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ا يف أن اخلالف إذا كان واقعً  ):ال مشاحة يف االصطالح(معنى قاعدة 

 .األمور االصطالحية فإنه ال ينبني عليه حكم، وال اعتبار به
 لـو حصـل االتفـاق عـىل املعنـىوإنام يظهر إعامل هذه القاعدة فـيام 

واختلفوا يف التسمية أو يف اللفظ، فالبد إذن من تقدير تتمة هلـذه القاعـدة، 
 .)بعد االتفاق عىل املعنى: (وهي

ثم إن هذه القاعدة ليست عىل إطالقها؛ بل هنالـك رشوط البـد مـن 
 :اعتبارها وتقييد القاعدة هبا، وهي أربعة رشوط

 .وجود مناسبة معتربة جتمع بني االصطالح ومعناه .١
كون يف هذا االصطالح خمالفـة للوضـع اللغـوي أو العـرف أال ي .٢

 .العام
 .أال يكون يف هذا االصطالح خمالفة ليشء من أحكام الرشيعة .٣
أال يرتتب عىل هـذا االصـطالح الوقـوع يف مفسـدة اخللـط بـني  .٤

 .املصطلحات
ي هذا االصـطالح ـأال يفض :والقدر اجلامع هلذه الرشوط األربعة هو

سدة قـد تكـون مفسـدة لغويـة أو مفسـدة عرفيـة أو إىل مفسدة، وهذه املف
 .مفسدة رشعية أو مفسدة اصطالحية

  .واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسّلم عىل نبينا األمني
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ــاء  ــىل أرشف األنبي ــاملني، والصــالة والســالم ع ــد هللا رب الع احلم

 .واملرسلني
عـىل قـوة األمـة  رعي رمزـأما بعد فإن املحافظة عىل االصطالح الش

 .ووحدهتا ودليل عىل الوعي والثبات
ر صـورة مـن ـوذلك أن العبث باألسامء الرشعية بات يف هذا العصـ

 .صور العدوان عىل املسلمني وتراثهم، وهذا ما يسمى بغزو املصطلحات
رعية واملحافظة عـىل سـالمتها يعـد ـومن هنا فإن ضبط األسامء الش
 .وسائل حفظ الدينرضورة علمية ووسيلة رضورية من 

وذلك أن األسامء الرشعية حدود اهللا التي أنزل هبـا أحكامـه ودينـه، 
 .وهبا ترتبط أحكام رشعية

ة يف (: وبــني يــديَّ دراســة أصــولية تطبيقيــة لقاعــدة ال مشــاحَّ
وهي من القواعد املشتهرة عىل ألسنة العلامء، إال أنه قـد وقـع  ،)االصطالح

لها البعض عىل غري املراد منها، هذا من جهـة،  خلل كبري يف تفسريها؛ إذ َمحَ
ومن جهة أخرى فقد وقع خلل آخر يف تطبيقها؛ حيث أنزهلا البعض يف غري 

العلم  حملها، ونتج من وراء هذا وذاك جناية عظيمة عىل الرشيعة وعىل أهل
 .املنتسبني هلا

وقد اقتىض املقام أن تكون خطة البحـث يف متهيـد وأربعـة مطالـب، 
 :بياهنا كاآليت
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  يف تسمية أبرز املؤلفات املطبوعة يف املصـطلحات عامـة ويف
 .مصطلحات أصول الفقه خاصة

 ال مشاحة يف االصطالح: (معنى قاعدة(. 
 ار القاعدةرشوط اعتب. 
 رعية واملفاسـد املرتتبـة ـصور اجلناية عىل األسامء الشـ

 .عىل ذلك
 األسامء الرشعية املوقف الرشعي من اجلناية عىل. 

وقد ذيلت هذا البحث بخامتة، سجلت فيها خالصة البحث، وبثبت 
 .للمصادر واملراجع

 
املواضعة يف االصطالح عىل خالف الرشيعة وأفصح اللغى، دراسة  •

 .بكر أبو زيد، وهو مطبوع ضمن كتاب فقه النوازل له. ونقد، د
 عبد أيب بقلم )االصطالح يف مشاّحة ال( :لقوهلم واإليضاح التقييد •

 احلكمة جملة ، وهو منشور يفموسى بن عمر بن الثاين حممد الرمحن
)١٦(. 

أن يرزقنـا العلـم النـافع والعمـل الصـالح، وصـىل اهللا  اهللا أسأل 
 .وسلم عىل سيد املرسلني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 :وهذه املؤلفات يمكن تصنيفها إىل أربعة أصناف
 

 .)هـ٨١٦(التعريفات للرشيف اجلرجاين  .١
 .)هـ١٠٩٤(الكليات أليب البقاء الكفوي  .٢
 ).هـ١١٥٨بعد (كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي  .٣

 
 .)هـ٤٥٨(احلنبيل كتاب العدة للقايض أيب يعىل  .١
 .)هـ٤٧٤(كتاب إحكام الفصول للباجي  .٢
 .)هـ٥١٠(كتاب التمهيد أليب اخلطاب الكلوذاين  .٣
 .)هـ٥١٣(كتاب الواضح أليب الوفاء ابن عقيل  .٤

 
 .)هـ٤٠٦(احلدود يف األصول أليب بكر ابن فورك  .١
 .)هـ٤٧٤(احلدود للباجي  .٢
والفقهية عىل رأي أهل السنة األشعرية أليب  احلدود الكالمية .٣

 .)هـ٤٩٣(سابق الصقيل  بن بكر حممد
 .)هـ٧٩٢(حدود أصول الفقه لسعد الدين التفتازاين  .٤
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احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقـة لشـيخ اإلسـالم زكريـا  .٥
 .)هـ٩٢٦(األنصاري 

 
 .قطب سانو .معجم مصطلحات أصول الفقه د .١
الفتح املبـني يف تعريـف مصـطلحات الفقهـاء واألصـوليني  .٢

 .حممد إبراهيم احلفناوي.د
 .خالد رمضان حسن. معجم أصول الفقه أ .٣
 .محيدان زياد حممد. املعجم اجلامع للتعريفات األصولية د .٤
 .عبد املنان الراسخ. معجم اصطالحات أصول الفقه أ .٥
 .العجمرفيق . موسوعة مصطلحات أصول الفقه د .٦
حممـود حامـد . القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني د .٧

 .عثامن
 .خلف املحمد. مصطلحات علم أصول الفقه د .٨
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 :وفيه مسألتان
 .املعنى اإلمجايل للقاعدة ورشح ألفاظها: املسألة األوىل
 .عىل ورود القاعدة عند األصولينيأمثلة : املسألة الثانية

 
 

ا يف األمور االصطالحية أن اخلالف إذا كان واقعً : معنى هذه القاعدة
 .)١(فإنه ال ينبني عليه حكم، وال اعتبار به

واختلفوا يف التسمية أو  االتفاق عىل املعنىوهذا يظهر فيام لو حصل  
بعد االتفاق عـىل : (يف اللفظ، فالبد إذن من تقدير تتمة هلذه القاعدة، وهي

 .)املعنى
ة بتشديد احلاء ا عـىل األمـر: (الضـنة، وقـوهلم :واملشاحَّ أي ) تشـاحَّ

 .)٢(تنازعاه؛ ال يريد كل واحد منهام أن يفوته ذلك األمر
اتفـاق القـوم عـىل وضـع هـو ، والصـلح افتعال مـن: االصطالحو
 .اليشء

                                                
 .٥/٢١٨: املوافقات)    ١(
 .٢٨٩/ ١: انظر القاموس املحيط  ) ٢(
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 .لبيان املراد ؛معنى آخر إخراج اليشء عن املعنى اللغوي إىل: وقيل
ـُحتَ  الذي العلم يف اغالبً  االصطالح ويستعمل  بـالنظر معلوماتـه لصَّ

 .)١(واالستدالل
ومما جييلِّ معنى هذه القاعدة سوق كلامت أهل العلم يف التعبري عنهـا؛ 

بألفـاظ متقاربـة، فمـن ) احة يف االصـطالحال مشـ: (حيث وردت قاعدة
 :ذلك

 .)٢(ال مشاحة يف األلفاظ بعد معرفة املعاين •
 .)٣(ال مشاحة يف اللفظ •
 .)٤(ال مشاحة يف األسامي •
 .)٥(العباراتيف ال مشاحة  •
 .)٦(ال مشاحة يف األلقاب •
 .)٧(ال مشاحة يف التسمية •
 .)٨(ال مشاحة يف التعبري •

                                                
 .١٣٠-١٢٩: انظر الكليات  ) ١(
 .١/٢٣: املستصفى)    ٢(
 .٤/٢٢٧: اإلحكام لآلمدي)    ٣(
 .١/٣٠٥: املستصفى)    ٤(
 .٥/٢١٨: املوافقات)    ٥(
 .١/١٠: املستصفى)    ٦(
 .٥/١٩٣: املوافقات)    ٧(
 .٢/٢٨١: حاشية العطار عىل رشح مجع اجلوامع)    ٨(
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ا مـن أسـباب عـدم االعتـداد سـببً وقد عدَّ الشـاطبي هـذه القاعـدة 
اخلالف يف جمرد التعبري عن : والعارش: (باخلالف، وهو السبب العارش فقال

هل هو منقسم إىل صـدق : كام اختلفوا يف اخلرب ،املعنى املقصود وهو متحد
 وكذب خاصة، أم ثم قسم ثالث ليس بصدق وال كذب؟

