكرم أخذ عنو الفقو.تاسعا

 تالميذ ابن رشد الحفيد: ابع:المطلب الر  
ما جعل الٌتبلميذ لقد تتلمذ خلق كثّب على ابن رشد اغبفيد، كلعل انة الٌب أصابتو من أبرز 

 لطاف.هناية أمره كقبل أف يعفو عنو جبللة السٌ  يَبكوف األخذ عنو يف
أف شاع عنو ما كاف الغالب اس عنو، كاعتمدكا عليو، إىل أخذ النٌ " :تاريخ قضاة األندلس كيف

موا اس األخذ عنو كتكلٌ كوف إليها، مث قاؿ: ترؾ النٌ علومو من اختبار العلـو القديبة، كالٌر  عليو يف
عامر وبي بن أب اغبسن بن ربيع، كبنوه،  أبو القاضيعنو، كفبن جاىده باؼبنافرة كاجملاىرة، 

 .انتحالو لو كتأٌكؿ مرتكبو يفحااس من تعامى عن كامتيًحن بسبب ذلك، كمن النٌ 
 :القاضي نأخذوا عومن أبرز من   

  .أبو بكر بن جهور -أوال
 . أبو ؿبيىمَّد بن حوط ا -ثانيا
 (2).كثّب  كغّبىم ،سن سهل بن مالكغبأبو ا -ثالثا

  فات ابن رشد الحفيد:المطلب الخامس: مؤل  
 اتكاإلختصار  اتلخيصكالتٌ  كاؼبطالعات اتأليفلوليد ابن رشد بالتٌ أبو ا القاضيلقد اىتم 
ذكرناىا تلك اؼبقولة اؼبشهورة كالٌب سبق أف ركح طواؿ حياتو حٌب كاف ييركل عنو كاؼبقاالت كالشٌ 

صٌنف كبو  وكقيل إنٌ  فبل حاجة لتكرارىا، 26خصية كالعلمية، صيف اغبديث عن حياتو الشٌ 
 (3).اطبسْب كتابن 

                                                           

 .308اؼبصدر الٌسابق، صالذ ىبي، ، كانظر 531-532، عيوف األنباء، مصدرسابق، صأبو العباس ( انظر:1)
 . 284، اؼبصدر الٌسابق، صواليعمري

 . 285، الديباج اؼبذىب، مصدرسابق صاليعمري كانظر:. 111، تاريخ قضاة األندلس، اؼبصدرالٌسابق، صالجذامى( 2)
 . 315، األعبلـ، مصدرسابق، صركليالز  . ك308ص 21، سّب أعبلـ النببلء، اؼبصدر الٌسابق، جالذىبي (3)
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ا كاف جانب كاحد من العلم كاؼبعرفة كإمبٌ  مل يكن يف زاكية كاحدة كال يفصنيف كىذا التٌ  
كالعربية كالفلسفة  بزكايا ـبتلفة كجوانب عدة، منها الفقو كاألصوؿ كالطٌ  نا يفمتفنٌ  القاضي
فيها دائما  القاضيذكر  ا ساىم فيو للمكتبة اإلسبلمية كالعربية كالٌب سيظلٌ كغّب ذلك فبٌ  كالفكر

 . ا ق بدكاـ كتبها
 على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر. ىذه الكتب كفيما يلي سرد بعض  

 .وقالف يف قتصدؼبهناية اك  بداية اجملتهد كتاب-1
 .كتاب الكليات-2
  .اغبيوافكتاب -3
  .بيعياتجوامع كتب أرسطوطاليس يف الطٌ -4
 .كتاب الضَّريكرًٌم يف اٍلمنطق-5
 .هافت للغزايلعلى كتاب التٌ  هافت يردٌ كتاب هتافت التٌ  -6
 .صوؿاألكتاب منهاج اأٍلدلة يف علم  -7
 .ريعة من االتصاؿقاؿ فيما بْب اغبكمة كالشٌ ؼبفصل ا كتاب -8
 .كتاب الربىاف ألرسطوطاليسسائل اؼبهمة على  ؼبا -9

 .شرح كتاب اٍلقيىاس ألرسطوطاليس -10
 العقل. مقالة يف -11
 .القياس مقالة يف -12
 شرح اغبمدانية يف األصوؿ. -13
 حصيل.كتاب التٌ   -14
 (1)كتاب البياف.  -15

 

                                                           

اؼبصدر ، سّب أعبلـ النببلء، الذىبيكانظر  .533,532ص، بتصرؼ، مصدر سابق كتاب عيوف األنباء،  أبوالعباس (1)
 .308,309ص 21ج،ابقالسٌ 



- 31 - 
 

 يةر إىل الكمٌ بعض ىذه الكتب مطبوعة كأخرل ـبطوطة، كىي قليلة بالٌنظى  كمن اؼببلحظ أفٌ     
سبب ما نيسب ب القاضيمل ييعثر عليها ؼبا أصاهبا من جٌم غضب الٌسلطاف على اؼبفقودة كالٌب 

 (1)يف الٌنهاية. قهاإحرال األمر إىل فأدٌ إليو 

 المطلب الس ادس: وفاة ابن رشد الحفيد:
سنة ، ربيع األٌكؿ شهر صفر، كقيل: أبا الوليد ابن رشد اغبفيد مات يفالقاضي  ييركل أفٌ 

وب كأىانو قمتحنو السُّلطاف يعا أم ،ن آخر عمرهحً متي . كقد اكمات السُّلطاف بعده بشهر .سطب
مات يف حبس داره ؼبا شنع عليو من سوء اؼبقالة كاؼبيل ًإىل علـو األكايل تويٌف سنة فرمو كمث أ

ف عمره حْب كفاتو شبانية ق، ككا 598حيديكد سنة  يف تيويف   قيلك  (2).ةائطبس كتسعْب كطبس م
 (3).78 كسبعْب

ؿ سنة طبس كتسعْب و ا يف مراكش أكٌ ضبكانت كفاة القاضي أب الوليد بن رشد ر قيل  ك 
ا ا طبيبن ا طويبل كخلف كلدن ر عمرن مَّ ككاف اٍبن رشد قد عى  ،اصرؿ دكلة النٌ كطبسمائة كذلك يف أكٌ 

 (4) .د عبد اأبو ؿبمٌ  قاؿ لوناعة يي عاؼبا بالصٌ 
 
 
 
 

***** 
                                                           

 .318ص، ، مصدر سابقالزركلي. كانظر: 532، كتاب عيوف األنباء، مصدر سابق، صأبو العباس( 1)
الواىف بالوفيات، مصدر الص فدي، ، كانظر 310,309ص21، سّب أعبلـ النببلء، مصدر سابق، جالذ ىبيانظر  ( 2)

 .82ص 2سابق، ج
 . 111، تاريخ قضاة األندلس، مصدرسابق، ص لجذامي( ا3)
 .318ص، ، مصدر سابقالزركلي. كانظر: 532، كتاب عيوف األنباء، مصدر سابق، صأبو العباس( 4)
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 :يانالمبحث الث  
 :سطور بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب

 كينقسم إىل مطلبْب اآلتيْب:

 .وإثبات نسبتو إلى القاضي عريف بالكتابل: الت  المطلب األو  
الفقو اؼبقارف، فقد ألٌفو  فة يفاؼبقتصد من أجٌل الكتب اؼبؤلٌ ٌف كتاب بداية اجملتهد كهناية إ

 ككذلك -مالكي اؼبذىب  ر عن كونوظى بغض النٌ  -ابن رشد على اؼبذاىب األربعة  القاضي
بع القاضي قليد، كاتٌ كقت فشو التٌ حابة رضي ا عنهم إىل مذاىب فقهاء األمصار من لدف الصٌ 

يع الفقو عموما، كاستوىف فيو صب فة يفؼبعتادة على نسق الكتب اؼبؤلٌ ريقة اتبويبو كترتيبو الطٌ  يف
ذلك أف يبلغ  بكتاب األقضية، كقصده يف انتهاءناهارة ك من كتاب الطٌ  بدءنا تقريبا الفقوأبواب 

 ( 1).لو لذلكمن اللغة كاألصوؿ ما يؤىٌ  ـ كعلمقارئو رتبة االجتهاد إذا تقدٌ 
إلثبات ىذا اؼبعُب  تاب بداية اجملتهد يف آخر باب شركط الكتابةك  القاضي يقوؿ يفكىذا ىو  

ك كتابا لًإف شاء الٌلو بعد فراغنا من ىذا الكتاب أف نضع يف مذىب ما ككبن نرـك" بنفسو:
كىذا ، فريع عليهاىبو كمسائلو اؼبشهورة اٌلٍب ذبرم يف مذىبو ؾبرل األصوؿ للتٌ ذجامعا ألصوؿ م

و جاكب فيما مل يكن عنده فيها قوؿ مالك على قياس فإنٌ ، نة اؼبدكٌ يفىو الذم عىًملىوي ابن القاسم 
ه يف ذلك اعبنس من مسائل مالك الٍب ىي فيها جارية ؾبرل األصوؿ ؼبا جبل عليو ما كاف عند
نساف  إلً بيد أٌف يف قٌوة ىذا الكتاب أف يبلغ بو ا، الفتولك تٌباع كالتقليد يف األحكاـ الالٌناس من ا

  ، ذلك يفالفقو ما يكفيو  ؿة كعلم من أصو يٌ فعلم من الٌلغة العرب، ـذا تقدٌ إكما قلنا رتبة االجتهاد 
                                                               (2) ."قتصدككفاية اؼب بداية اجملتهد :ظباء هبذا الكتاب أف نسميو كتاباأل كلذلك رأينا أٌف أخصٌ 

و خصٌ ف ،كضعو ىونرل أٌف القاضي نٌص فيو على أٌف ىذا الكتاب من  الكبلـهناية ىذا ففي 
                                                           

، كزارة الٌتعليم العايل كالبحث العلمي، إصباعات ابن رشد، جامعة اعبزائر، رسالة ماجستّب نيوًقشت يف  بن فائزة الزبير (1)
 بتصرؼ. 72,73ق ص1425كلية العلـو اإلسبلمية، قسم الٌشريعة، زبٌصص أصوؿ الفقو 

، أبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهّب بابن رشد اغبفيد، بداية اجملتهد كهناية ابن رشد (2)
 عة كال مكاهنا.بدكف ذكر رقم الطٌب 169ص 4، ج2004-ىػ1425اؼبقتصد، القاىرة، دار اغبديث، 
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كاف  كإف"كتاب اجملتهد"  كتاب اغبٌج يذكره باسم كيف ،"اجملتهد ككفاية اؼبقتصدبداية "باسم 
ت كىىىمى من ينسب ىذا ثبً كما أٌف ىذا الٌنٌص يي اؼبقتصد. ر باسم بداية اجملتهد كهنايةهً الكتاب اشتي 

 الكتاب إىل ابن رشد اعبٌد. 

 :وواعتناء الد ارسين باني: ذكر منزلة الكتاب المطلب الث  
أف كاؼبستول عمدة لبلختبلؼ تراثا علميا رفيع الشٌ  ييعدٌ  كتاب بداية اجملتهد كتاب جليل  إفٌ 

كبتماـ القوؿ : "هناية كتاب اغبجٌ  يث يقوؿ بنفسو يفتأليفو ح عمره يف القاضيكأسبابو كقد أفُب 
ا على ما ّبن كر كاغبمد كثكللَّو الشٌ ، ب غرضناكتاب حبسى ل ىذا ايفا تىَّ القوؿ نيف ىذا حبسب ترتًيب

 اسع من صبادل األكىلغ منو يـو األربعاء التٌ ا كماؿ. ككاف الفر لكا اـمق كىدل كمىنَّ بو من التٌ فَّ ك 
ـي أىٍربػىعىةو كىشبىىاًنْبى كىطبىًٍسًمائىة كىو جزء من كتاب اجملتهد الذم كضعتو منذ أزيد من ، الذم ىو عىا

عـز حْب تأليف  - رضي اللَّو عنو -ف كاك  .كبوًىا، كاغبمد  رب العاؼبْب كعشرين عامنا أ
  (1)".مث بدا لو بػىٍعدي فىأىثٍػبىتىوي ، أكالن أال يػيٍثًبتى كتاب اغبجٌ  بالكتا
تأليف كتاب   يف - تقريبنا - نياثلث اؼبدة الٌب عاش فيها يف الدٌ استغرؽ رضبو ا  فالقاضي 

 عليو كعلى كتابو بداية اجملتهد يفا من العلماء أثنوا ال غرك أف قبد كثّبن هذا، لذلك كبّب مهم ك
 ثنايا كتبهم. 

كىلو تآليف جليلة الفائدة منها كتاب بداية يباج يقوؿ: "اليعمرم صاحب الدٌ  ماـاإلفهذا 
علم ل كجهو فأفاد كأمتع بو كال يي اٍلميٍجتىهد كىهًنىايىة اؼبقتصد يف الفقو ذكر فيو أسباب اػببلؼ كعلٌ 

 (2)."سياقاع منو كال أحسن فيف كقتو أن
ن أم القاضي اب -اء "كىوطبقات األطبٌ  يف كتابو عيوف األنباء يفيقوؿ فأصيبعة: ابن أب ا كأمٌ 
 .كمن أبرز مصٌنفاتو اعبيدة كتاب بداية اجملتهد (3)"صنيف حسن اؼبعاينجيد التٌ  -رشد 

                                                           

 .2/142، الٌسابق اؼبرجع (1)
  .285ص ،ابقاؼبصدر السٌ ، الديباج اؼبذىب، اليعمري (2)
   .530ص ،ابقاؼبصدر السٌ ، كتاب عيوف األنباء،  أبوالعباس (3)
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ركح ما حىًظيى بو من الشٌ  ٌدارسْب بواىتماـ المنزلة ىذا الكتاب ك ا يدؿ على فبٌ أيضا ك 
 من ذلك: ث أف يعجز عن عٌدىا من كثرهتا،حقيقات الٌب يكاد اؼبتحدٌ كالتٌ  راساتكالدٌ 
البن  كتاب بداية اجملتهد.  إصباعات ابن رشد اغبفيد يف قسم العبادات، دراسة كربقيق يف -أوال

  فائزة الزبّب.
  .د بولوز، فاسمٌ . كهناية اؼبقتصدتربية ملكة االجتهاد من خبلؿ كتاب بداية اجملتهد  -ثانيا
 ادم.شرح كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد، تأليف عبد ا العبٌ  -ثالثا
. أ، هارة من اغبدثكتاب الطٌ   -اختيارات ابن رشد اغبفيد يف بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد -رابعا

 .د قبيمخالد عبد الوىاب عبد ا ؿبمٌ 
د بن كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد، تأليف ؿبمٌ   فقو البيوع، شرح كتاب البيوع من -خامسا

 عبد اؼبقصود.
اب بداية اجملتهد كهناية د بن ضبود الوائلي على كتيخ ؿبمٌ شرح صويت للفقيو الشٌ  -سادسا

 ركح.اؼبقتصد، كىو من أحسن الشٌ 
 .ىذا البحث الذم بْب أيديناسابعا: 

و ضالة من يريد الفقو اؼبقارف أنٌ  فة يفاؼبؤلٌ تاب على غّبه من الكتب ؽ بو ىذا الكا يتفوٌ كفبٌ 
بلوغ درجة االجتهاد، فهو خّب معْب لذلك ؼبن أتقن مسائلو كفهم أسباب اختبلؼ العلماء 

اؼبسائل اؼبسكوت عنها  وؿ يفكاألصوؿ كالقواعد الٌب انبِب عليها اػببلؼ ليتمكن بعدىا من الق
كىذا أحد أغراض كضع ىذا الكتاب،  (1)األئمة، رهبها على أصوؿ إماـ منكزب ةوازؿ اؼبستجدٌ كالنٌ 

ا كضعناه ليبلغ بو اجملتهد يف ىذه الص ناعة ىذا الكتاب إمبٌ  فإفٌ : "يف كتاب الٌصرؼ القاضييقوؿ 
، كاللغة، حورتبة االجتهاد إذا حىصَّل ما هبب لو أف وبيىص لى قبلو من القدر الكايف لو يف علم النٌ 

تبة كهبذه الرٌ ، أك أقل، ىذا الكتاب ـمن ذلك ما ىو ميسىاكو عبر ناعة أصوؿ الفقو، كيكفي كصً 
أقصى ما يبكن أف وبفظو  يف العدد )اؼبسائل( كلو بػىلىغىتٍ ، ئل الفقوايسمى فقيهنا ال حبفظ مس

األفقو ىو الذم حفظ مسائل أكثر، كىؤالء عرض ؽبم  أفٌ  وفنُّ كما قبد ميتػىفىق هة زماننا يظ،  إنساف
                                                           

 .69بتصرؼ، مرجع سابق، صبن فائزة الزبير  (1) 
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، فَّاؼى ىو الذم عنده ًخفىاؼه كثّبة ال الذم يقدر على عملهااػبى  أفٌ  ن ظنٌ شبيو ما يػىٍعًرض ؼب
ًموً   أفٌ ْب  كىو ب ، الذم عنده ًخفىاؼه كثّبة سيأتيو إنساف ًبقىدىـو ال هبد يف ًخفىاًفًو مىا يىٍصليحي لًقىدى

فهذا ىو مثاؿ أكثر ، كىو الذم يصنع لكل قىدىـو خيفِّا يوافقو، فىاًؼ ضركرةن فػىيػىٍلجىأي إىل صانع اػبً 
يتػىفىق هة يف ىذا الوقت

 (1)."اؼب
فق عليها تيو مسائل األحكاـ اؼبتٌ بْب دفٌ  -كتاب بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد   –كلقد حول 

كاؼبختلف فيها بأدلتها، فهو كتاب جامع بْب إصباع الفقهاء كاختبلفهم لتأصيل األصوؿ كتقعيد 
 يقوؿ القاضي (2)،صيب الوافرو فلو من اظبو اغبظ األكىف كالنٌ القواعد، فمن أراد االجتهاد فعليو ب

ذكرة من ثبت فيو لنفسي على جهة التٌ فإٌف غرضي يف ىذا الكتاب أف أي : "لكتابمة ىذا ايف مقدٌ 
ما هبرم ، ؼ فيهابلو على نكت اػبيكالٌتنب، تهالٌ فق عليها كاؼبختلف فيها بأداألحكاـ اؼبتٌ  مسائل

كىذه ، ؼبا عسى أف يىرًدى على اجملتهد من اؼبسائل اؼبسكوت عنها يف الشَّرٍعؾبرل األصوؿ كالقواعد 
كىي ، قنا قريبناق باؼبنطوؽ بو تعلُّ لٌ أك تتع، اؼبنطوؽ هبا يف الشَّرع ىي اؼبسائل ثرألكاؼبسائل يف ا

مي ْب من لدف بلأك اشتهر اػببلؼ فيها بْب الفقهاء اإلس، اؽ عليهافاؼبسائل الٍب كقع االت  
 ا ق (3)".قليدإىل أف فشا التٌ  -رضي الٌلو عنهم  -الٌصحابة 

   .ك اغبمد كاؼبٌنة ممهيدالتٌ الفصل كهبذا القدر ينتهى 

 

  

 

 

                                                           

 . 210,2 3/11( ابن رشد، بداية اجملتهد، اؼبصدر الٌسابق، 1)
 بتصرؼ. 69بن فائزة الزبّب، مرجع سابق، ص (2)
 .1/9ابن رشد، بداية اجملتهد، مصدر سابق،  (3)
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:لالفصل األو    
ل مع ذكر أسباب عريف بالمشترك اللفظي عند أىل اللغة واألصو الت  

:الفروع ياختالف الفقهاء ف  

عرض مفهـو اؼبشَبؾ اللفظي عند  سيتم  - دبشيئة ا - ىذا الفصل يف
 كذلك ذكر أسباب اختبلؼ الفقهاء يفكل من أىل اللغة كاألصوؿ، ك 

مبحثْب اثنْب كموزٌع ضمن كٌل من  ذلك يكوف يف الفركع الفقهية، على أفٌ 
 اؼبطالب كاؼبسائل.
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:لالمبحث األو    
.المشترك اللفظي عند أىل اللغة واألصول  

ينقسم إىل مطلبْب اثنْب:ك   
:كما يتعٌلق بوعريف باؼبشَبؾ اللفظي عند أىل اللغة ؿ: التٌ اؼبطلب األكٌ   

:ثبلث مسائل كينقسم إىل  
 اؼبسألة األكىل: مفهـو اؼبشَبؾ اللفظي عند اللغويْب.

  .: أسباب االشَباؾثٌانيةاؼبسألة ال
.لة باؼبشَبؾ اللفظي: األلفاظ ذات الصٌ لثةااؼبسألة الثٌ   

.عريف باؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب كمسائل اػببلؼ فيو: التٌ ايناؼبطلب الثٌ   
:ثبلث مسائلكينقسم إىل    

 اؼبسألة األيكىل: مفهـو اؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب.
.كقوع اؼبشَبؾ اللفظي عند األصوليْب :ثٌانيةاؼبسألة ال  

أكثر من معُب عند  جواز استعماؿ اؼبشَبؾ يف : اػببلؼ يفلثةااؼبسألة الثٌ 
.األصوليْب  

 



- 38 - 
 

 ل:المطلب األو  
 عريف بالمشترك اللفظي عند أىل اللغة:الت  

 المسألة األولى:
 .مفهوم المشترك عند اللغويين

ًلمىةو بفتح األىكَّؿ شىرًكنا كىشىرًكىةن ًكزىافي كىًلمو ك  ، األىمر أىٍشرىكيوي من باب تىًعبى يف: شىرىٍكتيوي ؾى  رى  شى مادة:  كىكى
كنا يت بينهما يف اؼباؿ تشر كلو شىرًيكنا كصبع الشَّريك شيرىكىاءي كىأىٍشرىاؾه كشىٌر  ٍسر الثَّاين إذا ًصرتي كى ك 

كا مثيَّ خيف ف اؼبصدر بكٍسر اأٍلىكَّؿ كسكوف الثَّاين يكأىشركتو يف األىمر كالبيع باألىلف جعلتو لك شىرً 
قاؿ تعاىل:  (1).ة على الٌتخفيفمى لٍ فييقاؿ ًشٍرؾه كًشرٍكىةه كما ييقاؿ ًكٍلمه ككً عماؿ اؼبخفَّف أغلب تكاس
كىأىٍشرًٍكوي يف أىٍمرًم

 .كي فيويأم اجعلو شر  (2)

لىة على السَّواًء ًعٍند  اؿىيوى اللفظي الواًحد الدٌ  اللفظي: اؼبشَبؾي ك   تًلفىْب فأىكثر دالى على معنػىيػىٍْب ـبي
 (3).أىىًل تًٍلكى اللُّغىة

                                                           

اؼبكتبة ، بّبكت)، غريب الشرح الكبّب ، اؼبصباح اؼبنّب يفأضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي مث اغبموم، لعباسا وأبانظر( 1)
زين الدين ؿبمد بن أب بكر بن ، وأبا عبداهلل. بعة كال سنتهابدكف ذكر رقم الطٌ ، 311/ 1 ،ش ر ؾ: مادة (العلمية

الدار ، اؼبكتبة العصرية، بّبكت  صيدا)، ربقيق يوسف الشيخ ؿبمد ،5ط، ـبتار الصحاح، عبدالقادر اغبنفي الرازم
 .164ص ( مادة: ش ر ؾ،ـ 1999ق/1420، موذجيةالنٌ 
 .32:اآلية ،سورة طو ( 2)
، من جواىر القاموس تاج العركس اؼبلقب دبرتضى، الفيض، ، أبوالرزاؽ اغبسيِب عبدد بن ؿبمد بن ؿبمٌ ، بيديلز  كانظر ا (3)

صباؿ الدين ابن ، الفضل أبو، ؿبمد بن مكـر بن علي ،ابن منظورك .25 ص( دار اؽبداية)وعة من اققْب، ربقيق ؾبم
 10ج الٌشْب اؼبعجمة،( فصل ق1414بّبكت دار صادر ) 3ط ر األنصارم الركيفعي األفريقي، لساف العرب،منظو 
 .449/ص
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باب تعريفو: " فقاؿ يف للمشَبؾ اللفظي بابنا -و رضبة ا علي -كخٌصص ابن فارس 
فىاٍقًذًفيًو : ْب أىٍك أكثر، كقولو جٌل ثناؤهيأف تكوف اللفظة ؿبتملة ؼبعن :معُب االشَباؾك  :االشَباؾ

يف اٍليىم  فػىٍليػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحل
 :مشَبؾ بػىٍْبى اػبرب كبْب األمر، كىأىنَّو قاؿ (فػىٍليػيٍلًقوً ) :فقولو (1)

"أرأيت" فهو مرٌةن  :كمنو قوؽبم .كؿبتمل أف يكوف اليمُّ أمر بإلقائو .يػيٍلًقًو اليمٌ  فاقذفيو يف اليمٌ 
كٍيفى ييصىٌلي مىن خلفو؟". كيىكوف مرٌةن   اى اإلماـ قاعدن "أرأيت إف صلٌ  :ؤاؿ كقولكلبلستفتاء كالسٌ 

، أىملٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَّ اللَّوى يػىرى ، قاؿ ا جٌل ثناؤه:للتنبيو كال يقتضي مفعوالن   لأىرىأىٍيتى ًإٍف كىذَّبى كىتػىوىىلَّ
ثناؤه فهذا مشَبؾ ؿبتمل أف يكوف  جٌل  (3)اذىٍرين كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدن  قولو:و أيضا . كمن(2)

 (4)."من مالو ككلىده افريدن  اخىلقتيو كحيدن  كؿبتمل أف يكوف، و انفرد خبىٍلًقوً ألنٌ 

 :، قوؿ الٌشاعرأيضا كمن أمثلتو
 ا كجربتى عىٌماأىفػٍنػىٍيتى عمٌ  # يا عامر بن مالك يا عىمَّا -1

 .اين أراد بو أفنيت قوما كجربت آخرينؿي أراد بو يا عمَّاه كالعمُّ الثٌ فالعمُّ األكٌ 

ٍشي كمنو: - 2
ى
كمىشىى إذا كىثيرت ماشيتو ككذا أٍمشىى لغتاف ، (اؼبعركؼ) مىشىى يبىًٍشي من اؼب

 .فصيحتاف

                                                           

   .39:اآلية  ،سورة طو (1)
 .13,14: اآلية  ،سورة العلق (2)
  .11: اآلية ،سورة اؼبدثر (3)
الصاحيب ىف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ىف  ، أضبد بن زكرياء القزكيِب الرازم أبو اغبسْب، ابن فارسراجع  (4)

إبراىيم : يف معُب اؼبشَبؾانظر و ، بتصرؼ 208-207ص( ـ1997 -ق1418 1ط)، ؿبمد علي بيضوف: ط، كبلمها
زكرياء بن ، يحي السنيكي ووأب. 480ص (دار الدعوة)ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، ، اؼبعجم الوسيط ،مصطفى وإخوانو

بّبكت ، )1ط، مازف اؼببارؾ ربقيق د.، عريفات الدقيقةاغبدكد األنيقة ىف التٌ ، زين الدين، ؿبمد بن أضبد بن زكرياء األنصارم
   .80ص (،1411،دار الفكر اؼبعاصر
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أىًف اٍمشيواٍ كىاٍصربيكاٍ عىلىى آؽًبىًتكيم :نزيلكيف التٌ  :قاؿ
 (2)أم )بالكثرة( .ماءو دعا ؽبم بالنٌ كأنٌ  (1)

على اللفظ الواحد من األلفاظ العربية أك  د اؼبعاينعند أىل اللغة يعُب تعدٌ  فاللفظ اؼبشَبؾ 
على اآلخر، كما ذكره غّب كاحد من  االت معانيو من غّب ترجيح ألحدىادت احتمىو ما تعدٌ 

 أىل اللغة على اختبلؼ تعبّباهتم.

