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  ةاألصولي اتالمصطلح في اللفظي المشترك

 سليمان بن محمد النجراند. 

  جامعة القصيم -  والدراسات اإلسالمية كلية الشريعة - بقسم أصول الفقه  شاركاملستاذ األ

��s.alnajran@qu.edu.saالربيد اإللكتروين: �

مع أن األصوليين تكلموا عن مشكلة المشرتك اللفظي كمشـكلة عائـدة إلـى داللـة  المستخلص:

 ،وقعدوا جملة من القواعد تحد من االشـرتاك ،على داللة المعاين وما تجلبه من لبس وخلط ،النص

وقـع  ،وتحرر معاين األلفاظ، إال أننا نجد جملة من المشـرتكات اللفظيـة يف المصـطلحات األصـولية

 ،تــارة بــين اصــطالح أهــل األصــول ،المصــطلِحون األصــوليون فيمــا وقــع فيــه غيــرهم مــن المشــكلة

فالمصطلح الواحد يدل  ؛بين المذاهب المختلفة أو األماكن المتعددةوتارة  ،المتقدم منهم والمتأخر

ومع التـداخل  ،وربما تعذر أحيانا تحديد المقصود منه ،على معاٍن متعددة عند أهل األصول أنفسهم

بين المشرتكات االصطالحية األصولية حصل الخلط يف معانيهـا، فربمـا ركبـت المصـطلحات علـى 

حتى توقف بعض كبار األصوليين يف حكم المسائل  ،أخطاء متكررة مركبةفوقعت يف  ؛غير مدلوالهتا

ـــولي ـــطلح األص ـــرتاك يف المص ـــى االش ـــاء عل ـــولية بن ـــ ؛األص ـــي«ـف ـــاس الجل  ،»األصـــل«و ،»القي

ــالح«و ــاء«و ،»االستص ــة«و ،»القض ــاكم«و ،»الرخص ــنة«و ،»الح ــائز«و ،»الس ــتدالل«و ،»الج  ،»االس

أو  ،أو سـتة ،حتى جاء بعضها لتسـعة معـان ،ها االشرتاكمصطلحات أصولية دخل :وغيرها »البيان«و

فجـاءت هـذه  ؛وهذا أحدث خلالً دالليـ� بالمصـطلح األصـولي ،أو اثنين ،أو ثالثة ،أو أربعة ،خمسة

 رافعة لإلشكال. ،الدراسة مبينة لإلهبام

  .الداللة ،المشرتك ،المجتهد ،المعاين ،األصل :الكلمات المفتاحية 
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Abstract: Although the fundamentalists spoke about the problem of verbal co-
existence as a problem of the significance of the text, and the confusion it brings to 
the significance of the meanings, and they included a number of rules that limit the 
participation and the free expression of the words, we find a number of verbal 
participants in fundamentalist terms, The term is indicative of multiple meanings 
among the people themselves, sometimes it is sometimes impossible to determine 
what is meant by it, and with the overlap between the reformist fundamentalist 
factions, In some complex errors, even some fundamentalist fundamentalists have 
ceased to rule on fundamentalist issues based on participation in the fundamentalist 
term; "clear measurement", "origin", "reclamation" and "elimination" The "license", 
"the ruler", "the year", "the law", "inference", "the statement" and others: fundamental 
terms of income, so that some came to nine meanings, six, five, four, This is a sign of 
the thumb, a lever for forms. 

Keywords: origin, meanings, effort, common, significance. 
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 المقدمة

 

والصالة والسالم على نبينا محمـد الـذي  ،الحمد هللا الذي علم آدم األسماء كلها

 :وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،وأوضح بأجلى خطاب ،بلغ بأبلغ بيان

مع أن األصوليين تكلموا عن مشكلة المشرتك اللفظي كمشكلة عائدة إلى داللـة 

ووضــعوا جملــة مــن  رة علــى المعنــى،ومــا تجلبــه هــذه المشــكلة مــن آثــار كثيــ ،الــنص

إذ يرتتب على االشـرتاك اإلجمـال  ؛وتحرر معاين األلفاظ ،القواعد تحد من االشرتاك

 ،وانقطاع التفاهم بين المتخاطبين بالمصطلح ،ومن ثم التوقف يف داللته ،يف الخطاب

اه حتى الذي هو وسيلة نقل المعاين بين العلماء يف كل الفنون والعلوم، فيتوقف يف معن

ــدالئل الموضــحة ألي المعــاين ينصــرف الخطــاب ــيم القــرائن وال ــن حــزم ،نق ــال اب  ق

 ووقـوع ،أسـماء اخـتالط ،وفسـاد وتخلـيط وعماء بالء كل يف واألصل« :هـ)٤٥٦(ت

 التـي المعـاين أحـد يريد وهو ،االسم بذلك المخرب فيخرب ؛كثيرة معان على واحد اسم

 الــبالء فيقــع ؛المخــرب أراد نــى الــذيالمع ذلــك غيــر علــى الســامع فيحملــه ؛تحتــه

 .)١(»واإلشكال

وقــع  ،إال أننــا نجــد جملــة مــن المشــرتكات اللفظيــة يف المصــطلحات األصــولية

تـارة بـين اصـطالح أهـل  ،المصطلِحون األصوليون فيما وقع فيه غيرهم من المشـكلة

ع الفنون وتارة م ،وتارة بين المذاهب المختلفة ،والمتأخر ،تارة بين المتقدم ،األصول

وتارة بين األزمنـة أو األمكنـة  ،األخرى القريبة من أصول الفقه كالمنطق وعلم الكالم

                                           
 ).٨/١٠١(يف أصول األحكام البن حزم  كاماإلح   )١(
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 ،فاللفظ الواحد يدل على معاٍن متعددة يتعذر أحيانا تحديـد المقصـود منهـا ؛المختلفة

فربمـا  ،ومع التداخل بين هذه المشرتكات االصطالحية األصولية حصل الخلط بينهـا

 ؛فوقعــت يف أخطــاء متكــررة مركبــة ؛ت علــى غيــر مــدلوالهتاركبــت هــذه المصــطلحا

 ،تعدد معناه عند علماء األصول بعضهم جعلـه القيـاس القطعـي :فالقياس الجلي مثالً 

ومـن هنـا لمـا يـرد حكـم أصـولي  ،وبعضهم جعله قياس العلة سواء كان ظنيا أو قطعيا

 :هــ)٥٠٥(ت لغزالـيلـذا قـال ا ؛يـرتدد النظـر يف معنـاه ،مناط بالقياس الجلي كالنسـخ

فإن أرادوا المقطوع به  ؛لفظ الجلي مبهم :ونحن نقول ،يجوز النسخ بالقياس الجلي«

ولنــا أن ننظــر ألحـد كبــار األصـوليين وهــو إمــام  ،)١(»وأمـا المظنــون فـال ،فهـو صــحيح

يف تعابير كالمه لثالثة معاٍن  »االستصالح« إذ استعمل مصطلح ؛هـ)٤٧٨(ت الحرمين

المصــالح « وبمعنــى ،كمــا هــو مــذهب المعتزلــة ،األصــلح علــى اهللامختلفــة: إيجــاب 

 .)٢(عموما »المصلحة« وبمعنى ،»المرسلة

فكانت هذه الدراسة رفعا وتنبيها للبس االشرتاك يف المصطلح األصولي التي لم 

لهـذا نجـد كبـار علمـاء  ،دراسـة عنيـت هبـا، مـع بـالغ أهميتهـا -حسـب علمـي  -أجـد 

 ،والبــاجي ،كإمــام الحــرمين ؛اك يف المصــطلح األصــولياألصــول نبهــوا علــى االشــرت

ــيرازي ــي ،والش ــدي ،والغزال ــويف ،واآلم ــرهم ،والط ــي وغي ــي ،)٣(والزركش ــال الغزال  ق

 األمور، هذه يف التخاوض اإلشكال منشأ وإنما« هـ) مظهرا أثر هذه المشكلة:٥٠٥(ت

                                           
 ).١٠١المستصفى (ص  )١(

 ). ٢/٢١٧)، (٢/١٦١)، (١/٤٢يف أصول الفقه ( الربهان انظر:   )٢(

عنايـة علمـاء األصـول ببيـان المشـرتك يف المصـطلح  الثـاين:انظر: المبحث األول من الفصـل   )٣(

 األصولي.
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 لمعنــى ةعبــار المطلــق فيطلــق ؛العبــارات لمقاصــد معلومــة حــدود علــى التوافــق دون

 ناشًبا النزاع به فيصير عنه، به بالتعبير هو يستبد ،معنى آخر منه يفهم والخصم يقصده،

 .)١(»الدهر أبد ينفصل ال: قائًما

أتـى لتسـعة  »األصـل« :وأكثر ما وقفـت عليـه لالشـرتاك يف المصـطلح األصـولي

 ،»الحاكم«و ،»الرخصة« ثم ،لستة معانٍ  »القضاء« ثم ،لسبعة معان »المعنى« ثم ،معان

 ؛وهـــي كثيـــرة ،ثـــم مـــا جـــاء ألربعـــة معـــانٍ  ،لخمســـة معـــانٍ  »الجـــائز«و ،»الســـنة«و

ص«كـ ثـم  ،ثـم لثالثـة معـان ،وغيرهـا »البيان«و ،»االستدالل«و ،»الناسخ«و ،»المَخصِّ

 .وهي كثيرة ،لمعنيين

  :منهج الدراسة *

ارد تقــوم هــذه الدراســة علــى المــنهج االســتقرائي التحليلــي باســتقراء كافــة مــو

ثـم تحليلهـا وبيـان  ،المشرتك اللفظـي يف المصـطلحات األصـولية مـن كتـب األصـول

 االشرتاك فيها.

  :اإلجراء الخاص* 

فكل مصـطلح وجـد  ،المعترب يف هذه الدراسة وجود المصطلح يف كتب األصول

أدخلتـه يف هـذه ، واختلف معه يف المعنى ،يف كتب األصول اشرتك مع غيره يف التسمية

 ،ألن المقصود من هذه الدراسة إيضاح المصطلحات التي تشاهبت أسماؤها ؛الدراسة

 وتم تداولها يف علم األصول لرفع اللبس الواقع هبا. ،واختلفت معانيها

 :مشكلة البحث* 

تتمثــل مشــكلة البحــث يف وجــود مصــطلحات أصــولية لهــا أكثــر مــن معنــى عنــد 

                                           
 ).٥٨٨شفاء الغليل (ص   )١(
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لكـي ال  ،ه دالالهتا على معانيهـاثم بيان أوج ،األصوليين بحاجة الستقرائها من مظاهنا

  .يقع الناظر يف علم األصول يف الخلط بين هذه المصطلحات

 :البحث أسئلة* 

 .؟»األصولي المصطلح يف االشرتاك« معنى ما -١

 .؟األصولية بين المصطلحات اشرتاك حصل هل - ٢

  .؟كيف نرفع اإلشكال عن االشرتاك يف المصطلح األصولي - ٣

 :أهداف البحث* 

 .بيان معنى االشرتاك يف المصطلح األصولي -١

 .محاولة حصر المصطلحات األصولية التي وقع االشرتاك فيها - ٢

 .وقع االشرتاك فيه ،إظهار المعاين التي يتضمنها كل مصطلح أصولي - ٣

 :أهمية البحث* 

 ،بإيضــاح المعــاين المــرادة مــن كــل مصــطلح ،العنايــة بالمصــطلح األصــولي -١

 .ومع غيرهم ،تفاهم بين علماء األصول مع بعضهمتسهل لغة ال

وكلمـا اعتنينـا بضـبط  ،من أقوى ملبسات الفهـم االشـرتاك يف المصـطلحات -٢

 .وقام التفاهم بين أهل االختصاص ،ومعرفة مشرتكاته سهل ضبطه ،كل مصطلح

يقــدم خدمــة ضــمن الدراســات  ،حصــر المصــطلحات األصــولية المشــرتكة -٣

الـــذي يحســـن ربطـــه بالدراســـات الخاصـــة بعلـــم  ،وليالخاصـــة بالمصـــطلح األصـــ

الذي أصـبح اآلن فيـه مراكـز عالميـة تعنـى بالمصـطلحات يف كـل  ،المصطلح العالمية

الشـبكة « (اإلنفـو تيـرم) وتسـمى »المعلومـات الـدولي للمصـطلحية« كمركـز ؛العلوم

ن والتنسـيق بـي نتكـوين إطـار تنظيمـي للتعـاو إلى هتدف التي »العالمية للمصطلحات
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إلى إرساء أسس النظرية العامة لعلـم و ،المنظمات والمؤسسات يف حقل المصطلحية

يجسر ويسهل العالقة بين مصطلحات علم األصول وغيره من  وهذا ،)١(المصطلحات

 .العلوم األخرى

 :الدراسات السابقة* 

ــي« -١ ــولي الفقه ــطلح األص ــداللي للمص ــور ال ــير ،»التط ــل تيس ــراهيم كام  ،إب

 الشـريعة قسـم رئـيس ،بماليزيـا العالميـة اإلسالمية الجامعة من وأصوله الفقه دكتوراه

ل :غزة - فلسطين ،والقانون الشريعة كلية - السابق اإلسالمية  الناحية الباحث من أصَّ

 المصطلح يكتسبها التي واألبعاد وأسبابه، ومجاالته، الداللي، التطور لمفهوم النظرية

 المصــطلحات مــن مجموعــةً  البحــث رصــد بيقيــةالتط الناحيــة ومــن تطــوره، رحلــة يف

ومـن ذلـك االشـرتاك يف المصـطلح األصـولي  ،تطـور لحقها التي والفقهية األصولية،

 ،تكلم عنه بشكل مختصر، بصفته أحد مظاهر التطور الداللي يف المصطلح األصـولي

فقد تكلم عن االشرتاك يف  ،ولكن لم يتطرق للمشرتك يف المصطلح األصولي تفصيال

لإلشـارة  ؛المكروه والنص ونقـل نقلـين عـن الغزالـي واآلمـدي :طلحين فقط همامص

 .إلى هجر بعض األصوليين بعض األلفاظ المشرتكة يف المصطلح الواحد

بحـث يف أصـول  ،»والفرق بينه وبين االشرتاك اللفظـي ،االشرتاك المعنوي« -٢

 ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الشــريعة ،قســم القضــاء ،أحمــد بــن محمــد اليمــاين د. ،الفقــه

 بخــالف ،»المشــرتك اللفظــي« ، ذكــر بــأن علمــاء األصــول توســعوا بدراســةهـــ١٤٢٤

                                           
)، مريم صادقي، رسالة ماجسـتير يف اآلداب ٢٤النحوي عند األصوليين (صانظر: المصطلح    )١(

 .هـ١٤٣٧ -هـ ١٤٣٦واللغة العربية، جامعة محمد خيضر بسكره، الجزائر 
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 ،الذي لم يحض بتلك العناية مع أهميته يف المصـطلح األصـولي »المشرتك المعنوي«

إال أنـه لـم يتطـرق للمشـرتك يف المصـطلح  ،وأقام الفروق المعتـربة بـين المصـطلحين

 األصولي.