 .)١()فهذا خالف يف عبارة، واملعنى متفق عليه
ال مشـاحة يف : (القاعدة متاثلهـا قاعـدة أخـرى، وهـي قـوهلموهذه 

 .)٢()املثال
 :قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

واعلم أن القاعدة املقررة يف األصول أن املثال ال يعرتض ألن املـراد (
 .ولذا جاز املثال باملفروض املقدر واملحتمل ،يضاح معنى القاعدةإمنه 

 :بقوله املراقي يف له أشار كام
 .)٣()إذ قد كفى الفرض واالحتامل    والشأن ال يعرتض املثال

  
  

                                                
 .٥/٢١٧: املوافقات)    ١(
 .٢/٤٤٨: انظر اإلهباج)    ٢(
 .١/٨٩: أصول الفقه مذكرة)    ٣(
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 :وردت هذه القاعدة عند األصوليني يف مواضع كثرية، فمن ذلك
 

بـام أشـعر بالعقوبـة ثم ربام خص فريق اسم الواجـب : (قال الغزايل
ثم ال مشاحة يف األلفـاظ  ا خصوه باسم الفرضوما أشعر به قطعً  ،اعليه ظنً

  .)١()بعد معرفة املعاين
: وقالت احلنفية .الفرض والواجب عندنا مرتادفان: (وقال األسنوي

إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة املتـواترة فهـو الفـرض 
ثبت بدليل ظنـي كخـرب الواحـد والقيـاس فهـو كالصلوات اخلمس، وإن 

ومثلوه بالتواتر عىل قاعدهتم، فـإن ادعـوا أن التفرقـة رشعيـة أو  ،الواجب
فـال وإن كانـت اصـطالحية  ،لغوية فليس يف اللغة وال يف الرشع ما يقتضيه

 .)٢()والنزاع لفظي: قال يف احلاصل ،مشاحة يف االصطالح
 

االستحسان الـذي ذهـب إليـه أصـحاب مالـك هـو : (قال الباجي
الرطـب  كتخصيص بيع رطب العرايا مـن بيـع ؛العدول إىل أقول الدليلني

فـال مشـاحة يف  اوهـذا هـو الـدليل، فـإن سـموه استحسـانً : بالتمر، قـال
 .)٣()التسمية

                                                
 .١/٢٣: املستصفى)    ١(
 .١/٤٣: هناية السول)    ٢(
 .٤/١٨: وانظر كشف األرسار للبخاري ٥/١٩٣: املوافقات)    ٣(
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 ،هو األصوات املسموعة واحلـروف املؤلفـةالكالم : (قال ابن قدامة

 .وهو ينقسم إىل مفيد وغري مفيد
وهو اجلملة املركبـة مـن  ،اوأهل العربية خيصون الكالم بام كان مفيدً 

وما عداه إن كـان لفظـة  ،أو حرف نداء واسم ،أو فعل وفاعل ،مبتدأ وخرب
ع أنـه م ،والعرف ما قلناه.وإن كثر فهو كلم وقول ،واحدة فهي كلمة وقول
 .)١()ال مشاحة يف االصطالح

 
 ؛اا وتبعد تسميته قياًسـوقد اختلفوا يف تسمية هذا قياًس : (قال الغزايل

وألن املسـكوت عنـه هاهنـا كأنـه  ،ألنه ال حيتاج فيه إىل فكر واستنباط علة
وال  ،بأنـه مقطـوع بـها اعرتف ومن سامه قياًس  .به أوىل باحلكم من املنطوق

 .)٢()مشاحة يف األسامي
 

 ؛عىل أنه قد يطلق هنا لفظ السبب عـىل نفـس العلـة: (قال الشاطبي
 .)٣()الرتباط ما بينهام، وال مشاحة يف االصطالح

                                                
 .١/١٧٧: روضة الناظر)    ١(
 .١/١١٧: وانظر كشف األرسار للبخاري ١/٣٠٥: املستصفى)    ٢(
 .١/٤١١: املوافقات)    ٣(
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ومن أمثلة التعليل الثبويت بالعدمي ما يقـال : (قال العطار يف حاشيته

جيب قتل املرتد لعدم إسالمه وإن صح أن يقال لكفره كام يصح أن يعرب عن 
عدم العقل باجلنون ألن املعنى الواحد قد يعرب عنه بعبـارتني منفيـة ومثبتـة 

 .)١()وال مشاحة يف التعبري
 

  

  

  

  

 

                                                
 .٢/٢٨١: عىل رشح مجع اجلوامعحاشية العطار )    ١(
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ة يف االصطالح(قاعدة  ليست عـىل إطالقهـا؛ بـل هنالـك ) ال مشاحَّ
 :رشوط البد من اعتبارها وتقييد القاعدة هبا، وهي أربعة رشوط

وإال كــان  وجــود مناســبة معتــربة جتمــع بــني االصــطالح ومعنــاه، .١
 .أحد املعنيني بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أوىل من العكس ختصيص

االصــطالح خمالفــة للوضــع اللغــوي أو العــرف أال يكــون يف هــذا  .٢
 .)١(العام

 .يء من أحكام الرشيعةـأال يكون يف هذا االصطالح خمالفة لش .٣
ــتالط  .٤ ــدة اخ ــوع يف مفس ــطالح الوق ــذا االص ــىل ه ــب ع أال يرتت

 .املصطلحات
واالصـطالحات ال : (وقد أمجل هذه الرشوط اإلمام ابن القيم بقوله

ة فيها إذا مل تتضمن   .)٢()مفسدةمشاحَّ
ي هذا ـأال يفض :وهبذا يتبني أن القدر اجلامع هلذه الرشوط األربعة هو

 .االصطالح إىل مفسدة
                                                

 وذلــك أن االصــطالح اخلــاص ـ عــىل الصــحيح ـ ال يرفــع االصــطالح العــام؛ فــال جيــوز  )١(
للمصطلحني نقل اللفظ عن معناه يف اللغة بالكلية، بل يشرتط فيه بقاء أصل املعنى، فلـو قـال 

تقومي وتقعـدي فـال  ثا مل أرد به الطالق وإنام غريض أنالزوج لزوجته إذا قلت أنت طالق ثًال 
 .١/١٨٠: انظر املنثور. عربة بذلك، بل يقع الطالق

 .٣٠٦/ ٣: مدارج السالكني)   ٢(
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وهذه املفسدة قد تكون مفسـدة لغويـة أو مفسـدة عرفيـة أو مفسـدة 
 .رشعية أو مفسدة اصطالحية، وهي ما يرجع إىل املنهج

كـان مـا قالـه إن : (هذه الرشوط عندما قـال بن دقيق العيدوقد بنيَّ ا
إىل جمرد االصطالح فاألمر فيه قريب إال أنه جيب يف مثله التحرز عن  اراجعً 

فإنـه يوقـع  ؛استعامل اللفظ بالنسبة إىل املعنى عـن اخـتالط االصـطالحني
 .اا معنويً غلطً 

ــ ــون فاملصــطلِ  اوأيًض ــرين إذا أراد أن يك ــاج إىل أم ــىل يشء حيت ح ع
 :ااصطالحه حسنً

 .اأو عرفً  الوضع العام لغةً أن ال خيالف  :أحدمها
أنه إذا فرق بني متقارنني يبدي مناسبة للفظ كـل واحـد مـنهام  :الثاين

وإال كان ختصيصه ألحد املعنيني بعينه بذلك اللفظ بعينـه  ،بالنسبة إىل معناه
 .)١()ليس أوىل من العكس

وإليك يف املطلب اآليت أمثلـة عـىل اصـطالحات ختلفـت فيهـا هـذه 
  .بعضهاالرشوط أو 

 


                                                
 .١/١٤٤: البحر املحيط)   ١(
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 :ويف هذا املطلب مسألتان
 .صور اجلناية عىل األسامء الرشعية :املسألة األوىل
 .املفاسد املرتتبة عىل اجلناية عىل األسامء الرشعية: املسألة الثانية

 
 

 :وحتت هذه املسألة سبع صور
 

)١( 
إنـام خاطـب  إن اإليامن هـو التصـديق، والرسـول : قالت املرجئة

الناس بلغة العرب ومل يغريها، فيكون مراده باإليامن التصديق، والتصـديق 
 .إنام يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب فقط
رعية إىل أن األعـامل ليسـت مـن ـفتوصل املرجئة بنفي احلقيقـة الشـ

 .اإليامن
                                                

 .٢٩٨، ٧/٢٨٩: انظر جمموع الفتاوى)    ١(
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هل يف : وبسبب الكالم يف مسألة اإليامن تنازع الناس: (قال ابن تيمية
رع ـغة أسامء رشعية نقلها الشارع عن مسامها يف اللغة أو أهنا باقية يف الشالل

عىل مـا كانـت عليـه يف اللغـة لكـن الشـارع زاد يف أحكامهـا ال يف معنـى 
 .األسامء

إهنا باقيـة  :-والزكاة والصيام واحلج  الصالةيف اسم  -وهكذا قالوا 
 .هايف كالم الشارع عىل معناها اللغوي لكن زاد يف أحكام