 

 

   

 

 

****** 
 

 

 
  

                                                           

 .6 :اآلية ،سورة ص( 1)
بّبكت ) ،1ط، علي منصور ، ربقيق فؤادعلـو اللغة كأنواعها يف ، اؼبزىرالرضبن بن أب بكر جبلؿ الدين عبد، يوطيالسٌ  (2)

 القوسْب من زيادة الباحث للٌتوضيح.، كما بْب 1/293 (ـ1998ق  -1418، دار الكتب العلمية
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 انية:المسألة الث  
 .أسباب االشتراك اللفظي

 العوامل اآلتية:  علماء اللغة أسباب االشَباؾ اللفظي إىل ييرًجعي 
ف من شعبتْب عظيمتْب، عدناف كقحطاف، ككٌل ة العربية تتألٌ األمٌ  : اختبلؼ القبائل: فإفٌ أوال

قة مساكنهم كجهاهتم، فردبا اصطلحت قبيلة على أف كبطوف متفرٌ  ف من قبائل شٌبشعب يتألٌ 
ة سبيم مثبل تيطلق كلمة أف تريد هبا مسمى آخر. فقبيل تريد بكلمة مسمى كاصطلحت أخرل على

" على األعسر كىو الذم يعمل بيده اليسرل، فكأٌف فيو التفاتا من اليمُب إىل اليسرل، "األلفت
ا قبيلة قيس فكانت تيطلق ىذه الكلمة على األضبق، كلعلها كانت تلحظ فيو التفاتا من أمٌ 

" كىاتاف الكلمتاف ئب "الٌسرحاف" ك "الٌسيدالعرب على الذٌ ككما تيطلق عامة س إىل األضبق. يٌ الكى 
 " كىكذا...عند ىذيل على "األسد تيطلقاف

و ؾباز معُب ؾبازم، كيينسى أنٌ   حقيقي أصلي مث يكوف استعمالو يفقد يوضع اللفظ ؼبعُب :اثانيً 
عُب اجملازم. فمثبل كلمة اؼبعنيْب، أم اؼبعُب اغبقيقي كاؼب و حقيقة يفتقل اللفظ إلينا على أنٌ فيو، فين
عُب نساف كاغبيواف، كىناؾ زيادة على ىذا اؼبيف األصل على عضو اإلبصار يف اإل " تدؿ"العْب

 ؾبازية. فكلها معاف ئ كسناـ اإلبل كغّب ذلكيد، خيار الشٌ اعباسوس، السٌ  ،من: اإلصابة بالعْب
 ينتقل اللفظ من معناه األصلي إىل اؼبعُبد اللفظ بْب اؼبعُب اغبقيقي كاؼبعُب العريف: قد تردٌ  :اثالثً 

 ا. ما بينهاين كيصبح مشَبكن الثٌ  ؿ كعرفية يفاألكٌ  االصطبلحي، فيكوف حقيقة لغوية يف
ورة كاؼبعُب مث حدث طور اللغوم: فقد تكوف ىناؾ كلمتاف كانتا يف األصل ـبتلفٍب الصٌ التٌ  ا:رابع

األخرل يف أصواهتا. كىكذا أصبحت تطور يف بعض أصوات إحدانبا، فاتفقت لذلك مع 
شَبكة بْب معنيْب أك أكثر، ا ـبتلفة اؼبعُب، أم صارت لفظة كاحدة مورة الٌب اربدت آخّبن الصٌ 

 اء فاءن ركة، أيبًدلت الثٌ اين ىو: الثٌ ُب، كأصل الكلمة باؼبعُب الثٌ أس كالغً الفركة: جلدة الرٌ مثل كلمة 
 كحفالة، كما أشبو ذلك. على طريقة العرب يف مثل جدث كجدؼ، كحثالة

: اقَباض األلفاظ من اللغات اؼبختلفة: إذ ردبا كانت اللفظة اؼبقَبضة تشبو يف لفظها كلمة اخامسً 
 "khalb" :من األؼبانية كلمة تالعربية استعار  رنا أفٌ عربية، لكنها ذات داللة ـبتلفة، كما لو تصوٌ 
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من الكلمات اؼبشَبؾ اللفظي تدؿ على " يف العربية صبح كلمة " كلب"عجل" فتي  " دبعُب"كلب
 (1)جل.الكلب اؼبعركؼ كعلى العً 

ىذه األسباب ىي نفسها عند األصوليْب كما أفاد بذلك الدكتور كىبة  : أفٌ ظومن المالح  
 كتابيهما.يف  اػبضرم الٌشيخ ك 

 

 

 

 

 

 

****** 
 

  

                                                           

 ص، (ـ1994 -ق 1415مكتبة اػباقبي ، القاىرة) ،3ط، ؛ فصوؿ يف فقو العربيةواب الدكتورعبد التٌ ، رمضان: ( انظر1)
 (،2003 مكتبة اإلقبلو اؼبصرية، القاىرة)، 3ط ،؛ يف اللهجات العربيةدكتورال، إبراىيم أنيس. كبتصرؼ 332 -326

 .بتصرؼ كما بعدىا 168ص
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 الثة:المسألة الث  
 .لة بالمشترك اللفظياأللفاظ ذات الص  

أف نذكرىا ىنا حٌب  اؼبستحسن منف بعض اعبزئيات تشَبؾ مع اؼبشَبؾ اللفظي يفألفاظ  شبت
 :معناه كىى كاآليت اؼبشَبؾ يفتلط مع ال زب

 (1).دبعُب كاحد فاؼبختلفتا فاالكلمتأف تكوف  ىو ادؼ:الَبٌ  -1

 (2).ضح اٍلمىٍعُبمىا لىٍيسى دبتٌ : ىو اٍلميتىشىابو -2
كاسم ،  اللفظ اؼبفرد موضوعا ؼبفهـو عاـ مشَبؾ بْب األفرادكىو كوف : االشَباؾ اؼبعنوم -3

  ؾ باإلرادة.حرٌ و يتناكؿ اإلنساف كالفرس كغّبنبا باؼبعُب العاـ، كىو التٌ اغبيواف فإنٌ 
و متساكم اؼبعُب يف أفراده فإنٌ ، كاإلنساف،  كىو الكلي الذم تساكل اؼبعُب يف أفراده :اؼبتواطئ -4

 .وافق( لتوافق أفراد معناه فيوواطؤ )التٌ متواطئا من التٌ  كظبي .من زيد كعمرك كغّبنبا
منو  لج أشدٌ معناه يف الثٌ  فإفٌ ، كالبياض،  كىو الكلي الذم تفاكت معناه يف أفراده :كاؼبشكٌ  -5

 كهبعل بعض العلماء اؼبتواطئ كاؼبشٌكك من أقساـ اؼبشَبؾ اؼبعنوم. .يف العاج
 .كىي ما إذا كاف االشَباؾ يف األعياف، لطة أعيافخً  :كىي نوعاف، كةًر ىي الشٌ ك  :لطةاػبً  -6

من  كاشَبكا يف عدد ا فخلطاهكل كاحد من اػبليطْب متميزن ل كىي أف يكوف ما :لطة أكصاؼكخً 
 .اعيكاؼبراح )اؼبأكل( كاؼبرعى كاؼبشرب كالب كالفحل كالرٌ ،  األكصاؼ

كتاب كتفصيلو يف   .كاةالٌز  لطة أثر عند بعض الفقهاء يف اكتماؿ نصاب األنعاـ كاحتسابكللخً 
 (3).كاةٌز ال

                                                           

 بتصرؼ. 339ص، مرجع سابق، اؼبعجم الوسيط (1)
 بتصرؼ. 80ص، مرجع سابق، نيكيأبو وبي السٌ  (2)
(  1427-1404، بلسلدار السٌ ، الكويت، )2ط ،اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية (3)

 كما بعدىا. 4/309
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 كقد أفرد. مةستعمل يف عدة معاف كلفظ األى فالوجوه للفظ اؼبشَبؾ الذم يي ظائر: الوجوه كالنٌ  -7
ظائر كاأللفاظ كالنٌ  ".معَبؾ األقراف يف مشَبؾ القرآفاه "كتابا ظب  يف ىذا الفنٌ  يوطيالسٌ اإلماـ 
 .كالوجوه يف اؼبعاينظائر يف اللفظ النٌ  :كقيل .اؼبتواطئة

ذلك من أنواع معجزات القرآف حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرؼ إىل  العلماءكقد جعل 
 (1).أكثر كأقلفعشرين كجها 

كىذا  (2)هر.د بْب اغبيض كالطٌ قرء فهو مَبدٌ اؼبشَبكة، كال األلفاظ ييعُب هباالفقو:  اؼبتشابو يف -8
 اعبزء مَبادؼ باؼبشَبؾ اللفظي سباما.

دة األلفاظ اؼبتعدٌ  إفٌ "كتابو "اؼبستصفى"، يقوؿ رضبة ا عليو:   كلئلماـ الغزايل تقسيم جيد يف 
 .اؼبَبادفة كاؼبتباينة كاؼبتواطئة كاؼبشَبكة :كىي، دة على أربعة منازؿيات اؼبتعدٌ باإلضافة إىل اؼبسمٌ 

مسمى كاحد كاػبمر كالعقار  يغ اؼبتواردة علىا اؼبَبادفة فنعِب هبا األلفاظ اؼبختلفة كالصٌ أمٌ  -1
كباعبملة كل اظبْب ؼبسمى كاحد يتناكلو أحدنبا من حيث ، شابهم كالنٌ كالليث كاألسد كالسٌ 

 .يتناكلو اآلخر من غّب فرؽ
واد كالقدرة كاألسد كاؼبفتاح ي اؼبختلقة للمعاين اؼبختلفة كالسٌ ا اؼبتباينة فنعِب هبا األسامً كأمٌ  -2

 ي كىي األكثر.سامً ماء كاألرض كسائر األكالسٌ 
ضع فقة باؼبعُب الذم كي ا اؼبتواطئة فهي الٍب تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد كلكنها متٌ كأمٌ  -3

كاسم اعبسم ينطلق على ، و ينطلق على زيد كعمرك كبكر كخالدجل فإنٌ كاسم الرٌ ،  االسم عليها
ضع االسم بإزائها ككل الٍب كي الشَباؾ ىذه األعياف يف معُب اعبسمية ، ماء كاألرض كاإلنسافالسٌ 

واد واطؤ كاسم اللوف للسٌ ياتو الكثّبة بطريق التٌ و ينطلق على آحاد مسمٌ اسم مطلق ليس دبعْب فإنٌ 
 .ي اللوف لونا كليس بطريق االشَباؾ ألبتةفقة يف اؼبعُب الذم بو ظبي ا متٌ كالبياض كاغبمرة فإهنٌ 

                                                           

اؽبيئة ، )الفضل إبراىيم ؿبمد أبو: ربقيق، علـو القرآف االتقاف يف، ب بكرأعبدالرضبن بن ، جبلؿ الدين، يوطيالس  ( 1)
 رقم الطٌبعة.شر كالبدكف ذكر بلد النٌ ، بتصرؼ 2/144ـ 1974 - ق1394، اؼبصرية العامة للكتاب

(، ـ1988-ق1408، دارالفكر، دمشق سوريا، )2ط، لغة كاصطبلحا القاموس الفقهي، الدكتور سعدم، يبج أبو (2)
  بتصرؼ. 190ص
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كاغبقيقة  يات ـبتلفة ال تشَبؾ يف اغبدٌ مسمٌ ي الٍب تنطلق على كأما اؼبشَبكة فهي األسامً  -4
  ر منو اؼباء كىي العْب الفوارةكاسم العْب للعضو الباصر كللميزاف كللموضع الذم يتفجٌ ،  ألبتة

كىذا اآلخّب ىو ؿبل دراستنا كا  (1)."ككاسم اؼبشَبم لقابل عقد البيع كللكوكب اؼبعركؼ
 ق.اؼبوفٌ 

 
علينا بعد معرفة مفهـو اؼبشَبؾ اللفظي عند أىل اللغة أف  راسة فيحقٌ كحٌب يتكامل منهج الدٌ 

 نتعٌرؼ عليو كذلك عند أىل أصوؿ الفقو.
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
 

 
 

                                                           

، )دار 1، ربقيق ؿبٌمد عبد الٌسبلـ عبد الٌشايف، طالمستصفى، أبو حامد ؿبٌمد بن ؿبٌمد الغزايل الٌطوسي، الغزالي( 1)
 بتصرؼ. 26ـ( ص1993-ق1413الكتب العلمية، 
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 :المطلب الث اني
 :عريف بالمشترك اللفظي عند األصوليين ومسائل الخالف فيوالت  

 المسألة األولى:
 :مفهوم المشترك عند األصوليين

اللٍَّفظىةي "ي ى األلفاظ اؼبشَبكةيف تعريف  الفحوؿ"كتابو "إرشاد   وكاين يفشٌ يقوؿ اإلماـ ال
، ًمٍن حىٍيثي نبيىا كىذىًلكى  ، كىٍضعنا أىكَّالن   (1)".اٍلمىٍوضيوعىةي غبًىًقيقىتػىٍْبً ـبيٍتىًلفىتػىٍْبً أىٍك أىٍكثػىرى

 (2)اللة على معنيْب فأكثر".اؼبشَبؾ ىو اللفظ اؼبوضوع للدٌ " :الدكتور كىبة عند ك

يات ـبتلفة ي الٍب تنطلق على مسمٌ ىي األسامً : "فقاؿ األظباء اؼبشَبكة غزايلاإلماـ ال ؼعرٌ ك 
ر منو كاسم العْب للعضو الباصر كللميزاف كللموضع الذم يتفجٌ ،  ال تشَبؾ يف اغبد كاغبقيقة ألبتة

مس ككاسم اؼبشَبم لقابل عقد البيع كللكوكب ىب كالشٌ كىي العْب الفوارة كللذٌ  اؼباء
 (3)".اؼبعركؼ

اؿ كىو اللفظ الواحد الدٌ قوؿ ابن حاجب يف شرح اؼبفصل يف معُب اؼبشَبؾ: " ركشيالزٌ كنقل 
اللتاف واء عند أىل تلك اللغة، سواء كانت الدٌ على معنيْب ـبتلفْب أك أكثر داللة على السٌ 

                                                           

األصوؿ، ربقيق الٌشيخ ؿبٌمد بن علي بن ؿبٌمد بن عبدا، اليمِب، إرشاد الفحوؿ إىل ربقيق اغبق من علم الش وكاني، ( 1)
، فخر الدين، الر ازيك .1/57ـ(، 1999-ق1419، 75، )دمشق كفربطا، دار الكتب العرب، غ1أضبد عزك عناية، ط

أبو عبدا ؿبٌمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسْب، الٌتيمي، خطيب الرٌم، اصوؿ، دراسة كربقيق الدكتور طو جابر فياض 
، أبو اغبسن سيد الدين اآلمدي ، بدكف ذكر بلد الطٌبعة.261ـ( ص1997-ق1418، ، )مؤسسة الرسالة3العلواين، ط

علي بن أب علي بن ؿبمد بن سامل الثٌعليب، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ربقيق عبد الٌرزاؽ عفيفي، )بّبكت، دمشق، 
 .2/243لبناف، اؼبكتب اإلسبلمي(،

كما  1/283ـ( 1986ق/1406، )دار الفكر، 1دمشق سوريا، ط، الدكتور كىبة، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، الز حيلي( 2)
 .بعدىا

 .26، مرجع سابق، صالغزالي( 3)



- 47 - 
 

الوضع كاألخرل فيدت إحدانبا من ؿ أك من كثرة االستعماؿ، أك استي مستفادتْب من الوضع األكٌ 
 (1) ."على األصح من كثرة االستعماؿ، كىو يف اللغة

يف تعريفهم للمشَبؾ اللغويْب  تعبّباتفق مع ظ أٌف تعبّبات األصوليْب تكاد تتٌ كمن اؼببلحى 
سم اؼبشَبؾ أك باللفظ اؼبشَبؾ أك باؼبشَبؾ الااللفظي، سواء منهم من عٌرفو باألظباء اؼبشَبكة أك ب

من معانيو يف ضبل اؼبشَبؾ على أكثر من معُب أٌف اختبلفات األصوليْب  بيد اللفظي كغّب ذلك.
 .يف تعريفاهتم لو تأثّب
األصوليْب انقسموا إىل قسمْب يف تعريف اؼبشَبؾ اللفظي، فمنهم  أفٌ  ا هبب التٌنبيو عليوكفبٌ 

كضع  أصل اللة مستفادة منعريف سواء أكانت الدٌ اللة كاالحتماؿ عند التٌ من اىتم جبانب الدٌ 
ؿبمد اػبضرم. ك اللفظ أـ من كثرة االستعماؿ، أمثاؿ: الٌزركشي، الٌسرخسي، الغزايل، القرايف، 

الٌزحيلي كذلك ك أمثاؿ: الٌشوكاين، الرٌازم، اآلمدم، ، فقط كضع اللفظكمنهم من اىتم بأصل 
 تطبيقيبكن  كعليوعريفْب يف البحث ك اغبمد، كبل التٌ   كقد أكردتي  كاضح من خبلؿ تعريفاهتم،

  منجملرد االحتماؿ ، سواء منها ما كاف االشَباؾ ألمثلة اؼبذكورة يف البحث ربت ىذين اؼبعنيْبا
 (2).فقط صلاأل ا يفعن و وضم اللفظأـ لكوف  كثرة االستعماؿ

 
جواز كقوع اؼبشَبؾ اللفظي، منعوي أك إهبابوي، كل ذلك منحى كبا إىل كل كاحد منها  مث إفٌ 

 اآلتية. لةاؼبسأ يفيركنو دليبلٌ يف ذلك، كتفصيلو  عصبة من األصوليْب مستدلْب دبا
 

                                                           

، )دار الكتيب 1، أبوعبدا بدر الدين ؿبٌمد بن عبدا بن هبادر، البحر ايط يف أصوؿ الفقو طالزر كشي (1)
ألئمة، أصوؿ السرخسي، ، كانظر السرخسي، ؿبمد بن أضبد بن أب سهل مشس ا2/377ـ( 1994ق/1414

، )مصر، 6، الٌشيخ ؿبٌمد بك، أصوؿ الفقو، طالخضري. كانظر: 1/126بّبكت،)دار اؼبعرفة( بدكف رقم ط كسنتها،
 .143ـ( ص1969ق/1389ااؼبكتبة الٌتجارية الكربل، 

اقق: ؿبمد حٌجي الذ خيرة، انظر: أبو العباس، شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبالكي الشهّب بالقرايف،  (2)
، كراجع 2/381،الزركشي، راجع .كما بعدىا1/57ـ( 1994، )بّبكت، دار الغرب اإلسبلمي، 1ط

 .1/126،رخسيالس  
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 انية:المسألة الث  
 .وقوع المشترك اللفظي عند األصوليين

كجوبو أك منعو كتفصيل ذلك   جواز كقوع اؼبشَبؾ، األصوليْب يفقد اختلفت كجهات نظر ل   
 كاآليت:

 :إىل ثبلث فرؽوكاين اختبلؼ األصوليْب يف كقوع اؼبشَبؾ ذكر اإلماـ الشٌ 
: إنٌ ": األولى   .و كاجب الوقوع يف لغة العربقاؿ قـو

سب يف القرآف خاصة، كني  فبتنع فٌصل بعضهم، فقالوا:ك  .كقاؿ آخركف: إنو فبتنع الوقوع: انيةالث  
 ألب داكد الظاىرم، كمنعو آخركف يف اغبديث.

 كقالت طائفة: إنو جائز الوقوع.: الثالثة
 ة القائلين بوجوب الوقوع:حج  

األلفاظ متناىية، كاؼبعاين غّب متناىية، كاؼبتناىي إذا كزع على غّب اؼبتناىي لـز  بأفٌ  وا أكالن احتجٌ 
 االشَباؾ، كال ريب يف عدـ تناىي اؼبعاين؛ ألف األعداد منها، كىي غّب متناىية ببل خبلؼ.

 كجود ثابتة يف لغة العرب، كقد ثبت أف -كاؼبوجود، كالشيء-ا: بأف األلفاظ العامة كاحتجوا ثانين 
 اآلخر، مع أف كل كاحد منهما يطلقشيء نفس ماىيتو فيكوف كجود الشيء ـبالفا لوجود كل 

  عليو لفظ اؼبوجود باالشَباؾ.
 ن باالمتناع:يالقائل ةج  ح 

ماـ، كما كاف كذلك يكوف بأف اؼبخاطبة باللفظ اؼبشَبؾ ال يفيد فهم اؼبقصود على التٌ  قالوا
 .منشأ للمفاسد

 بجواز الوقوع وإمكانو: القائلين  ةحج  
اؼبواضعة تابعة ألغراض اؼبتكلم، كقد يكوف لئلنساف غرض يف تعريف غّبه شيئا  بأفٌ قالوا  

فصيل فصيل، كقد يكوف غرضو تعريف ذلك الشيء على اإلصباؿ، حبيث يكوف ذكر التٌ على التٌ 
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أىنَّوي قاؿ ؼبن سألو عن اؽبجرة عىًن  - رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  -كىمىا ريًكمى عىٍن أىًب بىٍكرو  .ا للمفسدةسببن 
 (1)."ٍن ىو؟ فقاؿ: "ىو رجل يهدين السًَّبيلى م - صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -النَّيب  

كىاثًقنا ًبًصحًَّة كيجيوًد كىأًلىنَّوي ريدبَّىا الى يىكيوفي اٍلميتىكىل مي كىاثًقنا ًبًصحًَّة الشٍَّيًء عىلىى التػٍَّعًيًْب، ًإالَّ أىنَّوي يىكيوفي 
، كىالى ييكذَّب، كال يظهر جهلو ًبذىًلكى  أىحىًدنًبىا الى ؿبىىالىةى، فىًحينىًئذو ييٍطًلقي اللٍَّفظى اٍلميٍشتػىرىؾى لًئىبلَّ يىٍكًذبى

 ىذه  وكايناإلماـ الشٌ  كقد ناقش (2)."فىًإفَّ أىمَّ مىٍعُبن الى يىًصحُّ فػىلىوي أىٍف يػىقيوؿى ًإنَّوي كىافى ميرىاًدم الثَّاين 
فقاؿ:  من يقوؿ جبواز كقوع االشَباؾ هاية أثبت ميلو إىل رأماغبجج كلها  كأجاب عنها، كيف النٌ 

كبعد ىذا كلو فبل ىبفاؾ أف اؼبشَبؾ موجود يف ىذه اللغة العربية ال ينكر ذلك إال مكابر كالقرء "
 كىو (3)".كىو معُب االشَباؾ فإنو مشَبؾ بْب الطهر كاغبيض مستعمل فيهما من غّب ترجيح

يف القرآف الكثّبة  شَبؾ اللفظيؼبا أم الذم يبيل إليو الباحث كذلك إليبانو دبا كقع من ألفاظالرٌ 
الذم ينفيو مثل ابن درستويو كأمثالو  ، كما أفٌ كاغبديث كسائر أنواع الكبلـ الذم ال يبكن ذباىلو

 (4)يأيت كيثبتو باسم اغبقيقة كاجملاز.

عند يف جواز كقوع اؼبشَبؾ يف اللغة أك عدمو فقد ثبت  ختبلفاتىذه اال غم منالرٌ  فعلى
اؼبعنيْب على اآلخر كاقع ال ؿبالة يف اللغة كمستعمل فيها من غّب ترجيح أحد  واألكثرين منهم أنٌ 

ة الٌشرعية اؼبتناكلة يف ىذا البحث كالٌب إضافة إىل األدلٌ  األمثلة اؼبذكورة سابقا ، كما أفٌ إال بالقرينة
ىذا  اؼبشَبؾ يف اللغة، فيكوفاختلف الفقهاء فيها بسبب االشَباؾ كلها دليل على إمكانية كقوع 

و الحظ كثرة ذاتو، أٌما الذل يرل إهبابو أك غالبية كقوعو فلعلٌ  يف حدٌ  الفظين  ااالختبلؼ اختبلف

                                                           

بىابي اتػ بىاًع سيرىاقىةى ٍبًن مىاًلًك ٍبًن جيٍعشيمو أىثػىرى رىسيوؿي اللَّو صىلَّى اللَّو عليو كآلو كىسىلَّمى  ( أخرجو البيهقي يف صباع أبواب اؼببعث،1)
ًئًل النُّبػيوًَّة،   . 2/489كىمىا ظىهىرى يًف ذىًلكى ًمٍن دىالى

، 1/262ابق مصدر سالر ازي، ،  كانظر معُب ذلك يف 1/57,58,59، مصدر سابق بتصرؼ، إرشاد الفحولانظر  (2)
مصدر  المحصول،، . ك242/ 2مصدر سابق بتصرؼ،  اآلمدي،. ك2/380، مصدر سابق بتصرؼ، البحر المحيط

 . 1/293، مصدر سابق، الس يوطي. 265 - 261سابق بتصرؼ، ص
 .1/59الٌشوكاين، مصدر سابق،  (3)
 موقع: فاطمة لطفي كودرزم  الكػاتبة:اؼبشَبؾ اللفظي عند القدماء كادثْب،  انظر ىذا البحث بعنواف: (4)

http://islamselect.net/mat/87884. 

http://islamselect.net/author/3380
http://islamselect.net/author/3380
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يبكن االستغناء بو عند اغبديث عن دالالت األلفاظ العربية  الو ألنٌ  األمثلة الٌب تشملو يف بابو أك
 كا أعلم.

 

 

 

 

 

******* 
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 الثة:المسألة الث  
 (1) .أكثر من معنى عند األصوليين في جواز استعمال المشترك الخالف في

على أحد  شريع العمل دبا يدؿ عليو اللفظ، كاؼبشَبؾ ال يدؿٌ اؼبقصد من التٌ  من اؼبعلـو أفٌ  
اؼبراد بو أحد معانيو   نو، فإذا جاء غّب مبٌْب كالغرض أفٌ معانيو بعينو مامل يكن مصحوبا بقرينة تبيٌ 

اء على ذلك ركرة، إذ يستحيل العمل دبقتضى ذلك اللفظ لعدـ العلم بو... كبنكاف مهمبل بالضٌ 
ا مقالية. ية كإمٌ ا حالكالقرينة إمٌ  اؼبراد، شريع إال إذا اقَبف بو ما يبٌْب التٌ  اليصح كركد اؼبشَبؾ يف

ًفيًهنَّ كىما يػيٍتلى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتاًب يف  يػيٍفًتيكيمٍ كىيىٍستػىٍفتيونىكى يف الن ساًء قيًل اللَّوي  :مثاؿ قولو تعاىل
كىاٍلميٍستىٍضعىًفْبى ًمنى اٍلوًٍلداًف  يىتامىى الن ساًء البلَّيت الى تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا كيًتبى ؽبىينَّ كىتػىٍرغىبيوفى أىٍف تػىٍنًكحيوىينَّ 

غبة لفظ مشَبؾ فالرٌ  (2)اكىأىٍف تػىقيوميوا لًٍليىتامى بًاٍلًقٍسًط كىما تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍّبو فىًإفَّ اللَّوى كافى بًًو عىًليمن 
 كيفؿ رغبتي فيو األكٌ  يو، ففيل عدٌ تل ينو اغبرؼ الذا يبيٌ ئ كاؼبيل عنو، كإمبٌ بْب اؼبيل إىل الشٌ 

 إىل ماكانت العرب عليو إذ ذاؾ يف جوعصار مشَبكا، كبالرٌ  ؼ اغبرؼي ذً رغبتي عنو، فإذا حي  اينالثٌ 
يطمع يف ماؽبا فبل يعطيها إيٌاه، رغبة يف أف  ف أف )القرينة اغبالية( ييعلم أٌف كيل البنت كاىذا الشٌ 

فبل  عينو فّبغب عن أف يتزكجها فيكوف لو ماؽبا، كإذا مل ربسن يف عينو حسينت يف يتزكجها إفٍ 
 -ف إذ -ريعة، فالقرينة دٌلت الشٌ  بل األمرين منهيُّ عنو يفكجها، ككً يعطيها ماؽبا لئبل يؤكؿ إىل ز 

  (3).امعن  نياؼبراد األمر  على أفٌ 
 أفٌ  -الدكتور كىبة  كما قاؿ –سبة إىل داللة اؼبشَبؾ اللفظي قٌرر علماء األصوؿ كبالنٌ 

د بْب احتماؿ االشَباؾ أك عدمو، كاف اللفظ مٌب تردٌ  االشَباؾ خبلؼ األصل، كمعُب ذلك أفٌ 
شَباؾ ىو ىو عدـ االشَباؾ، كاحتماؿ االشَباؾ مرجوح، أم أٌف عدـ اال الغالب على الظنٌ 

 عدـ االشَباؾ. ييرٌجحة كىو وبتمل االشَباؾ كعدمو نٌ القرآف أك السٌ  األرجح، فإذا كرد لفظ يف
                                                           

، مصدر سابق بتصرؼ، البحر المحيط، ك242/ 2مصدر سابق بتصرؼ،   اآلمدي،انظر ىذا اؼبوضوع يف:  (1)
-261مصدر سابق، ص المحصول،. ك 1/57,58,59، مصدر سابق بتصرؼ، إرشاد الفحول. كانظر 2/380

265. 
 . 127( سورة الٌنساء، اآلية :2)
 كما بعدىا. 145مرجع سابق بتصرؼ، ص الخضري،( 3)



- 52 - 
 

اؼبشَبؾ بالقرينة اللفظية أك اغبالية الٌب  كجب على اجملتهد ترجيح أحد معاين ق االشَباؾذا ربقٌ كإ
 ح اؼبعُب اؼبراد كما سبق. ترجٌ 
من  صٌ اغبالية ماكانت عليو العرب حْب كركد النٌ صاحب اللفظ، كب نة اللفظية ماكاؼبراد بالقري 

ـو كاة كالصٌ بلة كالٌز فإذا كاف للفظ معُب لغوم كمعُب اصطبلحي شرعي، كألفاظ الصٌ  شأف معْب،
 دت قرينة تدؿ على أفٌ رعي ال اؼبعُب اللغوم إال إذا كيجً بلؽ، كاف اؼبراد ىو اؼبعُب الشٌ كالطٌ  كاغبجٌ 

: ىو االلغة: ىو مطلق اإلمساؾ، كشرعن  ياـ مثبل معناه يفللغوم. فلفظ الصٌ اؼبقصود ىو اؼبعُب ا
بياف اؼبراد  يف اينمس، فيتعْب اؼبعُب الثٌ ب الشٌ اإلمساؾ عن اؼبفطرات من طلوع الفجر إىل غرك 

 (1)بو.
 : إىل اآليت يف جواز استعماؿ اللفظ اؼبشَبؾ يف معنييو أك معانيو األصوليوف اختلف"

  .أبو اغبسن البصرم كالكرخي ك أبو ىاشم امتناعوذىب إىل  :أوال
علي اعببائي كالقاضي عبد اعببار بن  بكر كأبوافعي كالقاضي أبو الشٌ  جوازهذىب إىل  :ثانيا

 .لبيتا يخ اغبسن كبو قاؿ اعبمهور ككثّب من أئمة أىلكالشٌ  أضبد كالقاضي جعفر
 ة المانعين:حج  

الوضع زبصيص  ألفٌ ؛ كبْب كل كاحد من األفراد، ركرة اؼبغايرة بْب اجملموعاؼبعلـو بالضٌ  إفٌ  واقال
كيوجب أف يكوف ىذا ، لوع راد باللفظ إال ىذا اؼبوضو فكل كضع يوجب أف ال يي ، لفظ دبعُب

فاعتبار كل من الوضعْب ينايف اعتبار اآلخر، فاستعمالو للمجموع ، اؼبعُب سباـ اؼبراد باللفظ
 .كأنٌو غّب جائزلو ضع استعماؿ لو يف غّب ما كي 

ستعمل إلفادة فبل ىبلو إما أف يي ، ضع للمجموعذلك اللفظ كي  إفٌ قاؿ قائل كإف : مث قاؿ
 ألفٌ ؛ ؿ مل يكن اللفظ مفيدا إال ألحد مفهوماتوفإف كاف األكٌ ، مع إفادة أفراده اجملموع كحده

فاستعماؿ اللفظ فيو كحده ال ، كأحدىا ذلك اجملموع، الواضع كضعو بإزاء أمور ثبلثة على البدؿ
، و مستعمل يف إفادة اجملموع كاألفراد على البدؿإنٌ  :يلكإف ق، هوماتويكوف استعماال لو يف كل مف

 .ـقدٌ تكما فهو ؿباؿ  
                                                           

  .كما بعدىا 286ص ،مرجع سابق بتصرؼ، حيليالز   (1)
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 ة المجوزين:حج  
 منها: اجملوزكف بأمور كاحتجٌ 

ا سبحانو  مث إفٌ  كمن اؼبسلمْب دعاء، كمن اؼببلئكة استغفار،، بلة من ا رضبةالصٌ  : أفٌ أكال
تىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيب  ًإفَّ اللَّوى :أراد بقولو ...كىمىبلًئكى

كىذا ىو اعبمع بْب معُب ، ايناؼبع صبيع (1)
 . اؼبشَبؾ

أىملٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى يىٍسجيدي لىوي مىٍن يف السَّماكاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري  :: قولو تعاىلاثانين 
كىالشَّجىري كىالدَّكىابُّ كىكىًثّبه ًمنى النَّاًس كىكىًثّبه حىقَّ عىلىٍيًو اٍلعىذابي كىمىٍن ييًهًن اللَّوي فىما لىوي كىالنُّجيوـي كىاعٍبًباؿي 

، جركالشٌ ،  جود إىل العقبلء كغّبىمو نسب السٌ فإنٌ   (2)ءًإفَّ اللَّوى يػىٍفعىلي ما يىشا ًمٍن ميٍكرًـو 
ب سً كما ني ، ال كضع اعببهة على األرض، بو االنقياد رادب إىل غّب العقبلء يي سً فما ني ، كابكالدٌ 

 نى مً  ّبه كثً كى إذ لو كاف اؼبراد االنقياد ؼبا قاؿ ، راد بو كضع اعببهة على األرضإىل العقبلء يي 
اسً النٌ 

 (4)."اسشامل عبميع النٌ  االنقياد ألفٌ  (3)
كالعْب كما يف معناىا إذا اللفظ اؼبشَبؾ كالقرء كاللوف " كتاب الربىاف:  اغبرمْب يف إماـكيذكر 

مل يبنع منو و ؿبموؿ على صبيع معانيو إذاكرد مطلقا فقد ذىب ذاىبوف من أصحاب العمـو إىل أنٌ 
ؽ ىؤالء بْب أف يكوف اللفظ حقيقة يف ؿباملو كبْب أف يكوف حقيقة يف بعضها كمل يفرٌ ، مانع

أىٍك : مفاكضة جرت لو يف قولو تعاىلو قاؿ يف فإنٌ ، افعياختيار الشٌ  كىذا ظاىر ."ؾبازا يف بعضها
... المىٍستيمي الن سىاءى 

ىي ؿبمولة على اللمس باليد  :عة قاؿراد باؼببلمسة اؼبواقى قد يي  :فقيل لو (5)
 .احقيقة كعلى الوقاع ؾبازن 

اللفظ اؼبشَبؾ إذا كرد مطلقا ؿبموؿ على اغبقائق كال وبمل على اغبقيقة كاجملاز  :كقاؿ قائلوف
 .صبيعا

                                                           

 .56: اآلية ،سورة األحزاب (1)
  .18: اآلية ،سورة اغبج( 2)
 .18:أآلية ،اغبجسورة  (3)
 .61-59ص بتصرؼ، مصدر سابق ،إرشاد الفحول (2)
 .43( سورة الٌنساء، اآلية: 5)
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اإلطبلؽ على  مل يف موجباللفظ اؼبشَبؾ إذا كرد مطلقا مل وبي  أفٌ  إماـ اغبرمْب راهيكالذم 
ا باالحتواء عليها فادعاء إشعاره و صاحل الزباذ معاف على البدؿ كمل يوضع كضعا مشعرن اامل فإنٌ 

 (1)."حصيل كىذا القوؿ هبرم يف اغبقائق كجهات اجملازباعبميع بعيد عن التٌ 
غّب ذلك من  الية أـح ق بالقرينة سواء كانت مقالية أـلٌ مفاده أٌف األمر متع رأمكللباحث 

يف مدلوؿ  50كما سبق البياف عليو يف ص  القرائن اؼبصحوبة باللفظ فهي الٌب تبٌْب اؼبراد منو،
باؼبعُب اؼبوضوع  ، كقد ىبتصٌ و قد يدؿ على اؼبعنيْب أك أكثرفإنٌ  ،127ساء آية النٌ يف  لفظ رغبة

 (2)يضاؼ إىل الرأيْب الٌسابقْب.كىذا رأم ثالث  لو كىو األصل.