أ.د.علــي جمعــة أســتاذ أصــول ، »لي ومشــكلة المفــاهيمالمصــطلح األصــو« -٣

ممـا  ،بيَّن خطـورة التالعـب بالمصـطلحات وعـدم فهـم معانيهـا ،جامعة األزهر ،الفقه

وتطــرق .ألركــان العلــم وضــياع لمفاهيمــه واهنيــار تــام ،يــؤدي لكــوارث علميــة كبيــرة

وسـمى  ،لالشرتاك يف المصطلح بكونـه أحـد أسـباب مشـكالت المصـطلح األصـولي

 لـبعض ويكـون معان، عدة الواحد للمصطلح« لك بـتشابك المصطلحات بأن يكونذ

فهـذا  »أيضـ� أخـرى معـان لهـا المصـطلحات وتلـك أخرى، مصطلحات المعاين هذه

إذ  ؛لكنـه لـم يعـرض للمشـرتك يف المصـطلح األصـولي مفصـال ،يسبب مشاكل كبيـرة

 اقتصر على عرض المشكلة دون ذكر أمثلة لها.

رسالة مقدمة لنيـل درجـة الماجسـتير يف  ،»وداللته على األحكام ،المشرتك« -٤

جامعة الملك عبـد العزيـز ـ كليـة الشـريعة  ،حسين بن مطاوع الرتتوري ،الفقه وأصوله

هـ.تناول فيها الباحث المشرتك ١٣٩٩/١٤٠٠ ،مكة المكرمة ،والدراسات اإلسالمية

ــه ــه ،بتعريف ــرتاك ،وأنواع ــباب االش ــولي ،وأس ــائل األص ــرتكوالمس ــة بالمش  ؛ة المتعلق

وأثر  ،ومرجحات معاين المشرتك ،وإجماله ،وعمومه ،كوجوده يف النصوص الشرعية

 .إال أنه لم يتطرق إلى المشرتك يف المصطلحات األصولية ،المشرتك على األحكام

أ.د.محمـد  ،»وأثـره يف اخـتالف الفقهـاء ،االشرتاك اللفظي عند األصوليين« -٥

مجلـة الدراسـات  ،ة الرتبية واآلداب والعلـوم ـ جامعـة صـعدهكلي ،عبد الكريم بركات

تناول الباحث مسائل االشرتاك اللفظي  ،٢٨العدد  ،يونيوم ٢٠٠٩ ،اليمن ،االجتماعية
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٨٥٥ 

التـي أثـر االشـرتاك اللفظـي يف  ،ثـم ذكـر عـددا مـن المسـائل الفقهيـة ،عند األصـوليين

 يف المصطلح األصولي.ولكن بحثه خال عن دراسة المشرتك .الخالف بين الفقهاء

د.شــعبان  ،»وأثــره يف الفقــه اإلســالمي ،المشــرتك اللفظــي عنــد األصــوليين« -٦

 ،جامعـة األزهـر ،حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة ،محمد إسماعيل

نـاقش الباحـث مسـائل المشـرتك اللفظـي مـن جهــة  ،م١٩٨٧ ،العـدد الخـامس ،مصـر

 ،بـبعض التطبيقـات الفقهيـة ،المسـائل يف الفقـه اإلسـالمي ثم تناول أثر هـذه ،تأصيلها

 .دون تعريج أو ذكر للمشرتك اللفظي يف المصطلح األصولي

 ،»وعالقتها بـالفكر األصـولي ،المصطلحات األصولية يف مباحث األحكام« -٧

د.عبداهللا بشير محمد، تطرق لمصطلحات الحكم الشرعي إذ يتلمس البحـث مـواطن 

ف بين المصطلحات األصولية من حيث اللفظ والمعنى مـع تحقيـق االتفاق واالختال

وقد يف إيضاح المصـطلحات  ،أسباب هذا التباين واالختالف بين المدارس األصولية

لكن ليس هنا من قبيل المشرتك اللفظي إنما من قبيل  ،المتفقة اللفظ المختلفة المعنى

وصافها وضوابطها التي يتبـاين التباين بين معاين المصطلح من مدرسة إلى مدرسة يف أ

 .كل فريق عن غيره يف كل مصطلح

تنــاول الباحــث  ،د.فريــد األنصــاري ،»المصــطلح األصــولي عنــد الشــاطبي« -٨

المصطلح األصولي عند الشاطبي باختالف أنواعه وكامل مراتبه إذ تنـاول المصـطلح 

 ،مصــطلحواألصــل الــذي اشــتق منــه الشــاطبي ال ،وضــمائمه ،وأضــداده ،يف مرادفاتــه

أو يجعـل لـه أي مسـاحة مـن  ،ولكن لم ُيظهر االشرتاك يف المصطلح األصولي ويربزه

 .الدراسة

مشروع المصطلحات األصـولية يف الجامعـة اإلسـالمية بالمدنيـة المنـورة يف  -٩
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 :ثالث رسائل دكتوراه

لحســـن بـــن حامـــد  ،المصـــطلحات األصـــولية يف الحكـــم الشـــرعي ومتعلقاتـــه

لعبـــداهللا بـــن علـــي الشـــهراين،  ،األصـــولية يف األدلـــة والمصـــطلحات ،العصـــيمي

لماجـد بـن خليفـة  ،واالجتهاد والتقليـد ،والمصطلحات األصولية يف دالالت األلفاظ

، مـن جهـات كثيـرةللمصطلح األصـولي  المشروع هـ، تطرق١٤٣١ ،١٤٣٠،السلمي

 دون استقصاء لكل مشرتكات المصطلح. ،االشرتاكوأحد آثاره 

 :خطة البحث* 

 :ومبحثين ،ون من تمهيد مؤلف من ستة مطالبتتك

 وفيه ستة مطالب :تمهيد:  

 المصطلحات يف اللفظي المشرتك« :يف تعريف مفردات البحث األول: المطلب 

 .»األصولية

  أهمية العناية بالمصطلح األصولي. الثاين:المطلب 

  أنواع األلفاظ بالنسبة للمعاين. الثالث:المطلب 

  اللفظي على الداللة. شرتاكاال أثر الرابع:المطلب 

  شروط تحقق االشرتاك يف اللفظ.الخامس:المطلب : 

  قواعد أصولية يف المشرتك اللفظي السادس:المطلب. 

 عناية علماء األصول ببيان المشرتك يف المصطلح األصولي. األول: المبحث 

 المصطلحات األصولية المشرتكة مرتبة أبجديا. الثاين: المبحث 

* * * 
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٨٥٧ 

 تمهيد

 

  :وفيه ستة مطالب

ــب*  ــوان األول: المطل ــردات العن ــف مف ــرتك« :يف تعري ــطلح  المش ــي يف المص اللفظ

 .»األصولي

 :واصطالح� لغةً  »المشرتك اللفظي« تعريف :أوال -

وهي تـدل يف وضـعها اللغـوي علـى  »َشَرك« من مادة :لغة »المشرتك« تعريف -أ

سـواء كـان الشـيء  ،شـيئين أو أكثـربـين ال ،وخالف االنفـراد ،المقارنة األول: :أصلين

 الشـين« :هــ)٣٩٥(ت قـال ابـن فـارس ،)١(االمتداد واالسـتقامة الثاين:و، حسا أو معنى

 علـى يـدل واآلخـر انفراد، وخالف ،مقارنة على يدل أحدهما أصالن، والكاف والراء

 .)٢(»واستقامة امتداد

بشـيء كـان يف  أن ترمـي :واللفظ يف أصله ،من اللفظ :لغة »اللفظي« تعريف -ب

 ،الرحـى تلفـظ الـدقيق :واستعير يف أشـياء أخـر نحـو ،وهذا غالب االستعمال له ،فيك

 .)٣(يرمي به إلى الساحل ،والبحر يلفظ الشيء ،واألرض تلفظ الميت

  :عند األصوليين »المشرتك اللفظي« تعريف -ج

) حيـث عرفـه ـهـ٦٠٦(ت اللفظي تعريف الـرازي من أوضح تعريفات المشرتك

                                           
 ». شرك«) مادة ٤٥١(ص ، المفردات»شرك«) مادة ٣/٢٦٥انظر: مقاييس اللغة (   )١(

  .»شرك«) مادة ٣/٢٦٥مقاييس اللغة (   )٢(

 ». لفظ«) مادة ٧٤٣(ص )، المفردات٥/٢٥٩( )، مقاييس اللغة٨/١٦١( انظر: العين   )٣(
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ثم بين  ،)١(»من حيث هما كذلك ،وضعا أوال ،اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين« بأنه

ــا:« :محــرتزات التعريــف بقولــه ــه احرتزنــا مختلفتــين لحقيقتــين الموضــوع فقولن  عــن ب

 وعلـى ،بالحقيقـة الشيء على يدل عما به احرتزنا ،أوال وضعا :وقولنا .المفردة األسماء

 يتناول فإنه ؛المتواطئ اللفظ عن به احرتزنا ،كذلك ماه حيث من وقولنا: بالمجاز. غيره

 معنـى يف مشـرتكة حيـث إهنـا مـن بل ،مختلفة إهنا حيث من ال لكن ،المختلفة الماهيات

 .ربما يكون الحد أوضح »اللفظ« بعد »الواحد« :.ولكن لو أضاف)٢(»واحد

 :واصطالح� لغةً  »المصطلح األصولي« تعريف :ثاني� -

  :لغة »طلحالمص« تعريف -أ

 ،)٣(والصـلح متضـمن لمعنـى الوفـاق ،»صـلح« وأصله ،»اصطلح« من الخماسي

 فيعصـبوه يتوجـوه أن علـى الُبحيـرة هـذه أهـل اصـطلح لقـد« :ومنه ما جاء يف الحديث

ــدين ،)٤(»بالعصــابة ــن عاب ــال اب ــذا ق ــى هــذا األمــر، وله ــعوا عل ــم اتفقــوا وتواض  أي أهن

 .)٥(»االتفاق لغة: االصطالح« :هـ)١٢٥٢(ت

                                           
 ). ١/٢٦١( المحصول   )١(

 ). ١/٢٦١( المحصول   )٢(

)، ٣/١٥٢( )، المحكم والمحيط األعظم٤/١٤٣( )، هتذيب اللغة١/٣٨٣( انظر: الصحاح   )٣(

 ».صلح«)، مادة ١٤٤(ص )، طلبة الطلبة١/٥٥٤( أساس البالغة

كتاب الجهـاد، بـاب (ولتسـمعن مـن الـذين أوتـوا الكتـاب أذى كثيـرا)، رقـم  يصحيح البخار   )٤(

ـــاب)، صـــحيح مســـلم٤٥٦٦( ـــاد، ب ـــاب الجه ـــي دعـــاء (يف ، كت ـــى وصـــربه  النب  أذى عل

 .من حديث أسامة بن زيد  )،١٧٩٨(المنافقين)، قرم 

 ).١/٣٦الدر المختار (   )٥(
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  اصطالحا: »المصطلح« تعريف -ب

 للحقـائق، الموضـوعة األلفـاظ هـي: االصـطالحات« :هــ)٦٨٤(ت قال القـرايف

 قـال الرجراجـي ،)١(»المفـاد قبـل والمفيـد التخاطـب، عنـد للمعنـى المفيـد هـو واللفظ

 عنــد الموضــوعة األلفــاظ عــن عبــارة االصــطالحات أن: كالمــه معنــى« :هـــ)٨٩٩(ت

 والظـــاهر، والمقيـــد، والمطلـــق، والخـــاص، كالعـــام لمعـــاين،ا لتعريـــف األصـــوليين

 .)٢(»والمشكك وغير ذلك والمتواطئ، والمبين، والمجمل،

: االصــطالح« فقــال: ؛هـــ) خمســة تعريفــات للمصــطلح٨١٦(ت وأورد الجرجــاين

وهــذا  ،»األول موضــعه عــن ينقــل ،مــا باســم الشــيء تســمية علــى ،قــوم اتفــاق عــن عبــارةٌ 

وقريب من هذا  ،)٣( وبقية التعريفات محومة حول هذا المعنى ،لمرادأوضحها وأدلها على ا

 َأْمرٍ  على َمخصوصةٍ  طائفةِ  اّتفاُق « :هـ) بأن االصطالح١٢٠٥(ت التعريف ما نقله الزبيدي

 :هـ) تعريفا للمصطلح قد يكـون أوضـح فقـال١٢٥٢(ت ونقل ابن عابدين ،)٤(»َمْخُصوص

 .  )٥(»آخر معنى إلى ،معناه عن الشيء إخراج على ،مخصوصة طائفة اتفاق«

نقلـه مـن  -١ :وتعريف المصطلح يجب أن يحتوي على ثالثة فصول حدية هـي

وجـود عالقـة  -٣.اتفاق طائفة معينة على النقل -٢ .المعنى اللغوي إلى معنى خاص

 أو مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى المنقول إليه اللفظ.