ومقصودهم أن اإليامن هو جمـرد التصـديق، وذلـك حيصـل بالقلـب 
 .)١()واللسان




)٢( 
نقله الشارع من معناه اللغـوي إىل معنـى لفظ اإليامن : قالت املعتزلة

آخر، هو عدم ارتكاب يشء من الكبائر، فمن ارتكـب كبـرية مـن الكبـائر 
 .خرج عن اإليامن ومل يبلغ الكفر

فالفاسق إذن مؤمن لغة ألنه مصدق، لكنه يف الرشع خارج عن : قالوا
 .مسمى اإليامن، فهو يف منزلة بني املنزلتني

مسألة األسامء الرشعية أول مسـألة نشـأت يف وقد ذكر الشريازي أن 
 .)٣(االعتزال

                                                
 .٧/٢٩٨: جمموع الفتاوى)    ١(
والبحـر  ٣/٧١٥: واإلهبـاج ٤٣: ورشح تنقـيح الفصـول ١٧٣-١/١٧٢: انظر رشح اللمـع)  ٢(

 .٢/١٦٧: املحيط
 .٣/٧١٥: واإلهباج ١/١٧٢: انظر رشح اللمع)    ٣(
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 : ويقابل هذه الصورة صورة أخرى، وهي


 

 منهام فيـه تعـد عـىل حـدود اهللا، هاتان الصورتان جتتمعان يف أن كًال 
ها أحكامً  رشعيـة  اوحدوده سبحانه هي األسامء الرشعية، التي حتمل يف طيِّ

 .ختتص هبا
ذلـك بحملهـا عـىل صل الوقوف عند حدود اهللا، وإنام حي: والواجب

 .زيادة وال نقصانكامل معناها دون 
فحدود ما أنزله اهللا هو الوقوف عند حد االسم الذي : (قال ابن القيم

علق عليه احلل واحلرمة فإنه هو املنزل عىل رسوله وحده بام وضع له لغة أو 
ــ ــه يش ارشًع ــه غــري موضــوعه وال خيــرج من ــدخل في ــث ال ي ــن بحي ء م

 .)١()موضوعه
 :)٢(ا يكون بإحدى طريقتنيوتعدهي

أن يدخل يف مسمى اللفظ ما ليس منه؛ فـيحكم لـه بحكـم : إحدامها
 .وهذه هي الصورة الثالثة .املراد من اللفظ فيساوي بني ما فرق اهللا بينهام

                                                
 .١/٢٦٦: إعالم املوقعني)    ١(
 .١٢-١٠: انظر زاد املهاجر إىل ربه)    ٢(
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أن خيرج مـن مسـمى اللفـظ بعـض أفـراده الداخلـة حتتـه؛ : والثانية
 .وهذه هي الصورة الرابعة .فيسلب عنه حكمه، فيفرق بني ما مجع اهللا بينهام

والغالب يف الصورة الثالثة، وهي الزيادة عىل االسم الرشعي أهنا تقع 
يف باب املباحات؛ كيام يتسنى ألصحاب احليل توسعة جمال املبـاح، كـام أن 

رعي أهنـا تقـع يف ـالغالب يف الصورة الرابعة، وهي النقص من االسم الشـ
ل التقليـل مـن املحرمـات وتضـييق باب املحرمات؛ كيام يتسنى ألهل احلي

 .جماهلا
رعية مـن جهـة الزيـادة ـومن األمثلة عىل تعدي حدود األسـامء الشـ

 :)١(عليها
إدخال احليل الربوية حتـت اسـم التجـارة التـي أباحهـا اهللا سـبحانه  •

ـــــه ?  M: بقول   >   =   <  ;      :  9
G   F   E   D  C    B  A  @L )وبقوله )٢ : M  ¬  «

²  ±  °   ̄   ®L )٣(.  
M  Ï : إدخال نكاح التحليل حتت اسم النكاح الوارد يف قوله تعاىل •

×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð L )٤(. 
                                                

 .١٢-١٠: وزاد املهاجر إىل ربه ١/٢٦٦: انظر إعالم املوقعني)    ١(
 . ٢٩: سورة النساء)   ٢(
 . ٢٨٢: سورة البقرة)   ٣(
 . ٢٣٠: سورة البقرة)   ٤(
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رعية مـن جهـة النقصـان ـومن األمثلة عىل تعدي حدود األسامء الش
 :)١(منها
إخراج بعض األرشبة املسكرة عـن شـمول اسـم اخلمـر هلـا، فهـذا  �

كـل مسـكر (: رعـقالـه صـاحب الشـتقصري به وهضم لعمومه، واحلق ما 
 .)٢()مخر
بـه  اإخراج بعض أنواع امليرس عن شـمول اسـمه هلـا تقصـري أيًضـ �

 .وهضم ملعناه
ر ـفام الذي جعل النرد اخلايل عـن العـوض مـن امليسـ: (قال ابن القيم

كام قال غري واحد مـن  ؛وأخرج الشطرنج عنه مع أنه من أظهر أنواع امليرس
 .هو ميرس العجم :كرم اهللا وجهه عيل وقال ،إنه ميرس :السلف

وهلذا كان معرفة حدودها ما أنزل اهللا عىل رسوله أصل العلم وقاعدتـه 
وال يـدخل  ،من معاين ألفاظه عنها افال خيرج شيئً  ،وأخيته التي يرجع إليها

 .)٣()بل يعطيها حقها ويفهم املراد منها ،فيها ما ليس منها


 
إن التالعب باأللفاظ الرشعية بات سمة بارزة لكثري من املستجدات 

 .املعارصة
                                                

 .١٢-١٠: وزاد املهاجر إىل ربه ١/٢٦٦: انظر إعالم املوقعني)    ١(
 . ١٣/١٧٢: أخرجه مسلم يف صحيحه)   ٢(
 . ١/٢٢١: إعالم املوقعني)   ٣(
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روبات املسـكرة أسـامء جتاريـة، وربـام ـتسمية بعض املش: فمن ذلك
روب ـتسـويقية؛ كتسـميتها بمشـ كانت هذه األسامء التجاريـة ذات داللـة

 .الطاقة والقوة واحليوية والنشاط
واملتعني ملعرفة احلكم الرشعي هلذه املرشوبات املستجدة أن ينظـر يف 
حقيقتها ومم ترتكب دون أدنى اعتبار أو تأثري لتلك األسامء التـي ُأطلقـت 

قيها  .عىل هذه املرشوبات من قبل صانعيها أو ُعرفت به من قبل مسوِّ
 .اأو عوائد أو أرباًح  ااستثامرً : تسمية الفوائد الربوية: ان ذلك أيًض وم

مجيع املعامالت الصادرة عن مجيع البنوك والعجب أنك لو نظرت يف 
فإنك لن جتد حتت خدماهتا معاملـة يطلـق عليـه  القائمة يف العامل اإلسالمي

 .الميةال فرق يف ذلك بني البنوك اإلسالمية وغري اإلس! اسم الربا رصاحة
فهل هذا يدل عىل أن هذه املعامالت كلها ليست من الربا، وأن الربـا 

 ال يوجد لدى هذه البنوك؟
إن : تسمية البنوك الربوية بالبنوك التقليديـة، قـالوا: اومن ذلك أيًض 

هذا من باب التلطف وتأليف نفوس أصحاب هذه البنوك والعـاملني فيهـا 
 .واملتعاملني معها

 .تسمية الزنى ومقدماته حرية شخصية: اومن ذلك أيًض 
 .وتسمية تعظيم آثار الرشك والزيارة البدعية للمشاهد سياحة

وال خيفى أنه بسبب هذا اإلطالق حصل قدر عظيم من التلبيس عىل 
عامة املسلمني يف حكم هذه املنهيات الرشعية وحقيقتها، مع ما يف ذلك من 

 .اإلغراء والتزيني للباطل
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رعي ـإقصاء متعمد لالسم الش يف هذه الصورة ويلحظ أنه قد حصل
وجمافاة واضحة له، ثم وقع بسبب هذا اإلقصاء اإلتيان بلفـظ آخـر جديـد 

 .حمل االسم الرشعي
وملا كان هذا اإلقصاء إنام حيصل يف األمور املحّرمة التي منعها الشارع 

ا ره قدرً ونّفر من ارتكاهبا؛ فإن هذا اللفظ اجلديد ـ يف الغالب ـ حيمل يف ظاه
 .من األوصاف املؤذنة بقبوله، املفضية إىل استحسانه


 

 :اومن األمثلة عىل ذلك أيًض 
 .اأو تطرفً  اتسمية شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر غلوً 

رائع ـعـىل السـنن والتمسـك بشـ وتسمية االلتزام بالدين واملحافظة
 .اوختلفً  اوتنطعً  ااإليامن وشعائره تزمتً 

 .اواخلائن أمينً اوتسمية األمني خائنً
تلك العمليات الفدائية أو البطولية التـي يقـوم هبـا : اومن ذلك أيًض 

 ،املسلمون املستضعفون يف أرض فلسطني ضد أعدائهم من اليهود املحتلني
االستشهادية، وبعضهم يطلق عليها العمليات فبعضهم يسميها بالعمليات 

االنتحارية، وال شك أن لكل تسمية داللتها اخلاصة هبـا، لكـن املشـكل يف 
هذه التسمية أو تلـك أن حتصـل مـع الغفلـة عـن معناهـا وداللتهـا؛ إذ ال 
يستقيم احلكم بتحريمها مع تسميتها استشهادية، كام أنه ال يسـتقيم القـول 