 
 
 

****** 
 

 
                                                           

، ركن الدين، اؼبلقب بإماـ اغبرمْب، عبد اؼبلك بن عبدا بن يوسف بن ؿبٌمد اعبويِب، الربىاف يف أصوؿ أبوالمعالي( 1)
كما  121/ 1ـ( 1997-ق1418، ربقيق صبلح بن ؿبٌمد بن عويضة، )بّبكت لبناف، دار الكتب العلمية، 1الفقو، ط

 بعدىا.
 كما بعدىا. 286، ص، مرجع سابقالز حيليككما بعدىا. 145، صمرجع سابق الخضري،انظر ىذا اؼبعُب يف ( 2)
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: انيالمبحث الث    
.الفروع الفقهية يأسباب اختالف الفقهاء ف  

:افمطلب كربتو  
  )ص(،عصر النيبٌ  يف ختبلؼالاؿ: اؼبطلب األكٌ 

:مسألتْبكينقسم إىل   
مفهـو اػببلؼ كاالختبلؼ.اؼبسألة األكىل: التمهيد يف   

(.ص) عصر النيبٌ  حابة يف: اختبلؼ الصٌ اؼبسألة الثٌانية  
يف الفركع الفقهية. أسباب االختبلؼ  اؼبطلب الثٌاين:  

 كربتو سبع مسائل:
  .فسّبعند التٌ  صٌ فهم مراد النٌ  حابة رضي ا عنهم يفتفاكت الصٌ  :ألكىلاؼبسألة ا 

.القراءات القرءانية يفاالختبلؼ اؼبسألة الثٌانية:   
  .ت يف ركايتويف ثبوت اغبديث أك التثبٌ  كٌ : الشٌ ثٌالثةاؼبسألة ال

.اؼبسألة اؼبطركحة يف صٌ نٌ الـ كجود اؼبسألة الرٌابعة: عد  
  الٌشرعية. ة: تعارض األدلٌ امسةاؼبسألة اػب

.االشَباؾ يف اللفظ اؼبسألة الٌسادسة:  
ة.بيئة الٌسياسي: ظهور الٌسابعةاؼبسألة ال  
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 ل:المطلب األو  
 . بيعصر الن   اختالف الص حابة في

 المسألة األولى: 
 .مفهوم الخالف واالختالفالتمهيد في 

ؼ الفركع الفقهية يستحسن بنا أف نتعرٌ   ذكر اختبلؼ الٌصحابة كأسبابو يفقبل الٌشركع يف
ألٌف اغبكم على الٌشئ  بْب الكلمتْب على مفهـو اػببلؼ كاالختبلؼ ككذلك الفركؽ األساسية

 فرع عن تصوره.
 .ك يف قولوأف ينهج كل شخص طريقا مغايرا لآلخر يف حالو ىو أ ؼبلكاػب ختبلؼاال

كليس كل ـبتلفْب ضدين، كؼبا كاف االختبلؼ ، كل ضدين ـبتلفاف  فٌ د ألعم من الضٌ أكاػببلؼ 
يف ؿبكم  تعاىل ا قاؿ، ذلك للمنازعة كاجملادلةعّب نازع استي ىل التٌ إفضي اس يف القوؿ قد يي بْب النٌ 

...فىاٍختػىلىفى اأٍلىٍحزابي ًمٍن بػىٍيًنًهمٍ تنزيلو: 
موضع  كيف (2)ْبى فً لً تى ـبيٍ  وفى الي زى يػى الكى كقاؿ أيضا:  (1)

نػىهيٍم يػىٍوـى  كقاؿ أيضا: (3)فلً تى ـبيٍ  وؿو ي قى فً كم لى نٌ إآخر:  اٍلًقيامىًة ًفيما كانيوا ًإفَّ رىبَّكى يػىٍقًضي بػىيػٍ
 .(4) ًفيًو ىبىٍتىًلفيوف

ك أأم ك الرٌ أراد بو مطلق اؼبغايرة يف القوؿ اػببلؼ كاالختبلؼ يي  فٌ أكعلى ىذا يبكن القوؿ ب
   (5).كغّب ذلك فك اؼبوقً أك اؽبيئة أاغبالة 

                                                           

  .37اآلية : ،سورة مرمي (1)
 .118: اآلية ،سورة ىود (2)
 .8: اآلية ،ارياتسورة الذٌ  (3)
 .93: اآلية ،سورة يونس (4)
ؼبعهد العاؼبي للفكر ا، الواليات اؼبتحدة األمّبيكية، فّبجينيا)، أدب االختبلؼ يف اإلسبلـ، فياض طو جابر، العلواني (5)

د عبد ؿبمٌ ، زين الدين، ك101ص ،مصدر سابق، عريفاتوالت   .كما بعدىا بتصرؼ قليل، 21ص (1987 اإلسبلمي
، 1ط، عريفمهمات التٌ  -وقيف علىالتٌ ادم مث اؼبناكم القاىرم، بدين اغبدٌ ؤكؼ بن تاج العارفْب بن علي بن زين العاالرٌ 
أيوب بن ، أبو البقاء الحنفيكؼ. بتصر 158ص  (ـ1990-ق1410، عبداػبالق 38عامل الكتب، القاىرة -ثركت)
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كييراد بو بلؼ فقد ييطلق اػب ىبتلف ااألمر أحيانن  ػببلؼ أعٌم كاالختبلؼ أخٌص، لكنٌ اف 
سياؽ كبلـ  َباىم يذكركف اػببلؼ كاالختبلؼ يفالكتب الفقهية، ف االختبلؼ، كخاصة يف

 (1)كاحد كيعنوف بو االختبلؼ.

كاآلف بعد ىذه اللمحة اليسّبة عن اػببلؼ كاالختبلؼ بقي على الباحث أف يذكر األكضاع 
 .عصر الٌنيٌب  يف قهيةالفركع الف بلؼ الٌصحابة رضواف ا عليهم يفت إىل اختالٌب أدٌ 

 

 

 

 

 

****** 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                             

، د اؼبصرمربقيق عدناف دركيش كؿبمٌ ، الكليات معجم اؼبصطلحات كالفركؽ اللغوية، موسى اغبسيِب القريبي الكفوم
 .بتصرؼ يسّب 61ص (،سالةمؤسسة الرٌ ، بّبكت)
 .ابقة بتصرؼ( اؼبراجع السٌ 1)
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 :انيةالمسألة الث  

 .بي اختالف الص حابة في عصر الن  
باؼبعُب الذم  -اكثّبن   ىل االختبلؼإم ف يؤدٌ أما يبكن  عهد رسوؿ ا  يف ليس ىناؾ

 مرجع اعبميعىو  –لسكاف اؼبدينة اؼبنورة  –سبة بالنٌ  رسوؿ ا  فٌ ذلك أل -من قبل  ذكرناه
حابة رضواف ا ذا اختلف الصٌ إف، تصيبهم كىاديهم من كل حّبة، ىم يف كل أمر وبزهبمكمردٌ 

، يقوؿ اإلماـ كأكضح ؽبم سبيل اؽبداية، فبْب ؽبم كجو اغبق فيو ليو إ كهردٌ  عليهم يف شيء
إليو كترفع ، فيفتيهم اس يف الوقائعيستفتيو النٌ  كاف "" ة ا البالغةكتابو "حجٌ   يفالدىلوم 

ككل ما أفٌب ، فينكر عليو اأك منكرن  ،فيمدحو اس يفعلوف معركفاكيرل النٌ ، فيقضي فيها القضايا
 (1)."كاف يف االجتماعات أك أنكره على فاعلو أك قضى بو يف قضية بو مستفتيا

ىل رسوؿ ا إه ينزؿ هبم من األمور ماال يستطيعوف ردٌ قد  غّب سكاف اؼبدينة() كصنف آخر
  فكاف يقع بينهم االختبلؼ كاختبلؼ يف تفسّب ما يعرفونو من  ، رةعن اؼبدينة اؼبنوٌ  عدىملبي

 احداث كقد ال هبدكف يف ذلك نصن أكتطبيقو على ما ناهبم من  ة رسولو ك سنٌ ، أكتاب ا
عرضوا عليو ما فهموه  كالتقوا برسوؿ ا ، ىل اؼبدينةإذا عادكا إفتختلف اجتهاداهتم... ىؤالء 

ىم على ذلك فيصبح ف يقرٌ أا ك ما اجتهدكا فيو من القضايا فإمٌ أصوص الٍب بْب أيديهم من النٌ 
كيأخذكف بو  وف غبكمو واب فيطمئنٌ كالصٌ  ا أف يبْب ؽبم كجو اغبقٌ كإمٌ ، ا من سنتو زءن جي 
 :كمن أمثلة ذلك ما يليزاع، كينتو النٌ  ّبتفع اػببلؼف

ال يف بِب إأحد العصر  ْبٌ صل  ال يي " :حزابيـو األقاؿ   يبٌ النٌ  ما أخرجو البخارم كمسلم أفٌ 
ديار بِب  أم، ي حٌب نأتيهاصل  ال ني  :فقاؿ بعضهم، ريقفأدرؾ بعضهم العصر يف الطٌ  (2) "قريظة
 .ا منهمف كاحدن عنٌ فلم يي   يبٌ ر ذلك للنٌ كً فذي  .ا ذلكرد منٌ مل يي ، ك يصل  بل ني  :همضكقاؿ بع. قريظة

                                                           

، ة اهلل البالغةحج  ، اه كيل ا الدىلومبن عبد الرحيم بن الشهيد كجيو الدين بن معظم بن منصور اؼبعركؼ بػالشٌ  أحمد (1)
 .1/244، (ـ2005 -ىػ  1426 ، لبناف –بّبكت ، دار اعبيل )، السيد سابق ربقيق ،1ط
 (،4119اغبديث رقم ) 112/ 5 ،من األحزاب باب مرجع النيب  ، اؼبغازم كتاب  يف يف صحيحو البخارمأخرجو ( 2)

 (.1770رقم ) حديث 1391/ 3،باب اؼببادرة بالغزك، اعبهادكتاب يف  يف صحيحو كمسلم 
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ىل فريقْب يف موقفهم من إوا ختلفحابة رضواف ا عليهم االصٌ  فٌ أريف كظاىر ىذا اغبديث الشٌ 
كتصويب  .صو بومعُب خصٌ  صٌ كفريق استنبط من النٌ  .فريق أخذ بظاىر اللفظ ،أداء صبلة العصر

 (1).للفريقْب دليل على مشركعية كل من اؼبذىبْب رسوؿ ا 
كحي من ا سبحانو و كمل يعد ىناؾ ىل ًجوار ربٌ بعد أف انتقل إأٌما  ىذا كلو يف حياتو  

كتاب ، اوا من بعده أبدن كوا هبما لن يضلٌ يئْب الذىين إف سبسٌ ترؾ ألمتو الشٌ  ، إال أنٌو كتعاىل ينزؿ
ريفة تو الشٌ ا الذل ال يأتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم ضبيد، كسنٌ 

تركت جوامع الكلم " سليم يفالتٌ  ة كأتٌ بلعليو أفضل الصٌ اعبامعة ألعمالو كأقوالو كتقريراتو، يقوؿ 
 (2)."ٍبوا بعده كتاب ا كسنٌ و لن تضلٌ كتم بفيكم ما إف سبسٌ 

فمن ىنالك فتح االختبلؼ بابو على مصرعيو نتيجة اختبلؼ كجهات نظرىم كمدل تفاكت 
ناحية من  كل كاحد من الٌصحابة مقتدل بو يف  علمهم بالٌنصوص كفهمهم ؼبا هتدؼ إليو، كصار

 الٌنواحي. كمع كثرة الوقائع كاغبوادث كثير االختبلؼ كبكثرتو مبا االجتهاد كازدىر.

يقوموف  الذين ركجهات نظ تبلؼ يفاالجتهاد الفقهي يأيت نتيجة االخ كفيما تقٌدـ ييفهم أفٌ  
 سوؿ الٌصحابة رضي ا عنهم أيٌاـ كاف الرٌ مل تكثر أمثلتها بْب  بو، فمثل ىذه االجتهادات

ظيفتو الكربل، اس، كتلك ىى ك كىو مازاؿ يقـو ببيانو للنٌ  القرآف ما زاؿ ينزؿ عليو  حيٌا ألفٌ 
ى ؽبىيمي الًَّذم اٍختػىلىفيوا ًفيًو كىىي نزيل ؿبكم التٌ  يقوؿ ا تعاىل يف دلن كىما أىنٍػزىٍلنا عىلىٍيكى اٍلًكتابى ًإالَّ لًتيبػىْب 
كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

(3) 

ختبلؼ ننتقل مباشرة إىل ذكر أسباب ا عصره  بعد اغبديث عن اختبلؼ الٌصحابة يفك 
 .الفقهاء يف الفركع الفقهية

 
                                                           

 .كما بعدىا بتصرؼ 33ص، ، مرجع سابقاإلسالم يأدب االختالف ف (1)
، من حديث العرباض بن 91/ 1" المستدرككاغباكم يف "، 16مقدمة باب  يف سننو، ابن ماجة أخرجواغبديث ( 2)

 ، ىكذا...سارية
 .64: اآلية ،حلسورة النٌ ( 3)



- 60 - 
 

 اني:المطلب الث  
 أسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهية:

 المسألة األولى:
 طبيق:وتفسيره لدى الت   ص  فهم الن   اختالفهم في

ىناؾ بعض نصوصو الٌب تدؿ  القرآف الكرمي ثبت صبيعو ثبوتا قطعينا إال أفٌ  غم من أفٌ على الرٌ 
كالبياف، ذلك ما أٌدل إىل كالٌتأكيل فسّب من التٌ  اية الحتماؽبا كجوىن على األحكاـ داللة ظنٌ 

 بب ما يأيت:ع من ىذا السٌ االختبلؼ الكبّب بْب الفقهاء، كيتفرٌ 
عيد معُب القرء كالصٌ  من معُب، كاختبلفهم يف اكيب الٌب ربتمل أكثركالَبٌ  كجود األلفاظ -1

 (1)و إف شاء ا.ىف ؿبلٌ  بلن مفصٌ  أيتكايض كاؼبراد بلمس اؼبرأة ككبو ذلك كما سي
رعية أك اجملاز اللغوم، كإطبلؽ لفظ و أيريد بو اغبقيقة الشٌ اختبلفهم يف كجود لفظ وبتمل أنٌ  -2

كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آباًئي بلـ: كما جاء يف قولو تعاىل على لساف يوسف عليو السٌ األب على اعبد ٌ 
 كإسحاؽ أهٌنما أبواف، كنبا يفىيم فقد أطلق يوسفي على إبرا (2) ًإٍبراًىيمى كىًإٍسحاؽى كىيػىٍعقيوبى 

أك ألب  اءمّباث اإلخوة األشقٌ  حابة كمن بعدىم من الفقهاء يفالصٌ  اف، كفيو اختلفاغبقيقة جدٌ 
جبوف باألب؟ جبوف بو عن اؼبّباث كما وبي  مع اعبٌد، ىل يرثوف معو أك وبي

منهم  فريقكذىب  ،أكىل من اإلخوة اعبدٌ  حابة منهم أبو بكر كعمر إىل أفٌ فذىب صباعة من الصٌ 
يقاسم اإلخوة، كاػببلؼ يف اؼبسألة يطوؿ فمن  اعبدٌ  علي كابن مسعود كزيد ابن ثابت إىل أفٌ 

و ؾباز ال تقـو بو كأجاب اآلخركف بأنٌ ، و يطلق عليو اسم األبط اإلخوة، قاؿ إنٌ سقً و يي قاؿ إنٌ 
 (3). يف كتب الفرائضكما ىو مبٌْب   ةيف كيفية اؼبقاظب أيضا ككقع اػببلؼ ،ةاغبجٌ 

                                                           

 .كما بعدىا 20، ص(2000بلـ دار السٌ ) ،2االختبلؼ اجملتهدين، ط بلـ، أثر اللغة يفعبد الوىاب عبد السٌ طويلة، ( 1)
 .38: اآلية ،سورة يوسف (2)
 1ط/، دار الكتب العلمية، رارم اؼبضية شرح الدرر البهيةالدٌ ، وكاين اليمِبد بن عبدا الشٌ بن علي بن بن ؿبمٌ  دمحم   (3)

 .432ص/ 2ـ ج/1987ق/1407
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علة القياـ للجنازة.  كاختبلفهم يف  اختبلفهم يف علة اغبكم الذم صدر من رسوؿ ا  -3
. فقلنا يارسوؿ بوكقمنا  جنازة، فقاـ ؽبا رسوؿ ا  قاؿ: مٌر بنا -رضي ا عنو  -فعن جابر 

 (1)."إذا رأيتم اعبنازة فقومواقاؿ: "جنازة يهودم،  ا ا: إهنٌ 
 –ضبن بن أب ليلى عن سهل بن حينيف كقيس ابن سعد سائي عن عبد الرٌ يخاف كالنٌ كركل الشٌ 

د كأخرج الٌنسائي عن جعفر بن ؿبمٌ  (2) ؟اقاؿ: أليست نفسن  أٌف رسوؿ ا  –رضي ا عنهما 
كاف جالسنا، فميرَّ عليو جبنازة،   -رضي ا عنهما -اغبسن بن علي  أفٌ  –رضبهما ا  –عن أبيو 

على  فقاـ الٌناس حٌب جاكزت اعبنازة. فقاؿ اغبسن: إمٌبا ميرَّ جبنازة يهودم ككاف رسوؿ ا 
  (3)ف تعلو رأسىو جنازةي يهودم فقاـ.طريقها جالسنا، ككره أ

دم، ا جنازة يهو فقاـ، فقيل: إهنٌ  أفٌ جنازة مرت برسوؿ ا  –رضي ا عنو  -كعن أنس 
قياـ أىو منسوخ أـ جائز أـ حكم ىذا ال كقد اختلف الفقهاء يف (4) "ا قمت للمبلئكةفقاؿ: "إمبٌ 
 (5) ؟مستحب

صوص اؼبختلفة ظاىرنا، كتقييد اؼبطلق باؼبقيد كزبصيص العاـ، أك النٌ اختبلفهم يف اعبمع بْب  -4
حات يراىا البعض كال يراىا بعض اآلخر، أك يف نسخ ؼبرج   صوص على بعضو بعض النٌ  يف ترجيح

هي عن استقباؿ القبلة عند قضاء سخ: النٌ فمن أمثلة النٌ  صْب باآلخر أك كبو ذلك.أحد النٌ 
إذا جلس قاؿ: " يب النٌ  أفٌ  –رضي ا عنو  -ذىب قـو إىل عمومو غبديث أب ىريرة  ،اغباجة

                                                           

 كتاب  يف مسلمك ،85/ 2(  1311حديث رقم ) ،اعبنائز، باب من قاـ عبنازة يهودم كتاب  يف البخاري أخرجو( 1)
، اعبنائز، باب القياـ للجنازة كتاب  يف، داود ىأبسنن  يفك  ،2/660، (960) رقم حديثاعبنائز، باب القياـ للجنازة، 

كانظر ما  4/45( 1922) ،رؾاعبنائز، باب القياـ عبنازة أىل الشٌ  كتاب  يف سائيالن  ك 3/204، (3174رقم )حديث 
 للجنازة كعدمو كحكمو.حوؿ القياـ  145/ 3قالو اغبافظ يف "الفتح" 

 مسلمك ،85/ 2( 1312رقم اغبديث )  ،اعبنائز، باب من قاـ عبنازة يهودم كتاب  يف  يف صحيحو البخاري أخرجو (2)
باب القياـ عبنازة أىل ، اعبنائز كتاب  يف، سائيالن  ك 2/661، (961رقم )حديث اعبنائز، باب القياـ للجنازة، كتاب يف  
 .4/45( 1921حديث رقم ) رؾ.الشٌ 

 .47ك 4/46( 1923)  خصة يف ترؾ القياـ،اعبنائز، باب الرٌ  كتاب  يف يف سننو، سائيالن  أخرجو ( 3)
 .4/47( 1929) ،خصة يف ترؾ القياـيف اعبنائز، باب الرٌ  سائيالن  أخرجو  (4)
 .27ص ،، مرجع سابق بتصرؼىف اختبلؼ الفقهاء أثر اللغةراجع  (5)
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الٌنهي منسوخ،  أفٌ  كذىب بعضهم إىل (1)فبل يستقبل القبلة كال يستدبرىا" أحدكم على حاجتو
أف نستقبل القبلة ببوؿ، فرأيتو   رسوؿ ا  قاؿ: هنى –رضي ا عنو  -حبديث جابر  كاستدلوا

 كايتْب، فعن مركاف األصفر قاؿ: رأيت ابنى كصبع بعضهم بْب الرٌ  (2)ستقبلها.قبل أف ييقبض بعاـ ي
أبا عبد بلة، مث جلس يبوؿ إليها، فقلت: "أناخ راحلتو مستقبل الق –رضي ا عنهما  –عمر 

ي عن ىذا ي عن ذلك يفقاؿ: بلى، إمبٌ ؟ الرضبن، أليس قد هني الفضاء، فإذا كاف بينك كبْب  ا هني
 (3)".فبل بأسالقبلة شئ يسَبؾ 

درجة االحتياط كرفع اغبرج من  فسية يفتبعنا الذباىاهتم النٌ  صٌ النٌ فهم مراد  اختبلفهم يف -5
توزيع كتقسيم األراضي  ريعة كأىدافها. مثالو: مسألةزبفيف أك تشديد كغّب ذلك من مقاصد الشٌ 
ستيبلء عليها عنوة من غّب صلح، كقد خالف اال بْب اؼبقاتلْب أم حينما تكوف األرض قد تٌ 

ى بيد أىلها كيوضع عليها اػبراج، ىذه األرض تبق و يرل أفٌ اعبمهورى ألنٌ  –رضي ا عنو  –عمري 
بينما يذىب اعبمهور آنذاؾ إىل كجوب تقسيم األراضى للمقاتلْب. كتفصيل اؼبسألة يف كتب 

  ص.خصٌ التٌ 

                                                           

، هارةالطٌ  كتاب  يف داود يأبسنن ك ، 1/224، (265رقم )حديث ، باب االستطابة، هارةالطٌ  يف كتاب مسلمأخرجو ( 1)
هي عن االستطابة هارة، باب النٌ يف الطٌ  سائيالن   ك 1/3(، 8)رقم حديث ، باب كراىية استقباؿ القبلة عند قضاء اغباجة

 .1/38( 40، حديث رقم )كثبالرٌ 
يف  الترمذيك 1/4، (13رقم ) حديث، خصة يف استقباؿ القبلةباب الرٌ ، هارةالطٌ  كتاب  يفيف سننو،  أبو داود أخرجو( 2)

 .1/15( 9)رقم  حديث، خصة يف استقباؿ القبلةباب ما جاء من الرٌ ، هارةالطٌ  كتاب  يفسننو، 
"  ذكرهتما يف :" كفيو نظر من كجهْب100/ 1إركاء الغليل  يف يخ األلباينقاؿ الشٌ ك  ،1/3( 11) أبو داود( أخرجو 6)

" " االعتبار ، كسبقو اغبازمى فقاؿ يفككذلك قاؿ اغبافظ، و حسن اإلسنادفيو أنٌ  ( كحققتي 8" )رقم صحيح سنن أىب داكد
 ، كانظر أثر اللغة يف39ص/  1كتاب شرح الدرر البهية ج/  سئلة يفكانظر تفصيل ىذه اؼب، حديث حسن": "(26)ص 

 .28، ص/اختبلؼ الفقهاء
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ْب ورهتا: أف يكوف كل كاحد من اؼبزكَّ ْب الٌب اختلف الفقهاء فيها، كصكمنو أيضنا: زكاة اػبليطى 
الٌنصاب  لطة تأثّب يفذه اػبً بلغا الٌنصاب، فهل ؽبيبلك دكف الٌنصاب، كلكن إذا خلطا مالىيهما 

 (1)؟ ؿلطة تأثّب فيختلف اغبكم عن األكٌ كاة عليهما يف ىذه اغباؿ أك ال يكوف للخً فتجب الٌز 

 
 انية:المسألة الث  

 اختالفهم في القراءات القرآنية:
قراءات  ا كاف سببنا لبلختبلؼ بْب الفقهاء اختبلؼ القراءات، فقد ترد عن رسوؿ ا فبٌ 

 األحكاـ اؼبستنبطة. فمن ذلك:  ؼ يفبطرؽ متواترة فيكوف كركدىا سببنا لبلختبل
 ؟ْب يف الوضوء أىو الغسل أك اؼبسحاالختبلؼ يف فرض القدم

ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا قاؿ ا تعاىل:  ًإذىا قيٍمتيٍم ًإىلى الصَّبلى
ٍعبػىٍْبً كىًإٍف كيٍنتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا كىًإٍف كيٍنتيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو  كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى اٍلكى

ا أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيمٍ  ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدن مىٍستيمي الن سىاءى فػىلىٍم ذبًى   (2)ًمنى اٍلغىاًئًط أىٍك الى
صب، كقراءة ابن كثّب كأب عمرك كضبزة بالنٌ  كىأىٍرجيلىكيمٍ فقراءة نافع كابن عامر كالكسائي 

 ٍكىأىٍرجيلىكيم اختبلؼ اغبكم، فأخذ اعبمهور  باعبر، فكاف ىذا اػببلؼ يف القراءة سببنا يف
وا هبا، مث جلْب الغسل دكف اؼبسح استنادنا إىل حيجج استدلٌ فرض الر   صب، فذىبوا إىل أفٌ بقراءة النٌ 

 أٌكلوا قراءة اعبر بتأكيبلت من عندىم.
جلْب كأٌكلوا الفرض مسح الر   ، فذىبوا إىل أفٌ يعة فاعتمدكا قراءة اعبرٌ ا اإلمامية من الشٌ كأمٌ 
 صب بتأكيبلت ترٌجحت عندىم.النٌ  قراءة

                                                           

: كانظر .101ص، (ـ1996-ق1416دار الفكر ، مصر) ،2ط، اختبلؼ الفقهاء أسباب، علي خفيف: انظر (1)
أصوؿ الفقو من  رسالة دكتوراه يف ،القواعد األصولية ىف اختبلؼ الفقهاء يفأثر االختبلؼ ، الدكتور، مصطفى سعيد الخن  

 .65ص (ـ1998-ق1418سالة  سة الرٌ لبناف مؤسٌ  - بّبكت) ،7ط، اعبامعة األزىرية
 .6اآلية:  ،اؼبائدة ( سورة2)
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بالقراءتْب،   سح كالغسل عمبلن اىر إىل كجوب اعبمع بْب اؼبىذا، كذىب بعض أىل الظٌ 
  (1) بْب الغسل كاؼبسح.اؼبتوضئ ـبٌّب  ربم إىل أفٌ ذىب ابن جرير الطٌ كما
 

 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .41-38ص ،، مرجع سابقأثر االختبلؼ يف القواعد األصولية: انظر (1)
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 الثة:المسألة الث  
 (1)روايتو:ت في ثب  لت  ك في ثبوت الحديث أو االش  

كاية عن رسوؿ الرٌ  يقٌللوفم كانوا أهنٌ تدؿ على  رضواف ا عليهم حابةاآلثار الواردة عن الصٌ  إفٌ 
ما مل يدركو  همكإدارؾ كل كاحد من، كللكثرة ما ري ، خشية الوقوع يف الكذب أك اػبطأ ا 

حٌب كاف أبو بكر كعمر ؛ ت من صحتوكالتثبٌ ، ركلم فيما يي ل هبم ىذا إىل التحر  اآلخر، كقد أدٌ 
م كانوا ىبشوف كلعل من بواعث ىذا كذلك أهنٌ ، كل حديثا أف يأيت بشاىد يشهد لون رى يطلباف فبٌ 

 (2).ىم عن القرآف الكرميكاية أف تصدٌ من كثرة الرٌ 
 بب ما يأيت:ع عن ىذا السٌ كيتفرٌ 

 :عدـ االطبلع على اغبديث أصبلن  -1
يف قضية أك فتول يف مسألة، أك يشاىد من الوقائع مامل يشاىده  افقد يسمع الٌصحاب حكمن    

ة الٌصحابة رضواف ا عليهم كانوا على درجات متفاكتة من االطبلع على سنٌ  اآلخر، ألفٌ 
لع إال على اغبديث أك اغبديثْب، فإذا كقعت اغبادثة هبتهد من بعضهم مل يطٌ  حٌب إفٌ  سوؿ الرٌ 

و، بينما يكوف لدل غّبه نٌص، لكنو يف قطر آخر، كلذلك كاف مل يسمع أك يشاىد فيفٍب برأي
هبمعوف النٌاس كيسألوهنم ىل من سٌنة قضى هبا رسوؿ  –رضي ا عنهم  –اشدكف اػبلفاء الرٌ 

 ة.كما حدث يف مّباث اعبدٌ   ا 
 اقل:عدـ الوثوؽ حبفظ كضبط النٌ  -2

زكجها طٌلقها ألبتة كىو غائب،  أفٌ  –رضي ا عنها  -مثاؿ ذلك حديث فاطمة بنت قيس 
 فأرسل إليها ككيلو بشعّب فسًخطتو. فقاؿ: كا ما لك علينا من شيء. فجاءت رسوؿ ا 

ـٌ شريك ليس لكً رت ذلك لو، فقاؿ: "فذك ..."  عليو نفقة. فأمرىا أف تعتٌد يف بيت أ

                                                           

يف التٌنبيو على أسباب الٌب أكجبت اػببلؼ بْب اؼبسلْب يف  "اإلنصافو ابن سيد البطليموسي يف كتابو "ل القوؿ فيفصٌ  (1)
 .54 ص ـ(،1987-ق1408، ربقيق د.ؿبٌمد رضواف االية، )دمشق، دارالفكر، 3آرائهم، ط

 .229، ص(ـ2001-ق1422، مكتبة كىبة) ،5ط، شريع اإلسبلميتاريخ التٌ ، مناع بن خليل، القطان( 2)
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بعض  ، إال أفٌ اؼبطٌلقة البائن ال سيكُب ؽبا كال نفقة مامل تكن حامبلن  . كىذا يعِب أفٌ (1)اغبديث
 مل يثق بضبطها كنقلها.-رضواف ا عليهم  –حابة الصٌ 

 سياف كالوىم يف إدراؾ ما جرل: هو كالنٌ السٌ  -3
اس، كلكن اختلفوا يف نوع نيسيكو. حٌج مرٌة كاحدة، كرآه النٌ  رسوؿ ا  مثاؿ ذلك أفٌ 

و كاف ، كذىب آخركف إىل أنٌ ا، كقاؿ بعضهم: بل كاف قارنن او كاف متمتٌػعن إىل أنٌ  فذىب بعضهم
كنشأ عن ذلك اختبلؼ بْب الفقهاء يف أفضل اؼبناسك  (2)ختلفوا أيضا يف كقت إىبللو.ا. كامفردن 

 (3)كيف كقت اإلىبلؿ.
 