                                           
 ).٤شرح تنقيح الفصول (ص   )١(

 ).١/٩٩قيح الشهاب (عن تن رفع النقاب   )٢(

 ).٢٨التعريفات (ص   )٣(

 ).٦/٥٥١تاج العروس (   )٤(

 ).١/٣٦الدر المختار (   )٥(
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 هـ).١٢٥٢(ت ل حد ابن عابدينوأشمل الحدود السابقة على هذه الفصو

  لغة: »األصولي« تعريف -ج

ــه ،مــن األصــل ــول الفق ــه أص ــود ب ــان  ،والمقص ــه معني ــة: يتناوب واألصــل يف اللغ

  .)١(ُأُصول َوَجْمُعهُ  ،وأسفله وقاعدته ،متقاربان لغويان: أساس الشيء

  :تعريف المصطلح األصولي باعتباره علما على لقب محدد -د

تميـز هـذا  ،لتـدل علـى معـان مخصوصـة ،ها علماء األصـولألفاظ اصطلح علي«

 .)٢(»العلم عن غيره من العلوم

 :اصطالح� »أصل« تعريف -هـ

الـدليل الجزئـي  :جاء يف اصطالح علماء الشريعة جملة من المعاين لألصل منهـا

وعلـى القاعـدة  ،والـدليل الكلـي كأصـل الكتـاب وأصـل السـنة ،من الكتـاب أو السـنة

وعلــى  ،وعلــى ركــن القيــاس المقابــل للفــرع ،وعلــى االستصــحاب ،لــيوالقــانون الك

 .)٣(الذات المقابلة للوصف

  :يف االصطالح »أصول الفقه« تعريف و ـ

ف أصول الفقه بتعريفين كل تعريف راعى جهة مـن جهاتـه فأحـد التعـريفين  ؛ُعرِّ

                                           
)، أسـاس البالغـة ٩٨)، مجمـل اللغـة (ص١٢/١٦٨( )، هتـذيب اللغـة٧/١٥٦العين ( انظر:   )١(

)، مــادة ١٦)، المصــباح المنيــر (ص١١/١٦)، لســان العــرب (٧٨)، المفــردات (ص١/٢٩(

 ». أصل«

 ).١/٥٠عن روضة الناظر ( شف الساترك   )٢(

)، التحبيـر شـرح التحريـر ١/١٢٦)، شرح مختصـر الروضـة (١/٥١٢الفقيه والمتفقه ( انظر:   )٣(

 ). ١٢٢)، الكليات (ص١/١٥٣(
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٨٦١ 

 ،منهـا ادةاالسـتف وكيفيـة ،إجماال الفقه دالئل معرفة« :راعى موضوع أصول الفقه بأنه

 .)١(»المستفيد وحال

 ،بالقواعـد العلـم« :والتعريف اآلخر راعى الغرض من أصول الفقه إذ عرف بأنه

 ؛)٢(»التفصــيلية أدلتهــا عــن ،الفرعيــة الشــرعية األحكــام اســتنباط إلــى هبــا يتوصــل التــي

 .والتعريف الثاين قرنه بمنهج االستنباط ،فالتعريف األول أناطه باألدلة

 :»األصولي المصطلح يف اللفظي المشرتك« نى عنوان البحث:مع :ثالث� -

يقوم هذا البحث على المصطلحات األصولية التي اشـرتكت يف أكثـر مـن معنـى 

كالمعـاين  ؛أو غيـر أصـولي مـن العلـوم المقاربـة لعلـم األصـول المداخلـة لـه ،أصولي

ــة ــة أو الكالمي ــرعية أو الفقهي ـــ ؛الش ــنص«ك ــبب«و ،»ال ــة«و ،»الس ــة«و ،»العل » الكراهي

فكل واحد مـن هـذه المصـطلحات لـه معنـى أو أكثـر  ؛وغيرها »السنة«و ،»الواجب«و

وإذا وجـد  ،فيتم إيضاح المعنى عنـد األصـوليين أوال ،أو عند غيرهم ،عند األصوليين

بتتبع المعاين الـواردة  ،معنى آخر عند غيرهم ممن هو قريب من علم األصول يتم بيانه

 .للمصطلح األصولي كلها

* * * 

                                           
ـــول (ص   )١( ـــاج الوص ـــد (٥١منه ـــر: المعتم ـــات (ص١/٥)، وانظ ـــة ٩)، الورق ـــع األدل )، قواط

 ). ١/٧)، اإلحكام لآلمدي (١/٨٠)، المحصول (١/١٨(

)، ثم تابعه بعد ذلك عـدد مـن ١/٢٠١وأول من ذكر هذا التعريف ابن الحاجب يف مختصره (   )٢(

ـــول ( ـــم األص ـــى عل ـــول إل ـــة الوص ـــوليين، انظر:هناي ـــة ١/٦األص ـــر الروض ـــرح مختص )، ش

ــة الســول (ص١/١٢٠( ــع التلــويح (٩)، هناي ــر ١/٣٤)، التوضــيح م )، شــرح الكوكــب المني

)١/٤٤ .( 
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٨٦٢  

 :أهمية العناية بالمصطلح األصولي الثاين:المطلب * 

إذ يتعـذر فهـم أي  ؛تأيت العناية بالمصطلح األصولي كأساس لفهم علم األصـول

والمعـاين التـي تواضـع أهلـه علـى  ،علم من العلـوم دون معرفـة دالالتـه االصـطالحية

ة من مطالعة الكتب هـ) لإلفاد٧٩٠(ت ولهذا اشرتط الشاطبي ،اعتبار مفرداهتا عندهم

إال بمعرفـة معنـى كـل  ،إذ ال يـدرك مـراد ومقاصـد كـل فـن ؛معرفة اصطالحات أهلهـا

يقـول  ،ألن أهل كل علم قد تواضـعوا علـى معـان خاصـة هبـم ؛)١(مصطلح عند واضعه

 بينهم يتداولوهنا ألفاظا صناعة كل ألرباب إن« :هـ)٦٥٦(ت محيي الدين ابن الجوزي

يقـف  فـال ،محـاوراهتم يف إليهـا يحتـاجون مسـميات بإزاء هاوضعو وقد ،يف مجاراهتم

 .)٢(»منهم بتوقيف إال موضوعها على غيرهم

) اســتدرك علــى الفقهــاء عــدم تحريــر المصــطلح ـهــ٥٠٥(ت حتــى إن الغزالــي 

 وغمـض ،الفقهـاء أطلقهـا عبـارات ؛والـركن ،والمحـل ،الشـرط« :تحريرا كافيـا فقـال

 حـد علـى فيهـا يتفقـوا ولـم ،مختلفة مقاصد عن هبا يعربون ألهنم ؛األكثر على مدركها

 .)٣(»باالصطالح معلوم

 ،وتـنظم مفرداتـه ،فأي علم من العلوم أساس بنائه مصطلحاته التي تحكم معنـاه

قـال  ،وتحكـم مسـائله وأفـراده ،وتضبط التفاهم بـين أهلـه ،وتفصل ألفاظه عن بعضها

 إلــى الحاجــة نــدع أحــد علــى محظــورة األســماء وليســت« :هـــ)٣٧٠(ت الجصــاص

 العلـم ذلـك دقيـق بمعرفـة اختصـوا إذا وصـناعة علـم كـل أهـل يستغني ال بل ،اإلفهام

                                           
 ).١/٩٧الموافقات (   )١(

 ).١٠٤اإليضاح يف قوانين االصطالح (ص   )٢(

 ).٤٩٨شفاء الغليل (   )٣(
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٨٦٣ 

 يشـتقوا أن مـن لها السامعين وإفهام عنها اإلبانة وأرادوا غيرهم، دون وغامضه ولطيفه

 أسـماء النحويـون وضـع كمـا واإلفهـام، اإلفـادة جهة على عليها ويطلقوها أسماء، لها

 .)١(»غيرهم إفهامها أرادواو ،عرفوها لمعان

ألنــه متــى  ؛ويعتربهــا أســاس العلــم ،فنجـد علــم المنطــق يبــدأ دائمــا بالتصـورات

واسـتطاع  ،أحسن المتعلم التصور الصحيح ألي مسألة سهل عليه إدراك حقائق العلم

فإن الشروع يف التصديق قبل « :هـ)٦٠٦(ت قال الرازي ،بناء األحكام الصحيحة عليها

 .)٢(»والشوب الشديد ،يجر إلى الجهل العظيم ،يف المطلوبتحصيل تصور طر

فلـم يرتكـوا مصـطلحا  ،ومن أكثر من عني بالمصطلح حدا ونقدا علماء األصول

وكسـوا تلـك الشـروح  ،ولم يرتكوا حدا إال شـرحوه وبينـوا ألفاظـه ومعانيـه ،إال حدوه

لطويلــة بيــنهم وأقــاموا المعـارك ا ،بـالمحرتزات والقيــود المبينــة لمفـردات المصــطلح

ونثـروا  ،والردود والمناقضات من أجل تحرير دالئل المصطلح وضبطه طردا وعكسا

وظهر أثـر حـدود المصـطلح يف  ،االستدراكات والتعقبات المتعددة على كل مصطلح

أصـالً مـن األصـول  ،حتى عد االختالف يف حد كل مصطلح أصولي ،مسائل كل باب

ــين األ ــالف ب ــبب الخ ــا س ــال عليه ــي يح ــولالت ــائل األص ــوليين يف مس ــذا أدى  ص وله

االشرتاك يف المصطلحات األصولية إلى كثير من الخالفات الختالل فهـم المصـطلح 

 بين المختلفين.

 ؛دقيقــ� تحديــداً  والمصــطلحات األمــور تحــدد لــم فــإذا« :يقــول د.علــي جمعــة

ــر، اضــطراب يحــدث ــؤدي كبي ــدى علــى وي ــل الم ــى الطوي ــزاع إل ــتالف واســع ن  واخ

                                           
 ).٤/٢٢٨الفصول يف األصول (   )١(

 ).١٧مناظرات فخر الدين الرازي يف بالد ما وراء النهر (ص   )٢(
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٨٦٤  

 فكـان ؛)١(السـنة وأهـل المعتزلـة عنـد والُقـبح، الُحسـن تعريف ىف حدث ماك ،وخالف

 يتصـل ال وبـذلك آخر، بمعنى اآلخر يفهمها بينما ،بمعنى الحسن كلمة يطلق أحدهما

 مـن والحمـل ،المتكلم صفة من االستعمال إن: تقول التى القاعدة تتم وال التخاطب،

 للمصـطلحات محـدد معنـى علـى ايتواضـع لـم ألهنمـا ؛قبلهـا والوضـع ،السـامع صفة

 اسـتقر قـد الخـالف هـذا يكون وقد الواسع، الخالف حدث وهبذا ،النقاش ىف الجارية

 .)٢(»بعد فيما السنة أهل من جدا كثير وعند المعتزلة، من جداً  كثير عند

* * * 

                                           
  ».األشاعرة«هنا يقصد بأهل السنة:    )١(

 ). ٤٠المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم (ص   )٢(
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٨٦٥ 

 :أنواع األلفاظ بالنسبة للمعاين الثالث:المطلب * 

 :األلفاظ بالنسبة للمعاين أربعة

يصـدق علـى الطهـر  »القـرء« مثل »المشرتك« وهو ،اتحد لفظه واختلف معناهما 

» المهنــد« مثــل »المــرتادف« وهــو ،ومــا اتحــد معنــاه واختلــف لفظــه وعلــى الحــيض.