 .ها انتحاريةبمرشوعيتها مع تسميت
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رعي ـإقصاء متعمد لالسم الش وُيلحظ أنه قد حصل يف هذه الصورة
وجمافاة واضحة له واستغناء عنه، ثم وقع بسبب هذا اإلقصاء اإلتيان بلفظ 

رعية، ـا، وإنام هو اسم مـن األسـامء الشـآخر، إال أن هذا اللفظ ليس جديدً 
 .الرشعيا عىل ذلك املسمى فُجعل هذا االسم الرشعي لقبً 

ي ـوهبذا يظهر أن اجلناية يف هذه الصورة جناية مركبـة؛ حيـث ُأقصـ
مـن  ثم ُأعطي هذا املسـمى اسـًام  الً االسم الرشعي عن املسمى الرشعي أو

 .األسامء الرشعية، فحصل خلط مقصود بني اثنني من األسامء الرشعية
 

املقـارن العـرف العرف الذي حتمل عليه األلفاظ إنام هو واملتعني أن 
  .)١(الطارئ بالعرف عربة ال :قالوا ولذا، السابق دون املتأخر

ألفـاظ : ويندرج حتت هذه الصـورة نوعـان مـن األسـامء واأللفـاظ
الشارع الواردة يف نصوص الكتـاب والسـنة، واصـطالحات أهـل العلـم 

 .املتقدمني
لنوعني يتعني محله عـىل اصـطالحات أهلـه؛ فيتعـني محـل ويف كال ا

 .ألفاظ الشارع عىل مراد الشارع ال عىل االصطالحات احلادثة
كام يتعـني محـل اصـطالحات أهـل العلـم املتقـدمني عـىل مـرادهم 

 .وعرفهم، ال عىل مصطلحات املتأخرين
                                                

 .٩٦: انظر األشباه والنظائر للسيوطي)  ١(
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 :وإليك فيام يأيت بيان هذين النوعني
 يتعني محلها عىل عادات عرصه  والسنةألفاظ الكتاب : النوع األول

مـل وعىل اللغة والعرف السائدين وقت نـزول اخلطـاب، وال يصـح أن ُحت 
هـذه األلفـاظ عــىل عـادات حــدثت فـيام بعــد، أو اصـطالحات وضــعها 

 .)١(املتأخرون من أهل الفنون
عـىل ] أي الرسـول [وال جيـوز أن حيمـل كالمـه «: قال ابن تيميـة

اخلطــاب مل تكــن معروفــة يف خطابــه وخطــاب  عــاداٍت حــدثت بعــده يف
 .)٢(»أصحابه، كام يفعله كثري من الناس وقد ال يعرفون انتفاء ذلك يف زمانه

فبتلك اللغة والعادة والعرف خـاطبهم اهللا ورسـوله ال «: وقال أيًضا
 .)٣(»بام حدث بعد ذلك

 :ومن األمثلة عىل ذلك
)٤( 

غسل يـوم اجلمعـة واجـب عـىل كـل ( :استدل أهل الظاهر بقوله 
 .عىل وجوب االغتسال للجمعة )٥()حمتلم

عـىل املعنـى االصـطالحي، وهـو ) واجـب(وذلك أهنم محلوا لفـظ 
 .الفرضية

                                                
 .٢٧٢، ٢/٢٧١: انظر مفتاح دار السعادة)   ١(
 .٧/١١٥: جمموع الفتاوى)   ٢(
 .٢١٧: وانظر جالء األفهام ٧/١٠٦: جمموع الفتاوى)   ٣(
 .٣٦٤-٢/٣٦١: وفتح الباري ٣/٩٤: انظر املغني)    ٤(
 . ٨٧٩: برقم ٢/٣٥٧: بخاري يف صحيحهأخرجه ال)    ٥(
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م اجلمعة ـ وقد أجاب اجلمهور ـ وهم القائلون باستحباب الغسل يو
 :بوجوه عدة، منهاعن استدالل الظاهرية 

  .أن لفظ واجب حيمل عىل تأكيد االستحباب :الً أو
أصل الوجوب يف اللغة السقوط، فلـام كـان يف : (املنري بن قال الزين

ا؛ اخلطاب عىل املكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبـه منـه يسـمى واجًبـ
  .)١()اأو ندبً  اكأنه سقط عليه، وهو أعم من كونه فرًض 

وضع النظافة وأنـه لـيس أن ظاهر حديث عائشة أن ذلك كان مل :اثانيً 
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومـن اغتسـل فالغسـل (( : عبادة قوله

 .هذا نص يف سقوط فرضية غسل اجلمعة: قالوا )٢( ) )أفضل
 .أن التشبيه يف الكيفية ال يف احلكم :اثالثً 

)٣( 
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة

 .فذهب اجلمهور إىل أن ما يأيت به املأموم بعد سالم اإلمام هو أداء
وذهب آخرون إىل أن الذي يأيت بـه املـأموم بعـد سـالم اإلمـام هـو 

 .قضاء
                                                

 .٢/٣٦٣: فتح الباري)    ١(
والعمـل عـىل هـذا : (وحسنه، وقال ٤٩٧: برقم ٢/٣٦٩: والرتمذي ٣/٩٣: أخرجه النسائي) ٢(

اختـاروا الغسـل يـوم اجلمعـة، ورأوا أن : ومن بعـدهم عند أهل العلم من أصحاب النبي 
: واحلـديث حسـنه أيضـا األلبـاين يف صـحيح اجلـامع) جيزئ الوضوء من الغسل يوم اجلمعة

 .٦١٨٠: برقم ٢/١٠٦٣
 .٤٩: ومذكرة الشنقيطي ١٣٥، ٣/١٣٤: ونيل األوطار ١/١٨٨: انظر بداية املجتهد   )٣(



JK
  

  
  

J١٢٠K 

 .لفظ القضاء واإلمتام، ومها من األلفاظ الرشعية: وسبب اختالفهم
فام أدركتم فصلوا (شهور وذلك أنه ورد يف بعض روايات احلديث امل

 .واإلمتام يقتيض أن يكون ما أدرك هو أول صالته )١()وما فاتكم فأمتوا
والقضاء يوجب أن ما أدرك هو  )٢()فاقضوا(وورد يف بعض الروايات 

 .آخر صالته
ما أدرك هو أول صالته، ومن ذهـب : فمن ذهب مذهب اإلمتام قال

 .ما أدرك هو آخر صالته: مذهب القضاء قال
 .)فاقضوا: (وأقلها بلفظ) فأمتوا: (بلفظ تمع أن أكثر الروايات ورد

: وقد عمل بمقتىض اللفظني اجلمهور؛ فـإهنم قـالوا: (قال ابن حجر
إن ما أدرك املأموم هو أول صالته، إال أنه يقيض مثل الذي فاته مـن قـراءة 

 دة اجلهـر يفالسورة مـع أم القـرآن يف الرباعيـة، لكـن مل يسـتحبوا لـه إعـا
 .)٣()الركعتني الباقيتني
، لكنـه األن القضاء وإن كان يطلـق عـىل الفائـت غالًبـ: (وقال أيضا

M  9  8: ، ويرد بمعنى الفـراغ؛ كقولـه تعـاىلايطلق عىل األداء أيًض 
  ;  :L )عىل معنى ) فاقضوا: (ويرد بمعان أخر؛ فيحمل قوله)٤

 .)فأمتوا: (األداء أو الفراغ؛ فال يغاير قوله
                                                

 .٦٣٦-٦٣٥: برقم ١١٩، ٢/١١٨: أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(
 .١١٩٨برقم  ٣/١٩٥: وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ٢/١١٤: أخرجه النسائي  ) ٢(
 .٢/١١٩: فتح الباري  ) ٣(
 .١٠: سورة اجلمعة)    ٤(
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عىل أن ما أدركه املأموم هـو ) فاقضوا(فيه ملن متسك برواية فال حجة 
آخر صالته حتى استحب له اجلهر يف الركعتني األخريتني وقـراءة السـورة 
وترك القنوت، بل هو أوهلا وإن كان آخر صالة إمامه؛ ألن اآلخر ال يكـون 

 .إال عن يشء تقدمه
الته عـىل أنه جيب عليه أن يتشهد يف آخر ص: وأوضح دليل عىل ذلك

 ...ا له ملا احتاج إىل إعادة التشهدكل حال، فلو كان ما يدركه مع اإلمام آخرً 
ا عـىل أهنـم أمجعـوا عـىل أن تكبـرية واستدل ابن املنـذر لـذلك أيًضـ
 .)١()االفتتاح ال تكون إال يف الركعة األوىل

يتعـني محلهـا عـىل  اصطالحات أهـل العلـم املتقـدمني: النوع الثاين
 .االصطالحات احلادثة بعدهم عرفهم ال عىل

: قال ابن القيم عند بيانه أسباب وقوع الغلط يف فهـم كـالم الشـارع
تنزيل كالمه عىل االصطالحات التي أحـدثها أربـاب : وينضاف إىل ذلك(

فإن لكل من هؤالء اصطالحات حادثـة ... العلوم من األصوليني والفقهاء
م علم  تلك االصطالحات احلادثـة يف خماطبتهم وتصانيفهم، فيجيء من قدَّ

وسبقت إليه معانيها فيقع بسـبب ذلـك يف الفهـم عـن الشـارع مـا مل ُيـَرد 
 .بكالمه، ويقع من اخللل يف نظره ومناظرته ما يقع

وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه، مـع قلـة البضـاعة عـن معرفـة 
 .نصوصه