 
 
 

****** 
 

                                                           

 كتاب  يف الموطأك 2/1114، (1480رقم ) ، حديثال نفقة ؽبا ااؼبطلقة ثبلثن بلؽ، باب الطٌ  كتاب  يف مسلم ( أخرجو1)
باب نفقة اؼببتوتة، كباب من  ،بلؽالطٌ  كتاب  يف داود يأبك، 4/836( 2155، )باب ما جاء يف نفقة اؼبطلقة، بلؽالطٌ 

 (2290)( ك2289( ك)2288( ك)2287( ك)2286( ك)2285( ك)2284رقم )، حديث أنكر ذلك على فاطمة
، (1135رقم )، حديث باب ما جاء ال ىبطب الرجل على خطبة أخيو، كاحالنٌ  كتاب  يف الترمذي( ك2291ك )
 .3/476،(1180) باب رقم ،بلؽالطٌ  كتاب  يفك ، 3/433
 .110 -3/99 يف كركايات اغبجٌ ، 83 -3/81 ، روايات اإلىاللجامع األصوليف  تفصيل اؼبسألةانظر  ( 2)
  .كما بعدىا. 24ص مرجع سابق، ،راجع أثر اللغة يف اختبلؼ الفقهاء ( 3)
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 ابعة:المسألة الر  
 :المسألة المطروحة ص  فين  العدم وجود 

ما ينشأ االختبلؼ بْب الفقهاء بسبب االجتهاد فيما ال نٌص فيو كذلك تبعنا الختبلؼ كثّبنا 
 ر كاٌتساع العلم كضيقو.ؤية ككجهات الٌنظٌ زكايا الرٌ 

يف كتاب  صٌ إليو عندما يعوزىم النٌ  كفأيلجاؼبسلك الذم  ىو حابةالصٌ  عندكقد كاف االجتهاد 
 .أمسمى بالرٌ أك القياس الذم كاف يي ، إىل اإلصباع باؼبشاكرة الٍب تصل هبم ة رسولو ا أك سنٌ 

يف  صف من اغبرٌ فجعلوا العبد على النٌ  :حيحيف كثّب من اؼبسائل بالقياس الصٌ كا كقد أخذ
فىًإذىا أيٍحًصنَّ فىًإٍف أىتػىٍْبى  :عليو من قولو تعاىل ا ا على ما نصٌ ة قياسن بلؽ كالعدٌ كاح كالطٌ النٌ 

ابً ًبفىاًحشىةو  فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذى
 :ديق يف اػببلفة كقالواموا الص  كقدَّ ، (1)

كأخذ . بلةالكربل على إمامة الصٌ  وا اإلمامةى فقاظب؟ لديننا أفبل نرضاه لدنيانا ا  رضيو رسوؿي 
قياسا على إدخاؿ ، الفركضم كً قص على صبيع ذى ؿ كإدخاؿ النٌ وٍ حابة يف الفرائض بالعى الصٌ 
خذكا ما " :رماءللغي   يبٌ كقد قاؿ النٌ ، رماء إذا ضاؽ ماؿ اؼبفلس عن توفيتهمقص على الغي النٌ 

عمر بن  كم أفٌ كري ، القذؼ رب على حدٌ الشٌ  كقاسوا حدٌ  (2).كجدت كليس لكم إال ذلك"
؛ شربوىا كاجَبءكا عليهااس قد النٌ  إفٌ  :اػبمر، كقاؿ اس يف حدٌ اػبطاب رضي ا عنو شاكر النٌ 

، الفرية و حدٌ لٍ عى فاجٍ ، افَبل مى ذً كإذا ىى مى، ذً كراف إذا ذكر ىى السٌ  إفٌ  :رضي ا عنو فقاؿ لو عليي 
 (3).حابةبل كافقو عليو الصٌ ، هبذا القياس يي الفرية شبانْب كمل ينفرد عل حدٌ  و عمري لى فجعى 

 

                                                           

 .25اآلية:  ،ساءالنٌ  ( سورة1)
كتاب  أبو داودككذا ، 3/1191( 1556) يف كتاب الطبلؽ، باب استحباب الوضع من الدين مسلمأخرجو ( 2)

 تفليس اؼبعدـ كالبيع عليو لغرمائو، كتاب األحكاـ، باب وابن ماجك، 276/ 3( 3469)البيوع، باب يف كضع اعبائحة، 
شبار  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف رجل ىف عهد"أصيب : من حديث أىب سعيد اػبدرل قاؿ 2/789، (2356)

، فلم يبلغ ذلك كفاء دينو، اس عليوؽ النٌ فتصدٌ ، قوا عليوفقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: تصدٌ ، فكثر دينو، ابتاعها
 .صحيح: 263/ 5قاؿ الٌشيخ األلباين يف إركاء  .فذكره:  صلى ا عليو كسلم لغرمائوفقاؿ رسوؿ ا

 .كما بعدىا 231صمرجع سابق، ، شريع اإلسالميتاريخ الت   (3)
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 المسألة الخامسة:
 الش رعية: ةتعارض األدل  

اغبقيقة ليس ىناؾ تعارض بْب األدلة الٌشرعية ألهٌنا كٌلها آتية من مصدر كاحد كىو ا يف 
بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كافى ًمٍن : تعاىل، سواء أكانت كاردة يف القرآف أـ يف الٌسنة، قاؿ تعاىل أىفىبل يػىتىدى

كىما يػىٍنًطقي عىًن ىو الذم قاؿ ا فيو: ك  كالٌرسوؿ   (1)اكىًثّبن   اًعٍنًد غىٍّبً اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلفن 
فبل خبلؼ إذف كال تعارض يف األدلٌة كإال كانت من عند  (2) ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحى ،اؽٍبىول

 (3)غّب ا كذلك مقطوع بنفيو سبامنا.
علمو دبا كرد يف كل عارض بْب الٌنٌصْب أك اػبربين فلعدـ حقيقة ا ما يظهر للفقيو من التٌ كأمٌ 

منهما، أك لعدـ إحاطتو بظركفهما كشركط تطبيقهما، أك دبا ييراد بكل منهما على سبيل القطع، 
أك عدـ العلم بزمنهما كأيٌهما أسبق من اآلخر، أك أف يكوف كل منهما يف حادثة زبالف 

اين يف كقت، كالثٌ  ؽبما، فكاف األٌكؿآخر اػبربين جاء ناسخنا ألكٌ  اآلخرل، أك أف يكوف لسبب أفٌ 
ركؼ الٌب قضت بتشريع ما جاء بو اػبرب األٌكؿ، فنيًقل كل منهما من غّب يف كقت تاؿ لتغّب الظٌ 

 (4)عارض كاػببلؼ.لك فبا يرتفع بو التٌ بياف كقتهما أك سبب شرعيتهما، كغّب ذ

 

 

 
 

****** 
                                                           

 .82، اآلية: ساءالنٌ سورة  (1)
 .4 – 3، اآلية: جمالنٌ سورة  (2)
 .95ص مرجع سابق، ،يف القواعد األصولية كأثر االختبلؼ .82ص، مرجع سابق، راجع أسباب اختبلؼ الفقهاء (3)
  .83ص ، مرجع سابق،أسباب اختبلؼ الفقهاء (4)
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 ادسة:المسألة الس  
 (1).اللفظ االشتراك في

اؼبشَبؾ، العرب أقساـ متعٌددة من حيث داللتو على اؼبعُب، كمن صبلة ىذه األقساـ فظ لل    
 من األلفاظ اؼبوضوعة لو، كمن مثٌ ارع العلماء فيما أراده الشٌ  كىو سبب يف اختبلؼ نظر

 اختبلفهم فيما تدؿ عليو الٌنٌصوص الٌب تضمنتها من األحكاـ. 
، فهو اللفظ اؼبوضوع ف فيو يف اؼبطالب الٌسابقةبق البياكإف س -كىو ؿبل حبثنا  –كاؼبشَبؾ 

ئ و كيًضع للباصرة كللجارية كللٌذىب كلذات الشٌ لكل كاحد من اؼبعنيْب فأكثر، كذلك كالعْب فإنٌ 
 كلغّب ذلك من اؼبعاين.

بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلثىةى كىاٍلميطىلَّقاتي يػىتػىرىبٍَّصنى ( يف قولو تعاىل:ؾ يف األظباء، كمثالو )القرءاشَب كيقع اال
 و ييطلق على الٌطهر كعلى اغبيض كفيو اختلف الٌصحابة كالفقهاء من بعدىم. فإنٌ  (2) قػيريكءو 

و يأيت دبعُب حكم، قاؿ تطلق على أقبل كأدبر، ككقضى فإنٌ  اكيقع يف األفعاؿ كعسعس، فإهنٌ 
ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجن فىبل كىرىب كى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ وبيىك ميوؾى تعاىل:  نػىهيٍم مثيَّ الى هبًى فبَّا  اًفيما شىجىرى بػىيػٍ

كىقىضى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي ، قاؿ تعاىل: كيأيت دبعُب أمر كحتم (3)اتى كىييسىل ميوا تىٍسًليمن قىضىيٍ 
ٍيًن ًإٍحسانا كلغّب ذلك من  (5) بىًِب ًإٍسرائًيلى يف اٍلًكتابً  كىقىضىٍينا ًإىلكدبعُب أعلم (4 ) كىبًاٍلواًلدى

 اؼبعاين.
سيٍبحافى الًَّذم  :...( كمثاؿ )من( قولو تعاىلما، يف ،َباؾ يف اغبركؼ مثالو )منكيقع االش

ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آياتًنا ًإنَّوي  أىٍسرل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن  ًمنى اٍلمىٍسًجًد اغبٍىراـً ًإىلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم بارىٍكنا حى
بُّوفى قولو: ( ىنا دبعُب ابتداء الغاية، كيف 6)ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّبي  لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي

                                                           

 .4ص ، مرجع سابق،انظر كتابو، كبادئ ذم بدئ عبملة  أسباب اػببلؼ  البطليوسييد ابن السٌ  هذكر  (1)
 .228اآلية : ،البقرة ( سورة2)
 .65اآلية:  ،ساءالنٌ سورة  (3)

 .23، اآلية: اإلسراءسورة  (4)
 .4اآلية : ،اإلسراء ( سورة5)
 .1، اآلية: اإلسراءسورة  (6)
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بعيض، كتأتى لبياف اعبنس كما يف قولو تعاىل: للتٌ  (1) تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو فىًإفَّ اللَّوى ًبًو عىًليمه كىمىا 
 ًفىاٍجتىًنبيوا الر ٍجسى ًمنى اأٍلىٍكثاًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكر (2)(3)اؼبعاين الٌب تأتى بو. كغّب ذلك من 

ىذا البحث  -الكربل لبلختبلؼ بْب الفقهاء بابكأحد األس -اؼبشَبؾ اللفظي أمثلةكمن  
فيها بسبب االشَباؾ  فرعية اؼبختلى تناكؿ األدلة الشٌ يف  ل مثٌ تالذم بْب أيدينا كالذم ي اؼبتواضع

 .كا اؼبوٌفق هارة لكتاب بداية اجملتهديف كتاب الطٌ 
 
 

 

 
 
 
 
 

****** 
  

                                                           

 .92، اآلية: آؿ عمراف( سورة 1)
 .30اآلية : ،اغبجٌ  ( سورة2)
، بداية اجملتهد، مرجع ابن رشد. كانظر كما بعدىا ،70ص مرجع سابق، ،راجع أثر االختبلؼ يف القواعد األصولية (3)

 .1/12سابق، 
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 :المسألة الس ابعة
 (نموذجا ومدرسة الحديثأي )مدرسة الر  ياسية البيئة الس  ظهور 

الفَبة اآلخّبة من  د االذباىات الفقهية، ذلك أفٌ األحداث الس ياسية كاف ؽبا أثر كبّب يف تعدٌ 
مل تعهدىا الٌدكلة اإلسبلمية من هدت بعض األحداث الس ياسية الٌب اشدين شعصر اػبلفاء الرٌ 

ياسية كالفقهية حياة اؼبسلمْب السٌ قبل، كامتٌدت ىذه األحداث بعد حٌب كاف ؽبا أكرب األثر يف 
 كالٌب أصبحت بعد من أسباب اختبلؼ الفقهاء. 

تدكين  ئدً كبي ، ر حوؽبا اعبدؿثي ينية ككى لفرؽ الدٌ انشاط عصر  أبي حنيفةاإلمام  قد كاف عصرلك 
فكّب الفارسي إىل الببلد فكّب اليوناين مع مزيج من التٌ فسول التٌ ، صبةكظهرت حركة الَبٌ ، العلم

جو كبو الكشف عن العلل كأخذ البحث الفقهي يتٌ ، فكّب اإلسبلمير ىذا يف التٌ فأثٌ ، اإلسبلمية
 .ةا يف كتاب أك سنٌ كيستعمل القياس؛ حيث ال هبد نصِّ ، رعية، كيفرض اؼبسائليف األحكاـ الشٌ 

كانسابت ، ورث اغبضارات القديبة، كمشاط العلميالعراؽ كانت أىم مركز للنٌ  عرفنا أفٌ  كإذا
كعرفنا إزاء ، فازدىرت فيو اغبركة العلمية، اسيوف عاصمة ؽبمكازبذه العبٌ ، إليو فلسفتها كعلومها

، خعيأمثاؿ علقمة بن قيس النٌ ، ككبار شيوخها، أمالعراؽ كاف مهد مدرسة أىل الرٌ  ىذا أفٌ 
ياة أب ح كأفٌ ، إذا عرفنا ىذا كلو. اد ابن أب سليماف األشعرمكضبٌ ، خعيكإبراىيم بن يزيد النٌ 

 (1).ها منهج تفكّبهو استمد من ىذه العوامل كلٌ نا ندرؾ أنٌ فإنٌ ؛ حنيفة كانت يف العراؽ
ل حياتو يف العهد األموم فَبة تكوين كسبثٌ ، أب حنيفة صرع هشبو عصر يي ف اإلمام مالكا كأمٌ 

العباسي فَبة ه يف العهد ل حياتو بعد أف بلغ أشدٌ كسبثٌ ، عقلو كتفكّبه كآرائو خبلؿ أربعْب سنة
 . بلميذحاب كتكوين التٌ كتبادؿ شبرات الفكر مع الص  ، كاالستفادة من علمو، إنتاجو
سم عصر مالك كذلك باغبركة الفكرية الٍب قبمت من اتصاؿ الفكر اإلسبلمي بالفلسفة كاتٌ 

يف اغبديث عن عصر أب حنيفة؛  اؼبذكورحو صبة على النٌ اليونانية كالفارسية كاؽبندية إثر حركة الَبٌ 
أبا حنيفة كاف بالعراؽ  إال أفٌ ؛ كآراء متناحرة، ل إىل منازعات فكرية حوؿ عقائد متباينةا أدٌ فبٌ 

                                                           

 - 260ص  مرجع سابق، كانظر أسباب اختبلؼ الفقهاء 325صمرجع سابق، ، اإلسبلمي انظر تاريخ التشريع( 1)
264. 
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بينما كاف مالك باؼبدينة الٍب عاشت دبنأل عن ىذه ؛ ا مباشرنار هبا تأثّبن ناحر، فتأثٌ موطن ىذا التٌ 
فكاف تأثّبىا ؛ ةنٌ بل راج فيها علم الكتاب كالسٌ ، هاكمل يرج يف سوقها مذاىب، اؼبنازعات الفكرية
 (1).اعلى مالك سلبين 

كعلى يد تبلميذ ىذه ، بعةكيف اؼبدينة كانت اؼبدرسة الفقهية األكىل اؼبعركفة دبدرسة الفقهاء السٌ 
أم كال يأخذكف بالرَّ ، كاية كيركف فيها عصمة من الفًبكىم يؤثركف الر  ، ى مالك العلماؼبدرسة تلقٌ 
أم يف كاف أساتذة أب حنيفة من شيوخ مدرسة أىل الرٌ ،  قيض من ىذاكعلى النٌ ، اإال اضطرارن 

أم يف كمع ىذا كاف للرٌ . ضوف مسائل غّب كاقعية كيضعوف ؽبا أحكاما بآرائهمَب العراؽ الذين يف
 .لتبادؿ اؼبعارؼ يف عصره فقو مالك حظُّ 

كالزمو مالك ثبلث سنوات ، ورمالثٌ  ة أخذ اغبديث عنفاين ألب حنياحب الثٌ د الصٌ كؿبمٌ 
كقد استطاع مالك يف . ككاف مالك معنيا دبعرفة آراء أب حنيفة يف اؼبسائل اؼبختلفة، كأخذ عنو

اؼبدينة اؽبادئ أف يصوف نفسو عن موجة أىل األىواء العارمة الٍب كادت تشغل أذىاف  جوٌ 
 (2).كاؼبرجئة، كاعبهمية، يةكالقدر  ،كاػبوارج ،يعةكالش  ،  يناؼبسلمْب عن حقيقة الد  

أم كفقو أىل الذم هبمع بْب فقو أىل الرٌ ، مبو الفقو اإلسبلمي افعيالش  اإلمام  ل فقويبث  ك 
ل يف ؿباكلة ضبط طرؽ ضكإليو يرجع الف، فإليو يرجع الفضل يف كضع موازين القياس؛ اغبديث

 ذلك أفٌ  .خريجكقواعد التٌ ، االستنباط بأصوؿ الفقو ئنة دبا كضعو من مبادفهم الكتاب كالسُّ 
، كشيخ مدرسة أىل اغبجاز يف عصره، مالك إماـ دار اؽبجرة اإلماـ ج علىافعي زبرَّ اإلماـ الشٌ 

فجمع هبذا بْب اؼبنهجْب الواضحْب يف ؛ العراؽ أىلً  فقوى  كدرسى ، د بن اغبسنصل كذلك دبحمٌ كاتَّ 
 (3).الفقو اإلسبلمي

                                                           

 .235 -245ص  ، مرجع سابق،، كتاريخ التشريع264 - 260ص مرجع سابق، ،راجع أسباب اختبلؼ الفقهاء (1)
اؼبؤسسة ، مطبعة اؼبدين)، ريعشعلم أصوؿ الفقو كخبلصة تاريخ التٌ ، عبد الوىابخبٌلؼ،  :ابقة كانظر كذلكاؼبراجع السٌ  (2)

 .243، ص(عودية دبصرالسٌ 
 .267- 264ص ، مرجع سابق،كانظر أسباب اختبلؼ الفقهاء، 358ص ، مرجع سابق،شريعتاريخ التٌ  (3)
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كالتقت فيو شبرات جهود فقهاء ، كاستقامت طرائقونضج الفقو،  أحمد اإلمام عصر كيف
فها عظيمة خلٌ  ككجد أضبد ثركة فقهية، كحجازين، كشاميْب، األمصار صبيعا من عراقيْب

صل كاتٌ ، افعيكالشٌ ، كمالك، مذىب أب حنيفة ف من كتب يفكٌ فيما دي ، ابقوف من اجملتهدينالسٌ 
ز دبنهجو الفقهي الذم كسبيٌ ، نةمن علـو السُّ فاستثمر ىذا الفقو فيما لديو ، افعيبنفسو بالشَّ 

العلماء هبا دراية  ِبى كعى ، نة يف عهده قد نضجت كذلكدراسة السُّ  فإفٌ  ،نةيغلب عليو طابع السُّ 
كيف مسنده ، ا يف اغبديث كالفقوفكاف إمامن ؛ على دراستها كأكبٌ ، أضبد بتحصيلها كاىتمٌ ، كركاية

 .خّب شاىد على إمامتو يف اغبديث
كبينهم ، ر اعبدؿ بْب الفقهاء من جانباالحتكاؾ الفكرم ككثي  اشتدٌ أيضنا  عصر أضبد كيف

كبْب علماء الكبلـ من اؼبعتزلة كاعبهمية كاؼبرجئة من جانب آخر، ككذلك بْب قوؿ أىل الكبلـ 
، حابةؼ على فتاكل الصٌ عرٌ كالتٌ ، نةو إىل ربصيل السُّ فاذبٌ ، ا عن ىذاأنفسهم، كمل يكن أضبد بعيدن 

كإف كاف موقفو من القوؿ خبلق القرآف يشهد بعظم ، كنفر من اعبدؿ كاجملادلْب ابعْبككبار التٌ 
 (1).فضلو
كاف ؽبا أكرب  فالًفرىؽ كالٌطوائف كاؼبذاىب الفقهية الٌب نشأت بسبب األحداث الس ياسية 

مبادئ ىؤالء غّب مبادئ أكلئك، لذلك ىبتلف أىل السُّنة عن  األثر يف اختبلؼ الفقهاء ألفٌ 
ككذلك اػبوارج، كذلك تبعنا الختبلفهم يف األصوؿ كاؼببادئ  ،سبامنا الش يعة يف كثّب من األحكاـ

 الٌب تبٌنوىا عندىم.
  :مثال فمن مبادئ الخوارج

، رضي ا عنهمام من عثماف كعلي ربٌ القوؿ بالتٌ  - باختبلؼ فرقها -اػبوارج  كهبمع
ركف أصحاب كيكفٌ ، وف اؼبناكحات إال على ذلكحي كال يصح  ، طاعة موف ذلك على كلٌ كيقدٌ 

كىم القائلوف بتكفّب صاحب  .اا كاجبن حقن  نةالسُّ  فالكبائر كيركف اػبركج على اإلماـ إذا خال
  (2).ارالكبّبة كزبليده يف النَّ 

                                                           

 .270 – 267ص  ،كما بعدىا 378ص ،ابقةاؼبراجع السٌ  (1)
 .1/115، (سة اغبليبمؤسٌ )، بكر أضبد د بن عبد الكرمي بن أبأبو الفتح ؿبمٌ ، هرستانيالش   (2)
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  ومن مبادئ الشِّيعة:

كثبوت عصمة األنبياء ، نصيصعيْب كالتٌ القوؿ بوجوب التٌ  -باختبلفها  -فرقة الش يعة  كهبمع
إال يف حاؿ ، ام قوال كفعبل كعقدن ربٌ  كالتٌ ويٌل غائر. كالقوؿ بالتٌ ا عن الكبائر كالصٌ ة كجوبن كاألئمٌ 

 (1).قيةالتٌ 
أنٌو ذىكىر صبيع أسباب اػببلؼ بْب الفقهاء، كلكٌنو ذىكىر اؼبشهور  ىذا، كال يزعم الباحثي 

ا ؼبا سيتطرٌ  ؽ إليو يف الفصل القادـ كالغالب من أسباب اختبلفهم عسى أف يكوف ذلك سبهيدن
كىو إيراد اؼبسائل اؼبختػىلىف فيها بسبب االشَباؾ اللفظي يف كتاب الطَّهارة من كتاب بداية 

 كا حسيبو كىو اؼبستعاف. اجملتهد كهناية اؼبقتصد،

 

 

 

 

****** 
  

                                                           

 .146ص الٌسابق، اؼبرجع (1)
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:انيلفصل الث  ا  
ة:هار الط   كتابفي   االشتراك في اللفظ بسبب ختلف فيها الفقهاءمسائل التى اال  

مقتصد.جتهد ونهاية المن كتاب بداية الم    

كيز ؽ إىل اغبديث حوؿ اؼبسائل اؼبختلفة مع الٌَب نتطرٌ  - دبشيئة ا  -يف ىذا الفصل    
هارة من خبلؿ كتاب بداية اب الطٌ كتعلى الٌب سببها االشَباؾ يف اللفظ كذلك يف  

اىد كبيت القصيد يف ، كىذا الفصل ىو ؿبل الشٌ كهناية اؼبقتصد البن رشد اغبفيد اجملتهد
، كا اؼبستعاف كعليو ؼبباحث كاؼبطالب كاؼبسائل كسابقو. كوبتوم على اراسةىذه الدٌ 

.  كبلفالتٌ   
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ل:األو   اؼببحث  
من كتاب بداية اجملتهد كهناية ة هار الطٌ  كتابسائل الٌب اختلف فيها الفقهاء يف  اؼب

ظ.اؼبقتصد كالٌب سببها االشَباؾ يف اللف  
الوضوء  االشَباؾ اللفظي يف كتاباؼببحث األٌكؿ: اؼبسائل اؼبختلف فيها بسبب 

كفيو مطلباف:، الغسلك   
 اؼبطلب األٌكؿ: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب الوضوء كالٍب سببها االشَباؾ يف اللفظ.

يف االسم مع ذكر تطبيقاهتا  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٍب سببها االشَباؾ
 الفقهية.

مع ذكر تطبيقاهتا  يف اغبرؼ اللفظي الثٌانية: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾاؼبسألة 
 الفقهية.

ؼبسألة الثٌالثة: ما يلحق باؼبشَبؾ كليس صروبا.ا     
 اؼبطلب الثٌاين: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب الغسل كالٌب سببها االشَباؾ يف اللفظ.

يف االسم مع ذكر تطبيقاهتا  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾ
 الفقهية.