مثـل السـيف  ،»المتبـاين« وهـو ،وما اختلف معناه ولفظـه ،بالنسبة للسيف »الصارم«و

اوي زيـد وخالـد ومحمـد كتسـ ؛»المتـواطئ« ومـا اتحـد معنـاه ولفظـه وهـو ،والسكين

فهــو  ؛تســاوي الربتقــال والليمــون والتفــاح بالنســبة للشــجرة، وبالنســبة لكــوهنم إنســانا

 :هــ)٦٨٦(ت قـال القـرايف ،)١(ال يتميـز أحـد عـن اآلخـر ،يصدق ذلك عليها بالتسـاوي

 المتباينـة، وهي مع� يتكثرا أن إما والمعنى اللفظ أن وهي: رباعية فيها القسمة وأصل«

 أو المرتادفـة، وهـي فقط اللفظ يتكثر أو المتواطئة، وهي واإلنسان كزيد مع� دايتح أو

 .)٢(»المشرتكة وهي فقط المعنى

ك«و» المتواطئ« هناك :ومن جهة أخرى يف داللة اللفظ على المعنى ؛ )٣(»الُمشكِّ

هـو  »المشـكك« بينمـا ،وقـد سـبق ،فالمتواطئ هو الكلي الذي تساوى معناه يف أفـراده

                                           
 ).١/١٣٧)، هناية الوصول (١/٢٢٧محصول للرازي (انظر: ال   )١(

 ). ٣٠شرح تنقيح الفصول (ص   )٢(

ــدي (ت   )٣( ــدين الهن ــفي ال ــوز ص ــول (٧١٥ج ــة الوص ـــ) يف هناي ــكك«) يف ١/١٣٨ه ــتح » المش ف

الكــاف، وكســرها؛ إمــا ألنــه اســم فاعــل للتشــكيك، أو اســم مفعــول؛ لكــون النــاظر يتشــكك 

)، وإن كـان ١/٤٠٣)، تشنيف المسـامع (٢/٢٨٨كشي (فيه.وانظر أيضا: البحر المحيط للزر

 ) جــزم بالكســر، لكونــه اســم فاعــل فقــال:٢/٦٠٤هـــ) يف نفــائس األصــول (٦٨٤القــرايف (ت

كا بكسر الكاف، اسم فاعل«  ». فسمي ُمشكِّ
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٨٦٦  

فبياض اللـبن  ؛مثل البياض يتفاوت أفراده يف قوته ،الذي تفاوت معناه يف أفرادهالكلي 

 ،فنور الشمس ليس كنور المصباح ؛ومثل النور يتفاوت أفراده فيه ،ليس كبياض الثلج

كا  .وكذا الصحة والجمال كلهـا مـن قبيـل المشـكك ،وكلها تسمى نورا وسـمي مشـكِّ

وإذا نظـر إلـى  ،ين أفـراده اعتـربه مشـرتكا لفظيـاألن الناظر إذا نظر إلى جهة التفـاوت بـ

 .)١(جهة االشرتاك بين أفراده يف معناه اعتربه متواطئا

* * * 

                                           
)، البحر المحـيط ١/٢١٠)، اإلهباج يف شرح المنهاج (٦٠٤، ٢/٥٣٨انظر:نفائس األصول (   )١(

 ). ١/٤٠٢مسامع ()، تشنيف ال٢/٢٨٧(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٦٧ 

 :اللفظي على الداللة االشرتاك أثر الرابع:المطلب * 

 ،خصوصــا عنــدما تتقــارب المعــاين ،أقــوى أثــر لالشــرتاك علــى الداللــة اإلهبــام

االت وتتكـاثر وتتـداخل المعـاين للفـظ فتحـدث اإلشـك ؛وتكون داخل العلـم الواحـد

فـال يمكـن فهمـه إال  ،فيصبح السياق غير قادر عن كشف المعنى للتشابه بينها ؛الواحد

 ؛وهذا فيه صعوبة ال تخفى ،باالستقراء التام ليحدد المعاين المرادة من اللفظ المشرتك

 لإلفهـام، وضـع الكـالم ألن« :ولهذا قال علماء األصـول ،إذ ال يتيسر للكل االستقراء

هــ) عـن هـذا ٥٠٥(ت وأبـان الغزالـي ،)١(»اإلفهام إلى منه أقرب اإلهبام إلى والمشرتك

 حــدود علــى التوافــق دون األمــور، هــذه يف التخــاوض اإلشــكال منشــأ وإنمــا« :فقــال

 منـه يفهـم والخصـم يقصـده، لمعنـى عبارة المطلق فيطلق ؛العبارات لمقاصد معلومة

 أبــد ينفصــل ال: قائًمــا ناشــًبا النــزاع بــه فيصــير عنــه، بــه يربــالتعب هــو يســتبد معنــى آخــر

 .)٢(»الدهر

دون  ،واألصل أن يخصص مصطلح واحد لكل مفهوم يف الحقل العلمي الواحد

حــدوث تــداخل بــين المصــطلحات والمفــاهيم، فــال يعــرب عــن المصــطلح الواحــد إال 

ذا يـؤدي إلـى وهـ ،وال يعرب عـن المفهـوم الواحـد إال بمطصـلح واحـد ،بمفهوم واحد

األصـل يف « :هــ)١٣٩٧(ت إبـراهيم أنـيس قال د. ،)٣(التخلص من االشرتاك والرتادف

                                           
  )، ٢/١٣١)، وانظـــر: اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام (٢/٣٨١البحـــر المحـــيط للزركشـــي (   )١(

)، شـــرح الكوكـــب المنيـــر ١/٢٥٠)، الـــردود والنقـــود (١/٨٦أصـــول الفقـــه البـــن مفلـــح (

)٤/٦٦٤.( 

 ).٥٨٨شفاء الغليل (ص   )٢(

 ). ٩(ص أنموذجاانظر: معاجم المصطلحات الفقهية، المصباح المنير للفيومي    )٣(
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٨٦٨  

ــر اللفــظ الواحــد عــن المعنــى الواحــد ،كــل اللغــات وأحيانــا يختلــف معنــى  ،)١(»أن ُيعبِّ

فهـذه التشـابكات المفاهيميـة توقـع يف  ؛المصطلح الواحد باختالف المكان أو الزمـان

وهــي أقـوى مآخـذ االشــرتاك اللفظـي ألثرهـا يف إضــعاف  ،لاللـبس والخلـط والتـداخ

مـن أسـباب  »االشـرتاك اللفظـي« ولـذا عـد األصـوليون ،معرفة المعـاين مـن الخطـاب

 ،كل مشرتك مجمـل« :التي يتوقف فيها حتى يظهر معناها لذا وضعوا قاعدة ،اإلجمال

 .)٣(فالمجمل أعم من المشرتك ؛)٢(»وليس كل مجمل مشرتك

 ،التبس عليهم الفهم أكثر من مرة بسبب االشرتاك اللفظي بة حتى إن الصحا

ففـي الظلـم  ؛ومعايشـتهم للنبـي  ،ونزول الـوحي بلغـتهم ،مع ما أوتوا من قوة فهم

نــبههم إلــى حملــه علــى أضــيق  حملــه بعضــهم علــى أوســع معانيــه مــع أن النبــي 

صيام وقـع بعضـهم يف ال »الخيط األبيض والخيط األسود« :ويف تحديد معنى ،)٤(معانيه

 :حتـى مـع نـزول وتكرر هذا األمر مـع عـدي بـن حـاتم  ،)٥(أيضا بمشكلة االشرتاك

                                           
 ).٢١٢داللة األلفاظ (ص   )١(

)، شــرح ٥/٢١٩٤، ٢/٦١٠)، نفــائس األصــول (٢٧٤، ٩انظــر: شــرح تنقــيح الفصــول (ص   )٢(

 ).٢/٤٣٠)، رفع النقاب (٢/٦٥٠مختصر الروضة (

السـواء. انظـر:  علـى، معنى من أكثر لفظه احتمل ، والمجمل: ما)٥/٢١٩٤نفائس األصول (  )٣( 

 ).٣٧شرح تنقيح الفصول (ص )،١٨٧المستصفى (ص

)، صــحيح مســلم، كتــاب ٣٢صـحيح البخــاري، كتــاب اإليمـان، بــاب ظلــم دون ظلــم، رقـم (   )٤(

 ).١٢٤بعده، رقم ( أسلم إذا الكافر عمل حكم اإليمان، باب بيان

 الخـيط لكـم يتبين حتى واشربوا وكلوا« :تعالى اهللا ، كتاب الصيام، باب قولصحيح البخاري   )٥(

 أن بيــان ، كتــاب الصــيام، بــاب)، صــحيح مســلم١٩١٧(، رقــم »األســود الخــيط مــن األبــيض

 .)١٠٩١(الفجر، رقم  بطلوع يحصل الصوم يف الدخول



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٦٩ 

 ،)١(»النهار وبياض ،الليل سواد هو إنما« :حتى قال له  ،فلم ينتبه لذلك »من الفجر«

 ،المشــرتكة األلفــاظ عنــد التوقــف وجــوب وفيــه« :هـــ)٥٤٤(ت قــال القاضــي عيــاض

 عنـد إال ،اسـتعماالهتا وأكثـر ،وجوههـا أظهـر علـى تحمـل ال وأهنا ،فيها البيان وطلب

 .)٢(» النبي بوجود عتيداً  البيان كان وقد ،فيها البيان عدم

فنجـد جملـة  ؛ومع هذه اإلشكاالت وقع األصوليون يف االشـرتاك االصـطالحي

كمـا سـيأيت بـإذن  من المصطلحات األصولية هي مـن قبيـل المشـرتك اللفظـي عنـدهم

 .)٣(اهللا

* * * 

                                           
 الخـيط لكـم يتبين حتى واشربوا وكلوا« :تعالى اهللا ، كتاب الصيام، باب قولصحيح البخاري   )١(

 يف الدخول أن بيان ب، كتاب الصيام، با)، صحيح مسلم١٩١٦(، »األسود الخيط من األبيض

 ).١٠٩٠(الفجر  بطلوع يحصل الصوم

 ).٤/٢٥بفوائد مسلم ( إكمال المعلم   )٢(

 ).١٨يف (ص   )٣(
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 :)١(شروط تحقق االشرتاك يف اللفظ الخامس:المطلب * 

 :من أجل الحكم على مفردة بأهنا مشرتك لفظي يشرتط لها أربعة شروط هي

فـإذا تباينـا خرجـا  ،فيجب أن يتحد اللفظان حروفا وحركات :اتحاد اللفظين -١

ك فهـذا ال يـدخل ضـمن حـد المشـرت ،فلو اختلفا بحرف واحـد ،عن االشرتاك اللفظي

 كالَحَجر والِحْجر. ؛ولو اختلفا يف تصريف الكلمتين لم يك مشرتكا ،اللفظي

 قـال ،بحيث تكون يف أصلها مختلفة ،ويقصد به تعدد الحقائق :تعدد المعنى -٢

ــي تنطلــق علــى مســميات « :هـــ)٥٠٥(ت الغزالــي وأمــا المشــرتكة فهــي األســامي الت

اللفـظ « :لهـذا كـان يف حـد المشـرتكو ،)٢(»لبتـةاوالحقيقـة  ،ال تشرتك يف الحد ،مختلفة

إال أن االخـتالف  ،أمـا لـو كانـت الحقيقـة واحـدة ،)٣(»..الموضوع لحقيقتين مختلفتين

كــاالختالف بــين  ؛فهــذه ال تســمى مشــرتكا لفظيــا ؛كــائن يف بعــض صــفاهتا الذاتيــة

مــع أن الحقيقــة  ،كــل طائفــة تعرفــه بتعريــف مختلــف ،األصــوليين يف معــاين الواجــب

 ،وكـاالختالف يف الصـالة بـين صـالة الفـرض ،ا ال يسـمى مشـرتكا لفظيـافهـذ ؛واحدة

فحقيقتهـا واحـدة وتختلـف يف  ؛وصـالة الكسـوف ،وصـالة الخـوف ،وصالة الجنـازة

 إيـراهيم أنـيس ولهـذا قـال د. ،وال تكـون مشـرتكا لفظيـا ،وكلها تسمى صـالة ،صفاهتا

                                           
   )، المباحث اللغويـة وأثرهـا يف أصـول الفقـه١٥٨(ص ، ألحمد مختار عمرانظر: علم الداللة   )١(

 بن أحمد .د فظي،)، االشرتاك المعنوي، والفرق بينه وبين االشرتاك الل٨٩(صأ. نشأت علي 

، )٢١٤ص) (١٩( المجلد )٣١( ، بحث منشور يف مجلة جامعة أم القرى العدداليماين محمد

 هـ، رمضان.١٤٢٥

 ).٢٦المستصفى (ص   )٢(

 ). ١/٢٦١المحصول (   )٣(
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 نلمح أي صـلة بـين إنما يكون حين ال ،إن المشرتك اللفظي الحقيقي« :هـ)١٣٩٧(ت

 .)١(»المعنيين

داللـة «وهذا ما يعرب عنه بعض األصـوليين بــ ،أن يكون التعدد بأصل الوضع -٣

 اللفـظ كـان إذا وأمـا« :هــ)٦٨٤(ت قال القرايف ،)٢(»بالوضع األول« :أو ،»على السواء

 ال أو ،السـوية علـى لهمـا اللفـظ ذلـك إرادة تكـون أن فإمـا جميعـا، للمعنيين موضوعا

ــونت ــى ك ــوية عل ــإن ؛الس ــت ف ــى كان ــوية، عل ــميت الس ــة س ــبة اللفظ ــا إليهمــا بالنس  مع

 ،واآلخر يدل بالمجـاز ،فإذا كان اللفظ يدل على أحد المعنيين بالحقيقة ؛)٣(»»مشرتكا«

، )٤(ومجازا على العقد فـال اشـرتاك هنـا ،كالنكاح يطلق حقيقة على الوطء ؛فال اشرتاك

 ،واآلخـر بالحقيقـة العرفيـة ،عنيين بالحقيقـة اللغويـةوإذا كان اللفظ يدل على أحد الم