                                                
 .٢/١١٩: فتح الباري)    ١(



JK
  

  
  

J١٢٢K 

ا ما فإذا اجتمعت هذه األمور مع نوع فساد يف التصور أو القصد أوَمهَ 
شئت مـن خـبط وغلـط وإشـكاالت واحـتامالت ورضب كالمـه بعضـه 

 .)١()ببعض، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته
 :ومن األمثلة عىل ذلك يف مصطلحات أصول الفقه

 
رفـع : النسخ يف اصطالح املتأخرين، وذلك هو اصطالح األصوليني

رفـع احلكـم : ، أو يقـالاحلكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مـرتاٍخ عنـه
 . )٢(الرشعي بخطاب مرتاخٍ 

 .)٣(البيان: فمعناه –عند السلف  –أما النسخ يف اصطالح املتقدمني 
فيشمل ختصيص العام، وتقييد املطلق، وتبيني املجمل، ورفع احلكـم 

 .بالنسخ –عند املتأخرين  –بجملته وهو ما يعرف 
: ف بالناسخ واملنسـوخمراده ومراد عامة السل: قلت: (قال ابن القيم

ورفـع داللـة العـام  -وهو اصـطالح املتـأخرين -رفع احلكم بجملته تارة 
واملطلق والظاهر وغريها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو محـل مطلـق عـىل 
مقيد وتفسريه وتبيينه، حتى إهنم يسمون االستثناء والرشط والصفة نسـًخا 

 .لتضمن ذلك رفع داللة الظاهر وبيان املراد
                                                

 .٣٦ -٣٥: مفتاح دار السعادة)    ١(
، )٧١( "قواعد األصـول"، و)١/١٩٠( "روضة الناظر"، و)١/٨٠( "الفقيه واملتفقه": انظر   ) ٢(

 "مـذكرة الشـنقيطي"، و)٣/٥٢٦( "رشح الكوكب املنـري"، و)١٣٦( "خمترص ابن اللحام"و
)٦٦.( 

إعـالم "، و)١٤/١٠١، ٢٧٢، ١٣/٢٩( "جممـوع الفتـاوى"، و)١/٢٣( "االستقامة": انظر  ) ٣(
 ).٢/٣١٦، ١/٣٥( "املوقعني
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بيان املراد بغري ذلك اللفظ بـل بـأمر : فالنسخ عندهم ويف لساهنم هو
ى، وزال عنه بـه ـخارج عنه ومن تأمل كالمهم رأى من ذلك فيه ما ال حيص

 .)١()إشكاالت أوجبها محل كالمهم عىل االصطالح احلادث املتأخر
 

 .يذم فاعلهما يمدح تاركه وال : املكروه يف اصطالح األصوليني هو
 .)٢(وقد يطلق خاصة يف كالم السلف عىل املحرم

وقد غلط كثري من املتأخرين مـن أتبـاع األئمـة عـىل : (قال ابن القيم
أئمتهم بسبب ذلك؛ حيث تورع األئمة عن إطالق لفظ التحريم وأطلقـوا 

 .لفظ الكراهة
فنفى املتأخرون التحريم عام أطلق عليه األئمة، ثم سهل عليهم لفـظ 

فحصـل .....الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحملـه بعضـهم عـىل التنزيـه
 .)٣()بسببه غلط عظيم عىل الرشيعة وعىل األئمة

 
معنيان عند السلف، ومعنى ثالث : للتأويل يف االصطالح ثالثة معانٍ 

 .عند املتأخرين
 :)٤(الن عند السلف فعىل النحو اآليتأما املعنيان األوَّ 

                                                
 ).١/٣٥( "إعالم املوقعني"   ) ١(
ونزهـة  ٤/٦:وبـدائع الفوائـد ٣٢/٢٤١: وجممـوع الفتـاوى ١/١٢٣: انظر روضـة النـاظر   ) ٢(

 .١/١٢٣: اخلاطر العاطر
 ).١/٣٩( "إعالم املوقعني"   ) ٣(
 .٣٨١ – ٣٦٧، ١٧، ٢٩٣ – ١٣/٢٨٨، ١٧٨، ١/١٧٧: جمموع الفتاوى انظر    )٤(
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احلقيقة التي يؤول إليها األمر، كقول كثري من السـلف  :املعنى األول
 .»هذه ذهب تأويلها، وهذه مل يأت تأويلها«: تيف بعض اآليا

القـول يف «: رينـالتفسري والبيان، كقول بعـض املفسـ :واملعنى الثاين
 .»تأويل قول اهللا تعاىل

وهـو  –املعنـى الثالـث وهـو  –وأما معنى التأويـل عنـد املتـأخرين 
رصف اللفـظ عـن االحـتامل الـراجح إىل : املشهور عند األصـوليني، فهـو

 .)١(االحتامل املرجوح بدليل يدل عىل ذلك
 

، كقولـه »ما ال يكفـي وحـده يف العمـل«: معنى املجمل عند السلف
Mp  o  n  m    :تعاىل   l  k  jL)فإن املأمور به صدقة  )٢ ،

 .)٣(م، وهذا إنام يعرف ببيان الرسولمطهرة مزكية هلتكون 
 :يف اصطالح األصوليني فإنه يطلق عىل معنيني وأما املجمل

 .)٤()معنى اإلطالق عند منه يفهم ال ما( :أوهلام
 .وهذا اإلطالق يوافق معنى املجمل عند السلف حسبام تقدم

M  l  k : يف قوله تعـاىل) الزكاة(و ) الصالة(لفظ : ومثاله
  n   mL. 

                                                
 ١٣١: ر ابـن اللحـامـوخمتصـ ١٧/٤٠١: وجمموع الفتـاوى ٣١، ٢/٣٠: انظر روضة الناظر   ) ١(

 .١٧٦: ومذكرة الشنقيطي
 .١٠٣: التوبةسورة    )٢(
 ).١/٩٣( "أضواء البيان"، و)١/٧٥( "الفقيه واملتفقه": انظر  ) ٣(
 .٢/٤٣: روضة الناظر انظر  ) ٤(
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ما احتمل معنيني أو أكثر من غري تـرجح لواحـد مـنهام أو « :وثانيهام
 .وهذا اإلطالق واقع يف مقابلة النص والظاهر )١(»منها عىل غريه
 .)٢(إذ هو مرتدد بني احليض والطهر) القرء(لفظ : ومثاله

 
كـالم ذو صـيغ : معنى االستثناء يف اصـطالح األصـوليني والنحـاة
هـو اإلخـراج : حمصورة يدل عىل أن املذكور فيه مل يرد بالقول األول، وقيل

 .)٣(أو منزلة الداخل الً بإال أو إحدى أخواهتا ملا كان داخ
والصحابة ويف عرف الفقهاء فإنه أعـم  أما االستثناء يف كالم النبي 

 .)٤(من ذلك؛ إذ يشمل االشرتاط باملشيئة وغريه
 

  

  


                                                
 "رشح الكوكـب املنـري"، و)١٢٦( "ر ابـن اللحـامـخمتصـ"، و)٥٢( "قواعد األصول": انظر  ) ١(

 ).١/٩٣( "أضواء البيان"، و)٣/٤١٤(
، ١٢٦: ر ابـن اللحـامـ، وخمتصـ)٥٢( "قواعد األصـول"، و)٢/٤٣( "روضة الناظر": انظر  ) ٢(

 ).١٧٩( "مذكرة الشنقيطي"و
 . ٢/١٤١: ورشح األشموين ١٥٤: واملسودة ٢/١٧٤: الناظر انظر روضة  ) ٣(
 . ١٥٤: انظر املسودة)   ٤(
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)١( 

ى مـع مـرور الـزمن إىل تغـري ـأن تغري األسامء يفضـ :املفسدة األوىل
ركون يسـمون ـرائع، فاملشــاألحكام فتفسد بذلك الـديانات وتبـدل الشـ

أصنامهم آهلة، وليس فيها يشء من صـفات اإلهليـة وحقيقتهـا، ويسـمون 
 .إىل اهللا ااإلرشاك باهللا تقربً 

وقوع املفسدة التي أراد الشارع وقصد إىل درئهـا عـن  :املفسدة الثانية
 .اخللق

أن لعن رسول اهللا عىل ذلك إنام هو ملا فيه من الفسـاد  اومعلوم قطعً "
وهذا الفساد مل يـزل بتغيـري االسـم  .العظيم، الذي اللعنة من بعض عقوبته

قة، وال بتقديم الرشط من صلب العقد إىل ما قبلـه؛ والصورة مع بقاء احلقي
 .فإن املفسدة تابعة للحقيقة، ال لالسم، وال ملجرد الصورة

وكذلك املفسدة العظيمة التي اشـتمل عليهـا الربـا ال تـزول بتغيـري 
 .)٢("اسمه من الربا إىل املعاملة، وال بتغيري صورته

أن يف ذلك خمادعة هللا ورسوله فهو مـن بـاب احليـل،  :املفسدة الثالثة
  .وهو من الكذب

                                                
 ١٥٣: ومـا بعـدها، واملواضـعة يف االصـطالح ٣/١١٥: إعالم املوقعني: انظر يف هذا املطلب)   ١(

 .وما بعدها
 . ١/٣٥٠: إغاثة اللهفان)   ٢(
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يء بغري اسـمه، ـأن باب احليل املحرمة مداره عىل تسمية الش" وذلك
وعىل تغيري صورته مع بقاء حقيقته، فمـداره عـىل تغيـري االسـم مـع بقـاء 