مع ذكر  الفعلما كقع اػببلؼ فيو لسبب االشَباؾ اللفظي يف   :اؼبسألة الثٌانية
 تطبيقاتو الفقهية:
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 :لالمطلب األو  
 التي سببها االشتراك في اللفظ.و المسائل الخالفية في كتاب الوضوء        

 :المسألة األولى
 في االسم مع ذكر تطبيقاتها الفقهية: اللفظي المسائل التي سببها االشتراك        
 :المسألة 

 : الوجومن  لٌ ربديد ااختلف الفقهاء يف 
فىاٍغًسليوا  :الوضوء لقولو تعاىل ملة من فرائضغسل الوجو باعبي  على أفٌ اقهم اتف يأيت ذلك بعدك 

، العذار كاألذفيف غسل البياض الذم بْب ، كمنها: كاختلفوا منو يف ثبلثة مواضع (1) كيجيوىىكيمٍ 
 . كيف غسل ما انسدؿ من اللحية

كقد قيل يف ، و ليس البياض الذم بْب العذار كاألذف من الوجوفاؼبشهور من مذىب مالك أنٌ 
ا ما انسدؿ من كأمٌ ، ىو من الوجو: افعيحنيفة كالشٌ  كقاؿ أبو، بالفرؽ بْب األمرد كاؼبلتحي ومذىب

افعي يف أحد حنيفة كال الشٌ  كمل يوجبو أبو، عليو فذىب مالك إىل كجوب إمرار اؼباء، حيةاللٌ 
 . قوليو

 ؽبذين اؼبوضعْب أم ىل الوجوفاء تناكؿ اسم خىو : يف ىاتْب اؼبسألتْب وسبب اختالفهم
 (2)؟ يتناكؽبما أك ال يتناكؽبماالوجو 

البياض الذم بْب العذار فالٌثمرة اػببلفية يف ىذه اؼبسألة أٌف من يرل أٌف الوجو يشمل  
يوجب غسلو تبعنا إلهباب غسل الوجو يف الوضوء، كذلك  - ما انسدؿ من اللحية، ك كاألذف

مذىب أب حنيفة كالٌشافعي يف البياض الذم بْب العذار كاألذف، كمذىب مالك يف ما انسدؿ 
من اللحية، كمن رأل أهٌنما ليسا من الوجو فبل يوجب غسلو للرباءة األصلية، كذلك مذىب أب 

                                                           

 .6: اآلية ،سورة اؼبائدة (1)
 ، ، أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساين اغبنفيكعبلء الدين .18ص ، بتصرؼ ، مرجع سابقانظر بداية اجملتهد (2)

 .شربدكف بلد النٌ  ،1/4(ـ1986 -ىػ 1406، دار الكتب العلمية)، 2ط ،رائعنائع في ترتيب الش  بدائع الص  
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افعي يف ما انسدؿ من اللحية، كمذىب مالك يف البياض الذم بْب العذار كاألذف حنيفة كالشٌ 
 بغض الٌنظىر عن الٌتفرقة الٌب يف مذىبو بْب األمرد كاؼبلتحي. ا ق

كاللحية عند االطبلؽ، كقد ال  البياض الذم بْب العذار كاألذففالوجو اسم مشَبؾ يشمل 
 (1)كألنٌو ال يواجو بو. اٍلوىٍجو عىن حدٌ ا ػًبيريكًجًو يسمى كىجهن يشملو فحينئذ ال 

 المسألة:
  غسل اليدين: اختلف العلماء يف إدخاؿ اؼبرافق يف

اىر كذىب أىل الظٌ ، حنيفة إىل كجوب إدخاؽبا افعي كأبوفذىب اعبمهور كمالك كالشٌ  
 . و ال هبب إدخاؽبا يف الغسلربم إىل أنٌ كبعض متأخرم أصحاب مالك كالطٌ 

اليد يف   يف كبلـ العرب، كذلك أفٌ  اليديف اسم االشَباؾ : اختالفهم في ذلكبب في والس  
 كعلى الكفٌ ، راعكالذٌ  كعلى الكفٌ ، فقط كبلـ العرب تطلق على ثبلثة معاف على الكفٌ 

 . راع كالعضدكالذٌ 
ما دكف  من فهم منهاك ، م من اليد ؾبموع الثبلثة األعضاء أكجب دخوؽبا يف الغسلهً فمن فى 

 (2).عنده داخبل يف ادكد مل يدخلهما يف الغسل كمل يكن اغبدٌ  ذلك
مث ، و غسل يده اليمُب حٌب أشرع يف العضدعن أب ىريرة أنٌ "خرج مسلم يف صحيحو أو

: مث قاؿ، مث غسل اليسرل كذلك، اؽجلو اليمُب حٌب أشرع يف السٌ مث غسل رً ، اليسرل كذلك
و إذا ة لقوؿ من أكجب إدخاؽبا يف الغسل؛ ألنٌ حجٌ كىو  (3)"أيتوضٌ  ىكذا رأيت رسوؿ ا 

اسم كاف كإف  ، صار إىل أحد اؼبعنيْب إال بدليلواء كجب أف ال يي د اللفظ بْب اؼبعنيْب على السٌ تردٌ 

                                                           

 .1/261 ، مرجع سابق،الوسيط يف اؼبذىبك  ،18ص ، مرجع سابق،انظر بداية اجملتهد( 1)
، والوسيط في المذىب ، 1/4 ، مرجع سابق،للكاساين نائعبدائع الص  ك ،18ص سابق، مرجع، بداية المجتهدانظر  (2)

مشقي بن ؿبمد بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي مث الدٌ موفق الدين عبد ا بن أضبد ، كأبا ؿبمد ،261/ 1 ،مرجع سابق
 90/ 1 (ـ1968 -ىػ1388مكتبة القاىرة، بدكف طبعة، ، )المغني؛ هّب بابن قدامة اؼبقدسي، الشٌ اغبنبلي

 ( 1/149)يف كتاب الٌطهارة، باب صفة الوضوء ككمالو.  مسلم أخرجو (3)
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اللة اللفظية فقوؿ من مل يدخلها من جهة الدٌ ، اليد أظهر فيما دكف العضد منو فيما فوؽ العضد
  (1).دبمل ىذا األثر على النٌ إال أف وبي ، ا األثر أبْبكقوؿ من أدخلها من جهة ىذ، أرجح
ىذه اؼبسألة كاضحة يف بياف كوف سبب اػببلؼ االشَباؾ يف لفظ االسم ؼبا كقع يف لفظ  

بْب ىذين . كىو مشَبؾ راع كالعضدكالذٌ  كعلى الكفٌ ، راعكالذٌ  الكفٌ اليد الذم ييطلق على 
كالٌثمرة الفقهية يف ىذا اػببلؼ ىو ما أٌداه من كجوب إدخاؿ اؼبرافق يف  اؼبعنيْب على الٌسواء،

 غسل اليدين عند من يرل أهٌنا من اليد، كعدـ كجوب إدخاؽبا عند من يرل غّب ذلك. 
 

  لمسألة:ا
 لؤلذنْب: يف ذبديد اؼباء  الفقهاء اختبلؼ
ا زءن أك يكونا جي ، بْب أف يكونا عضوا مفردا بذاتو من أعضاء الوضوء ذنيناألأ  احتماؿفسببو 

سح آخركف إىل أف يبي  كذىب، غسبلف مع الوجوما يي قـو فذىبوا إىل أهنٌ  أس. كقد شذٌ من الرٌ 
ا من د ىذا العضو بْب أف يكوف جزءن كذلك لَبدٌ ، غسل ظاىرنبا مع الوجوأس كيي باطنهما مع الرٌ 
كاشتهار العمل ، أس، كىذا ال معُب لو مع اشتهار اآلثار يف ذلك باؼبسحا من الرٌ الوجو أك جزءن 

 ( 2)س.أبو يف مسح الرٌ كرار كما يستحً ب فيهما التٌ افعي يستحً كالشٌ  .بو

كجوب  )اغبنبلي( فقياس اؼبذىب، أسكاألذناف من الرٌ يقوؿ إماـ ابن قدامة يف كتابو اؼبغِب "
، أسما تبع للرٌ كذلك ألهنٌ ؛ و هبزئوأنٌ ، اا أك ناسين من ترؾ مسحهما عامدن .. ك مسحهما مع مسحو.

كلذلك مل هبزه ، أسشبهاف بقية أجزاء الرٌ كال يي ، أس دخوؽبما فيوفهم من إطبلؽ اسم الرٌ ال يي 
مسحهما  يب النٌ  ألفٌ ؛ كىل مسحهما معوكاألى ، مسحهما عن مسحو عند من اجتزأ دبسح بعضو

كال . ذنيو بإهباميوكيبسح ظاىر أي ، ذنيوفيستحب أف يدخل سبابتيو يف صماخي أي  ...مع رأسو

                                                           

 .بتصرؼ 18، مرجع سابق، صانظر بداية اجملتهد (1)
 .288/ 1 ، مرجع سابق،يف اؼبذىب الوسيط، ك 20ص ، مرجع سابق،انظر بداية اجملتهد (2)
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أس الذم ىو األصل ال هبب مسح ما استَب منو الرٌ  ألفٌ ؛ هبب مسح ما استَب بالغضاريف
 (1)".ذف أكىلعر، كاألي بالشٌ 
ن الوجو فمن رأل أٌف األذنْب جزء من الرٌأس قاؿ دبسحهما مع الرٌأس، كمن رأل أهٌنما جزء م 

أمر  بذاتو من أعضاء الوضوءخاص عضو  ماأهنٌ قاؿ بغسلهما مع الوجو، كذلك شاذ، كمن رأل 
 بتجديد اؼباء ؽبما كالٌشأف يف سائر أعضاء الوضوء، كبذلك تظهر شبرة اػببلؼ. 

 
  : المسألة 
  ؟ما ىو الكعبيف  أيضنا كاختلفوا

ماف اللذاف فقيل: نبا العظٍ ، كاختبلؼ أىل اللغة يف داللتو الكعباسم  يف كذلك الشَباؾ
رأم  يف - كال خبلؼ، اؽاتئاف يف طرؼ السٌ ماف النٌ نبا العظٍ : كقيل، راؾعند معقد الشٌ 

، ا من القدـراؾ إذا كانا جزءن ما عند معقد الشٌ يف دخوؽبما يف الغسل عند من يرل أهنٌ  -القاضي
يء الذم يدؿ أم الشٌ : من جنس ادكد دخلت الغاية فيو و إذا كاف اغبدٌ إنٌ : لذلك قاؿ قـو

مثيَّ أىسبُّوا : قولو تعاىل مثل (2)عليو حرؼ "إىل"، كإذا مل يكن من جنس ادكد ال يدخل فيو
ـى ًإىلى اللٍَّيلً   تنجلي فائدة اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة. كىكذا  (3) الص يا

 
 : المسألة 

 : اسةساء باليد أك بغّب ذلك من األعضاء اغبسٌ الوضوء من ؼبس النٌ ؼ العلماء يف إهباب اختبل
حجاب كال  من ؼبس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينو كبينها افعي كأصحابو إىل أفٌ فذىب الشٌ  

و إال أنٌ  ،أـ مل يلتذٌ  سواء التذٌ ، بلة عندىم ؼبس ماالقي  لها؛ ألفٌ ككذلك من قبٌ ، سَب فعليو الوضوء
                                                           

 كما بْب القوسْب من زيادايت للٌتفصيل. 97/ 1 ،مرجع سابقلمغني، ( ا1)
، 100/ 1، كاؼبغِب، مرجع سابق 1/7، كبدائع الٌصنائع، مرجع سابق، 23( بداية اجملتهد، مرجع سابق بتصرؼ، ص2)

ربقيق ؿبٌمد صادؽ القمحاكم، )بّبكت، دار أحكام القرآن، كاعبٌصاص أضبد بن علي أبو بكر الرٌازم اعبٌصاص اغبنفي، 
 بعة. ، بدكف رقم الطٌ 436/ 2ق(  1405إحياء الٌَباث العرب، 

 .187( سورة البقرة، اآلية: 3)
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، ل بينهماة سوٌ كمرٌ ، فأكجب الوضوء على البلمس دكف اؼبلموس، البلمس كاؼبلموس ؽ بْبة فرٌ مرٌ 
 . ة سول بينهماؽ أيضا بْب ذكات ااـر كمرٌ كمرة فرٌ 

 . ةة أك قصد اللذٌ إىل إهباب الوضوء من اللمس إذا قارنتو اللذٌ  ذىب مالك كصبهور أصحابوك 
مل  مفإهنٌ ، عضو اتفق ما عدا القبلة كقع حبائل أك بغّب حائل بأم، يف تفصيل ؽبم يف ذلك

 . ساءنفى إهباب الوضوء ؼبن ؼبس النٌ  مذىب أب حنيفة، ك يف ذلك ةيشَبطوا لذٌ 
العرب تطلقو مرة على اللمس  فإفٌ ، يف كبلـ العرباللمس اشَباؾ اسم  وسبب اختالفهم

 ة الوضوء ىو اعًبماع.  فاللمس اؼبوجب للٌطهارة يف آيماع بو عن اعبً كِب  كمرة تي ، الذم ىو باليد
  . و ؼبس باليدخركف أنٌ اآل يرلك   (1)أىٍك المىٍستيمي الن ساءى : تعاىل اؿق

واء اللمس كإف كانت داللتو على اؼبعنيْب بالسٌ  كالذم أعتقده أفٌ قاؿ القاضي رضبة ا عليو: "
 قد كٌُب  -تبارؾ كتعاىل  -ا  ا ؛ ألفٌ ماع كإف كاف ؾبازن و أظهر عندم يف اعبً واء أنٌ أك قريبا من السٌ 
، م من اآلية اللمسْب معا فضعيفهً ا من فى كأمٌ ، ماع كنبا يف معُب اللمسعن اعبً  باؼبباشرة كاؼبسٌ 

ا من اؼبعاين الٍب يدؿ عليها ا تقصد بو معُب كاحدن العرب إذا خاطبت باالسم اؼبشَبؾ إمبٌ  فإفٌ 
 (2)".عليها االسم ال صبيع اؼبعاين الٍب يدؿٌ 

 الباحث: ما قالو القاضي صحيح، إال أٌف اؼبعُب اؼبراد من اللفظ اؼبشَبؾ إمٌبا ييفهم بالقرينة قاؿ
كإال فاللفظ قد يتناكؿ أيٌا من  -يف مدلوؿ لفظ الرغبة  49كما سبق أف أشرنا إليو يف ص  -

اللمس( اؼبعاين الٌب يشَبؾ فيها، مث إٌف اؼبتتٌبع ؽبذا اػببلؼ كالذم سببو االشَباؾ ىف مفهـو )
على اللمس باليد أك ييكٌُب بو عن اعبماع يرل أثرنا بارزنا  –عند اطبلقو  –الذم قد ييراد بو 

 للمشَبؾ اللفظي يف اختبلؼ الفقهاء يف ىذه اؼبسألة الفقهية اؼبشهورة.
 

                                                           

 .43سورة النساء، اآلية:  (1)
، كبدائع الٌصنائع، مرجع 316/ 1، كالوسيط يف اؼبذىب، مرجع سابق،43مرجع سابق، صبداية المجتهد، انظر:  (2)

ك  بتصرؼ.4/3، كأحكاـ القرآف للجٌصاص، مرجع سابق، 14/  1، كاؼبغِب البن قدامة، مرجع سابق،30/ 1سابق،
 2القرطيب، أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن أب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين، اعبامع ألحكاـ القرآف، ط/

 .103/ 6ـ( 196ىػ/  1384ربقيق أضبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، )القاىرة، دار الكتب اؼبصرية، 
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 : المسألة 
 يف كوهناكمل ىبتلفوا ؟ حة أك من شركط الوجوبشركط الصٌ  منالٌطهارة شرط اختلفوا ىل 

 . اا شاذن فيو خبلفن  بلكة فإفٌ كيف سجود التٌ ، لوات إال يف صبلة اعبنازةشرط يف صبيع الصٌ 
 جودسبلة اعبنائز ك صعلى  الةالص  طبلؽ اسم إاالحتماؿ العارض يف بب في ذلك والس  

كىم  -نفسو  جودطلق على صبلة اعبنائز كعلى السٌ بلة يي فمن ذىب إىل اسم الصٌ ، التبلكة
كانت صبلة اعبنائز  طلق عليهما إذو ال يي كمن ذىب إىل أنٌ . هارة فيهاىذه الطٌ  اشَبط -اعبمهور 

هارة جود أيضا ليس فيو قياـ كال ركوع مل يشَبط ىذه الطٌ ككاف السٌ ، ليس فيها ركوع كال سجود
 (1).فيهما
ى لٌصبلة علطبلؽ معُب اأثٌر يف اػببلؼ بْب الفقهاء يف إ "الٌصبلة" الواقع يف اسم فاالشَباؾ 

من الٌصبلة اؼبعركفة  ا بأٌف الٌصبلة على اعبنائز بعضه طبلقو عليها، علمن صبلة اعبنائز أك عدـ إ
طبلقو ٌصبلة على سجود الٌتبلكة أك عدـ إطبلؽ الن الرٌكوع كالٌسجود... ككذلك يف إػبلوىا م

كالرٌكوع... فمن رأل لقياـ من الٌصبلة اؼبعركفة ػبلوه من ا علمنا بأٌف سجود الٌتبلكة بعضه  عليو،
كىم اعبمهور، كمن رأل  طبلؽ بعض العمل على كٌلو اشَبط ىذه الٌطهارة يف ىذه األفعاؿجواز إ

ىذه األعماؿ، كىم غّب  هارة يفمل يشَبط ىذه الطٌ طبلؽ بعض العمل على كٌلو عدـ جواز إ
 اعبمهور. كالٌثمرة اػببلفية كاضحة يف ىذه اؼبسألة ك اغبمد. 

 
 المسألة :

 ؟ اؼبصحف أـ ال هارة شرط يف مسٌ ىل ىذه الطٌ اختبلفهم يف 
اىر إىل الظٌ  كذىب أىلي ، اؼبصحف ا شرط يف مسٌ إىل أهنٌ  افعيُّ فذىب مالك كأبو حنيفة كالشٌ 

 . ا ليست بشرط يف ذلكأهنٌ 

                                                           

 .47/ 1مرجع سابق،بداية المجتهد،  (1)
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أف  بْب (1) الَّ يبىىسُّوي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى : مفهـو قولو تعاىل احتماؿ بب في اختالفهموالس  
كبْب أف يكوف ىذا اػبرب مفهومو ، ركف ىم بِب آدـ كبْب أف يكونوا ىم اؼببلئكةيكوف اؼبطهٌ 

م هً كفى ، ركف" بِب آدـ"اؼبطهٌ لفظ  م منهً فمن فى . قاؿ القاضي: اا ال هنين كبْب أف يكوف خربن ، هيالنٌ 
م من هً كفى ، فقطم منو اػبرب هً اؼبصحف إال طاىر، كمن فى  ال هبوز أف يبسٌ : هي قاؿمن اػبرب النٌ 
 هارة يف مسٌ و ليس يف اآلية دليل على اشَباط ىذه الطٌ إنٌ : ركف" اؼببلئكة قاؿلفظ "اؼبطهٌ 

كإذا مل يكن ىنالك دليل ال من كتاب كال من سنة ثابتة بقي األمر على الرباءة ، اؼبصحف
 (2).األصلية كىي اإلباحة

، أٌف ىذه األظباء   س خافينا يف اختبلؼ الفقهاء يف اؼبشَبكة أثرىا لي كاضح على العمـو
 ر إىل ما يدؿ عليو اللفظ من اؼبعاين اؼبختلفة اؼبوجودة فيو. الفركع الفقهية بالٌنظى 

 
 
 
 
 
 

******* 
 

 

                                                           

 .79: اآلية ،سورة الواقعة ( 1)
: مع ذكر اختبلؼ الفقهاء عند كل من كانظر تفصيل ىذه اؼبسألة ،47ص سابق، مرجع، بداية المجتهد: راجع (2)

  .1/331 ، مرجع سابق،الوسيط يف اؼبذىبك  ،300/  5 ، مرجع سابق،ك اعبٌصاص 225/  17 ، مرجع سابق،القرطيب
 .33/  1 مرجع سابق،، نائعكبدائع الصٌ ، 110/  1 ، مرجع سابق،كاؼبغِب
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 :انيةالث  المسألة 

 مع ذكر تطبيقاتها الفقهية الحرف المسائل التي سببها االشتراك في           

 : المسألة 

  غسل اليدين: اؼبرافق يفاختلف العلماء يف إدخاؿ 
اىر كبعض كذىب أىل الظٌ ، حنيفة إىل كجوب إدخاؽبا افعي كأبوفذىب اعبمهور كمالك كالشٌ  

 . و ال هبب إدخاؽبا يف الغسلربم إىل أنٌ متأخرم أصحاب مالك كالطٌ 
 يف كبلـ العرب، كذلك أفٌ  (إلىاالشَباؾ الذم يف حرؼ ): بب في اختالفهم في ذلكوالس  

فمن جعل )إىل( دبعُب  ،كمرة يكوف دبعُب )مع(، على الغاية همحرؼ )إىل( مرة يدؿ يف كبلم
عنده داخبل يف ادكد  كمن فهم من )إىل( الغاية كمل يكن اغبدٌ ، )مع( أكجب دخوؽبا يف الغسل

 (1).يف الغسل امل يدخله
مث اليسرل  ، يف العضدو غسل يده اليمُب حٌب أشرع عن أب ىريرة أنٌ "خرج مسلم يف صحيحو أو

ىكذا : مث قاؿ، مث غسل اليسرل كذلك، اؽجلو اليمُب حٌب أشرع يف السٌ مث غسل رً ، كذلك
د و إذا تردٌ ة لقوؿ من أكجب إدخاؽبا يف الغسل؛ ألنٌ كىو حجٌ  (2)"أيتوضٌ  رأيت رسوؿ ا 

كإف كانت )إىل( ، صار إىل أحد اؼبعنيْب إال بدليلواء كجب أف ال يي اللفظ بْب اؼبعنيْب على السٌ 
  (3) . كما سبق يف اؼبسألة األكىل. يف كبلـ العرب أظهر يف معُب الغاية منها يف معُب )مع(

                                                           

والوسيط في المذىب، ،  1/4للكاساين، مرجع سابق،  بدائع الص نائع، ك18مرجع سابق، صبداية المجتهد، انظر  (1)
، كأبا ؿبمد، موفق الدين عبد ا بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي مث الٌدمشقي 261/ 1 ،مرجع سابق

 90/ 1ـ( 1968 -ىػ1388طبعة،  رقم ، )مكتبة القاىرة، بدكفالمغنياغبنبلي، الٌشهّب بابن قدامة اؼبقدسي؛ 
 ( 1/149) يف الٌطهارة، باب صفة الوضوء ككمالو. مسلم أخرجو( 2)
 .بتصرؼ 18انظر بداية اجملتهد، مرجع سابق، ص( 3)
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كالٌثمرة الفقهية يف   ،االشَباؾ يف حرؼ "إىل"يف بياف كوف سبب اػببلؼ  ىذه اؼبسألة كاضحة 
ىذا اػببلؼ ىو ما أٌداه من كجوب إدخاؿ اؼبرافق يف غسل اليدين عند من يرل أهٌنا من اليد، 

 كعدـ كجوب إدخاؽبا عند من يرل غّب ذلك. 
 

 : لمسألة ا
  الرٌأس.  اختلف العلماء يف القدر اجملزئ من

أصحاب مالك كأبو افعي كبعض كذىب الشٌ ، الواجب مسحو كلو فذىب مالك إىل أفٌ 
كمنهم ، لثىذا البعض بالثٌ  مالك من حدٌ  كمن أصحاب، مسح بعضو ىو الفرض حنيفة إىل أفٌ 

مع ىذا القدر من اليد الذم يكوف بو  كحدَّ ، بعه بالرُّ حنيفة فحدَّ  ا أبوكأمٌ ، لثْبه بالثٌ من حدَّ 
لم وبد يف اؼباسح كال يف افعي فكأما الشٌ . من ثبلثة أصابع مل هبزه مسحو بأقلٌ  إفٍ : فقاؿ، اؼبسح

 . ااؼبمسوح حدن 
ا مرة كذلك أهنٌ ، يف كبلـ العرب الباء حرؼ االشَباؾ الذم يف ىذا الخالفوالس بب في 

اء ككسر ت" بضم التٌ نبً على قراءة من قرأ "تي  (1)نىٍ بالدٌ  تي بً نٍ تػي : تكوف زائدة مثل قولو تعاىل
كال معُب ، أخذت بثوبو كبعضده: قوؿ القائلبعيض مثل ة تدؿ على التٌ الباء من "أنبت"، كمرٌ 

أس كلو؛ فمن رآىا زائدة أكجب مسح الرٌ  .ضة(عِب كوف الباء مبعٌ يإلنكار ىذا يف كبلـ العرب )
 ( 2).ضة أكجب مسح بعضوكمن رآىا مبعٌ ، دةكمعُب الزائدة ىاىنا كوهنا مؤكٌ 

ىذه اؼبسألة صرٌح القاضي بأٌف سبب اػببلؼ فيها االشَباؾ يف حرؼ "الباء" الذم لو تعدية   
كثّبة يف كبلـ العرب من زيادة أك تبعيض أك معية... كشبرة اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة ىو ما أٌدل 

الفقهاء يف كجوب مسح كٌل الرٌأس أك  ًكجهات نظربو االشَباؾ يف حرؼ "الباء" من اختبلؼ 
 ضو كيف ذلك رضبة كسعة لؤلٌمة يف عبادهتا.بع

                                                           

 .20سورة اؼبؤمنوف، اآلية:  (1)
، الوسيط يف اؼبذىب، مرجع سابق، 5/ 1، كبدائع الٌصنائع، مرجع سابق، 19ص ،مرجع سابقبداية المجتهد، انظر  (2)

 .93/ 1كاؼبغِب، مرجع سابق،   268/  1
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 : المسألة 
 ؟ هما أك ال ييدخبلفأك مسحالرًجلْب  دخبلف يف غسليي أيف الكعبْب  همفاختبل اكأمٌ 

كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى :يف قولو تعاىل" إلى"االشَباؾ الذم يف حرؼ يف ذلك  وأصل اختالفهم
ٍعبػىٍْبً  كبياف (2 ) ًإىلى اٍلمىراًفقً : ىذا اغبرؼ يف قولو تعاىل ـ القوؿ يف اشَباؾكقد تقدٌ (1 ) اٍلكى

 . دالالتو كما سبق يف اؼبسائل
فمن رأل أٌف حرؼ "إىل" يدؿ على الغاية قاؿ بغسل أك مسح الكعبْب مع الر جلْب، كمن 
رأل أٌف حرؼ "إىل" ىنا ال يدؿ على الغايةمل يقل بغسلهما أك مسحهما مع الر جلْب، كبذا 

 دة اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة. تنجلي فائ
 

 : لة المسأ
 فكاآليت:  يف كجوب ترتيب أفعاؿ الوضوء على نسق اآلية همفاختبلكأما 

 كبو قاؿ أبوو، ركف من أصحاب مالك عن مذىبكىو الذم حكاه اؼبتأخٌ ، ةىو سنٌ : قاؿ قـو
 . عبيد كأضبد كأبو افعيُّ كبو قاؿ الشٌ ، ىو فريضة: كقاؿ قـو. ورم كداكدحنيفة كالثٌ 

، ترتيب األفعاؿ اؼبفركضة مع األفعاؿ اؼبسنونةيف  كأما، كىذا كلو يف ترتيب اؼبفركض مع اؼبفركض
 . ةحنيفة سنٌ  أب كعندفهو عند مالك مستحب؛ 

بة عطف هبا األشياء اؼبرتٌ و قد يي كذلك أنٌ ، العطف واواالشَباؾ الذم يف  وسبب اختالفهم
 (3).بةرتٌ عطف هبا غّب اؼبكقد يي ، بعضها على بعض

                                                           

 .6: اآلية ،سورة اؼبائدة (1)
 .6: اآلية ،سورة اؼبائدة (2)
 ، مرجع سابق،كالوسيط يف اؼبذىب ،22/ 1، مرجع سابق،نائعكبدائع الصٌ ، 23ص  ، مرجع سابق،بداية اجملتهد( انظر: 3)

 .100/ 1 ، مرجع سابق،كاؼبغِب ،273/ 1
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تيب قاؿ بإهباب الواك يف آية الوضوء تقتضي الَبٌ  رأل أفٌ كتظهر فائدة ىذا اػببلؼ أٌف من  
 كجهة نظركىكذا زبتلف  مل يقل بإهبابو تيبا ال تقتضي الَبٌ كمن رأل أهنٌ يف ىذا اغبكم،  تيبالَبٌ 

 الفقهاء بسبب اختبلؼ مدلوالت حرؼ "الواك" رضبة كيسرنا لؤلٌمة. 
  :ألة المس
 : يف اؼبواالة يف أفعاؿ الوضوء فهماختبلكأما 

كر عند سياف كمع الذٌ كر كمع القدرة؛ ساقطة مع النٌ اؼبواالة فرض مع الذٌ  فذىب مالك إىل أفٌ 
اؼبواالة ليست من كاجبات  افعي كأبو حنيفة إىل أفٌ كذىب الشٌ . فاكت يتفاحش التٌ ملالعذر ما

 . الوضوء
اؼبتتابعة  عطف هبا األشياءو قد يي كذلك أنٌ ، أيضا الواواالشَباؾ الذم يف  بب في ذلكوالس  

 (1).اؼبَباخية بعضها عن بعضاؼبتبلحقة بعضها عن بعض، كقد ييعطف هبا األشياء 
فمن ضبلها أم "الواك" للعطف على األشياء اؼبتتابعة أكجب اؼبواالة يف أفعاؿ الوضوء، كذلك  

على األشياء اؼبَباخية مل يوجب اؼبواالة يف أفعاؿ الوضوء،  مذىب مالك، كمن ضبلها للعطف
 كذلك مذىب الٌشافعي كأب حنيفة، كهبذا تظهر شبرة ىذا اػببلؼ.  