 كل مـا يـدب علـى:وهذا ما يسمى بالنقل؛ كالدابة لها معنى بأصل الوضع ،فال اشرتاك

ثم نقلت بالحقيقة العرفية إلى معنـى أخـص مـن المعنـى اللغـوي إلـى ذوات  ،األرض

لحمار خاصة ا الفرس أو :ثم نقلت عند إلى البعض إلى أخص من هذا ،األربع خاصة

ثم نقلت يف عـرف بعـض النـاس  ،وهكذا، وكالشاة يف أصل اللغة تشمل الذكر واألنثى

 فال يسمى هذا اشرتاكا.  ،إلى األنثى فقط

ولكل لفظة معنى  ،فلو اتفقت ألفاظ لغتين من اللغات ،أن تكون اللغة واحدة -٤

 فمثال كلمة ؛ال يكون هذا من المشرتك اللفظي الختالف اللغة ،مختلف عن اآلخر

                                           
 ).٢١٤داللة األلفاظ (ص   )١(

 ).٢/٣٧٧)، البحر المحيط (١/٢٤٨انظر: اإلهباج (   )٢(

 ).٢/٥٣٩نفائس األصول (   )٣(

 ).٢/٧٢٨انظر: نفائس األصول (   )٤(
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ولها معنى مختلف باللغة الفارسية فهو اسم  ،لها معنى باللغة العربية معروف »شهر«

...عند « :ولهذا جاء يف تعريف المشرتك اللفظي ،وال يعد هذا مشرتكا لفظيا ،مكان

حتى أصبحت  ،ولكن متى داخلت تلك الكلمة األجنبية اللغة العربية ،»أهل تلك اللغة

  :من المشرتك اللفظي كما يف قوله تعالى فإهنا تعترب ؛منها                 

              ]مشرتك مع قوله تعالى ،]١٥٧: البقرة:         

                       ]فاألولى كلمة عربية« ؛]٤٠: الحج، 

أما الثانية فمعربة عن السريانية  ،وهي جمع صالة للعبادة المعروفة أو للدعاء والرحمة

 .)١(»أو بيت الصالة ،وهي بمعنى المعبد ،أو العربية

* * * 

                                           
 ).٩٠االشرتاك والتضاد يف القرءان الكريم (ص   )١(
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 قواعد أصولية يف المشرتك اللفظي: السادس:المطلب * 

 ،وضــع بعــض القواعــد التــي تحــد مــن االشــرتاكحــرص علمــاء األصــول علــى 

 ؛لما له مـن أثـر كبيـر يف إضـعاف التفـاهم بـين المتخـاطبين ،وتباعد بينه وبين الخطاب

 :فأقاموا عددا من القواعد تعين المخاطب يف هذا

 : االشرتاك خالف األصل: القاعدة األولى -

مشـرتكات فيهـا ولـو كثـرت ال ،األصل يف كل لغـة أهنـا للتفـاهم بـين المتخـاطبين

فاألصـل االنفـراد ال  ؛ألدى إلى صعوبة التفاهم بين أرباهبا للرتدد بين معـاين المشـرتك

فإذا سمعنا متكلما يتحدث  ؛وال تتعدد المعاين ،االشرتاك فكل لفظ ينفرد بمعنى واحد

فاألصـل أن لكـل واحـدة منهـا معنـى  ؛»المسـجد« أو ،»القمـر« أو ،»الشجرة« :بمفردة

وال نقـول نتوقـف بمعـاين  ،فنحملها على المعنـى المعـروف عنـدنا ؛تعددغير م ،مفردا

إذ األصـل االنفـراد ال  ؛فربما أهنا تدل على معنى آخـر غيـر المعـروف ؛هذه المفردات

 متـى اللفـظ أن بـه ونعنى ،االشرتاك عدم األصل« :هـ)٦٠٦(ت قال الرازي ،االشرتاك

 :وجـوه عليـه ويـدل ،االشـرتاك دمعـ الظن على األغلب كان وعدمه االشرتاك بين دار

 بـين التفـاهم حصـل لما االنفراد الحتمال مساويا كان لو االشرتاك احتمال أن أحدها:

 علمنــا استكشــاف، وقــد غيــر مــن األحــوال أغلــب يف التخاطــب حالــة اللســان أربــاب

 .)١(»االنفراد احتمال حصول الغالب فكان ؛ذلك حصول

 : ز واالشرتاك فالمجاز أولىإذا تعارض المجا :القاعدة الثانية -

فمتـى تعـارض  ،)٢(على وجـه يصـح ،اللفظ المستعمل يف غير ماوضع له :المجاز

                                           
 ).١٦٠ص(جالء األفهام  وانظر: ).١/٢٧٥المحصول (   )١(

 ).١/١٨٢انظر: روضة الناظر (   )٢(
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فالمجـاز أكثـر مـن  ؛وذلك لكثرة المجـاز يف اللغـة ،المجاز مع االشرتاك قدمنا المجاز

 ال ،مجـاز تأملـه مـع اللغة أكثر أن اعلم« :هـ)٣٩٢(ت قال ابن جني ،المشرتك يف اللغة

 أن والحـق« :هــ)١٢٥٠(ت ، قـال الشـوكاين)٢(فيحمل علـى األعـم األغلـب؛ )١(»حقيقة

 .)٣(»خالف بال ،المجاز لغلبة ،االشرتاك على الحمل من أولى المجاز على الحمل

  :إذا تعارض النقل واالشرتاك فالنقل أولى: القاعدة الثالثة -

ل مــن كالنقــ )٤(يختلــف عــن معنــاه األصــلي ،اصــطالح علــى معنــى للفــظ :النقــل

واألصل عدم نقل اللفظ عن  ،الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية

لكثــرة النقــل يف مقابــل  ؛إال أنــه متــى عــارض االشــرتاك فالنقــل أولــى ،معنــاه األصــلي

فـإن كـل مخاطـب إنمـا يخاطـب  ؛فالنقل قد يكون شرعيا وقد يكـون عرفيـا ؛االشرتاك

ومتى كـان المخاطِـب  ،طِب شرعيا فخطابه بلسان الشرعفمتى كان المخا ؛غيره بعرفه

 قــال اآلمــدي ،وهــذا كلــه بخــالف االشــرتاك ،وهكــذا ،طبيبــا فخطابــه بلســان األطبــاء

فهـو « :دون المعنـى اللغـوي ،هـ) يف حمل كالم الشارع على المعنى الشرعي٦٣١(ت

 لتعريـف ال ،جهتـه من إال تعرف ال التي الشرعية، األحكام لتعريف بعث إنما ،أنه 

 مقصـود موافقـة مـن فيـه لمـا ،عليـه اللفـظ حمـل فوجـب ؛اللغـة ألهـل معروف هو ما

وبـين القـدر المخـرج مـن  ،يحتمل أن تكون مشرتكة بين النماء :فالزكاة مثال ؛)٥(»البعثة

                                           
 ).٢/٤٤٩الخصائص (   )١(

 ).٢٥٦، ٢٥٠انظر: المشرتك اللفظي وداللته على األحكام (ص   )٢(

 ).١/٧٧لفحول (إرشاد ا   )٣(

 ).٣٣٩)، معجم مصطلح األصول، هيثم هالل (ص١/٤٨٧انظر: شرح مختصر الروضة (   )٤(

 =)، تخـريج الفـروع٣/٤اإلحكام البـن حـزم ( وانظر: ).٣/٢٢اإلحكام يف أصول األحكام (   )٥(
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٨٧٥ 

ثم نقلت يف لسان الشـارع إلـى القـدر  ،المال شرعا. ويحتمل أن تكون يف أصلها النماء

 .نقدم النقل على االشرتاكومع التعارض  ،المخرج

 :إذا تعارض التخصيص واالشرتاك فالتخصيص أولى: القاعدة الرابعة -

، ومــع أن كــال مــن التخصــيص )١(قصــر العــام علــى بعــض مســمياته:التخصــيص

فمتى دار اللفظ بـين االشـرتاك واالنفـراد حمـل علـى  ؛واالشرتاك على خالف األصل

ولكن متى دار ، )٢(الخصوص حمل على العمومومتى دار اللفظ بين العموم و ،االنفراد

فـإذا دار اللفـظ بـين  ؛اللفظ بين لفظين على غير األصل يرجح أكثرهما وقوعا يف اللغة

فإن غالـب األصـوليين قـدموا حملـه  ؛أو حمله على االشرتاك ،حمله على الخصوص

ــر بالنســبة للعــام ــه أكث بخــالف  ،إذ يقــل عــام إال وقــد خصــص ؛علــى الخصــوص ألن

 :هــ)٦٠٦(ت قـال الـرازي ،)٣(رتاك واالنفراد فغالب األلفـاظ مفـردة غيـر مشـرتكةاالش

 خير التخصيص ألن ؛أولى فالتخصيص والتخصيص االشرتاك بين التعارض وقع إذا«

 االشرتاك من خير فالتخصيص ؛تقدم ما على االشرتاك من خير . والمجاز.المجاز من

 :ضـة داخـل الكعبـة اسـتدالال بقولـه تعـالىكمنع المالكية الصالة المفرو ؛)٤(»محالة ال

 الكعبـة داخـل والمصـلي الجهـة، والشـطر »وحيث مـا كنـتم فولـوا وجـوهكم شـطره«

                                           
 ).٢/٩٧٣)، نفائس األصول (١٢٣على األصول للزنجاين (ص=

 .)٢/١٢٩انظر: مختصر ابن الحاجب (   )١(

 ). ٣٠١العموم: استغراق ما يصلح له اللفظ، من غير حصر. انظر: جمع الجوامع (ص   )٢(

ـــة وأثرهـــا يف أصـــول الفقـــه (ص   )٣( ـــين االشـــرتاك ١٠٧انظـــر: المباحـــث اللغوي )، التعـــارض ب

 ).٨٨والتخصيص عند األصوليين (ص

 ).١/٣٥٨المحصول (   )٤(
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 فيرد عليهم الشافعية: بأن لفـظ ؛النص خالف وهو ،بعض الجهة ال كل الجهة مستقبل

 نصـفه، بمعنـى المال، شطر على صدقه بدليل النصف، وبين الجهة بين مشرتك الشطر

 نصـفها اسـتقبل فقـد الكعبـة داخـل صـلى ومـن النصـف، اسـتقبال على هنا ها فيحمل

الجهـة لعـم  علـى حمـل ولـو ،نصفها، ولو حمل على الجهة للزم التخصيص واستدبر

، »شطره« ألن  عليه يجب ال والمصلي اسم جنس مضاف واسم الجنس إذا أضيف عمَّ

 يلزم ال على االشرتاكحمله  وعلى التخصيص، فيلزم إجماع�، الجهات سائر استقبال

 .)١(فيرد المالكية بأن التخصيص أولى من االشرتاك.التخصيص

 :)٢(القاعدة الخامسة: إذا تعارض اإلضمار واالشرتاك فاإلضمار أولى -

كل ما جرى فيه إسقاط لفظ يقدره الذاكر لضرورة صدق المتكلم  :األضمار

ألن الحاجة إلى تقدير  ؛عارضيقدم اإلضمار على االشرتاك عند الت ،)٣(شرعا أو عقال

 ،وذلك عندما ال يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ،المضمر ليست دائمة بل أحيانا

بخالف االشرتاك فعند وجوده يف  ،تقدير مضمر ليستقيم الكالم من بد ال فحينئذ

 فالمشرتك مفتقر ؛فيلزمنا إقامة قرينة لتعيين المراد ؛اللفظ يكون الكالم مجمال مباشرة

والمضمر مفتقر إلى التقدير عند تعذر حمل الكالم على  ،صوره جميع يف القرينة إلى

لذا  ؛فاإلخالل بالفهم يف اإلضمار أقل من اإلخالل بالفهم يف االشرتاك ؛ظاهره فقط

                                           
 ).٣٦رايف (صانظر: االحتماالت المرجوحة، لشهاب الدين الق   )١(

ــول (   )٢( ــر: المحص ــة (ص١/٣٥٧انظ ــاالت المرجوح ــة ٣١)، االحتم ــول يف دراي ــة الوص )، هناي

 ).١/٣٢٧)، اإلهباج (٢/٤٧٦األصول (

 ). ٣٥معجم مصطلح األصول، هيثم هالل (صانظر:    )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٧٧ 

 : تعالى قوله مثاله ،)١(قدمنا اإلضمار على االشرتاك         ]٨٢: يوسف[ 

 األبنية يف حقيقة يكون وأن واألبنية، األهل بين مشرتكا قريةال لفظ يكون أن فيحتمل

، »واسأل أهل القرية« :يستقيم الكالم فيكون المعنى »أهل« ولكن لما نضمر ،فقط

 قال إمام الحرمين ،)٢(فيكون اإلضمار أولى دون الرتجيح بين معاين المشرتك؛

 وضعت القرية أن وزعم ومن أصحابنا من عد ذلك من قبيل المجاز،« :هـ)٤٧٨(ت

 من وأمثاله هذا :قال من ومنهم .تجوزا أهلها نفسها هبا وعنى ،القرية أهل موضع

 أهل ذكر الخطاب من حذف أهلها، بل مقام القرية أقيمت نقول وال المضمرات،

 ؛بالمجازات يلتحق ال والحذف اإلضمار وأبواب ،عليه الخطاب بقية لداللة القرية

 .)٣(»له وضعت ما غير يف مستعملة لفظة المجاز فإن

* * * 

                                           
ــر:   )١( ــول ( انظ ــن المحص ــف ع ــول (٢/٣٩٧الكاش ــائس األص ــول ٢/٩٨١)، نف ــة الوص )، هناي

 ). ٣/١٢٩)، البحر المحيط (١٣٨ة السول (ص)، هناي٢/٤٧٦(

)، البحـر ١٣٨)، هناية السـول (ص٢/٤٧٦)، هناية الوصول (٢/٩٨١انظر: نفائس األصول (   )٢(