 .املسمى، وتغيري الصورة مع بقاء احلقيقة
ـل إىل فإن املحلِّل مثال غريَّ اسم ال تحليل إىل اسم النكاح، واسم املحلِّ

الزوج، وغريَّ مسمى التحليل بأن جعل صورته صـورة النكـاح، واحلقيقـة 
 .)١("حقيقة التحليل

فتغيري صور املحرمات وأسامئها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيـادة "
يف املفسدة التي حرمت ألجله، مـع تضـمنه ملخادعـة اهللا تعـاىل ورسـوله، 

يء ـاملكر واخلداع والغش والنفاق إىل رشعه ودينه، وأنـه حيـرم الشـونسبة 
 .ملفسدة ويبيحه ألعظم منها

خيادعون اهللا كأنام خيادعون الصبيان، لـو : وهلذا قال أيوب السختياين
 .)٢("أتوا األمر عىل وجهه كان أهون

ا هبم، وفيه أيًض  اعىل الناس وتغريرً  اأن يف ذلك تلبيًس  :املفسدة الرابعة
تزيني للباطل وتسهيل الرتكابه، كام هو حاصل يف تسـمية البنـوك الربويـة 

 .ا تقليدية، وتسمية بعض املعازف مؤثرات صوتيةبنوكً 
أن هـذا مـن عالمـات السـاعة املؤذنـة بانـدراس  :املفسدة اخلامسـة

يسـتحلون (الرشيعة واهندام الدين، وهو من دالئل نبوتـه، كـام يف حـديث 
 .املطلب الرابعاآليت يف  )اخلمر

                                                
 .٣٥٠-١/٣٤٩: املصدر السابق)   ١(
 . ١/٣٥٤: إغاثة اللهفان)   ٢(
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ــدهم أن هــذا مــن صــنيع األعــداء،  :املفســدة السادســة ومــن مكائ
 .ومكرهم باإلسالم وأهله

حماكاة الغرب يف اختيار األسامء واأللفاظ، حيـث تسـلل  :فمن ذلك
إىل ديـار اإلســالم ألفــاظ أجنبيـة غربيــة ُوضــعت عـىل أبــواب الــدكاكني 

يَّل للسـائر يف واملتاجر، وجعلت يف أعىل البنايات الشاهقة والع امئر، حتى ُخيَ
 .تلك األرض أنه يف بالد الغرب

بل إن هذا الوباء قد رسى عند فئام من املسلمني إىل تسمية أوالدهـم 
من الذكور واإلناث بأسامء دخيلة عىل اإلسالم وأهله، فجرى تقليد الكفرة 

 .من ظهور البيوت إىل بطوهنا
واملصطلحات األجنبية إىل إدراج نخبة من األلفاظ  وقد وصل احلال

واالستغناء هبا عن لغة القرآن الكـريم؛ كـام هـو حاصـل يف لغـة اإلعـالم 
 .والصحافة وقاموس االقتصاديني والساسة

) إعـدام املجـرم: (املصطلحات التي ُأخذت مـن بـالد الغـرب ومن
املجلـس (، واسـتعامل مصـطلح )االقتـل قصاًصـ(حيث ُجعلت بدال مـن 

 .)١()احلل والعقد أهل(من  الً بد) الترشيعي
 



                                                
 . ١٩١-١٨٢: انظر املواضعة يف االصطالح)   ١(



JK                                                ي 
 
 

 J١٢٩K 

 
 

 :ويمكن تلخيص ذلك يف قاعدتني
 

)١( 
وذلك أن بيان الشارع أللفاظه وتفسريه هلا مقدم عىل أي بيـان، دون 

بني األلفاظ الدينية كاإليامن والكفر، وغري الدينية كالصالة واحلـج، تفريق 
 .وعىل ذلك اتفق السلف

حد مسامه مل يلـزم أن يكـون   النبي واالسم إذا بنيَّ : (قال ابن تيمية
 قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل املقصود أنه ُعـرف مـراده بتعريفـه هـو 

 .كيف ما كان األمر، فإن هذا هو املقصود
، فعـرف املـراد )٢( أن كـل مسـكر مخـروهذا كاسم اخلمر فإنه قد بـنيَّ 

 .بالقرآن
وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ اخلمر عـىل كـل مسـكر أو 

ال حيتاج إىل ذلـك؛ إذ املطلـوب معرفـة مـا أراد اهللا : ختص به عصري العنب
 .)٣()  وهذا قد عرف ببيان الرسول .ورسوله هبذا االسم

                                                
 .٢٩٨، ٧/٢٨٩: وجمموع الفتاوى ٢٦٤:انظر املستصفى  ) ١(
 .١٣/١٧٢: رواه مسلم »كل مسكر مخر وكل مسكر حرام«: ورد ذلك يف قوله    )٢(
 .١٩/٢٣٦: جمموع الفتاوى)  ٣(
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ال حيتـاج معـه  ا املراد هبذه األلفاظ بيانً قد بنيَّ  فالنبي : (وقال أيًضا
 .إىل االستدالل عىل ذلك باالشتقاق وشواهد استعامل العرب ونحو ذلك

فلهذا جيب الرجوع يف مسميات هذه األسـامء إىل بيـان اهللا ورسـوله 
 .)١()فإنه شاٍف كاٍف 
، وهي تفسري ألفاظ طريقة أهل البدعوجوب احلذر من  /وقد بنيَّ 

الكتاب والسنة برأهيم وبام فهموه وتأولوه من اللغة، واإلعراض عن بيـان 
 .، فهم يعتمدون عىل العقل واللغة وكتب األدباهللا ورسوله 

أن املرجئة جعلوا لفظ اإليامن حقيقة يف جمـرد : ومن األمثلة عىل ذلك
 .)٢(التصديق

 -صادر مـن الشـارع وعىل ذلك درج األصوليني، حيث إن اللفظ ال
د عن القرائن  رعي؛ ألنه عليـه الصـالة ـعىل املعنى الش الً حيمل أو -إذا جترَّ

 .السالم ُبعث لبيان الرشعياتو
ه عليـه الصـالة فإن تعذر ُمحل عىل احلقيقة العرفية املوجودة يف عهـد

 .أغلب من املراد عند أهل اللغة االسالم؛ ألن التكلم باملعتاد عرفً و
  .)٣( ُمحل عىل احلقيقة اللغوية؛ لتعينها بحسب الواقعفإن تعذر 

                                                
 .٧/٢٨٧: انظر جمموع الفتاوى)  ١(
 .٢٨٩، ٢٨٨، ١١٩ – ٧/١١٦: املصدر السابق)  ٢(
ورشح الكوكـب  ٢٢٨: والتمهيد يف ختريج الفـروع عـىل األصـول ٢/١٤: انظر روضة الناظر)  ٣(

 .١٧٥، ١٧٤: ومذكرة الشنقيطي ٤٣٦، ٣/٤٣٥: املنري
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ملا كانت أحكام هذه الرشيعة مبنية عىل حتقيـق مصـالح العبـاد ودرء 
مصلحته خالصة  املفاسد عنهم يف الدنيا واآلخرة؛ فإن الشارع ال يأمر إال بام
 .)١(أو راجحة، وال ينهى إال عام مفسدته خالصة أو راجحة

رعية بحقائقهـا ومعانيهـا ـومن هنا كانـت العـربة يف األحكـام الشـ
 .املشتملة عىل هذه املصالح أو تلك املفاسد

م هذه املحرمات وغريهـا ملـا فاهللا سبحانه إنام حرَّ : (... قال ابن القيم
املرضة بالدنيا والدين، ومل حيرمها ألجل أسـامئها  اشتملت عليه من املفاسد

وصورها، ومعلوم أن تلك املفاسد تابعة حلقائقها ال تـزول بتبـدل أسـامئها 
 .)٢()وتغري صورها

 :هلا الً هلذه القاعدة وممث الً مستد /وقال 
ولــو أوجــب تبــديل األســامء والصــور تبــدل األحكــام واحلقــائق (

 .واضمحل اإلسالملفسدت الديانات وبدلت الرشائع، 
وأي يشء نفع املرشكني تسميتهم أصنامهم آهلة، وليس فيها يشء من 

 صفات اإلهلية وحقيقتها؟
 وأي يشء نفعهم تسميُة اإلرشاك باهللا تقرًبا إىل اهللا؟

                                                
، ٢/١٤( "مفتــاح دار الســعادة"، و)١٣/٩٦، ٣٤٥، ١١/٣٤٤( "جممــوع الفتــاوى": انظــر  ) ١(

 ).٥( "القواعد واألصول اجلامعة"، و)٣/٣( "م املوقعنيإعال"، و)٢٢
 ).١/٣٥٣( "إغاثة اللهفان"   )٢(
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ــك  وأي يشء نفــع املعطلــني حلقــائق أســامء اهللا وصــفاته تســمية ذل
 .)١()تنزًهيا

امئها مـع بقـاء مقاصـدها فتغيري صور املحرمـات وأسـ«: وقال أيًضا
وحقائقها زيادة يف املفسدة التي حرمت ألجلهـا، مـع تضـمنه ملخادعـة اهللا 
تعاىل ورسوله، ونسبة املكر واخلداع والغش والنفاق إىل رشعه ودينه، وأنـه 