 قبد يف مسائل كتاب الوضوء كوف سبب اػببلؼ االشَباؾ يف لفظ الفعل. مل: مالحظة
 
 
 

 
 

******* 
                                                           

 .102/ 1 ، مرجع سابق،كاؼبغِب  22/ 1 ، مرجع سابق،نائعكبدائع الصٌ ، 24ص  ، مرجع سابق،بداية اجملتهد( انظر: 1)
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 :المسألة الث الثة
 :وليس للوضعاالستعمال الحمل أو وفقا لضابط ما يلحق بالمشترك اللفظي    

   : المسألة 
ية يف ية شرط يف صحة الوضوء أـ ال؟ بعد اتفاقهم على اشَباط النٌ اختلف علماء األمصار ىل النٌ 

ا إمبٌ " كلقولو  (1) كىما أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ـبيًٍلًصْبى لىوي الد ينى حينىفاءى : العبادات لقولو تعاىل
 (2)".ياتاألعماؿ بالنٌ 

ا أهنٌ  ورمذىب أب حنيفة كالثٌ ما شرط، ك افعي كمالك كأضبد كأب ثور كداكد أهنٌ ذىب الشٌ مف
 . ليست بشرط

ا كإمبٌ ، الوضوء بْب أف يكوف عبادة ؿبضة أم غّب معقولة اؼبعُب احتماؿكسبب اختبلفهم 
م فإهنٌ ، جاسةعبادة معقولة اؼبعُب كغسل النٌ  كبْب أف يكوف، بلة كغّبىاقصد هبا القربة فقط كالصٌ يي 

 (3).يةكالعبادة اؼبفهومة اؼبعُب غّب مفتقرة إىل النٌ ، يةالعبادة اضة مفتقرة إىل النٌ  ال ىبتلفوف أفٌ 
قد وبمل ىذا أك ذاؾ،  الوضوء فيو شبو من العبادتْب،فالٌثمرة الفقهية يف ىذا اػببلؼ ىي أٌف  

و أنٌ اغباصل يف كونو معقوؿ اؼبعُب أك غّب معقوؿ اؼبعُب ك  تبلؼلبلخ كلذلك كقع اػببلؼ فيو

                                                           

 .5( سورة البيٌنة، اآلية: 1)
، كأضبد  1/27( 64كتاب الٌطهارة، باب النية يف األعماؿ، حديث رقم )، كأصحاب الٌسنن األربعة الش يخان ( أخرجو 2)

، من حديث عمر بن اػبطاب رضى ا عنو مرفوعا 1/303(  300ك 168يف مسند عمر بن اػبطاب، حديث رقم )
نول، فمن كانت ىجرتو إىل ا كرسولو، فهجرتو إىل ا كرسولو، كمن كانت ىجرتو إىل  امرلء مابو، كسبامو: "كإمٌبا لكل 

دنيا يصيبها، أك امرأة ينكحها فهجرتو إىل ما ىاجر إليو". كىو أٌكؿ حديث يف "صحيح البخارل" كأكرده يف مواطن أخرل 
قواعد الدين، كأٌكؿ دعائمو، كأشٌد أركانو، كىو أعظم  لٌنوكل: "كىو حديث ؾبمع على عظمتو كجبللتو، كىو أحدا منو. قاؿ

 : صحيح، مشهور.60/  1األحاديث الٌب عليها مدار اإلسبلـ". قاؿ الٌشيخ األلباين يف إركاء الغليل 
أبا حامد، ؿبٌمد بن ؿبٌمد  ، اؼبرجع الٌسابق. كانظر 244/ 1الذ خيرة، ، كانظر 15( انظر بداية اجملتهد، مرجع سابق، ص3)
، ربقيق  أضبد ؿبمود إبراىيم كؿبٌمد ؿبٌمد تامر، )القاىرة دار الٌسبلـ، 1، طالوسيط في المذىبلغزايل الٌطوسي، ا

 .112/ 1ق( 1417
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كيبكن إدراج عند الٌَبجيح.  لحق بوىو أقول شبها فيي  همانظر بأيٌ ك عبادة، كالفقو أف يي أنظافة 
 من ىذا البحث. 42مسمى )اؼبتواطئ( كما سبق تعريفو يف صلفظ الوضوء ربت 

يصرٌح بأٌف سبب اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة االشَباؾ كمن اؼببلحىظ لدل الباحث أٌف القاضي مل 
ألٌف لفظ الوضوء مل يكن ا كاف يصرٌح يف بعض أسباب اػببلؼ، كىذا الواقع يف كلمة الوضوء كم

 (1).و يف ىذا الٌسياؽ الواردالستعمال اللغوم كإمٌبا طرأ عليو االشَباؾا يف أصل كضعو مشَبكن 
 

 المسألة:
 : قبل إدخاؽبا يف إناء الوضوءاختبلؼ الفقهاء يف غسل اليد 

على الوجوب ا من ضبلو إمٌ  األمريف ىذه اؼبسألة االشَباؾ يف لفظ  سبب الخالف الظ اىر أن  
الٌسبب  كلكن تتبع ىذه اآلثار يوحي بأفٌ ، الٌندب يف مفهـو الثٌابت من حديث أب ىريرةأك 

 القاضيالواضح كاؼبناسب لبلختبلؼ يف ىذه اؼبسألة ىو تعارض الٌنصوص كما صرٌح بذلك 
  ذه الٌدراسة.ليس ؿبل ى ، لكن ذلك الٌسببرضبة ا عليو

 : لمسألة ا

اختبلؼ العلماء يف اؼباء الذم خالطو زعفراف أك غّبه من األشياء الطٌاىرة الٌب تنفٌك منو  اأمٌ  
 فكاآليت:  ت أحد أكصافوغالبنا مٌب غّبٌ 

ر عند أب حنيفة مامل كمطهٌ ، افعير عند مالك كالشٌ و طاىر عند صبيع العلماء غّب مطهٌ فإنٌ 
 . يكن التغّب عن طبخ

للماء الذم خالطو أمثاؿ ىذه  الماء المطلقىو خفاء تناكؿ اسم  وسبب اختالفهم
ضاؼ إىل ا يي كإمبٌ ، يتناكلو اسم اؼباء اؼبطلقو ال فمن رأل أنٌ ؟ ىل يتناكلو أك ال يتناكلو: أم، األشياء

                                                           

 .1/126الس رخسي،، ك381/ 2،الز ركشيكما بعدىا، ك  .1/57الذ خيرة، انظر  (1) 
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ا إذ كاف الوضوء إمبٌ ، ز الوضوء بوهب مل -ماء كذا ال ماء مطلق : قاؿيء الذم خالطو فيي الشٌ 
 (1).و يتناكلو اسم اؼباء اؼبطلق أجاز بو الوضوءكمن رأل أنٌ ، يكوف باؼباء اؼبطلق

و ليس كذلك ألنٌ مل يصرٌح القاضي يف ىذه اؼبسألة بأٌف االشَباؾ ىو الٌسبب يف ىذا اػببلؼ،  
 (2) و يف ىذا الٌسياؽ الوارد.ستعمالالمشَبكا لفظيا بالوضع كإمٌبا طرأ عليو االشَباؾ 

 : المسألة 

هارة بو على كل فقـو مل هبيزكا الطٌ : هارة اختلفوا فيو على ثبلثة أقواؿاؼباء اؼبستعمل يف الطٌ    
كىو مذىب ، م مع كجودهكقـو كرىوه كمل هبيزكا التيمٌ ، افعي كأب حنيفةكىو مذىب الشٌ ، حاؿ

 كشذٌ ، كبو قاؿ أبو ثور كداكد كأصحابو، امل يركا بينو كبْب اؼباء اؼبطلق فرقن  كقـو، مالك كأصحابو
 . و قبسأبو يوسف فقاؿ إنٌ 

 بعضهم حٌب إفٌ  الماء المطلقو ال يتناكلو اسم من أنٌ  ظنٌ يف ىذا أيضا ما يي  وسبب الخالف
كاف أصحابو يقتتلوف   يبالنٌ  كقد ثبت أفٌ ، الة أحق بو من اسم اؼباءاسم الغسٌ  أفٌ  غبل فظنٌ 

 (3).على فضل كضوئو

االشَباؾ يف اسم اؼباء اؼبطلق، كتكمن بب نفسو يف اؼبسألة الٌسابقة كىو لقد مٌر بنا ىذا السٌ  
من اختبلؼ مدلوالتو  -أم اؼباء اؼبطلق  -اػببلؼ فيما كقع عليو ىذا االسم الفائدة يف ىذا 

 الفقهاء يف إطبلقو على أحد معانيو.  نظر كجهة كالذم أٌدل إىل اختبلؼ

 
 

                                                           

، كبدائع الٌصنائع، مرجع 129/  1، كالوسيط يف اؼبذىب، مرجع سابق،33انظر: بداية اجملتهد، مرجع سابق، ص  ( 1)
 .15/ 1سابق، 

 .1/126الس رخسي،، ك2/381،الز ركشيكما بعدىا، ك  .1/57الذ خيرة، انظر  (2)
 .34بداية اجملتهد، مرجع سابق، ص  ( 3)
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 :انيالمطلب الث  
 التي سببها االشتراك في اللفظ.و  غسلالمسائل الخالفية في كتاب ال       

 المسألة األولى:
 في االسم مع ذكر تطبيقاتها الفقهية: اللفظي المسائل التي سببها االشتراك        

 
 : المسألة 

هارة إمرار اليد على صبيع اعبسد كاغباؿ يف طهارة أعضاء اختلف العلماء ىل من شرط ىذه الطٌ 
 يديو على بدنو؟  يبرٌ ملكإف ، أـ يكفي فيها إفاضة اؼباء على صبيع اعبسد، الوضوء

أصحابو كاؼبزين من  كذىب مالك كجلُّ ، إفاضة اؼباء كافية يف ذلك أفٌ  إىلأكثر العلماء ذىب ف
مل  طهرهف يبر يده عليو مل ر موضع كاحد من جسدهو إف فات اؼبتطهٌ افعي إىل أنٌ أصحاب الشٌ 

 . يكمل بعد
اؼباء على صبيع  طلق على ؾبرد إفاضة، فهل ياسم الغسلاشَباؾ  :بب في اختالفهموالس  

 ( 1)طلق على إفاضة اؼباء مع التدٌلك؟ اعبسد فقط أـ ي
فمن ذىب إىل أٌف الغسل ييطلق على إفاضة اؼباء فقط على اعبسدمل يشَبط إمرار اليد فيو، كمن  

تنجلي فائدة اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة  ذىب إىل أنٌو ال بٌد بالٌتدٌلك اشَبط إمرار اليد فيو، كبذلك
 اؾ يف لفظ الغسل. بسبب االشَب 

هر كالغسل ا االحتجاج من طريق االسم ففيو ضعف إذ كاف اسم الطٌ كأمٌ قاؿ القاضي رضبو ا: "
 ا ق ."سواء ينطلق يف كبلـ العرب على اؼبعنيْب صبيعا على حدٌ 

كقد الحىظ الباحث أٌف القاضي رٌجح بقية األسباب اؼبذكورة يف اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة على   
ىذا الٌسبب أعِب االشَباؾ يف كلمة الغسل، لكن الباحث مل يتعرض إىل ذًكر بقية تلك األسباب 

 ألهٌنا ليست ؿبٌل دراستو. 
                                                           

، كاؼبغِب، مرجع 34/ 1كبدائع الٌصنائع، مرجع سابق،  .كما بعدىا 50/ 1 ،بتصرؼ ، مرجع سابقبداية اجملتهدانظر:  (1)
 .160/ 1سابق، 
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 : لمسألة ا
 هر.موجبا للطٌ  ؼبِبٌ فة اؼبعتربة يف كوف خركج اؼ العلماء يف الصٌ اختبل

نفس خركجو ىو اؼبوجب  أفٌ  اعتبارافعي ذىب الشٌ مك . ة يف ذلكذىب مالك اعتبار اللذٌ مف
 ىا. ة أك بغّب هر سواء أخرج بلذٌ للطٌ 

طلق على الذم أجنب على جهة غّب ىل ي اسم الجنب احتماؿ يف ذلك ىو وسبب اختالفهم
طلق على الذم أجنب على طريق ا يو إمبٌ فمن رأل أنٌ ؟ قاؿ القاضي: طلق عليوي عتادة أـ الم
كيفما خرج   طلق على خركج اؼبِبٌ و يكمن رأل أنٌ ، ةغّب لذٌ هر يف خركجو من وجب الطٌ  يي ملادةتعم

 (1).ةهر كإف مل ىبرج مع لذٌ أكجب منو الطٌ 
كيرل الباحث أٌف الغالب من اؼبٌِب أف ىبرج على جهة اللٌذة، كقد ىبرج على غّبىا فييحمل على 

فيما ىو األصل كالغالب يبقى  )كجوب الغسل( لكن اغبكم معنيْب يف خركجو إذف )االشَباؾ(،
، كبذلك تظهر شبرة اػببلؼ يف ىذه  دكف أف يتطٌرؽ إىل غّب ذلك رضبة كيسرنا لؤلٌمة كا أعلم،

 (2)اؼبسألة.
 

 : المسألة 
 اختبلفهم يف مٌس اعبنب للمصحف: 

كما   توضئاؼبو غّب كىم الذين منعوا أف يبسٌ ، اعبمهور إىل منعوكذىب ، ذىب قـو إىل إجازتو 
 سبق يف هناية كتاب الوضوء. 

                                                           

 .375/  3، ك أحكاـ القرآف للجٌصاص، مرجع سابق، 54/ 1( راجع: بداية اجملتهد، مرجع سابق بتصرؼ، 1) 
موسى بن أضبد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل اغبجاكم  انظر زبصيص ىذا اغبكم يف خركج اؼبِب بلذة فقط يف: ( 2)

اقق: عبد اللطيف ؿبمد موسى  اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل،اؼبقدسي، مث الصاغبي، شرؼ الدين، أبو النجا، 
 .1/42دار اؼبعرفة  ،لبناف –بّبكت  ،بكيالسٌ 
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 ال: قولو تعاىلاختبلفهم يف  أم. ويف منع غّب اؼبتوضئ أف يبسٌ  نفسوىو  وسبب اختالفهم
فبل كبتاج إىل ذكره  اآلية فيما تقدـ ىذه كقد ذكرنا سبب االختبلؼ يف(1) يبىىسُّوي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى 

 ىنا خوفنا من االطالة كاقتصادنا يف صفحات الر سالة. 
 
 

 : المسألة 
 . ستباح منهاؼ الفقهاء يف مباشرة اغبائض كما يي ختبلا
 . لو منها ما فوؽ اإلزار فقط: افعي كأبو حنيفةفقاؿ مالك كالشٌ  

 . ـ فقطموضع الدٌ ا هبب عليو أف هبتنب إمبٌ : اىرمورم كداكد الظٌ كقاؿ سفياف الثٌ 
 المحيضيف اسم  شَباؾاالىو ك  االحتماؿ الذم يف مفهـو آية اغبيض وسبب اختالفهم

ف بْب أ (2) كىيىٍسئػىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذلن فىاٍعتىزًليوا الن ساءى يف اٍلمىًحيضً : قولو تعاىلل
بدليل قولو ، ريد بو اػباصباب العاـ أي أك أف يكوف من ، ليلصو الدٌ مل على عمومو إال ما خصٌ وبي 

كيف أحكاـ القرآف للجٌصاص . ـا يكوف يف موضع الدٌ كاألذل إمبٌ   (3)قيٍل ىيوى أىذلن  : تعاىل فيو
اؼبقيل كاؼببيت ىو ى بو موضع اغبيض كسمٌ ايض قد يكوف اظبا للحيض نفسو كهبوز أف يي "

 (4)"كموضع البيتوتة موضع القيلولة
ىو الذم أٌدل ، أك اغبيض نفسو، مكاف الٌدـ :تلفْب كنباؼبعنيْب ـب ""ايض فاحتماؿ لفظ  

 . ؼ بْب الفقهاء مث أٌدل ذلك بدكره إىل اختبلؼ اغبكمإىل االختبل

                                                           

 .55/  1مرجع سابق، ، كانظر بداية اؼبقتصد، 79( سورة الواقعة، اآلية: 1)
 .222، اآلية: البقرةسورة  (2)
 .222، اآلية: البقرةسورة (3)
كانظر تفصيل اؼبسألة يف كٌل من اؼبغِب، مرجع سابق،  .كما بعدىا 62/ 1 ،بتصرؼ ، مرجع سابقبداية اجملتهد( انظر: 4)

 .82/ 3، كالقرطيب 20/  2، كأحكاـ القرآف للجٌصاص، مرجع سابق، 242/ 1
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كيبيل الباحث إىل ترجيح مكاف الٌدـ يف ىذه اؼبسألة ألٌف الٌشريعةمل ربرـٌ معاشرة الٌنساء يف أياـ 
قيٍل ىيوى أىذلن فىاٍعتىزًليوا الن ساءى يف اٍلمىًحيضً اغبيض كإمٌبا حٌرمت مباشرهتم يف مكاف الٌدـ، 

 

  أعلم.كا(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .1/243، كانظر ترجيح ىذه اؼبسألة عند اؼبغِب: 222سورةالبقرة، اآلية:  (1)
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 المسألة الث انية:

 مع ذكر تطبيقاتو الفقهية: الفعلما وقع الخالف فيو لسبب االشتراك اللفظي في   

 : المسألة 
 . كقبل االغتساؿ يف كطء اغبائض يف طهرىا همفاختبل
كذىب أبو حنيفة ، ذلك ال هبوز حٌب تغتسل كاعبمهور إىل أفٌ  افعيُّ فذىب مالك كالشٌ  

 .كىو عنده عشرة أياـ، اغبيض رت ألكثر أمدذلك جائز إذا طهي  كأصحابو إىل أفٌ 
 . د بن حـزكبو قاؿ أبو ؿبمٌ  ا إف غسلت فرجها باؼباء جاز كطؤىاإىل أهنٌ  كذىب األكزاعيُّ 

كىال تػىٍقرىبيوىينَّ حىٌبَّ : قولو تعاىل " منتطه رنيف فعل " االحتماؿ الذم: وسبب اختالفهم   
بُّ اٍلميتىطىه رًينى يىٍطهيٍرفى فىًإذا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن  بُّ التػَّوَّاًبْبى كىوبًي ىل  (1) حىٍيثي أىمىرىكيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى وبًي

فهل اؼبراد بو ، هر باؼباءمث إف كاف الطٌ ؟ هر باؼباءهر الذم ىو انقطاع دـ اغبيض أـ الطٌ اؼبراد بو الطٌ 
قاؿ رع اسم مشَبؾ يي الشٌ  هر يف كبلـ العرب كعرؼالطٌ  فإفٌ ؟ طهر صبيع اعبسد أـ طهر الفرج

 . بلثةالثٌ اؼبعاين على ىذه 
ال ، فْبا تنطلق على ما يكوف من فعل اؼبكلٌ فعل إمبٌ صيغة التٌ  ح اعبمهور مذىبهم بأفٌ كقد رجٌ 

فىًإذا تىطىهٍَّرفى : فيكوف قولو تعاىل، على ما يكوف من فعل غّبىم
أظهر يف معُب الغسل باؼباء  (2)

، ليل على خبلفوكاألظهر هبب اؼبصّب إليو حٌب يدؿ الدٌ ، ـانقطاع الدٌ هر الذم ىو منو يف الطٌ 
فىًإذا تىطىهٍَّرفى : يف قولو تعاىل يطهرفى لفظ  حنيفة مذىبو بأفٌ  ح أبوكرجٌ 

هر ىو أظهر يف الطٌ  (3)
 قاؿ القاضي ابن رشد:. تملكالكٌل وبي ، ر باؼباءالذم ىو انقطاع دـ اغبيض منو يف التطهٌ 

ا من ىذه معُب كاحدن   (4)فىًإذا تىطىهٍَّرفى : هر يف قولو تعاىلم من لفظ الطٌ هً كهبب على من فى 
فىًإذا تىطىهٍَّرفى : بلثة أف يفهم ذلك اؼبعُب بعينو من قولو تعاىلاؼبعاين الثٌ 

يبكن أف ال و فبا ألنٌ  (1)
                                                           

 .222( سورة البقرة، اآلية: 1)
 .222، اآلية: البقرةسورة  (2)
 . 222، اآلية: البقرةسورة  (3)
 .222، اآلية: البقرةسورة  (4)
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تىطىهٍَّرفى فىًإذا هبمع يف اآلية بْب معنيْب من ىذه اؼبعاين ـبتلفْب حٌب يفهم من لفظة 
(2) 

 (4)."الغسل باؼباء" (3)فى رٍ هَّ طى تى ك من لفظ ، "قاءالنٌ "
هر إف كاف الطٌ ك ، هر باؼباءالطٌ  أك علىانقطاع دـ اغبيض ا على طلق إمٌ ية ييف اآلهر الطٌ ف  
 فأنت ترل ىذه اؼبعاين اؼبختلفة. طهر الفرجكعلى طهر صبيع اعبسد أإما على  طلقفي، باؼباء

كبالٌتايل ، أٌدت إىل االختبلؼ الكبّب بْب الفقهاء يف ىذه اؼبسألة اؼبشهورةالٌطهر  اؼبوجودة يف لفظ
 . إىل اختبلؼ األحكاـ تبعنا الختبلؼ كجهات نظرىم

 اغبرؼ.كوف سبب اػببلؼ االشَباؾ يف لفظ قبد يف مسائل كتاب الغسل  مل  المالحظة:
 ّب يف اختبلفات الفقهاء فبا وبٌققاؼبشَبؾ اللفظي أثره كب كيتضح من خبلؿ الٌدراسة أفٌ ، ىذا

  يف أمور دينها. ة يف عبادهتا كيطرد الٌضيق كاغبرجالٌرضبة لؤلمٌ 
 

 
  

 
 

******** 
 
 

                                                                                                                                                                             

 .222، اآلية: البقرةسورة  (1)
 .222، اآلية: البقرةسورة  (2)
 . 222: ، اآليةالبقرة سورة (3)
، مرجع اؼبغِبك   ،39/ 1 ، مرجع سابق،نائعبدائع الصٌ . ك كما بعدىا 1/63 ،بتصرؼ ، مرجع سابقبداية اجملتهدانظر:  (4)

 .88/ 1 ، مرجع سابق،انظر تفصيل اؼبسألة يف القرطيبك  22/ 2 ، مرجع سابق،اعبٌصاصك   244/ 1 سابق،
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 اؼببحث الثٌاين:

.جسهارة من النٌ الطٌ ك  ميمٌ التٌ  االشَباؾ اللفظي يف كتاب اؼبختلف فيها بسببسائل اؼب   
 

اؼبسائل اػببلفية يف كتاب التيٌمم كالٍب سببها االشَباؾ يف اللفظ. اؼبطلب األٌكؿ:  
يف االسم مع ذكر تطبيقاهتا  اللفظي اؼبسألة األكىل: اؼبسائل الٌب سببها االشَباؾ

 الفقهية.
ما كقع اػببلؼ فيو لسبب االشَباؾ اللفظي يف اغبرؼ مع ذكر   اؼبسألة الثٌانية:

 تطبيقاتو الفقهية:

: اؼبسائل اػببلفية يف كتاب االٌطهارة من الٌنجس كالٌب سببها االشَباؾ يف اؼبطلب الثٌاين
 اللفظ.

 اؼبسألة األكىل: مايلحق باؼبشَبؾ كليس صروبا.
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 األول:المطلب 
 والتي سببها االشتراك في اللفظ. متيم  المسائل الخالفية في كتاب ال           

 المسألة األولى:                                         
 في االسم مع ذكر تطبيقاتها الفقهية:اللفظي  المسائل التي سببها االشتراك         

 
 المسألة : 

فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم  م يف قولويمٌ األيدم الٍب أمر ا دبسحها يف التٌ  ؼ الفقهاء يف حدٌ اختبل
 بسبب كاحد )االشَباؾ(. أقواؿ ثبلثةعلى  (1) كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي 

كىو ، كىو إىل اؼبرافق، الواجب بعينو يف الوضوء الواجب يف ذلك ىو اغبدٌ  اغبدٌ  أفٌ : ؿالقوؿ األكٌ 
 . كبو قاؿ فقهاء األمصاراؼبالكي،  ذىباؼبمشهور 

 . اىر كأىل اغبديثأىل الظٌ كبو قاؿ ، فقط الفرض ىو مسح الكفٌ  أفٌ : اينكالقوؿ الثٌ 
 . م عن مالككىو مركً ، افكالفرض الكفٌ ، االستحباب إىل اؼبرفقْب: الثكالقوؿ الثٌ 

تيطلق اليد يف كبلـ العرب  كذلك أفٌ ، يف لساف العرب اسم اليداشَباؾ  بب في اختالفهموالس  
 كعلى الكفٌ ، راعكالذٌ  كعلى الكفٌ ، فقط كىو أظهرىا استعماال على الكفٌ : على ثبلثة معاف

فبل معُب  76يف ص  كقد سبقت ىذه اؼبسألة يف الوضوء (2)دبا يشمل اؼبرفقْب. اعد كالعضدكالسٌ 
 .لتكرارىا

 
 
 
 

                                                           

 .6، اآلية: اؼبائدة ( سورة1)
، كاؼبسألة 380/ 1الوسيط يف اؼبذىب، مرجع سابق،  .كما بعدىا74، صبتصرؼ سابق ، مرجعبداية المجتهد( 2)

 .186/ 1، ك اؼبغِب، مرجع سابق، 45/ 1مفصٌلة يف بدائع الٌصنائع، مرجع سابق، 
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 المسألة : 
 . دة عنها كاغبجارةاب من أجزاء األرض اؼبتول  دبا عدا الَبٌ  الٌتيٌمم يف جواز فعل همفختبلأما اك 

كذىب مالك كأصحابو يف اؼبشهور ، اب اػبالصم إال بالَبٌ يمٌ و ال هبوز التٌ إىل أنٌ  افعيُّ فذىب الشٌ 
مل اغبصا كالرٌ مثل:  د على كجو األرض من أجزائهاعً م بكل ما صى يمٌ و هبوز التٌ إىل أنٌ  معنه
رنيخ ورة كالزٌ د من األرض من اغبجارة مثل النٌ كبكل ما يتولٌ : حنيفة فقاؿ كزاد أبو، ابكالَبٌ 

، اب على كجو األرض كىم اعبمهورط أف يكوف الَبٌ َب شاكمنهم من ، خاـكالرٌ ، ْبكالطٌ ، كاعبصٌ 
 . وب كاللبدبار الثٌ م بغي تيمٌ يي : كقاؿ أضبد بن حنبل

اب طلق على الَبٌ ة يي و مرٌ فإنٌ ، عيد يف لساف العرباشَباؾ اسم الصٌ  بب في اختالفهم:والس  
ا كأصحابو ضبلهم داللة مالكن  حٌب إفٌ ، اىرةطلق على صبيع أجزاء األرض الظٌ ة يي كمرٌ ، اػبالص

، م على اغبشيشيمٌ كايات عنهم التٌ يزكا يف إحدل الرٌ أف هبي  -عيد الصٌ  -اشتقاؽ ىذا االسم 
، سمية أم من جهة صعوده على األرضا يف أصل التٌ ى صعيدن سمٌ و يي ألنٌ : قالوا، ك لجكعلى الثٌ 

لقرطيب بعد نقلو على حٌد عبارة القاضي رضبة ا عليو، يقوؿ اإلماـ ا ضعيف ىذا تعليلك 
و هناية ما يصعد إليو ا ألنٌ ي صعيدن ا ظبي كإمبٌ الختبلفات الفقهاء كسبب اػببلؼ يف ىذه اؼبسألة: "

..  عيد اسم لوجو األرض.الصٌ  كقد حكى أىل اللغة أفٌ ... عيد صعداتكصبع الصٌ . من األرض
  (1)".كليس بعد بياف ا بياف، القرآف كما بينا كىو نصٌ 

ا كا تعاىل يقوؿ:   فمن كاف الٌصعيد عنده الٌَباب اػبالص يبنع الٌتيٌمم دبا دكنو ألنٌو ليس صعيدن
 افػىتػىيىمَّميوا صىًعيدن  أجاز الٌتيٌمم بكل ما صىًعد  اىرةصبيع أجزاء األرض الظٌ كمن أراد بالٌصعيد

على كجو األرض من أجزائها بغٌض الٌنظر عن الٌشركط اؼبوجودة يف ىذا اؼبعُب من توٌلدىا من 
األرض أك كوهنا على كجو األرض، كيف ذلك رضبة كسعة لؤلٌمة يف عبادهتا. كىكذا هبلب 

ٌضيق كاغبرج يف الوقت ال رضبة كيسرنا لؤلٌمة كيدرئ -اللفظيبسبب اؼبشَبؾ  -اختبلؼ الفقهاء 

                                                           

، 238 – 236/  5 ، مرجع سابق،انظر تفصيل اؼبسألة يف القرطيبك  .77 /1 ،بتصرؼ جع سابقمر ، بداية المجتهد (1)
 .182/ 1 ، مرجع سابق،كاؼبغِب
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كىما جىعىلى كقاؿ أيضا:  (1) ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىال ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى نفسو، قاؿ تعاىل: 
يًن ًمٍن حىرىجو   .  (2)عىلىٍيكيٍم يف الد 

 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .185: اآلية ،( سورة البقرة1)
 .78: اآلية ،( سورة اغبج2)
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 المسألة الثانية:
 الفقهية: مع ذكر تطبيقاتوالحرف في  اللفظي االشتراك لسبب ما وقع الخالف فيو  

 :  المسألة
، ميمٌ اب إىل أعضاء التٌ افعي مع مالك كأب حنيفة كغّبنبا يف كجوب توصيل الَبٌ ؼ الشٌ اختبل

 . كاجبا افعيُّ كرأل ذلك الشٌ ، ذلك أبو حنيفة كاجبا كال مالك فلم ير
فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم " يف قولو تعاىل: نٍ مً االشَباؾ الذم يف حرؼ " وسبب اختالفهم

ا فمن ذىب إىل أهنٌ ، كقد ترد لتمييز اعبنس، بعيض" ترد للتٌ نٍ مً " كذلك أفٌ  (1) كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي 
ليس : ا لتمييز اعبنس قاؿكمن رأل أهنٌ ، ميمٌ اب إىل أعضاء التٌ بعيض أكجب نقل الَبٌ ىهنا للتٌ 

 . م على الوضوءيمٌ بعيض من جهة قياس التٌ ح ضبلها على التٌ ا رجٌ افعي إمبٌ كالشٌ  . اقل كاجبن النٌ 
يف  ختبلؼااليمم ككجوب الفور فيو ىو بعينو تيب يف التٌ االختبلؼ يف كجوب الَبٌ ك ، ىذا
 (2).إلعادتو حاجةبلؼ ىنالك ىي أسبابو ىنا فبل كأسباب اػب ،84ص يف الوضوء

 

 .فعلكوف سبب اػببلؼ االشَباؾ يف لفظ ال  ممسائل كتاب التيمٌ مل قبد يف  المالحظة:
 
 
 
 

******** 

 

                                                           

 .6، اآلية :اؼبائدة ( سورة1)
  31 -27/  4كانظر اؼبسألة مفٌصلة يف أحكاـ القرآف، مرجع سابق،  76 /1 ،مرجع سابق، بداية المجتهد( 2)

 .239/  5كالقرطيب، مرجع سابق، 
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 المسألة الثالثة:
 لوضع.ن ضابط الحمل أو االستعمال وليس اما يلحق بالمشترك ضم  
 

 : المسألة 
م كً فري ، كاختلفوا يف الكربل، غرلهارة الصٌ هارة ىي بدؿ من الطٌ ىذه الطٌ  اتفق العلماء على أفٌ 

حابة يركف كغّبه من الصٌ  ككاف عليُّ ، كانا ال يرياهنا بدال من الكربلما  عن عمر كابن مسعود أهنٌ 
 . كبو قاؿ عامة الفقهاء، هارة الكربلم يكوف بدال من الطٌ يمٌ التٌ  أفٌ 

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدن : ميمٌ االحتماؿ الوارد يف آية التٌ : بب في اختالفهموالس    افػىلىٍم ذبًى
كوبتمل أف يعود ، مّب الذم فيو على ادث حدثا أصغر فقطيعود الضٌ يحتمل أف ف  (1)اطىي بن 

كمن  ، و عائد عليهما معافاألظهر أنٌ ، لكن من كانت اؼببلمسة عنده يف اآلية اعبماع، عليهما معا
ا و إمبٌ فاألظهر أنٌ  (2) أىٍك المىٍستيمي الن ساء قولو يف أم، كانت اؼببلمسة عنده ىي اللمس باليد

مل عودىا على ا وبي مائر إمبٌ إذ كانت الضٌ ، مّب عنده على ادث حدثا أصغر فقطيعود الضٌ 
 (3).أقرب مذكور

يعود على ادث  يةاآللة أٌف من يرل أٌف الٌضمّب يف كتكمن فائدة اػببلؼ يف ىذه اؼبسأ  
الٌضمّب كمن كاف عنده ، م عنده بدؿ الٌطهارة الٌصغرل فقط أم الوضوءيمٌ فالتٌ ، حدثنا أصغر فقط

كالكربل )الوضوء  م عنده بدؿ الٌطهارة الٌصغرليمٌ أصغر كأكرب فيكوف التٌ  يعود على ادث حدثنا
 . ( على حٌد سواءكالغسل

 
 

                                                           

 .43، اآلية: ساءالنٌ  سورة( 1)
 .43، اآلية :ساءالنٌ سورة  (2)
 44/ 1. كراجع تفصيل اؼبسألة يف بدائع الٌصنائع للكاساين، مرجع سابق، 1/70 ، مرجع سابق،بداية اجملتهد( انظر: 3)

 ، كما بعدىا.6/103، كالقرطيب، مرجع سابق، 197/ 1كما بعدىا. كاؼبغِب، مرجع سابق، 
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 :  المسألة
 : حيح الذم يعدـ اؼباءاغباضر الصٌ  اختبلفهم يف كأما

م للحاضر يمٌ ال هبوز التٌ : كقاؿ أبو حنيفة، م لويمٌ إىل جواز التٌ  افعيُّ فذىب مالك كالشٌ  
 . حيح كإف عدـ اؼباءالصٌ 
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوافػىلى : مّب الذم يف قولو تعاىلاحتماؿ الضٌ ىو  سبب اختالفهمو  ٍم ذبًى

أف  (1)
  . على اؼبسافرين فقط أك يعود على أصناؼ ادثْب أم اغباضرين كاؼبسافرين

ا على كمن رآه عائدن ، م للحاضرينيمٌ أجاز التٌ  ا على صبيع أصناؼ ادثْبفمن رآه عائدن  
 (2).اؼباء مل هبدم للحاضر الذم يمٌ ز التٌ اؼبسافرين فقط أك على اؼبرضى كاؼبسافرين مل هبي 

كإف كانت القواعد العربية تقٌرر ، مّب يف اآلية قد يعود على ىؤالء كقد يعود على أكلئككالضٌ   
 (3).كيف ىذا تظهر فائدة اػببلؼ .مّب إىل أقرب مذكور يف اعبملةبعود الضٌ 

 

 

 

******* 
 

                                                           

 . 43( سورة الٌنساء، اآلية :1)
 .10/ 4، ك أحكاـ القرآف، مرجع سابق، 1/72( انظر بداية اجملتهد، مرجع سابق بتصرؼ، 2)
الكش اف عن حقائق أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد، الٌزـبشرم جار ا، انظر ما قيل يف ىذه اؼبسألة يف:  (3)

 . 514/ 1 ،ىػ 1407 ،3ط ،، بّبكت، دار الكتاب العربغوامض ال تنزيل
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 :المطلب الث اني
 والتي سببها االشتراك في اللفظ.جس طهارة من الن  المسائل الخالفية في كتاب ال    

                  
 السمكوف سبب اػببلؼ االشَباؾ يف لفظ ا  مسائل  ىذا الكتاب: مل قبد يف المالحظة

 .كاغبرؼ كالفعل
 

 :المسألة 

 ما يلحق  بالمشترك ضمن ضابط الحمل أو االستعمال وليس للوضع.       