 ). ٣/١٢٩المحيط (

 ). ١/١٨٦التلخيص (   )٣(
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٨٧٨  

 األول المبحث

 عناية األصوليين ببيان االشرتاك يف المصطلح األصولي

 

مع ما بذله علماء األصول من جهد كبير يف ضبط المشرتك يف دالالت النصوص 

فوقـع  ؛إال أننا نجد عندهم جملة من المشـرتكات اللفظيـة يف المصـطلحات األصـولية

تـارة بـين اصـطالح أهـل  ،فيما وقع فيه غيرهم من المشـكلةالمصطلِحون األصوليون 

وتارة بين أهل األصـول المتقـدم مـنهم  ،األصول واصطالح الشارع يف الكتاب والسنة

وتارة بين األزمنة  ،وتارة مع الفنون األخرى ،وتارة بين المذاهب المختلفة ،والمتأخر

ين هـذه المشـرتكات األصـولية ومع التداخل ب ،وتارة بين األمكنة المختلفة ،المختلفة

فيوقـع يف  ؛علـى غيـر مـدلوالهتا فربما ركبت هـذه المصـطلحات ،يحصل الخلط بينها

 لهذا نجـد علمـاء األصـول اعتنـوا هبـذا األصـل فإمـام الحـرمين ،أخطاء متكررة مركبة

  تحـــرز عـــن مشـــرتكهما  »القـــبح«و ،»الحســـن« لمـــا جـــاء يقـــرر معنـــى هــــ)٤٧٨(ت

 الخلــق وتناصــف اعتــدال بــه والمــراد يطلــق قــد الحســن أن اهللا وفقــك اعلــم،« :فقــال

 يف ذلـك ضـد بـه والمـراد يطلـق، القبح وكذلك ،العادات يف األجسام وتركب ،الصور

 قضــية يف يحســن مــا تحقيــق المقصــد وإنمــا. الفــن هــذا يف نقصــد ال مــا وهــذا الخلــق،

 .)١(»ويقبح التكليف

  خل تحـت حـد التكليـف هــ) لمسـألة المبـاح هـل يـد٥٠٥(ت ولما جاء الغزالي

ل يف هذا بناء على االشرتاك يف معنى التكليف فقال ؟أم ال  هـل فالمبـاح: قيـل إن« :فصَّ

                                           
 ).١/١٥٣التلخيص (   )١(
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٨٧٩ 

 طلـب عن عبارة التكليف كان إن: قلنا التكاليف؟ من هو وهل ،التكليف تحت يدخل

 واإلذن ،إطالقه الشرع جهة من عرف ما به أريد وإن ،المباح يف ذلك فليس كلفة فيه ما

 ،ذلـك كلـف فقـد الشـرع مـن كونـه اعتقـاد كلف الذي أنه به أريد وإن تكليف، وفه فيه

 .)١(»اإليمان بأصل بل ،اإلباحة بنفس ال لكن

 الـذهول الغلـط هـذا منشـأ وإنمـا« هـ) بمثال لما قال:٥٠٥(ت وبين هذا الغزالي

 المـدرك العضـو بأنه »العين« يحد من فإن ؛سنذكره ما على المشرتك االسم معرفة عن

 بـل ،النقود أشرف هو الذي المعدين الجوهر بأنه حده من يخالف لم ،بالرؤية أللوانل

 فإنـه هـذا فـافهم ؛العـين اسـم يف اشـرتكا وإنمـا اآلخر، األمر لحقيقة مباينا أمرا هذا حد

 .)٢(»النفع كثير قانون

 ؟هـ) لما ذكر الخالف يف كون المباح من الشـرع أم ال٨٩٩(ت ومثله الرجراجي

 تفسـير يف الخـالف هـو الخـالف سـبب« فقال: ،ف على المقصود باإلباحةعلق الخال

 ثابت الحرج نفي ألن الشرع؛ أحكام من ليست: قال الحرج بنفي فسرها فمن اإلباحة،

 فسـرها ومـن شـرعي. ال عقلـي حكم األصلية الرباءة ألن األصلية؛ بالرباءة الشرع قبل

 إال يعلم ال الحرج بنفي اإلعالم ألن الشرع؛ أحكام من هي: قال الحرج بنفي باإلعالم

 .)٣(»الشرع جهة من

وبـين كونـه  ،بـين كونـه مقدمـة للسـرب »التقسيم« ولهذا لما وقع االشرتاك يف لفظ

                                           
 ).٦٠المستصفى (ص   )١(

 ).١٨المستصفى (ص   )٢(

 ).١/٦٥٤(عن تنقيح الشهاب  رفع النقاب   )٣(
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٨٨٠  

هــ) لـبس بـين المعنيـين عنـد اختصـاره ٧١٦(ت حصل عند الطـويف ،أحد قوادح العلة

مراد ههنا، والظاهر وهذا أولى بتفسير التقسيم ال« :للروضة، تفطن له عند الشرح فقال

لكنــه لــم يفصــح بــه غايــة اإلفصــاح، فوهمــت فيــه عنــد  »الروضــة« أنــه الــذي أراده يف

االختصار، وذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل يف تخريج المناط، وذلك أن التقسيم يف 

القياس على ضـربين: أحـدهما: مـن النـاظر يف اسـتخراج العلـة بتخـريج المنـاط، كمـا 

 .)١(»تقسيم من المعرتض المناظر على ما يقوله المستدل الثاين:رة. وذكرنا مثاله غير م

 تظهـر وحيئـذ ،مفهـوم مـن أكثـر الواحـد للمصـطلح فيصـبح« قال د.علي جمعة:

 الحاصل للخطأ طبق� ،االستعمال ىف الخطأ يسبب هذا إن حيث والمنازعة، المشاحنة

 .)٢(»خطيراً  تلبيس� طياته ىف يحمل فهو لذا المستعمل، ذهن ىف

ولهذا فإن غالب علماء األصول نبهوا على المشرتك يف المصطلح األصولي لئال 

هـ) إلى االشرتاك ٣٧٠(ت فقد نبه اإلمام الجصاص ؛وإن تباينوا يف ذلك ،يختلط بغيره

ــه  ،)٣(وغيرهــا ،»النســخ«و ،»العلــم«و ،»الســنة«و ،»االستحســان«و ،»االجتهــاد« يف ونب

هــ) ٦٣١(ت ونبه اآلمـدي ،)٤(»التكليف« ى االشرتاك يفهـ) إل٤٠٣(ت اإلمام الباقالين

 .)٥(»العلة«و ،»األصل«و ،»االستدالل«و ،»الناسخ«و ،»المؤثر« :على االشرتاك يف

                                           
 .)٣/٤٩٢شرح مختصر الروضة (   )١(

 )٢٠ص، د.علي جمعة (المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم   )٢(

ــول (   )٣( ــول يف األص ــر: الفص ــرءان ٢٣٣، ٤/١١)، (١٩٧، ٣/٩٠انظ ــام الق ــاص )، أحك للجص

)١/٥١٤ .( 

 ). ١/٢٣٩انظر: التقريب واإلرشاد (   )٤(

 ).٤/١١٨( )،١٩١، ١٠٨، ٣/٤انظر: اإلحكام (   )٥(
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٨٨١ 

هـ) أقوى وأكثر من تنبه لمشكلة المشرتك اللفظي ٥٠٥(ت ويظل اإلمام الغزالي

وبعـده  ،يف ضبط المصطلحات وخالفـات األصـوليين يف االبتنـاء علـى هـذه المعضـلة

ــه الغزالــي علــى االشــرتاك يف ؛هـــ)٧٩٤(ت الزركشــي  ،»المكــروه«و ،»الــنص« :إذ نب

وأما  ،)١(وغيرها ،»العلة«و ،»الواجب«و ،»السبب«و ،»الكالم«و ،»العلم«و ،»العقل«و

الحسـن «و ،»المـدلول«و ،»االسـتدالل«و ،»التعليل« :الزركشي فنبه على االشرتاك يف

 .)٢(وغيرها  »باحالم«و ،»الحكمة«و ،»والقبح

ــي: ــى عقــال الواحــد الحكــم إضــافة جــواز« يقــول الغزال ــين، إل ــي علت    علــى ينبن

 أطلــق فقــد الفقهــاء، لسـان يف إطالقهــا مــن المــراد هـو ومــا وحقيقتهــا، العلــة حـد درك

 معظـم عليـه اشـتبه تباينهـا يعـرف لـم مـن متباينـة، معـان ثالثـة علـى العلـة اسم الفقهاء

 أهنـم ؛غموضـها وَسـَبُب  ،المسـألة هـذه يف الناس تخبُّط منشأ« :وقال ،)٣(»العلل أحكام

ى الشـرعية العلـة وأن ،العلـة حـد معرفـة قبل علة التماثل مطلق تسمية يف تكلموا  ُتسـمَّ

 ثـم ،هبـا يشـعروا ولـم ،مختلفـة باعتبـاراٍت  العلة اسم الناس أطلق وقد اعتبار، بأيِّ  علة

 .)٤(»تنازعوا

ــي ـــ٥٠٥(ت ولهــذا يصــحح الغزال ــرتاك يف ه ــى االش ــه عل ــدليل بالتنبي ــل ال ) أص

 منـاط تجريـد علـى اسـتدالل هـو بـل بقيـاس، ولـيس اسـتدالل هـذا« :المصطلح فقال

 إطالقهــا فيختلــف ؛للفقهــاء اصــطالح ولفظــة القيــاس منــه، الحشــو وحــذف ،الحكــم

                                           
 ).٤٨٦)، شفاء الغليل (ص٣٣٥، ١٩٦ ،٨٠، ٧٥، ٥٣، ٢٣ ،٢١ ،٢٠انظر: المستصفى (ص  ) ١(

 ). ٣/٢١٥)، تشنيف المسامع (٧/٢٢٥)، (٥/٨٨)، (١/١٨٧انظر: البحر المحيط (   )٢(

 ). ٤٨٦شفاء الغليل (ص   )٣(

 ).٣٣٥المستصفى (ص   )٤(
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٨٨٢  

  .)١(»االصطالح يف اختالفهم بحسب

أعنـي المشــرتك  - ولهـذا فـإن علمـاء األصـول اسـتوعبوا هـذه القضـية يف أصـلها

وجب أن نطلب لـه  ،وقرروا بأنه متى كان االسم مشرتكا بين أكثر من معنى ،-اللفظي 

وجب  ،فإن كان االشرتاك واقعا بين اسمين ؛معان على حسب عدد األسماء المشرتكة

كـل هـذا ، وهكـذا ،وإن كان بين ثالثة وجب إيجاد ثالثة معان ،إيجاد معنيين مختلفين

 قـال الغزالـي ،المشـرتكات لـئال تقـع األسـماء علـى غيـر مراداهتـامن أجل ضـبط هـذه 

فـانظر فـإن كـان مشـرتكا فاطلـب  ؛فإذا ذكر لك اسم وطلب منـك حـده« :هـ)٥٠٥(ت

فإن الحقائق  ؛عدة المعاين التي فيها االشرتاك، فإن كانت ثالثة فاطلب لها ثالثة حدود

 .)٢(»فال بد من اختالف الحدود ،إذا اختلفت

: أحدهما موضعين يف يتصور الحد يف االختالف أن فاعلم« :آخر قالويف موطن 

 يقصـد األئمـة مـن إمـام قـول أو  رسوله سنة أو ،تعالى اهللا كتاب يف اللفظ يكون أن

 قـد فيكـون ؛به مراده يف النزاع فيقع ؛مشرتكا اللفظ ذلك فيكون ؛به مراده على االطالع

 .)٣(»التوارد بعد تباين فالخالف ؛واردالت بعد والتباين ،القائل على التوارد وجد

ووضـع  ،لزمـه بيـان مـراده مـن اللفـظ عنـد إيـراده ،فكل من خاض بلفظ مشـرتك

 إذا واللفـظ« هــ):٦٨٤(ت لئال يختلط بغيره، قال القـرايف ؛عالمات توضح هذا المراد

 تلـك من غيره علينا يرد ال ،المعاين تلك بعض وحددنا ،مختلفة معان بين مشرتكا كان

                                           
 ). ٣٠٧المستصفى (ص   )١(

 ).١٩المستصفى (ص   )٢(

 ).٢٠لمستصفى (صا   )٣(
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٨٨٣ 

وكنـا متعرضـين بالحـد  ،إذا كـان اللفـظ مشـرتكا« :وقـال ،)١(»سـؤاال وال نقضا ؛لمعاينا

 .)٢(»ال يرد علينا المسمى اآلخر، بل لكل مسمى حد يليق به ،ألحد مسميات المشرتك

 التداخل االصـطالحيو ويمكن التمثيل بمصطلح أصولي حصل يف معناه االشرتاك

إذ بـين عـدد مـن األصـوليين  ؛»النسـخ« طلحمصـ وهو ،فيه بين المتقدمين والمتأخرين

فعنـد المتقـدمين التخصـيص بكـل  ؛عنـد المتقـدمين والمتـأخرين »النسـخ« الفرق بين

باإلضافة إلى  ،كلها تسمى نسخا ،والبيان ،والتقييد ،أنواعه باالستثناء والصفة والشرط