 .)٢(»حيرم اليشء ملفسدة ويبيحه ألعظم منها
يـأيت عـىل النـاس «: ب حديث ابن عباس :ومن األمثلة عىل ذلك

يسـتحلون اخلمـر باسـم  :يستحل فيه مخسـة أشـياء بخمسـة أشـياء زمان
والربـا  ،والزنـا بالنكـاح ،والقتل بالرهبـة ،والسحت باهلدية ،يسموهنا إياه

 .)٣(»بالبيع
 : -وأصل الكالم لشيخه ابن تيمية  -قال ابن القيم 

 :وهذا حق(
كاحليل الربويـة التـي صـورهتا  ؛ن استحالل الربا باسم البيع ظاهرإف •

م حلقيقته رِّ ن الربا إنام ُح أومعلوم  ،وحقيقتها حقيقة الربا ،صورة البيع
 اوسامه بيًعـ ان املرايب مل يسمه ربً أفهب  ،ال لصورته واسمه ،ومفسدته

 .رج حقيقته وماهيته عن نفسهافذلك ال ُخي 
فكام استحل املسكر من غري عصـري  ؛وأما استحالل اخلمر باسم آخر •

وكام يستحلها طائفة من  ،وإنام هو نبيذ ،اال أسميه مخرً  :وقال ،العنب
                                                

 ).٣/١١٨( "إعالم املوقعني"   )١(
 ).١/٣٥٤( "إغاثة اللهفان"  ) ٢(
 . ١/٢١٨: ا يف غريب احلديثأخرجه اخلطايب مرفوعً   ) ٣(
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كـام خيـرج  ؛خرجت عن اسم اخلمـر :ان إذا مزجت ويقولونجّ مُ ـال
وكـام يسـتحلها مـن  ،املاء بمخالطة غريه لـه عـن اسـم املـاء املطلـق

ن أومعلـوم  ، مخـرهذه عقيـد ال :ويقول ،اختذت عقيدً ذا اُ إيستحلها 
فـإن إيقـاع  ؛ال لالسـم والصـورة ،التحريم تابع للحقيقة واملفسـدة

العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة ال تزول بتبـديل 
وهل هذا إال من سوء الفهم وعدم الفقـه  ،سامء والصور عن ذلكاأل

 .عن اهللا ورسوله
ـ ذكر ن ُيـأ وهـو أظهـر مـن ـ وأما استحالل السحت باسـم اهلديـة •

ملـا  ؛فإن املرتيش ملعون هو والرايش ؛كرشوة احلاكم والوايل وغريمها
 ،هنـام ال خيرجـان عـن احلقيقـةأ اومعلوم قطًعـ ،يف ذلك من املفسدة

وحقيقة الرشوة بمجرد اسم اهلدية وقد علمنـا وعلـم اهللا ومالئكتـه 
 .هنا رشوةأومن له اطالع عىل احليل 

رهاب الذي تسميه والة اجلور سياسـة ما استحالل القتل باسم اإلأو •
 .ن يذكرأظهر من أوحرمة للملك فهو  اوهيبة وناموًس 

ن أما استحالل الزنا باسم النكاح فهو الزنا باملرأة التي ال غرض له أو •
و أي منها وطره ـن يقضأنام غرضه إن تكون زوجته وأم معها وال ييق

ظهـار إالنكـاح وىل ذلك باسم إعىل الفساد هبا ويتوصل  الً بأخذ جع
نـه حملـل ال أوقد علم اهللا ورسوله واملالئكة والزوج واملرأة  ،صورته
  .)١(..).نام هو تيس مستعار للرضابإنه ليس بزوج وأناكح و

                                                
 .٦/٤٣: وانظر الفتاوى الكربى. ٣/١١٥: إعالم املوقعني )  ١(
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يف هنايــة املطــاف يطيــب يل تــدوين خالصــة ألبــرز مــا ورد يف هــذا 

 :البحث، وذلك يف ست نقاط
أن اخلـالف إذا كـان  ):االصـطالحال مشاحة يف (معنى قاعدة : الً أو

 .ا يف األمور االصطالحية فإنه ال ينبني عليه حكم، وال اعتبار بهواقعً 
 :وربام ُيعربَّ عنها بقوهلم

 .ال مشاحة يف اللفظ •
 .ال مشاحة يف األسامي •
 .العباراتيف ال مشاحة  •
 .ال مشاحة يف األلقاب •

 عـىل املعنـىاالتفـاق وإنام يظهر إعامل هذه القاعدة فـيام لـو حصـل 
واختلفوا يف التسمية أو يف اللفظ، فالبد إذن من تقدير تتمة هلـذه القاعـدة، 

 .)بعد االتفاق عىل املعنى: (وهي
وردت هذه القاعدة عنـد األصـوليني يف مواضـع كثـرية، فمـن : اثانيً 

 :ذلك
 ا؟هل الواجب والفرض مرتادفان؟ ومفهوم املوافقة هل يسمى قياًس 

ليست عىل إطالقها؛ بل هنالـك رشوط البـد مـن هذه القاعدة : اثالثً 
 :اعتبارها وتقييد القاعدة هبا، وهي أربعة رشوط

 .وجود مناسبة معتربة جتمع بني االصطالح ومعناه .١
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 .أال يكون يف هذا االصطالح خمالفة للوضع اللغوي أو العرف العام .٢
 .أال يكون يف هذا االصطالح خمالفة ليشء من أحكام الرشيعة .٣
عــىل هــذا االصــطالح الوقــوع يف مفســدة اخللــط بــني أال يرتتــب  .٤

 .املصطلحات
أال يفيض هـذا االصـطالح : والقدر اجلامع هلذه الرشوط األربعة هو

إىل مفسدة، وهذه املفسدة قـد تكـون مفسـدة لغويـة أو مفسـدة عرفيـة أو 
 .مفسدة رشعية أو مفسدة اصطالحية

 :من صور اجلناية عىل األسامء الرشعية: ارابعً 
السم الرشعي عىل املعنى اللغوي؛ كام فعلت املرجئة يف تفسـري محل ا .١

 .اإليامن بالتصديق
تفسري األلفاظ الرشعية بمعاين جديدة منقطعة عن معانيها اللغويـة؛  .٢

  .كاملنزلة بني املنزلتني عند املعتزلة
الزيادة عىل معناها بأن يدخل فيهـا مـا لـيس منهـا؛ كإدخـال بعـض  .٣

  .م البيعاملعامالت الربوية حتت اس
النقص من معناها بـأن خيـرج منهـا مـا هـو منهـا؛ كـإخراج بعـض  .٤

  .املعامالت الربوية من مسمى الربا
رعية بألفـاظ ـإقصاء األسامء الرشعية، وذلك بتسمية املسميات الشـ .٥

 .اا روحيً أخرى غري رشعية؛ كتسمية اخلمر مرشوبً 
 .هدية ا، وتسمية الرشوةقلب األسامء الرشعية؛ كتسمية الربا بيعً  .٦
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 .محل األسامء الرشعية عىل اصطالحات املتأخرين .٧
ألفـاظ : ويندرج حتت هذه الصـورة نوعـان مـن األسـامء واأللفـاظ

الشارع الواردة يف نصوص الكتـاب والسـنة، واصـطالحات أهـل العلـم 
 .املتقدمني

الوارد يف ) الوجوب(أن لفظ  :فمن األمثلة عىل ذلك يف ألفاظ الشارع
ال يصـح محلـه عـىل املعنـى  )اجلمعة واجب عىل كل حمتلمغسل ( : قوله

 .األصويل، بل هو باق عىل معناه اللغوي، وهو اللزوم
أن املكـروه يف : ومن األمثلة عىل ذلك يف مصطلحات أصـول الفقـه

ما يمدح تاركه وال يذم فاعله، وقد يطلق خاصـة : اصطالح األصوليني هو
 .يف كالم السلف عىل املحرم

 :املفاسد احلاصلة باجلناية عىل األسامء الرشعيةمن : اخامًس 
أن تغري األسامء يفىض مع مرور الزمن إىل تغـري األحكـام فتفسـد   - أ

 .بذلك الديانات وتبدل الرشائع
أن يف ذلك خمادعة هللا ورسوله فهـو مـن بـاب احليـل، وهـو مـن   - ب

خيادعون اهللا كأنام خيـادعون : وهلذا قال أيوب السختياين .الكذب
 .الصبيان، لو أتوا األمر عىل وجهه كان أهون

تـزيني  اهبـم، وفيـه أيًضـ اعـىل النـاس وتغريـرً  اأن يف ذلك تلبيًس   - ت
 .للباطل وتسهيل الرتكابه

ميكن تلخيص املوقف الشرعي من اجلناية على األمساء الشرعية : اسادس
  :يف قاعدتني
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رعي يف تفسـري األسـامء ـوجوب اعـتامد البيـان الشـ :لقاعدة األوىلا
 .الرشعية

رعية باحلقـائق واملعـاين ال ـأن العربة يف األحكام الش :القاعدة الثانية
 .باألسامء واملباين

 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 ٧٧١هـ وولده تـاج الـدين ت  ٧٥٦عبد الكايف السبكي ت  بن لعيل ،اإلهباج يف رشح املنهاج .١
هــ دار  ١٤٢٤نـور الـدين صـغريي الطبعـة األوىل . أمحـد الزمزمـي ود. هـ دراسة وحتقيق د

 .البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ديب
ثانيـة، تعليق عبد الرزاق عفيفي، الطبعة ال) هـ٦٣١ت (لآلمدي  ،اإلحكام يف أصول األحكام .٢