 : المسألة 
 : كيف ميتة اغبيواف البحرمٌ ، لو اختلفوا يف ميتة اغبيواف الذم ال دـٌ 
 افعيٌ ككذلك ميتة البحر، كذىب الشٌ ، ميتة ما ال دـ لو طاىرة فذىب مالك كأصحابو إىل أفٌ 

كاستثنوا من ذلك ميتة البحر، إال ما ، جاسةؽبا يف النٌ  ـ كالٍب ال دـٌ سوية بْب ميتة ذكات الدٌ إىل التٌ 
حنيفة بْب  ول أبكسوٌ ، يف اؼبطعومات دتولٌ كما يي ، و ليس دبيتة مثل دكد اػبلٌ كقع االتفاؽ على أنٌ 

 . ميتة ما ال دـ لو كالبحر، كاستثُب ميتة الربٌ 
لىكيٍم  اكىطىعاميوي مىتاعن :قولو تعاىليف الذم مّب احتماؿ عود الضٌ  مكاف ىو: وسبب اختالفهم

فمن أعاده على ، يد نفسوأف يعود على البحر أك على الصٌ  افالٌضمّب يف اآلية إمٌ  (1) كىلًلسَّيَّارىةً 
فقط من صيد  ىو الذم أحلٌ : يد قاؿكمن أعاده على الصٌ ، ايفطعامو ىو الطٌ : البحر قاؿ

  (2).البحر
فهذا االحتماؿ اؼبوجود يف عود الٌضمّب ىو نفسو الذم أٌدل إىل اػببلؼ يف اؼبسألة فازٌبذ   

 . كبو تٌتضح فائدة اػببلؼ ،الضمّبى عائد إليو فيما دٌؿ عليوكلُّ فريق دبا يرل 
                                                           

 .96، اآلية: اؼبائدةسورة  (1)
 .81/ 40. كاؼبوسوعة الفقهية، مصدر سابق، كما بعدىا83/ 1،بتصرؼ ، مرجع سابقبداية اجملتهد( راجع: 2)
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 : لمسألة ا
 :رعى ظاـ كالشَّ اختلفوا يف العً 

كذىب مالك ، ما ليسا دبيتةحنيفة إىل أهنٌ كذىب أبو ، عر ميتةظم كالشٌ العى  إىل أفٌ  افعيُّ فذىب الشٌ 
 . عر ميتةظم ميتة كليس الشَّ العى  إفٌ : ظم فقاؿر كالعى عى للفرؽ بْب الشَّ 

فمن  .ينطلق عليو اسم اغبياة من أفعاؿ األعضاء أقل ما ىو اختبلفهم يف :وسبب اختالفهم
غذم مو كالتٌ اـ إذا فقدت النٌ ظى ر كالعً عى الشَّ  إفٌ : م ىو من أفعاؿ اغبياة قاؿغذٌ مو كالتٌ النٌ  رأل أفٌ 

ظاـ ليست عر كالعً الشَّ  إفٌ : قاؿ و ال ينطلق اسم اغبياة إال على اغبسٌ كمن رأل أنٌ  .فهي ميتة
 كيف حسٌ  .عركمل يوجب للشٌ  ظاـ اغبسٌ ؽ بينهما أكجب للعً كمن فرٌ  .ؽبا ا ال حسٌ ؛ ألهنٌ دبيتة
 . ظاـ اختبلؼالعً 

رضبو ا فيما ينطلق عليو اسم اغبياة  القاضيكتكمن فائدة اػببلؼ يف ىذا الذم تفٌضل بو  
 ا ق. من أفعاؿ األعضاء

اعبميع  طلق على عدمها اسم اؼبيتة أفٌ مو ليسا نبا اغبياة الٍب يي التغذم كالنٌ  ا يدؿ على أفٌ كفبٌ 
: لوركد ذلك يف اغبديث كىو قولو (1).و ميتةة أنٌ ع من البهيمة كىي حيٌ طً ما قي  قد اتفقوا على أفٌ 

 " (2)."ة فهو ميتةع من البهيمة كىي حيٌ طً ما قي 

 

 : المسألة 
يف حديث علي اؼبشهور،  لقولو ؟ م أـ الكر كلو من اؼبذٍ غسل الذٌ كاختلف الفقهاء ىل يي  

 (1)."غسل ذكره كيتوضأيى ": م فقاؿل عن اؼبذٍ ئً كقد سي 

                                                           

 .كما بعدىا 81/ 40ك  بتصرؼ، 85 ةابقسٌ الجع ار اؼب (1)
، كأبو 4/74 (1480رقم )، حديث من اغبي فهو ميت عطً األطعمة، باب ما قي  كتاب  يفيف سننو،  الترمذي( أخرجو 2)

يف جامع  ابن األثير، قاؿ 3/111،(2858رقم ) حديثع منو قطعة، طً يد، باب يف صيد قي الصٌ  كتاب  يفيف سننو،  داكد
كمل  يخْبالشٌ  حديث صحيح على شرط .318، 317/  4" اية"نصب الرٌ  يفكىو حديث حسن، ك : 4/483األصوؿ 

 .ىبرجاه
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بأكثر  وفمن رأل أنٌ أقل ما ينطلق عليو االسم األخذ بفيو ىل الواجب ىو  وسبب الخالف 
ا إمبٌ : ما ينطلق عليو قاؿ كمن رأل األخذ بأقلٌ ، كر كلوغسل الذٌ يي : قاؿ ما ينطلق عليو االسم

 (2).مكاؼبذٍ  ا على البوؿغسل موضع األذل فقط قياسن يي 

 : المسألة 
 الٌركث.ك يف االستجمار بالعظم  جاسةة النٌ كاختلفوا أيضا يف إزال

كاستثُب مالك من ذلك ما ىو مطعـو ذك حرمة  ، ينقً كأجاز بغّب ذلك فبا يي ، فمنع ذلك قـو 
 . ب كالياقوتىكقد قيل ذلك فيما يف استعمالو سرؼ كالذٌ ، زكاػبب

اىر، كقـو أجازكا االستنجاء كىو مذىب أىل الظٌ ، ركا اإلنقاء على األحجار فقطكقـو قصٌ   
فأجاز االستجمار بكل طاىر ، ربمٌ الطٌ  كشذٌ ، كاف مكركىا عندىمث كإف  كٍ بالعظم دكف الرٌ 

 . كقبس
جاسة باؼباء ىو إتبلؼ عينها فقط فيستوم يف ىل اؼبقصود بإزالة النٌ  وى وسبب اختالفهم
فمن مل يظهر ، أـ للماء يف ذلك مزيد خصوص ليس بغّب اؼباء؟ تلف عينهاذلك مع اؼباء كل ما يي 

د ىذا اؼبفهـو كأيٌ ، اىرةبإزالتها بسائر اؼبائعات كاعبامدات الطٌ عنده للماء مزيد خصوص قاؿ 
 امرأة إينٌ "ا قالت سلمة أهنٌ  ـٌ كدبا كرد من حديث أي  ،(3)ْب بغّب اؼباءاالتفاؽ على إزالتها من اؼبخرجى 

 (4)."ره ما بعدهطهٌ يي "  طيل ذيلي كأمشي يف اؼبكاف القذر، فقاؿ ؽبا رسوؿ اأي 
تظهر يف ىذا اػببلؼ يف أٌف من كاف مفهـو إزالة الٌنجاسة باؼباء عنده الٌثمرة الفقهية ك   

، ييلًحق مع اؼباء كل ما من أجلو أف يزيل عْب الٌنجاسة، إتبلؼ عينها فقط من دكف خصوصية
                                                                                                                                                                             

يف إركاء  يخ األلبانيالش  يقوؿ كما   صحيح، كىو 1/247(303كتاب اغبيض، باب اؼبذم، ) يف مسلمأخرجو ( 1)
ؼبكاف  ىب أف أسأؿ النٌ  ياء ككنت أستحي" كنت رجبل مذٌ رضى ا عنو قاؿ: يحديث عل كىو من .145/ 1الغليل 

 فذكره.: قاؿ ، فأمرت اؼبقداد بن األسود فسألو؟ابنتو
 .92/ 40 ، مصدر سابق،اؼبوسوعة ،بتصرؼ يسّب 90 اجملتهد،( بداية 2)
 .305/  1، مرجع سابق،فحة، كالوسيط يف اؼبذىب( نفس اؼبرجع كالصٌ 3)
 يأبسنن ، ك 2/33( 65، اغبديث رقم )الوضوء ، باب ماال هبب منوكقوت الٌصبلة كتاب  يفأ الموط  مالك يف  أخرجو (4)

 . 1/104(،383رقم ) حديث ،يليصيب الذٌ هارة، باب يف األذل الطٌ  ، كتابداود
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ن عنده أف يزيلها غّب اؼباء ا من يرل إزالتها باؼباء مع كجود خصوصية للماء يف ذلك فبل يبككأمٌ 
  . وفمنع

احث يف ذلك ىو أٌف اؼباء قد ال يكوف لو خصوصية يف إزالة الٌنجاسة ًسول أنٌو كرأم الب
، كىذاف األمراف ال يبنعاف من إهباد بديل لو عند فقده، كأنٌو أنقى من غّبه من اؼبزيبلت، األصل

 (1).كا أعلم كعلمو أٌت كأكمل
 يف ىذه اؼبسائلسبب اػببلؼ مل يصرٌح بأٌف اؼببلحىظ عند الباحث أٌف القاضي  كمن 

 .كا أعلم من ىذا البحث 87كلردبا لسبب الذم سبق أف ذكرناه يف صاالشَباؾ 
 

 كهبذا القدر ينتهي البحث كاغبمد  يف األكىل كاآلخرة.
 
 
 
 
 
 

******* 
 
 
 

 
 

                                                           

 .88 - 1/87نائع، مرجع سابق، جاسة: بدائع الصٌ اؼباء إلزالة النٌ ب الٌتطهّب انظر يف( 1)
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 : الخاتمة

اف األكمبلف على من بلـ األسبٌ بلة كالسٌ كالصٌ ، اغباتاغبمد  رٌب العاؼبْب الذم بنعمتو تتم الصٌ 
 : كبعد، غٌر اؼبيامْب كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدينالبعثو ا رضبة للعاؼبْب كعلى آلو كأصحابو 

، فحة خاسبة للبحثاؼبباركة شاءت حكمة ا تعاىل أف تكوف ىذه الصٌ  تواضعةاؼبولة اعبهذه ف 
 : اآلتية من خبلؿ تتبع مضموف البحثتائج كيبكن استخبلص النٌ ، ة على ذلكفللو اغبمد كاؼبنٌ 

، أٌف اللفظ اؼبشَبؾ عند أىل اللغة يعِب تعدد اؼبعاين على اللفظ الواحد من األلفاظ العربية: أواًل 
كما ذكره ،  إال بالقرينة دت احتماالت معانيو من غّب ترجيح ألحدنبا على اآلخرأك ىو ما تعدٌ 
 . على اختبلؼ تعبّباهتم همغّب كاحد من

ا تدؿ على نفس اؼبعُب الذم تتبع تعريفات األصوليْب للمشَبؾ اللفظي يوحي على أهنٌ  إفٌ  :اثانيً 
معانيو لو بيد أٌف اختبلفات األصوليْب يف ضبل اؼبشَبؾ على أكثر من معُب من  ،عند أىل اللغة

  يف تعريفاهتم. تأثّب
أٌف اللغويْب كاألصوليْب انقسموا إىل قسمْب يف تعريف اؼبشَبؾ اللفظي، فمنهم من اىتم  ا:ثالثً 

عند الٌتعريف سواء أكانت الٌداللة مستفادة من أصل كضع اللفظ أـ  اللة كاالحتماؿجبانب الدٌ 
 .فقط كمنهم من اىتم بأصل كضع اللفظ من كثرة االستعماؿ.

، كجوبو أك األصوليْب يف جواز كقوع اؼبشَبؾ يف اللغة أك عدموغم من اختبلفات على الرٌ : ارابعً 
كمستعمل فيها من غّب ترجيح ، و كاقع ال ؿبالة يف اللغةأنٌ عند األكثرين منهم فقد ثبت  غالبيتو،

فة إىل األدلة الٌشرعية إضايف البحث كما أٌف األمثلة اؼبذكورة   ،أحد اؼبعنيْب على اآلخر إال بالقرينة
كلها دليل على إمكانية كقوع اؼبشَبؾ   يف ىذا البحث، الفقهاء فيها بسبب االشَباؾالٌب اختلف 

، أٌما الذل يرل إهبابو أك غالبية كقوعو فلعلو الحظ كثرة األمثلة الٌب فبل معُب لنفيو يف اللغة
 .الالت األلفاظ العربيةيبكن االستغناء بو عند اغبديث عن د تشملو يف بابو أك ألنٌو ال
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، آيات كثّبةوا بكاحتجٌ ، يرل بعض األصوليْب جواز استعماؿ اؼبشَبؾ يف أكثر من معُب: اخامسً  
تىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيب  : قولو تعاىلمنها  ، ضبةبلة من ا الرٌ الصٌ  على أفٌ   (1)...ًإفَّ اللَّوى كىمىبلًئكى

الوضع معناه  ة أفٌ كمنعو بعضهم حبجٌ ، اؼبعنيْب كا تعاىل أراد كبل، كمن اؼببلئكة االستغفار
  .زبصيص معُب اؼبراد من اللفظ

اس أمر بدىي فبل غرك أف تفاكت العقوؿ كاختبلؼ اؼبدارؾ كتباين األفهاـ بْب النٌ  أفٌ : اسادسً 
 . هممرعية تبعنا الختبلؼ مفاىيصوص الشٌ حابة كالفقهاء من بعدىم يف تفسّب النٌ اختلف الصٌ 

 .ا يف دينهاة اإلسبلمية يف عبادهتا كليس نقصن االختبلؼ اؼببِب على األدلة رضبة لؤلمٌ  أفٌ : اابعً س
ٌص م إىل اػببلؼ بْب الفقهاء تشمل االختبلؼ يف فهم مراد النٌ أىم األسباب الٌب تؤدٌ  أفٌ : اثامنً 
أك أف ، اف يف نظر اجملتهدصٌ أك أف يتعارض النٌ ، ٌص يف اؼبسألة أصبلرعي أك عدـ كجود النٌ الشٌ 

أك أف ، وبتمل معنيْب أك أكثر كىو اؼبوسـو باالشَباؾ صٌ يكوف اللفظ الواحد اؼبوضوع يف النٌ 
أك عدـ االطبلع على اغبديث يف ، زبتلف كجوه القراءات القرآنية فتختلف األحكاـ تبعا لذلك

ب قلٌ كت وازؿكالنٌ  د األحداثإىل غّب ذلك من ذبدٌ ، ت عند االطبلع عليواألصل أك طلب التثبٌ 
حابة الصٌ  ىذا كغّبه سبب من أسباب اختبلؼ .. كل.بالبيئات األحواؿ كاألزماف كالتأثٌر

 .ركع الفقهيةكالفقهاء يف الف
ا  قاؽ كإمبٌ أم جملرد االختبلؼ أك الشٌ ابعْب كمن بعدىم مل ىبتلفوا يف الرٌ حابة كالتٌ الصٌ  أفٌ : اتاسعً 

 . عرض ؽبمواب فيما يي كمعرفة كجو الصٌ  ة حرصهم على الوصوؿ إىل اغبقٌ كاف ذلك نتيجة لشدٌ 
م إىل معرفة أقصى ما بذلوه يف اغبفاظ على دراسة أسباب اختبلؼ الفقهاء تؤدٌ  إفٌ : اعاشرً 

 . محةريعة السٌ أحكاـ ىذه الشٌ 
 يف بارزرؼ أثره يف اغب فعل أكال يف سم أكيف اال قعاو ال ؾ اللفظياشَب الا فٌ أ: عشرحادي 

ق فبا وبقٌ ، إىل ما يدؿ عليو اللفظ من اؼبعاين اؼبختلفة اؼبوجودة فيو ظراختبلفات الفقهاء بالنٌ 
 . يق كاغبرج يف دينهاالضٌ  ردة يف عبادهتا كيطضبة لؤلمٌ الرٌ 

                                                           

 .56: يةاآل، سورة األحزاب (1)
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يف كتاب  -باؼبقارنة إىل غّبه  -ا ىو أكثر أسباب اػببلؼ ذًكرن  اللفظي اؼبشَبؾ أفٌ : عشر ثاني
 . أنبية اذ اأـ مل يصرٌح، ؽبذا كاف االعتناء بدراستو أمرن  القاضيسواء صرٌح بو ، هارةالطٌ 

يف ؾبموع أسباب اػببلؼ اؼبذكورة يف كتاب  غل نسبة الثٌلث: أٌف اؼبشَبؾ اللفظي يشٍ ثالث عشر
 الٌطهارة.

ذلك ، يف الٌدراسة ةسائر أنواع اؼبشَبؾ اؼبذكور من  كركدنااألظباء أكثر االشَباؾ يف  أفٌ  :عشر رابع
، الٌصبلة، اللمس، األذنْب، الوجو، االشَباؾ يف اسم الوضوء: اظبا منها عشر شبانيةل أنٌو يشكٌ 

)مذكور مرتْب(، اؼبطٌهركف  اليد ايض،، الكعب، الذكر، اغبياة، الٌصعيد، اعبنب، الغسل
 . مذكور مرتْب كذلك  كاؼباء اؼبطلق كىو)مذكور مرتْب(، 

منها ، االشَباؾ يف اغبرؼ فقد كقع يف ستة أحرؼ األظباء،أنٌو يلي االشَباؾ يف : عشر خامس
 . كذلك " ككقع يف "الباء" مرة ك يف "ًمنٍ ، ف" مرتاكيف حرؼ "الواك، ف" مرتاىليف حرؼ "إً 

من بْب اؼبشَبكات اللفظية اؼبذكورة كىو قليل الوقوع  –ا االشَباؾ يف األفعاؿ : أمٌ عشر سساد 
 يف، بصيغة االسمأكثره  بل ،فى"ٌهرٍ طى إال يف موضع "تى  بصيغة الفعلمل يقع كإف كاف  ،يف الٌدراسة

 ساء"، كغّب ذلك.ك)اللمس( "المستم النٌ  جلْب،أك غسل الرٌ  غسل اليدين مثل )الغسل(
تلتحق  الٌب الكثّبة يف أدلة الواردة يف كتاب الطٌهارة بعض األلفاظ تدكيج أنٌو: عشر سابع

 .دكف ضابط الوضع باؼبشَبؾ اللفظي يف ضابط االحتماؿ كاالستعماؿ
 
 
 
 

******* 
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 : وصيةالت  
الٌطبلب اؼبنتسبْب إىل كلية العلـو  لبحث اؼبتواضع فإٌنِب أكصي إخواينكيف ختاـ ىذا ا

ؽبم الفرصة  سيتيحا اإلسبلمية كاؼبتخٌصصْب يف الفقو كأصولو أف ىبتاركا مثل ىذه العناكين فبٌ 
عٌرؼ على أسباب كالتٌ ، كالوقوؼ على كتابات ادثْب، لبلٌطبلع الواسع على تراث القدماء

يف اؼبسألة  معرفة اػببلؼ ألفٌ ، ا هبعلهم يفقهوف اؼبسائل الفقهية بسهولةاختبلؼ الفقهاء فبٌ 
 . إليو من شبرات اػببلؼ يف أبواب الفقو امث القياـ بتطبيق ما توٌصلو  -تتضٌمن معرفة سببو

 

 

 : االقتراحات
ين الٌطبلب بعض زكايا ىذا اؼبوضوع أرل أف يراجعوىا كينظركا إمكانية اأف أقَبح إلخو  أكدٌ 

 : البحث فيها كىي كاآليت
دراسة اؼبشَبؾ اللفظي كسبب من أسباب اختبلؼ الفقهاء يف بقية أبواب كتاب بداية : أوال

دراستنا ىذه زبتٌص بباب كاحد فقط من أبواب  ألفٌ ، كهناية اؼبقتصد البن رشد اغبفيداجملتهد 
ؼبثل ىذه الٌدراسة ؼبا  كقد جاءت فكرة زبصيص ىذا الكتاب، الكتاب اؼبذكور، كىو الٌطهارة

 . أبوابو يف كلٌ سبب اػببلؼ اػببلفية مع ذكر  الفقهية اؼبسائل كتفريع حواه من صبع
 . أسباب اػببلؼ مع تطبيقها على أبواب الفقو إلظهار الٌثمرات الفقهية دراسة بقية: ثانيا
االىتماـ بدراسة الٌدالالت اللفظية بشٌب أنواعها ألنبيتها الكربل كؼبكانتها يف اختبلؼ : ثالثا

  . الفقهاء يف الفركع الفقهية
إىل ربليل األلفاظ  ؽيف مراحل أخرل، حيث يتم التطرٌ  راسةيف مثل ىذه الدٌ  ةوسعالتٌ  رابعا:

اسة مل تتناكؿ بعض ىذه الٌدر  ا، كذلك ألفٌ ا كفقهين مع ترجيحها لغوين  اؼبستقرأة يف البحث، اؼبشَبكة
 .كقانوف كتابتو البحثىذا مراعاة لطبيعة  اؼبذكورة وانبىذه اعب
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 :الملحق
عبارة عن جدكؿ األلفاظ اؼبشَبكة كمعانيها الواردة يف الٌدراسةكما ذكرىا القاضي  اؼبلحق اآليت

 ابن رشد يف كتاب الٌطهارة من خبلؿ كتابو بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد.
 
 :مالحظات :المعاني المشتركة وصف :األسماء ـ

 الوضوء 1
 اسم
 مشَبؾ

 حده يف

 عبادة معقولة اؼبعُب
ال تيوجد 

 عبادة غّب معقولة اؼبعُب مبلحظة.

 " الوجو 2
 العذار بْب الذل البياض يشمل

 "  " اللحية من انسدؿ كما كاألذف
 .ذلك يشمل ال حده كوف

 " األذنان 3
  بذاتو مفردا عضوا

"  " 
 أسالرٌ  من جزء وأنٌ 

 " اللمس 4
  باليد ؼبس بْب مشَبؾ

"  " 
 اعًبماع دبعُب ؼبس

 " الةالص   5
 كعلى اعبنائز صبلة على إطبلقو

 "  " بلكةالتٌ  سجود
 ذلك على إطبلقو عدـ

 " الغسل 6

 مع اعبسد صبيع على اؼباء ةضإفا
  .دليكالتٌ 

"  " 
 اعبسد صبيع على اؼباء ةإفاض

 فقط
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 " نبالجأ  7

 على أجنب الذل على إطبلقو
 (باللذة) معتادة جهة

"  " 
 غّب جهة على أجنب الذل على
 .معتادة

كصف  رونالمطه   8
 مشَبؾ

 مذكور  اسم .آدـ بِب كوهنم
 .كوهنم اؼببلئكة .مرتْب

 اسم اليد 9
 مشَبؾ

 فقط الكفٌ  على إطبلقو
 مذكور اسم    

 .مرتْب
 راعكالذٌ  الكفٌ  على
 دبا كالعضد اعدكالسٌ  الكفٌ  على
 .اؼبرفقْب يشمل

 " عيدالص   10
ال توجد  .اػبالص ابالَبٌ  إطبلقو على

 .اىرةالظٌ  األرض أجزاء صبيع مبلحظة.

 "  الحياة 11
 .فقط اغبسٌ  على إطبلقو

 من غذمكالتٌ  موالنٌ  فيو ما على "  "
 .اغبياة أفعاؿ

12 
 الماء
 المطلق

كصف 
 مشَبؾ

 خالطو الذم اؼباء على إطبلقو يف
 مذكور اسم .زعفراف

 .مرتْب
 .ذلك على إطبلقو عدـ

 اسم الكعبان 13
 مشَبؾ

 معقد عند اللذاف العظماف
ال توجد  .راؾالشٌ 

 طرؼ يف اتئافالنٌ  العظماف مبلحظة.
 .الٌساؽ



- 114 - 
 

كصف  األمر 14
 مشَبؾ

 .الوجوب على ضبلو
"  " 

 .دبالنٌ  ضبلو على

 " المحيض 15
  .(الفرج) الٌدـ مكاف على ضبلو

"  " 
 .نفسو اغبيض على

 
 

 :مالحظات :المعاني المشتركة وصف :الحروف م

  إلى 1
 مذكور حرؼ .الغاية على داللتو يف مشَبؾ 

 ."مع" دبعُب أك .مرتْب

 مشَبؾ الواو 2
 األشياء على عطفيي  كونو يف

 مذكور حرؼ .اؼبتتابعة
 .مرتْب

 .اؼبَباخية األشياء على أك
3 
 مشَبؾ الباء 

ال توجد  .زائد كونو بْب
 .بعيضللتٌ أك  مبلحظة.