 :وهـو ،ثـم اسـتقر عنـد المتـأخرين علـى معنـى محـدد ،رفع الحكم أيضا يسمى نسـخا

وكثيـرا « :هـ)٣٧٠(ت قال الجصاص ،)٣(»متأخر ،بدليل شرعي ،رفع الحكم الشرعي«

إطـالق لفـظ النسـخ ومـرادهم  ؛وعـن غيـره مـن أهـل التفسـير ،ما يوجد عن ابن عباس

 ،)٤(»ال حقيقـة النسـخ ،فإنما أراد قتادة بذكر النسـخ يف اآليسـة التخصـيص ،التخصيص

كـانوا  ؛لمتقـدمين مـن الفقهـاء والمفسـرينإن علمـاء ا« :هـ)٥٤٣(ت وقال ابن العربي

وجـرى ذلـك  ،ألنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة ؛يسمون التخصيص نسخا

وهـذا يظهـر عنـد مـن ارتـاض بكـالم  ،حتى أشكل ذلك علـى مـن بعـدهم ،يف ألسنتهم

 .)٥(»المتقدمين كثيرا

أن وذلــك أن الــذي يظهــر مــن كــالم المتقــدمين « :هـــ)٧٩٠(ت وقــال الشــاطبي

                                           
 ).٢/٥٨الفروق (   )١(

 ).١/٣٢٦نفائس األصول (   )٢(

 ).١٥٤منتهى الوصول واألمل (ص   )٣(

 ).١/٥١٤أحكام القرءان للجصاص (   )٤(

 ).١/٢٧٦أحكام القرءان البن العربي (   )٥(
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٨٨٤  

فقــد يطلقــون علــى تقييــد  ؛النســخ عنــدهم يف اإلطــالق أعــم منــه يف كــالم األصــوليين

وعلـى بيـان  ،وعلى تخصيص العموم بـدليل متصـل أو منفصـل نسـخا ،المطلق نسخا

كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بـدليل شـرعي متـأخر  ،المبهم والمجمل نسخا

النسخ يف االصـطالح المتـأخر  وهو أن ،ألن جميع ذلك مشرتك يف معنى واحد ؛نسخا

فـاألول  ؛وإنما المراد ما جيء بـه آخـرا ،اقتضى أن األمر المتقدم غير مراد يف التكليف

 .)١(»غير معمول به والثاين هو المعمول به

 فقــال يف االشــرتاك يف مصــطلح ؛هـــ)٧٥١(ت وقــد شــرح هــذا أكثــر ابــن القــيم 

 مـن نسـخ مـا يعلم من: ثالثة أحد سالنا يفتي إنما« :لما أورد أثر حذيفة  »النسخ«

 السـلف عامـة ومـراد ،مـراده« :فقـال ؛)٢(»متكلف أحمق أو بدا، يجد ال أمير أو القرآن،

 داللـة ورفـع المتأخرين، اصطالح وهو ،تارة بجملته الحكم رفع ؛والمنسوخ بالناسخ

 يدمق على مطلق حمل أو تقييد أو بتخصيص إما تارة، وغيرها والظاهر والمطلق العام

 رفع ذلك لتضمن نسخا والصفة والشرط االستثناء يسمون إهنم حتى ،وتبيينه وتفسيره

 اللفظ، ذلك بغير المراد بيان هو لساهنم ويف عندهم فالنسخ ؛المراد وبيان الظاهر داللة

 بـه عنـه وزال يحصـى، ال مـا فيـه ذلـك من رأى كالمهم تأمل ومن عنه، خارج بأمر بل

 .)٣(»المتأخر الحادث االصطالح على همكالم حمل أوجبها إشكاالت

                                           
)، إعالم ١٣/٢٩). وانظر يف نفس المعنى: مجموع الفتاوى البن تيمية (٣/١٠٨الموافقات (   )١(

 ).١/٣٥لموقعين (ا

)، وضعف إسناده محققه حسين أسد لالنقطاع بـين ابـن سـيرين وحذيفـة ١٧٢سنن الدارمي (   )٢(

 ألنه لم يدركه. 

 ).١/٢٨إعالم الموقعين (   )٣(
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٨٨٥ 

 الثاينالمبحث 

 المصطلحات األصولية المشرتكة مرتبة على حروف المعجم

 

  :)١(يأيت ألربعة معان :االجتهاد -

 أهـــو القيـــاس؟ فمـــا« :هــــ)٢٠٤(ت القيـــاس الشـــرعي. قـــال الشـــافعي األول:

 تحقيق المنـاط. لثاين:ا. )٢(»واحد لمعنًى  اسمان هما: مفرتقان؟ قلت هما أم االجتهاد؟

استفراغ  :المعنى العام لالجتهاد الرابع: االستدالل باألصول على الجزئيات. الثالث:

 المجتهد الوسع لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي.

  :)٣(يأيت لمعنييناإلجزاء:  -

 سقوط القضاء. الثاين: األداء وامتثال األمر. األول:

  :)٤(معان لخمسةيأيت  :االستحسان -

وهـو  ،األخـذ بـأقوى الـدليلين -٢ .)٥(يار القـول مـن غيـر دليـل وال تقليـداخت -١

                                           
)، ٨/٢٢٨، البحـر المحـيط ()٤٦٩جمع الجوامع (ص )،٤/١١انظر: الفصول يف األصول (   )١(

 ).٢/٢٠٦إرشاد الفحول (

 ).٤٧٦الرسالة (ص   )٢(

)، ١/٧١)، اإلهباج شرح المنهـاج (٢/١٧٥)، اإلحكام لآلمدي (٢/٢٤٦المحصول ( انظر:   )٣(

 ).٢٩هناية السول (ص

) أن لالستحسـان معنيـين، ومثلـه السرخسـي يف أصـوله ١/١٧٨نص الجصاص يف الفصـول (   )٤(

ــص الغزالــي يف المستصــفى (ص٢/٢٠٠( ــان ثالثــة معــان، وكــذا ١٧١)، ون   ) أن لالستحس

)، وبعد تتبع كالم األصوليين من مختلف المذاهب ظهـر ١/٤٧٣قدامة يف روضة الناظر ( ابن

 لي أن لالستحسان خمسة معان متباينة يف حقائقها.

 ).١١٨)، الحدود يف األصول (ص١/١٧٨إحكام الفصول ( انظر:   )٥(
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  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٨٨٦  

القيـاس الخفـي يف مقابلـة  -٤ .)٢(تخصيص الدليل بالعادة -٣ .)١(قريب من التخصيص

كتقـدير متعـة  ؛تقـدير المقـدرات التـي لـم تحـدها الشـريعة بحـد -٥ .)٣(القياس الجلي

 .)٤(ونفقة الزوجة ،المطلقة

  :)٥(لمعنيين يأيت :االستثناء -

كمــن  ؛االســتثناء بالمشــيئة والشــرط الثــاين: .»إال وأخواهتــا«االســتثناء بـــ األول:

 فيقع االستثناء.  ؛أو على شرط ،حلف وعلق ذلك على المشيئة

  يأيت ألربعة معان: :االستدالل -

وال  ،كل دليل ليس بنص الثاين: .)٦(طلب الدليل على حكم جزئي أو كلي األول:

ــث:. )٧(قيــاس وال ،إجمــاع ــد إمــام الحــرمين الثال  المصــلحة المرســلة خاصــة كمــا عن

نفـي الفـارق عنـد األحنـاف  الرابـع: .)٨(هـ)٤٨٩(ت وتابعه ابن السمعاين ،هـ)٤٧٨(ت

                                           
)، روضـــة ١٧٣)، المستصــفى (ص١٢١)، اللمــع (ص٦٥انظــر: الحــدود يف األصـــول (ص   )١(

 ).٤/١٥٧)، اِإلحكام لآلمدي (١/٤٧٣ظر (النا

 ).٢/٤٤١)، الفائق يف أصول الفقه (٤/١٥٩انظر: اإلحكام لآلمدي (   )٢(

 ).١٩١)، تقريب الوصول (ص١٧٣)، المستصفى (ص٢/٢٠٠أصول السرخسي ( انظر:   )٣(

 ).٢/٢٠٠انظر: أصول السرخسي (   )٤(

ـــد ا٣/٤٤)، المحصـــول (٢/٨٤التلخـــيص ( انظـــر:   )٥( ـــودة ٢/١٨٥لمنظـــوم ()، العق )، المس

 ).٤/١٠٢)، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١٥٨(ص

 ). ٥)، اللمع (ص٤١)، الحدود يف األصول (ص١/١٧٥انظر: إحكام الفصول (   )٦(

)، منتهــى الوصــول ٢/١١٧٠)، مختصــر ابــن الحاجــب (٤/١١٨اإلحكــام لآلمــدي ( انظــر:   )٧(

 ). ٢٠٣، ٢٠٢األمل (ص

 ).٨/٨٣)، البحر المحيط (٢/٢٥٩)، القواطع (٢/١٦١الربهان ( انظر:   )٨(
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  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٨٧ 

 .)١(خاصة

  :يأيت لثالثة معان :االستصالح -

ــى اهللا األول: ــلح عل ــاب األص ــة ،إيج ــد المعتزل ــذا عن ــاين: .)٢(وه ــلحة « الث المص

  .)٤(سواء كانت مرسلة أو معتربة ،المصلحة الشرعية عموما الثالث: .)٣(»المرسلة

 :)٥(يأيت لتسعة معان هي :األصل -

الدليل الكلي كأصل الكتاب وأصل  -٢الدليل الجزئي من الكتاب أو السنة. -١

ركـن  -٥االستصـحاب.  -٤ .القاعدة والقانون الكلـي -٣. واإلجماع والقياسالسنة 

األصـل  :الرجحـان كقـولهم -٧ .الذات المقابلة للوصف -٦ .القياس المقابل للفرع

                                           
 ).٥/٢٠٠٧)، الفوائد السنية (٢/٢٨٢انظر: الفائق يف أصول الفقه (   )١(

ــل (١/٤٢انظــر: الربهــان (   )٢( ــن عقي ــح الب ــان ١/٢٣٤)، الواض ــول مــن بره )، إيضــاح المحص

واصـل بـن والمعتزلة:فرقة ظهرت يف أوائل القرن الثاين الهجـري، أتبـاع  ).١٤٤األصول (ص

عطاء الذي اعتزل مجلس الحسـن البصـري، العقـل عنـدهم أصـل ال يتقـدم عليـه غيـره، يقـوم 

معتقدهم على أصول خمسة هي: التوحيد، والعدل، المنزلة بين المزلتين، واألمر بـالمعروف 

) والملــل والنحــل ٢٠والنهــي عــن المنكــر، والوعــد والوعيــد. انظــر: الفــرق بــين الفــرق (ص

)١/٥٠.( 

 ).١/٤٧٨)، روضة الناظر (٢/١٦١ظر: الربهان (ان   )٣(

 ).٢/٢١٧الربهان (   )٤(

)، ٣/١٩١)، اإلحكـام لآلمـدي (١/٥١٢)، الفقيه والمتفقـه (١٩٧ـ ٢/١٩٦المعتمد ( انظر:   )٥(

ــول ( ــائس األص ــة (٩٣٣، ٢/٧٦٨)، (١/١٥٦نف ــر الروض ــرح مختص ــة ١/١٢٦)، ش )، هناي

ــر ()، ٧/٩٥(، )١/١٢٦)، البحــر المحــيط (٨الســول (ص ــر شــرح التحري )، ١/١٥٣التحبي

 ).٢/١٠٤)، إرشاد الفحول (١٢٢الكليات (ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٨٨٨  

الحكـم المسـتقل بنفسـه  -٩ .الُمبَدل الـذي يحـل البـدل محلـه -٨.يف الكالم الحقيقة

 .الذي ال يلحق بغيره

  يأيت لمعنيين: :أصول الفقه -

 الثـاين: .)١(كالكتاب والسنة واإلجماع والقياس وغيرها :األدلة اإلجمالية األول:

  .)٢(ومسائل أصول الفقه قواعد

  :)٣(يأيت لمعنيين :البطالن -

أو مـا  ،موافقـة األمـر الشـرعي:فـإذا كانـت الصـحة ؛مقابل لمعنى الصحة األول:

فـإن الـبطالن  ؛وما ترتب عليه مقصـوده مـن العقـود ،أجزأ وأسقط القضاء يف العبادات

حتـى لـو كـان يف  ،رويـةمـا لـم يثمـر ثمـرة أخ الثـاين: .)٤(هو: ما لم يوافق األمر الشـرعي

كأعمـال  ؛وموافقا لألمر ومسقط للقضـاء فهـو مـرادف لغيـر المقبـول ،ظاهره صحيحا

 . )٥(فهي باطلة ؛لكنها ال تثمر ثمرة يف اآلخرة ،أهل النفاق فهي يف ظاهرها صحيحة

                                           
ــد (   )١( ــر: المعتم ــات (ص١/٥انظ ــان ( )،٩)، الورق ــول (١/٨الربه ــة ١/٨٠)، المحص )، روض

)، البحـــر ١/١١١)، شـــرح مختصـــر الروضـــة (١٦)، منهـــاج الوصـــول (ص١/٥٤النـــاظر (

 ).١/٣١ت ()، الموافقا١/١٢٥)، تشنيف المسامع (١/٣٩المحيط (

ـــه (  )٢(  ـــول الفق ـــح يف أص ـــر: الواض ـــول (٤/١٣٣(، )١/٢٥٩انظ ـــائس األص )، ٦/٢٧٧٠)، نف

 ) ونسب الشاطبي يف الموافقات القول بكـون أصـول الفقـه:١/٣١الموافقات (، )٧/٣١٥٨(

 القواعد األصولية قول الباقالين، والقول بأن أصول الفقه: األدلة قول إمام الحرمين.