 ).ه١٤٠٢(املكتب اإلسالمي، بريوت 
 .هـ ١٤٠٩توزيع مكتبة السنة القاهرة  ٢حممد رشاد سامل ط  .البن تيمية حتقيق د ،االستقامة .٣
 ١دار الباز مكة املكرمة ودار الكتب العلمية بـريوت ط) هـ٩١١(للسيوطي  ،األشباه والنظائر .٤

 .هـ ١٣٩٩
طبـع ) ه١٣٩٣ت(لشـيخ حممـد األمـني الشـنقيطي ل ،أضواء البيان يف تفسري القرآن بـالقرآن .٥

 ).ه١٤٠٣(وتوزيع اإلفتاء باململكة العربية السعودية 
تعليـق طـه عبـد الـرءوف سـعد، دار ) ه٧٥١ت(البن القيم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني .٦

 .م١٩٧٣اجليل بريوت، 
 .املعرفة بريوت البن القيم حتقيق حممد حامد الفقي دار ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .٧
، حترير ومراجعة عبد القادر العاين وعمـر )ه٧٩٤ت(للزركيش  ،البحر املحيط يف أصول الفقه .٨

 ).ه١٤١٣(األشقر، الطبعة الثانية، وزارة األوقاف بالكويت 
دار املعرفـة، الطبعـة السادسـة، ) ه٥٩٥ت(البن رشـد احلفيـد  ،بداية املجتهد وهناية املقتصد .٩

 .هـ ١٤٠٢بريوت، 
حممـد حسـن هيتـو . هــ حتقيـق د ٧٧٢لألسـنوي ت  ،التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول .١٠

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة بريوت 
الطبعـة األوىل، ) ه٧٥١ت(البن قيم اجلوزية  ،جالء األفهام يف الصالة والسالم عىل خري األنام .١١

 .بمكة املكرمةتوزيع دار الباز ) ه١٤٠٥(دار الكتب العلمية، بريوت 
هـ دار الكتب العلمية ١٢٥٠للعطار ت  ،حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل متن مجع اجلوامع .١٢

 .املطبوع مع مجع اجلوامع
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املطبـوع مـع نزهـة اخلـاطر العـاطر، دار ) ه٦٢٠ت(البن قدامـة  ،روضة الناظر وجنة املناظر .١٣
 .الكتب العلمية، بريوت توزيع دار الباز بمكة املكرمة

حممد مجيـل غـازي، . تقديم د) ه٧٥١ت(البن القيم  ،"الرسالة التبوكية"املهاجر إىل ربه زاد  .١٤
 ).ه١٤٠٦(دار املدين جدة، 

هـ الطبعة الثانيـة، ١٤٢٠لأللباين ت  ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها .١٥
 ).ه١٤٠٧(مكتبة املعارف الرياض 

ق ورشح أمحـد شـاكر ومـن معـه، دار إحيـاء حتقي) ه٢٩٧ت(لإلمام الرتمذي  ،سنن الرتمذي .١٦
 .الرتاث العريب

معـه رشح السـيوطي وحاشـية السـندي، املكتبـة ) ه٣٠٣ت(لإلمام النسـائي  ،سنن النسائي .١٧
 .العلمية، بريوت

املطبوع مع حاشية الصـبان، النـارش ) ه٩٠٠(لألشموين  ،رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك .١٨
 .دار إحياء الكتب العربية

 .هـ مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة١٣٩٣ ١للقرايف حققه طه سعد ط ،ح الفصولرشح تنقي .١٩
حممد الـزحييل ونزيـه محـاد، . حتقيق د) ه٩٧٢ت(البن النجار الفتوحي  ،رشح الكوكب املنري .٢٠

 .مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة املكرمة
هـــ حتقيــق عبــد املجيــد تركــي الطبعــة األوىل دار الغــرب  ٤٧٦للشــريازي ت  ،رشح اللمــع .٢١

 .هـ ١٤٠٨اإلسالمي بريوت 
املطبوع مع فتح الباري، ترقيم حممد فؤاد عبـد ) ه٢٥٦ت(لإلمام البخاري  ،صحيح البخاري .٢٢

 .الباقي وإرشاف حمب الدين اخلطيب وتعليق ابن باز، دار املعرفة، بريوت
هـ أرشف عىل طبعه زهري  ١٤٢٠لأللباين ت  ،"الفتح الكبري"زيادته صحيح اجلامع الصغري و .٢٣

 ).ه١٤٠٦(الشاويش، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي 
املطبوع مع رشح النووي، الطبعة الثانيـة، دار إحيـاء ) ه٢٦١ت(لإلمام مسلم  ،صحيح مسلم .٢٤

 ).ه١٣٩٢(الرتاث العريب، بريوت 
 املكرمـة، مكـة القرى أم جامعة ،إبراهيم الكريم عبد حتقيق ،البستي خطايب، للاحلديث غريب .٢٥

 .هـ ١٤٠٢
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حتقيق حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبـد القـادر ) ه٧٢٨ت(البن تيمية  ،الفتاوى الكربى .٢٦
 ).ه١٤٠٨(عطا، الطبعة األوىل، دار الريان القاهرة 

 .البن حجر دار املعرفة بريوت ،فتح الباري رشح صحيح البخاري .٢٧
  .هـ ١٤٠٠دار الكتب العلمية بريوت  ٢للخطيب البغدادي ط ،هالفقيه واملتفق .٢٨
 .للفريوز أبادي املؤسسة العربية بريوت ،القاموس املحيط .٢٩
عـيل احلكمـي، . حتقيـق د) ه٧٣٩ت(لصفي الدين احلنـبيل  ،قواعد األصول ومعاقد الفصول .٣٠

 .من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة املكرمة) ه١٤٠٩(الطبعة األوىل 
للشيخ عبـد الـرمحن السـعدي  ،واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةالقواعد  .٣١

 .هـ ١٤٢١ ١خالد املشيقح دار ابن اجلوزي بالدمام ط. حققه د
دار ) هــ ٧٣٠(البـزدوي لعبـد العزيـز البخـاري  ،كشف األرسار عن أصول فخـر اإلسـالم .٣٢

 .هـ ١٣٩٤الكتاب العريب بريوت 
هــ  ١٤١٢ ١ري طـعـدنان درويـش وحممـد املصـ/ قابلـه د) ـه١٠٩٤(للكفوي  ،الكليات .٣٣

 .مؤسسة الرسالة بريوت
قاسـم وابنـه، مكتبـة  بـن مجع وترتيب عبـد الـرمحن) ه٧٢٨ت(البن تيمية  ،جمموع الفتاوى .٣٤

 ).ه١٤٠٤(النهضة احلديثة بمكة املكرمة 
حممد مظهـر . حتقيق د) ه٨٠٣ت(البن اللحام : ر يف أصول الفقهـاملختص ،ر ابن اللحامـخمتص .٣٥

 ).ه١٤٠٠(بقا، مركز البحث العلمي بجامعة امللك عبد العزيز، كلية الرشيعة 
 .هـ ١٤٠٣دار احلديث القاهرة  ،١البن القيم ط  ،مدارج السالكني .٣٦
 .املكتبة السلفية باملدينة املنورة) ه١٣٩٣(للشيخ حممد األمني الشنقيطي  ،مذكرة أصول الفقه .٣٧
 .يق حممد مصطفى أيب العال، مكتبة اجلندي، مرصحتق) ه٥٠٥ت(للغزايل  ،املستصفى .٣٨
حتقيـق حممـد حمـي ) ه٧٤٥ت(حممد احلراين  بن آلل تيمية، مجع أمحد ،املسودة يف أصول الفقه .٣٩

 .الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة
عبد الفتاح احللو، الطبعـة األوىل، . عبد اهللا الرتكي ود. حتقيق د) ه٦٢٠ت(البن قدامة  ،املغني .٤٠

 ).ه١٤٠٨(هجر بمرص 
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مكتبـة حممـد عـيل ) ه٧٥١ت(البـن القـيم  ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .٤١
 . صبيح، مرص، دار العهد اجلديد

ائق مصـورة عـن الطبعـة األوىل تيسـري فـ/ ت د) هــ ٧٩٤(ي ـللزركشـ ،املنثـور يف القواعـد .٤٢
 .هـ١٤٠٢

بكـر أبـو زيـد، . د اللغى، دراسـة ونقـد،املواضعة يف االصطالح عىل خالف الرشيعة وأفصح  .٤٣
 .هـ ١٤٠٧ ١مطبوع ضمن كتاب فقه النوازل، مكتبة الرشد بالرياض، ط

رشح وتعليق الشـيخ عبـد اهللا دراز املكتبـة التجاريـة الكـربى ) هـ٧٩٠(للشاطبي  ،املوافقات .٤٤
 .هـ١٣٩٥ ٢بمرص ط

 "روضـة النـاظر": مطبوع مـع الروضـة انظـر) ه١٣٤٦ت(البن بدران  ،نزهة اخلاطر العاطر .٤٥
 .البن قدامة من هذا الثبت

هــ املطبـوع مـع سـلم الوصـول  ٧٧٢لألسـنوي ت  ،هناية السول يف رشح منهـاج األصـول .٤٦
 .للمطيعي

 .مكتبة دار الرتاث، القاهرة) ه١٢٥٥ت(للشوكاين  ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار .٤٧
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