 مشَبؾ ِمن   4
 .اعبنس لتمييز كونو بْب

"  " 
 .بعيضأك للتٌ 

 
 األفعال:

قليل الوقوع من بْب اؼبشَبكات اللفظية اؼبذكورة يف الٌدراسة، كإف كاف مل يقع ف الفعل اأمٌ    
اليدين بصيغة االسم يف مثل )الغسل( غسل أكثره  بل  ،فى ٌهرٍ طى تى إال يف موضع  بصيغة الفعل
 ، كغّب ذلك.المىٍستيمي الن سىاءى جلْب، ك)اللمس( أك غسل الرٌ 
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 : يات القرآنيةفهرس اآل
رقم  : ية أو طرفهااآل نص  ، ورةاسم الس    يةرقم اآل

 فحةالص  

  :البقرة سورة

 68 ﴾كىاٍلميطىلَّقاتي يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلثىةى قػيريكءو ﴿ 228

ـى ًإىلى اللٍَّيلً مثيَّ ﴿ 187  79 ﴾...أىسبُّوا الص يا

قيٍل ىيوى أىذلن فىاٍعتىزًليوا الن ساءى يف اٍلمىًحيًض كىال  كىيىٍسئػىليونىكى عىًن اٍلمىًحيضً ﴿ 222
 ﴾...تػىٍقرىبيوىينَّ حىٌبَّ يىٍطهيٍرفى 

92 

 92 ﴾...قيٍل ىيوى أىذلن  ﴿ 222

 94 ﴾...حىٍيثي أىمىرىكيمي اللَّوي ًإذا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن ف﴿ 222

 94 ﴾... فى رٍ هَّ طى فإذا تى ﴿ 222

 94 ..﴾. ٍرفهي حٌب يطٍ ﴿ 222

 95 ﴾... ٍرفهي طٍ حٌب يى ﴿ 222

 95 ﴾... هٌرفطى ا تى إذى فى ﴿ 222

 95 ﴾... ٍرفهي طٍ يى ﴿ 222

 95 ﴾ ... فى رٍ هَّ طى تى ﴿ 222

185  ًبكيمي اٍلعيٍسرى ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىال ييرًيدي ... 99 
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 :ل عمرانآسورة 

1
02 

 ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تيقاتًًو كىال سبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى   13يىا أىيػُّهى

9
2 

بُّوفى  ﴿  69 ﴾ ... لىٍن تىناليوا اٍلربَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي

 :ءآسسورة الن  

1  ةو كىخىلىقى ًمٍنها يا ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كاًحدى أىيػُّهى
ـى  اكىًثّبن   زىٍكجىها كىبىثَّ ًمنػٍهيما رًجاالن  كىًنساءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسائػىليوفى ًبًو كىاأٍلىٍرحا

 اللَّوى كافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبن ًإفَّ ا

12 

1
27 

يػيٍتلى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتاًب يف يىتامىى الن ساًء البلَّيت الى تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا   كىما
  كيًتبى ؽبىينَّ كىتػىٍرغىبيوفى أىٍف تػىٍنًكحيوىينَّ 

50 

2
9 

 52 ﴾... أىٍك المىٍستيمي الن سىاءى ﴿

2
5 

 مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى فىًإذىا أيٍحًصنَّ فىًإٍف أىتػىٍْبى ًبفىاًحشىةو فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي
 ﴾... اٍلعىذىابً 

66 

8
2 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلفن أى ﴿   افىبل يػىتىدى
 ﴾اكىًثّبن 

67 

ديكا يف ﴿6 نػىهيٍم مثيَّ الى هبًى  68فىبل كىرىب كى ال يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ وبيىك ميوؾى ًفيما شىجىرى بػىيػٍ
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 ﴾افبَّا قىضىٍيتى كىييسىل ميوا تىٍسًليمن  اأىنٍػفيًسًهٍم حىرىجن  5

4
3 

 76 ﴾فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم  ﴿

4
3 

ديكا ماء﴿  80 ﴾...فػىتػىيىمَّميوا افػىلىٍم ذبًى

4
3 

,101,101,102 ﴾...المىٍستيمي الن ساءى أىٍك ﴿
80 

4
3 

 108 ﴾... اكا ماءدي ذبىً  مٍ لى ﴿فػى 

 :سورة المائدة

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذا قيٍمتيٍم ًإىلى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىراًفًق كىاٍمسىحي ي﴿ 6  وا ا أىيػُّهى
ٍعبػىٍْبً  ًبريؤيًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى   ﴾...اٍلكى

63 

 78 ﴾... فاٍغًسليواٍ كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفقً ﴿ 6

 78 ﴾...أىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىراًفقً كى  ﴿ 6

 83 ﴾...فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيمٍ ﴿ 6

ٍعبػىٍْبً  ﴿ 6  85 ﴾...كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى اٍلكى

 85 ﴾...ًإىلى اٍلمىرىاًفقً ﴿ 6
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6  فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي  97 

6  فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي  100 

9
6 

 لىكيٍم كىلًلسَّيَّارىةً  اكىطىعاميوي مىتاعن  103 

 :سورة يونس

9
3 

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًفيما كانيوا ًفيًو ﴿  55 ﴾...ىبىٍتىًلفيوفى ًإفَّ رىبَّكى يػىٍقًضي بػىيػٍ

 :سورة ىود

 
118 – 
119 

ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذًلكى  كىلىٍو شاءى رىبُّكى عبىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كاًحدىةن كىال يىزاليوفى ـبيٍتىًلًفْبى  ﴿
 ﴾... خىلىقىهيمٍ 

15 

 55 ..﴾.كىال يىزاليوفى ـبيٍتىًلًفْبى  ﴿ 118

  :سورة يوسف 

 59 ﴾...كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آباًئي ًإٍبراًىيمى كىًإٍسحاؽى كىيػىٍعقيوبى  ﴿ 38

 إبراىيم:سورة 

4
1 

 رىبػَّنىا اٍغًفٍر يل كىًلوىاًلدىمَّ كىلًٍلميٍؤًمًنْبى يػىٍوـى يػىقيوـي اغبًٍسىابي  6 
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7   نَّكيٍم كىلىًئٍن ىزًيدى   3 كىفىٍرتيٍ ًإفَّ عىذاًب لىشىًديده كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرتيٍ ألى

3
4 

كىًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو ال ربيٍصيوىا  3 

  :حلسورة الن   

6
4 

ى ؽبىيمي الًَّذم اٍختػىلىفيوا ًفيًو كىىيدلن كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو ﴿ كىما أىنٍػزىٍلنا عىلىٍيكى اٍلًكتابى ًإالَّ لًتيبػىْب 
 ﴾يػيٍؤًمنيوفى 

58 

 :اإلسراءسورة 

24   ارىب  اٍرضبىٍهيما كىما رىبَّياين صىًغّبن  6 

ٍيًن ًإٍحسانن ﴿ 23  68 ﴾... اكىقىضى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كىبًاٍلواًلدى

4   ًكىقىضىٍينا ًإىل بىًِب ًإٍسرائًيلى يف اٍلًكتاب... 68 

1   ًمنى اٍلمىٍسًجًد اغبٍىراـً ًإىلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم  سيٍبحافى الًَّذم أىٍسرل بًعىٍبًدًه لىٍيبلن
ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آياتًنا إًنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّبي   ... بارىٍكنا حى

68 

 :سورة مريم

 55 ﴾...فىاٍختػىلىفى اأٍلىٍحزابي ًمٍن بػىٍيًنًهمٍ ﴿ 73

 :سورة طو

3
2 

 37 ..﴾. كىأىٍشرًٍكوي يف أىٍمرًم﴿
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3
9 

فىاٍقًذًفيًو يف اٍليىم  فػىٍليػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحل ...  38 

 :سورة الحج  

1
8 

تػىرى أىفَّ اللَّوى يىٍسجيدي لىوي مىٍن يف السَّماكاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي  ملىٍ أى ﴿
 ﴾باؿي كىالشَّجىري كىالدَّكىابُّ كىاعبًٍ 

52 

1
8 

 52 ﴾كىكىًثّبه ًمنى النَّاسً  ﴿

3
0 

 69 ﴾فىاٍجتىًنبيوا الر ٍجسى ًمنى اأٍلىٍكثاًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكرً ﴿

7
8 

 يًن ًمٍن حىرىجو   99...كىما جىعىلى عىلىٍيكيٍم يف الد 

 :سورة المؤمنون

2
0 

 84 ..﴾. نىٍ الدٌ بً  تينًبتي ﴿

 :سورة األحزاب

7
0-

71 

ا ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم  اسىًديدن  وى كىقيوليوا قػىٍوالن الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّ  يا أىيػُّهى
 اعىًظيمن  اذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فازى فػىٍوزن 

13 
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5
6 

تىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيب  ﴿  52 ﴾...ًإفَّ اللَّوى كىمىبلًئكى

5
6 

تىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيب  ﴿  120 ﴾... ًإفَّ اللَّوى كىمىبلًئكى

 :سورة ص

 39 ..﴾. أىًف اٍمشيواٍ كىاٍصربيكاٍ عىلىى آؽًبىًتكيم﴿ 6

  :ارياتسورة الذ  

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً ﴿ 56  13  ﴾كىما خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإٍلً

 55 ﴾ـبيٍتىًلفو ًإنَّكيٍم لىًفي قػىٍوؿو ﴿ 8

 :جمن  سورة ال

 67 ﴾ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحى كىما يػىٍنًطقي عىًن اؽٍبىول﴿ 3-4

 :سورة الواقعة

7
9 

 82 ﴾ال يبىىسُّوي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى ﴿

7
9 

 92 ﴾ال يبىىسُّوي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى ﴿

 :سورة المدثر
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 38 ﴾... ذىٍرين كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدنا﴿ 11

 سورة العلق

13 
– 14 

 38 ﴾... أىملٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَّ اللَّوى يػىرىل، أىرىأىٍيتى ًإٍف كىذَّبى كىتػىوىىلَّ ﴿

 :سورة البي نة

 87 ﴾كىما أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ـبيًٍلًصْبى لىوي الد ينى حينىفاءى ﴿ 5

 

 : بويةفهرس األحاديث الن  

سلالت  
 :سل

رقم  واألثرطرف الحديث 
 فحةالص  

 3 "اسى من ال يشكر النٌ  ال يشكر اي " 1

 57 ..". أحد العصر إال يف بِب قريظة ال ييصٌلْبٌ " 2

 58 ..." ةوا بعده كتاب ا كسنسبسكتم بو لن تضلٌ  تركت فيكم ما إفٍ " 3

 60 ..." فإذا رأيتم اعبنازة فقوموا، اللموت فزعن  إفٌ " 4

 60 "... األيست نفسن " 5

 60ككره أف تعلو رأسىو ، على طريقها جالسنا ا ميرَّ جبنازة يهودم ككاف رسوؿ ا "إمبٌ  6
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 ..". جنازةي يهودم فقاـ

 60 ..". للمبلئكة ا قمتي إمبٌ " 7

 61 "... إذا جلس أحدكم على حاجتو فبل يستقبل القبلة كال يستدبرىا" 8

 فرأيتو قبل أف ييقبض بعاـ يستقبلها، أف نستقبل القبلة ببوؿ "هنى رسوؿ ا  9
.".. 

61 

فإذا كاف بينك ، ا هني عن ذلك ىف الفضاءإمبٌ ، بلى: قاؿ؟ ي عن ىذاأليس قد هنيً " 10
 ..". كبْب القبلة شيئ يسَبؾ فبل بأس

61 

: فقاؿ، فذ كرت ذلك لو فجاءت رسوؿ ا  . كا ما لك علينا من شيء" 11
 "... شريك فأمرىا أف تعتد يف بيت أـٌ  . عليو نفقة ليس لكً "

65 

 66 "... خذكا ما كجدت كليس لكم إال ذلك" 12

 87 ..". ياتا األعماؿ بالنٌ إمبٌ " 13

مث غسل رجلو ، مث اليسرل كذلك، و غسل يده اليمُب حٌب أشرع يف العضدأنٌ " 14
ىكذا رأيت رسوؿ ا : مث قاؿ، مث غسل اليسرل كذلك، اؽاليمُب حٌب أشرع يف السٌ 

 يتوضأ .".. 

77 

 104 ..." "ما قيًطع من البهيمة كىي حية فهو ميتة 15

 104 ..". ه كيتوضأرى كى يغسل ذى " 16

ره ما هٌ " ييط   امرأة أيطيل ذيلي كأمشي يف اؼبكاف القذر، فقاؿ ؽبا رسوؿ اإينٌ " 17
 ..". بعده

105 



- 124 - 
 

 

  :فهرس المصادر والمراجع

  وزيعشر كالتٌ باعة كالنٌ ؾبمع اؼبلك فهد للطٌ . ركاية حفص عن عاصم، الكريمالقرآن . 
 مكتبة اإلقبلو اؼبصرية، القاىرة، في اللهجات العربية؛  2003،إبراىيم أنيس الدكتور ،

 .3ط
 المعجم الوسيط، جارؿبمد النٌ ك حامد عبد القادر ، أضبد الزيات، إبراىيم مصطفى ،

 . رقم ط كال سنتهابدكف ذكر ، دار الدعوة، ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة
 ؛ ىػ1415: اؼبتوىف (ـ1978ىػ/1398)ؿبمد أماف بن علي جامي علي، أبو أحمد

 -السنة اغبادية عشرة : اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة الطبعة، العقل والنقل عند ابن رشد
 .غرة رمضاف -العدد األكؿ 
  ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن عبد الكرمي  ،ابن األثير

عبد القادر : ربقيق، جامع األصول في أحاديث الرسول؛ ىػ606:الشيباين اعبزرم اؼبتوىف
، 1ط، مكتبة دار البياف -مطبعة اؼببلح  -مكتبة اغبلواين  ،التتمة ربقيق بشّب عيوف -رنؤكط األ

 . بدكف سنة الطبعة
 في  إرواء الغليل، 1420:اؼبتوىف (ـ1985-ىػ1405) ؿبمد ناصر الدين، األلباني

 .2ط، اؼبكتب اإلسبلمي: بّبكت، زىّب الشاكيش: إشراؼ، تخريج أحاديث منار السبيل

    

 دالئل أضبد بن اغبسْب بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، أبو بكر،  ،البيهقي
ىػ  1408 ،1ط/ العلمية، دار الرياف للَباث اقق: د. عبد اؼبعطي قلعجي، دار الكتب بوةالن  
 .ـ1988 -
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 اإلحكام  ؛أب علي بن ؿبمد بن سامل الثعليباغبسن سيد الدين علي بن  أبو، اآلمدي
، اؼبكتب اإلسبلمي، لبناف، دمشق، بّبكت، زاؽ عفيفيربقيق عبد الرٌ ، األحكام أصول يف

 .سنتهابدكف ذكر الطبعة كال 
 موسوعة تراجم ألشهر أعبلـ العرب ، معجم أعالم المورد( 1992)؛منّب، البعلبكى

، دار العلم للمبليْب، بّبكت لبناف، ربقيق الدكتور رمزم البعلبكي، كاألجانب القدامى كادثْب
  .1ط

 الكليات معجم ؛ أيوب بن موسى اغبسيِب القريبي الكفوم، أبو البقاء الحنفي
، سالةسة الرٌ مؤسٌ ، بّبكت، د اؼبصرمربقيق عدناف دركيش كؿبمٌ ، والفروق اللغويةالمصطلحات 

 .رقم ط كال سنتهابدكف ذكر 
   أسباب اختالف ( ـ1996-ق1416)؛األستاذ الدكتور سامل بن علي، قفيالث
 . بدكف رقم ط عاـ.، قسم الدراسات العليا -فرع الطائف، كلية الَببية جبامعة أـ القرل،  الفقهاء
 أبو اغبسن علي بن عبدا بن ؿبمد بن ؿبمد ابن اغبسن اعبذامي النباىي ، الجذامي

)اؼبراقبة العلية ؼبن يستحق تاريخ قضاة األندلس  (ـ1983-ق1405)؛اؼبالكي األندلسي
  .5ط، دار اآلفاؽ اعبديدة، بّبكت لبناف، ربقيق عبنة إحياء الَباث العرب( القضاة كالفتيا
 أحكام ؛ (ق1405،)علي أبو بكر الرازم اعبٌصاص اغبنفيأضبد بن ، الجص اص
 . طبدكف رقم ، ، بّبكت، دار إحياء الَباث العرب، ربقيق ؿبمد صادؽ القمحاكم، القرآن
 لغة  القاموس الفقهي؛ (ـ1988-ق1408) ،الدكتور سعدم، أبو حبيب

 .2ط، دارالفكر، دمشق سوريا، واصطالحا
 ربقيق، الوسيط في المذىب (ق1417) ؛الطوسيؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، أبو حامد 

  .1ط، دار السبلـ، القاىرة، أضبد ؿبمود إبراىيم ك ؿبمد ؿبمد تامر
 اؼبكتبة  ،، مصرأصول الفقو (ـ1969-ق1389)؛ يخ ؿبمد بكالشٌ ، الخضري

 .6 ط، التجارية الكربل
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 ف ، مطبعة اؼبدين، علم أصول الفقو وخالصة تاريخ التشريع؛ عبد الوىاب، خال 
 . رقم ط كال سنتهاعودية دبصر، بدكف ذكر سة السٌ اؼبؤسٌ 
   أثر االختالف فى القواعد ؛ (ـ1998-ق141) الدكتور مصطفى سعيد، الخن

، بّبكت، رسالة دكتوراه ىف أصوؿ الفقو من اعبامعة األزىرية ،األصولية فى اختالف الفقهاء
  .7ط لبناف مؤسسة الرسالة

 ؛ ا ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قايبرز الذىيبمشس الدين أبو عبد ، الذىبي
ربقيق ؾبموعة من اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب ، سير أعالم النبالء (ـ1985-ق1405
 بدكف بلد النشر. 3ط، مؤسسة الرسالة، األرنؤكط
   التيمي خطيب  فخر الدين أبو عبدا ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسيِب، ازيالر

، دراسة كربقيق الكتور طو جابر فياض العلواين، المحصول (ـ1997-ق1418)؛الرمٌ 
 . بدكف بلد النشر، 3ط، مؤسسة الرسالة

 أبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب الشهّب بابن رشد ، ابن رشد
بدكف ، دار اغبديث، القاىرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2004 -ىػ 1425)؛اغبفيد

 . ط ذكر رقم
 فصول في فقو العربية. (ـ1994-ق 1415)؛عبد التواب ، رمضان الدكتور ،
  .3طمكتبة اػباقبي، ، القاىرة
 تاج ؛ اؼبلقب دبرتضى، الفيض أبو، ؿبمد بن ؿبمد بن عبدالرزاؽ اغبسيِب، الزبيدي

النشر بلد بدكف ذكر ، دار اؽبداية، ربقيق ؾبموعة من اققْب، جواىر القاموس العروس من
 . كسنتها كمكاهنا كرقمها

  دمشق ، أصول الفقو اإلسالمي (ـ1986-ق1406)؛ الدكتور كىبة، الزحيلي
      1ط، دار الفكر، سوريا
   البحر  ـ(1994ق/1414) الدين ؿبمد بن عبدا بن هبادر، عبدا بدر ، أبوركشيالز

 ، بدكف ذكر بلد النشر.1ط دار الكتيب ،والمحيط في أصول الفق
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    قاموس ، األعالم ؛خّبالدين بن ؿبمود بن ؿبمدبن علي بن فارس الدمشقي، ركليالز
دار العلم ، بّبكت لبناف، تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربْب كاؼبستشرقْب

 .2002 ،15للمبليْب ط/
  عن الكش اف ،(ىػ 1407) أضبد بن عمرك بن ؿبمود القاسم أبو ،ا جار لز مخشريا 

 . 3ط، العرب الكتاب دار، بّبكت، ال تنزيل غوامض حقائق
   ( ـ1997-ىػ1418)صباؿ الدين أبو ؿبمد عبد ا بن يوسف بن ؿبمد ، يلعيالز
، ألحاديث اؽبداية مع حاشيتو بغية األؼبعي يف زبريج الزيلعي نصب الراية؛ ىػ762: اؼبتوىف
دار القبلة للثقافة ، لبناف – بّبكت، اف للطباعة كالنشرمؤسسة الريٌ ، ؿبمد عوامة: اقق

  .1ط، السعودية، جدة، اإلسبلمية
 ؿبمد اؼبدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب بن علي بن زين العابدين ، زين الدين

-ثركت، التوقيف على مهمات التعريف (ـ1990-ق1410)؛ اغبدادم مث اؼبناكم القاىرم
 . 1ط، عبداػبالق 38 عامل الكتب، القاىرة
   بّبكت، )دار أصول السرخسيؿبمد بن أضبد بن أب سهل مشس األئمة، رخسي، الس ،

  .اؼبعرفة( بدكف رقم ط كسنتها
   ؿبمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الَبمذم، أبو ، رمذيسنن الت
أضبد ؿبمد شاكر كؿبمد فؤاد عبد الباقي كإبراىيم  ـ ربقيق كتعليق: 1975 -ىػ  1395عيسى
 ،2، ط/شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباب اغبليب ،عوض اؼبدرس يف األزىر الشرم مصرعطوة 
 ّب بن شداد بن عمرك أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بش ،سنن أبي داود

 ،بّبكت -صيدا ،اقق: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ىػ(275ًجٍستاين )اؼبتوىف: األزدم الس  
 .اؼبكتبة العصرية

 يف التنبيو على أسباب الٌب أكجبت اػببلؼ بْب  اإلنصاف؛ سيد البطليموسي ابن
 . 3ط، دارالفكر، دمشق، (ـ1987-ق1408) ربقيق د.ؿبمد رضواف االية، اؼبسلْب يف آرائهم
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   المزىر فى  (ـ1998 -ق 1418) ؛الرضبن بن أب بكر جبلؿ الدين عبد، يوطيالس
  .1ط، بّبكت دار الكتب العلمية، منصورربقيق فؤاد علي ، علوم اللغة وأنواعها

   االتقان فى  (ـ1974-ق1394) ؛عبدالرضبن بن اب بكر، جبلؿ الدين، يوطيالس
بدكف ذكر بلد  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، الفضل إبراىيم ؿبمد أبو: ربقيق، علوم القرآن
 . طالنشر كالرقم 
   مؤسسة ، الملل والنحل؛ أىب بكر أضبدأبو الفتح ؿبمد بن عبد الكرمي بن ، هرستانيالش

 . بلد النشر كرقمو كسنتواغبليب، بدكف 
   إرشاد  (ـ1999-ق1419)؛ اليمِب ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن عبدا، وكانيالش

، دمشق كفربطا، ربقيق الشيخ أضبد عزك عناية، الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول
  .1ط، دارالكتب العرب

   (ـ1987-ق1407) ؛بن علي بن بن ؿبمد بن عبدا اليمِب ؿبمد، وكانيالش 
 .بدكف بلد النشر، 1ط، دار الكتب العلمية، الدراري المضية شرح الدرر البهية

 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أمور من اؼبختصر الصحيح اؼبسند اعبامع، البخارم صحيح 
، الناصر ناصر بن زىّب ؿبمد: اقق، اعبعفي البخارم عبدا أبو إظباعيل بن ؿبمد، كسننو

 . 1/ط النجاة طوؽ دار، 1422ق
 ا صلى ا رسوؿ إىل العدؿ عن العدؿ بنقل اؼبختصر الصحيح اؼبسند، مسلم صحيح 

: اقق( ىػ261: اؼبتوىف) الٌنيسابورم القشّبم اغبسن أبو اغبجاج بن مسلم ،كسلم عليو
 .العرب الَباث إحياء دار، بّبكت، الباقي عبد فؤاد ؿبمد
   الوافى ـ(، 1985-ق1420)؛خليل بن أيبك بن عبدا صبلح الدين ،فديالص

بدكف  ـ، دار إحياء الَباث، لبناف-بّبكت، ربقيق أضبد األرنؤكط كتركي مصطفى، بالوفيات
 . طرقم 
  دار ، المجتهدين االختالفي أثر اللغة ف، 2000؛عبد الوىاب عبد السبلـ، طويلة

 . بلد النشربدكف  2طالسبلـ 
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  غريب الشرح  اؼبصباح اؼبنّب يف؛ أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي مث اغبموم، العباس أبو
 . بدكف ذكر رقم الطبعة كال سنتها، اؼبكتبة العلمية، بّبكت، الكبّب
  ؛ الدين ابن أبو أصيبعة أضبد بن القاسم بن خليفة بن يونس اػبزرجي موفق، العباس أبو

دار مكتبة ، لبناف -بّبكت، ار رضاربقيق الدكتور نزٌ ، كتاب عيون األنباء فى طبقات األطباء
 . كسنتها طاغبياة بدكف ذكر رقم 

 ؛ شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبالكي الشهّب بالقرايف، أبو العباس
 .1ط، اإلسبلميدار الغرب ، ي بّبكتؿبمد حجٌ : اقق، الذخيرة (ـ1994)

  ق1420)؛ زين الدين ؿبمد بن أب بكر بن عبدالقادر اغبنفي الرازم، أبو عبداهلل-
الدار ، اؼبكتبة العصرية، صيدا بّبكت، ربقيق يوسف الشيخ ؿبمد، مختار الصحاح (ـ1999

 . 5ط، النموذجية
 (ـ1986-ىػ1406) ؛أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساين اغبنفي، عالء الدين 

 . بدكف بلد النشر، 2ط، ، دار الكتب العلميةنائع في ترتيب الشرائعبدائع الص  
 الواليات ، فّبجينيا، أدب االختالف في اإلسالم (1987)؛طو جابر فياض، العلواني

 . رقم طبدكف ذكر ، ؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلميا، اؼبتحدة األمّبيكية
 دار الفكر، مصر، الفقهاءأسباب اختالف  (ـ1996-ق1416)؛ علي خفيف، 

 . 2ط
 المستصفى؛ (ـ1993-ق1413)أبوحامد ؿبمد بن ؿبمد الغزايل الطوسي، الغزالي ،

 . بلد النشربدكف  1ط، دار الكتب العلمية، عبدالشايف ربقيق ؿبمد عبد السبلـ
 إجماعات ابن رشد؛ كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي (ق1425)، بن فائزة الزبير ،
زبصص أصوؿ ، قسم الشريعة، اعبزائر، رسالة ماجستّب نوقشت يف كلية العلـو اإسبلميةجامعة 

  .الفقو
 (ـ1997-ق1418) ؛أضبد بن زكرياء القزكيِب الرازم أبو اغبسْب، ابن فارس 

 .1ط، ؿبمد علي بيضوف: ط، فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ىف كبلمها يفالصاحبي 
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 اؼبتوىف( 1989) علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبلينأضبد بن ، أبو الفضل :
 ،دار الكتب العلمية، اغببّب يف زبريج أحاديث الرافعي الكبّبالتلخيص ؛ ق1419ػ-ق852

 . بدكف بلد النشر كرقم ط
 القرآن الكريم  ياألسماء المشتركة ف (ق1423عاـ )؛ ؿبمد بن فهد، القحطاني

. قسم الثقافة اإلسبلمية جامعة اؼبلك السعود يف قيٌدمت يف رسالة ماجستّب، وآثارىا الفقهية
 . اؼبملكة العربية السعودية

 أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن أب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس ، القرطبي
، أضبد الربدكين كإبراىيم أطفيش ربقيق ،الجامع ألحكام القرآن (ـ1964-ىػ1384)؛ الدين

 . 2اؼبصرية، ط دار الكتب ، القاىرة
 مكتبة ، تاريخ التشريع اإلسالمي( ـ2001-ق1422) ،مناع بن خليل، القطان

 . بلد النشربدكف ذكر  5ط، كىبة
  يزيد أبيو اسم كماجة القزكيِب، يزيد بن ؿبمد ا عبد أبو ماجة ابن، سنن ،ماجو ابن 

 عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار، الباقي عبد فؤاد ؿبمد: ربقيق (ق273: اؼبتوىف)
 .اغبليب الباب
 علي بن شعيب بن أضبد الرضبن عبد أبو، سائيللنٌ  الصغرل السنن، السنن من المجتبى 

 مكتب، حلب، غدة أبو الفتاح عبد: ربقيق( ىػ303: اؼبتوىف) الٌنسائي اػبراساين،
 .1986  - 1406 ،1/ط، اإلسبلمية اؼبطبوعات

 بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي مث ، موفق الدين عبد ا أبو محمد
مكتبة ، لمغنيا؛ الشهّب بابن قدامة اؼبقدسي( ـ1968 -ىػ1388) ؛الدمشقي اغبنبلي

 بلد النشر كرقم ط.بدكف ، القاىرة
   د بن ضبدكيو أبو عبد ا اغباكم ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمٌ ، حيحينالمستدرك على الص

ىػ( ربقيق: 405الطهماين النيسابورم اؼبعركؼ بابن البيع )اؼبتوىف: بن نيعيم بن اغبكم الضيب 
 .1990  - 1411، 1ط/دار الكتب العلمية  ،بّبكت ،مصطفى عبد القادر عطا
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  يباين د بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشٌ أبو عبد ا أضبد بن ؿبمٌ ، مسند اإلمام أحمد
 بن ا عبد د: إشراؼ ،كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: قق( اق241: المتوفى)

 ـ 2001 - ىػ 1421 ،1/ط ،الرسالة مؤسسة ،الَبؾ اسن عبد
 عبداؼبلك بن عبدا بن يوسف بن ؿبمد ، اؼبلقب بإماـ اغبرمْب، ركن الدين، أبو المعالي

ربقيق صبلح بن ؿبمد بن ، أصول الفقو يالبرىان ف (ـ1997-ق1418)؛ اعبويِب
 .1ط، دار الكتب العلمية، لبنافبّبكت ، عويضة

  اغبي،الصٌ  مث اغبجاكم، سامل بن عيسى بن سامل بن موسى بن أضبد بن موسى ،المقدسي 
 ؿبمد اللطيف عبد: اقق، حنبل بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع، النجا أبو الدين، شرؼ
 .، بدكف ذكر سائر اؼبعلوماتاؼبعرفة دار، لبناف – بّبكت، الٌسبكي موسى
 ؿبمد: اقق( ىػ179: اؼبتوىف) اؼبدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك ،الموطأ 

 ظيب أبو - كاإلنسانية اػبّبية لؤلعماؿ هنياف آؿ سلطاف بن زايد مؤسسة، األعظمي مصطفى
 ،اإلمارات –
 ـ 2004 - ىػ 1425 ،1/ط. 
   القرآن الكريم بين النظرية  ياالشتراك اللفظي ف 1996، ؿبمد نور الدين، دالمنج

 اؼ األستاذ الدكتور مسعود بوبو يفكأصل الكتاب جزء من دراسة ماجستّب بإشر ، والتطبيق
 . جامعة دمشق عاـ

 صباؿ الدين ابن منظور األنصارم ، الفضل أبو، ؿبمد بن مكـر بن علي، ابن منظور
 .3بّبكت دار صادر ط، لسان العرب ،ق1414 ؛الركيفعي األفريقي

 الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427-1404:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
 .2ط، دار السبلسل ،الكويت

 ؛ زين الدين، زكرياء بن ؿبمد بن أضبد بن زكرياء األنصارم، نيكييحي الس   أبو       
بّبكت دار الفكر  ،مازف اؼببارؾ.ربقيق د، التعريفات الدقيقة يالحدود األنيقة ف1411

 .1اؼبعاصر ط
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 معرفة يفالديباج المذىب ؛ برىاف الدين إبراىيم بن علي بن ؿبمد ابن فرحوف، اليعمري 
 . بلد النشر سنتها كرقمهابدكف ، بّبكت دار الكتب العلمية، أعياف علماء اؼبذىب

  بدكف، اؼبعنوم كالفرؽ بينو كبْب االشَباؾ اللفظياالشتراك  ؛أضبد بن ؿبمدم د.، اليماني 
 . الكتاب علوماتم صبيعذكر 
  موقع كودرزم لطفي فاطمة :الكػاتبة ،كادثْب القدماء عند اللفظي اؼبشَبؾ :

http://islamselect.net/mat/87884. :12-06-30يـو الٌسبت. 
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