 ).١/٢٩٣)، الموافقات (١/٤٢٠)، شرح التلويح (٣/٢٢( انظر: الفروق   )٣(

 ). ١/٤٢٠شرح التلويح (   )٤(

 ). ١/٢٩٣)، الموافقات (٣/٢٢انظر: الفروق (   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٨٩ 

  :)١(يأيت ألربعة معان:البيان -

فعل  الثالث:صود. الدليل الذي بين المق الثاين: .الخطاب الواضح ابتداء األول:

 وهو العلم أو الظن الحاصل من الدليل.  ،المدلول الرابع:المبيِّن. 

  :)٢(يأيت لثالثة معانالتكليف:  -

تكليــف الســاهي  الثــاين:المطالبــة بفعــل األوامــر وتــرك النــواهي مطلقــا.  األول:

 ،ضوالمـري ،تكليـف الطفـلالثالـث:وتضمينهم ما أتلفوا.  ،بالصالة ،والناسي والنائم

 حال تلبسهم بالوصف. ،والعبد

  :)٣(يأيت لمعنيين :التقسيم -

كمسلك من مسالك العلة، بتعـداد األوصـاف التـي ،باعتباره مقدمة السرب األول:

باعتبـاره أحـد األسـئلة الـواردة علـى القيـاس، يـورده  الثـاين:يظن صالحيتها للتعليـل. 

ـل  ،المعرتض على المستدل، وهو: تردد اللفظ بين احتمالين أحـدهما مسـلَّم ال يحصِّ

ل المقصود ،المقصود  .)٤(واآلخر ممنوع، وهو الذي يحصِّ

                                           
)، ٢/٣٨٣بيــان المختصــر ( )،٥/٨٨)، البحــر المحــيط (٣/١٠٥انظــر: كشــف األســرار (   )١(

 ).٦/٢٧٩٨التحبير شرح التحرير (

)، اإلهبــاج يف شــرح ١/٦٨)، الواضــح يف أصــول الفقــه (١/٢٣٩انظــر: التقريــب واإلرشــاد (   )٢(

 ).١/٧٩المنهاج (

)، شرح مختصر الروضة ١٠٣)، منهاج الوصول (ص٨/٣٣٥٥شرح نفائس األصول (انظر:    )٣(

 ). ٧/٣٣٥٢)، التحبير شرح التحرير (٣/٤٩٢(

 ).٧/٣٥٧٤)، التحبير شرح التحرير (٣/٣٩٤تشنيف المسامع (انظر:    )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٨٩٠  

  :يأيت لثالثة معان :التقليد -

قبول قول من كان قوله  الثاين: .)١(بال حجة ،قبول قول من ليس قوله حجة األول:

 .)٣(قبول قول من كان قوله حجة من أهل االجتهاد الثالث: .)٢(حجة من الوحي

  :)٤(يأيت لخمسة معان :ئزالجا -

فيشــمل  ؛فــيعم كــل مــا لــيس بحــرام :مــا اليمتنــع شــرعا الثــاين: .المبــاح األول:

فكـل  ؛هذا عند المنطقيين :ما ال يمتنع عقال الثالث:. )٥(الواجب والمندوب والمكروه

 الرابـع:أو مستِو الطرفين.  ،أو راجحا ،سواء كان واجبا ؛شيء أمكن عقال سمي جائزا

يجوز األمران باعتبار  :الذي تعادلت أدلته، فيقال ،فيه باعتبار الشرع والعقلالمشكوك 

 الخـامس:وقد يجوز هذا.  ،فقد يجوز هذا ؛أي ال يجزم بأي جهة من الجهتين ،الشك

                                           
)، مختصــر ابــن الحاجــب مــع بيــان المختصــر ١٢٥)، اللمــع (ص٣/٤٢٤ر: التلخــيص (انظــ   )١(

)، التحرير البـن الهمـام مـع التقريـر والتحبيـر ٤/١٥٣١)، أصول الفقه البن مفلح (٣/٣٤٩(

 ).٢/٢٣٩)، إرشاد الفحول (٣/٣٤٠(

عـالمين )، إعالم الموقعين عن رب ال٨/٤٠٧)، مختصر المزين مع األم (٧/١٠٥انظر: األم (   )٢(

 ).٨/٧٩)، البحر المحيط يف أصول الفقه (٤/٩٤(

)، ٣٦٩)، مسائل اإلمام أحمد رواية أبـي داود (ص٧/٢٥١)، األم (١/٤٢الرسالة للشافعي (   )٣(

التقليــد:قراءة يف «وللباحــث بحــث بعنــوان:  ).٢١/٢٨)، المبســوط (٧مختصــر المــزين (ص

 ».إشكاالت المصطلح األصولي

)، التحبيـر ١/٢٦٠)، فصـول البـدائع يف أصـول الشـرائع (١٩لجـدل (صانظر: الملخص يف ا   )٤(

)، المــدخل ٤٢)، إجابــة الســائل (ص١١٩)، تحريــر المنقــول (ص٣/١٠٣٥شــرح التحريــر (

 ).١٥٧إلى مذهب اإلمام أحمد (ص

 ).١/٣٦٦انظر: البحر المحيط (   )٥(
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  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٨٩١ 

 ،كإيجاد المخلوقات ؛وهذا الجائز عند المتكلمين ،ما يتصور يف العقل وجوده وعدمه

 .)١(وإفقارها ،أو رزقها ،وعدمها

  :يأيت لخمسة معان:لحاكما -

 الثالــث: .)٣(الشــرع الثــاين: .)٢(وهــو اهللا  ،واآلمــر هبــا ،منشــئ األحكــام األول:

ــع:. )٤(وهــذا هــو األشــهر ،القاضــي ــريعة الراب ــد عمومــا يف كــل أحكــام الش . )٥(المجته

  .)٦(السلطان الخامس:

  :)٧(يأيت لثالثة معان :الُحْسن والُقْبح -

كونـه  الثـاين: .كالحالوة والمرارة ؛منافرا لهأو  ،للطبع مالئماكون الشيء األول:

كون الشيء  الثالث:و، أو صفة نقصان؛ كقولنا العلم حسن، والجهل قبيح. صفة كمال

 آجال. والثواب، متعلق المدح عاجال

  :)٨(تأيت لمعنيين :الحقيقة -

يقـة العـام فيقال حق »الحد«و» المعنى« ما يرادف الثاين:ما يقابل المجاز.  األول:

                                           
 ).١/٣٩٧انظر اإلطالقات األربعة يف: بيان المختصر (   )١(

 .)٢/٢٤٤تلويح على التوضيح (شرح ال   )٢(

 ). ٥٥انظر: هناية السول (ص   )٣(

 ). ٢/٣٥٤( ،)١/٣٨١)، القواطع (٣/٨٥٨انظر: العدة ألبي يعلى (   )٤(

 ). ٦/١٦٣انظر: اإلحكام البن حزم (   )٥(

 ). ١/٤٧٠انظر: فيض القدير (   )٦(

 ).١/١٨٧لبحر المحيط ()، ا١/١٣٥)، اإلهباج شرح المنهاج (١/١٢٣انظر: المحصول للرازي (   )٧(

 ).١)، الكافية يف الجدل (ص١/٢٢انظر: الربهان (   )٨(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٨٩٢  

 أو المطلق أو المتواتر ويراد به تعريفه أوحده أو معناه.

  :)١(يأيت ألربعة معانالحالل:  -

ــاح. األول: ــاين: المب ــروه.  الث ــث:المك ــب الثال ــع: .الواج ــدوب الراب ــال  ،المن ق

 ،األحكام األربعة ويطلق هو والحالل على غير الحرام.فيعم« هـ):٨٨٥(ت المرداوي

نـدوب، والمكـروه، والمبـاح، لكـن المبـاح يطلـق علـى الثالثـة، وهي: الواجـب، والم

 .)٢(»والحالل على األربعة

  :)٣(تأيت لمعنيين :الِحكمة -

العلـة، أو الوصـف الضـابط  الثـاين:المقصـودة بشـرع الحكـم.  المصلحة األول:

لمعنيـين:  اسـتعمالهم يف يطلـق الِحكمـة لفـظ« :هــ)٧٩٤(ت قال الزركشيللمصلحة 

 الضـابط الوصـف بمعنـى الثـاين:و .الحكـم لشرع المقصودة المصلحة اءبإز: أحدهما

  تسمية باب من ،الحكمة نفس ال ،الحكمة ضابط ألنه مجازا، وهذا ،خفي� كان إذا ،لها

 .)٤(»المدلول باسم الدليل

  :)٥(يأيت ألربعة معان :الخرب -

ـــل لإلنشـــاء، ،والتكـــذيب للتصـــديق المحتمـــل األول:  اصـــطالح وهـــو المقاب

                                           
 ).١/٤٢٧مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ()، ٣/١٠٢٣التحبير شرح التحرير (انظر:    )١(

 .)٣/١٠٢٣التحبير شرح التحرير (   )٢(

، تشـنيف )٧/١٤٧)، البحـر المحـيط (٦١٥)، شـفاء الغليـل (ص٣٣٠انظر: المستصفى (ص   )٣(

 ).٣/٢١٥المسامع (

 ).٣/٢١٥تشنيف المسامع (   )٤(

 ).٢/٦٤٥)، المهذب يف أصول الفقه (٦/٧٢انظر: البحر المحيط (   )٥(
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٨٩٣ 

ثين إطـالق وهـذا ،يشـمل اإلنشـاء والخـرب مـا الثـاين: .اللغة وأهل ،ألصوليينا  الُمحـدِّ

 ،والنـواهي األوامـر علـى مشـتملة األخبـار هـذه أن مـع » الرسول أخبار« :كقولهم

 إطالق وهذا القضية، الرابع: .إطالق النحاة وهذا المبتدأ، يقابل ما الثالث: .واألخبار

 أهل المنطق.

  : بمعنيينيأيتالدليل:  -

ــاين: .)١(مــا فيــه داللــة وإرشــاد إلــى الحكــم ســواء كــان قطعيــا أو ظنيــا األول:  الث

بـل يسـمى أمـارة عنـد  ،وهو يقابل الموجب للظـن فـال يسـمى دلـيال ،الموجب لليقين

  .)٢(بعض األصوليين

  :تأيت لخمسة معان :الرخصة -

ما خص مـن  ين:الثا .)٣(راجح شرعي، لمعارض دليل خالف على ثبت ما األول:

مـا وضـع عـن هـذه  الثالـث: .)٤(دليل عام توسعة للمكلفين؛ كالسلم والقرض والعرايـا

األمــة مــن التكــاليف واألغــالل واألحكــام الغليظــة. وهــذه ســماها الشــاطبي رخصــة 

مـا كـان مـن  الرابـع:. )٥(وابن قدامة، والطويف، رخصـة مجـازا ،حقيقة، وسماها الغزالي

                                           
 ).١/٩انظر: اإلحكام لآلمدي (   )١(

)، التمهيـد يف ١/١٣١)، العدة ألبي يعلى (٥)، اللمع (ص١/٢٢٢انظر: التقريب واإلرشاد (   )٢(

 ).١/٦١أصول الفقه (

ـــاظر (   )٣( ـــة الن ـــر: روض ـــة (١/١٩٠انظ ـــر الروض ـــرح مختص ـــرار ١/٤٥٩)، ش ـــف األس )، كش

)٢/٢٩٨.( 

)، ١/٤٦٣)، شـرح مختصـر الروضـة (١/١٩٣)، روضـة النـاظر (٧٩انظر: المستصـفى (ص   )٤(

 ).١/٣٠٤الموافقات (

 =)،١/٤٦١)، شـرح مختصـر الروضـة (١/١٩٣)، روضة الناظر (٧٩انظر: المستصفى (ص   )٥(
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٨٩٤  

شـذوذات وزالت العلمـاء  الخـامس:. )١(توسعة علـى النـاسالمباحات عموما مما فيه 

 .)٢(»تتبع الرخص«المسمى بـ

  :)٣(يأيت ألربعة معان :السبب -

 اإلصابة، والرمي علة يكون سببا للقتل، كالرمي؛علة العلة الثاين: .)٤(العلة األول:

 سـببا سـموهو القتل، علة علة هو فالرمي القتل؛ هو الذي النفس لزهوق علة واإلصابة

 ،الحول بدون كالنصاب ؛العلة بدون شرطها الرابع: .)٦(ما يقابل المباشرة الثالث: .)٥(له

 .)٧(الزكاة لوجوب سببا يسمى

                                           
 ).١/٣٠٤الموافقات (=

 ).١/٣٠٥)، الموافقات (٦/١٥١انظر: المفهم (   )١(

ـــودة (ص   )٢( ـــر: المس ـــاج (٥١٨انظ ـــيط (٣/١٩)، اإلهب ـــر المح ـــات ٣/٣٨١)، البح )، الموافق

)٤/١٤٥.( 

)، ميـــزان ٧٥)، المستصـــفى (ص٥٩١)، شـــفاء الغليـــل (ص٣٧٣انظـــر: تقـــويم األدلـــة (ص   )٣(

)، البحـر ١/٤٢٦ختصـر الروضـة ()، شرح م٣/٦٥١)، التحقيق والبيان (٦١١األصول (ص

 ).٣/١٠٦٤)، التحبير شرح التحرير (٢/٧المحيط (

 ).٢/٧١انظر: كشف األسرار (   )٤(

ــة (ص   )٥( ــق ٧٥)، المستصــفى (ص٥٩١)، شــفاء الغليــل (ص٣٧٣انظــر: تقــويم األدل )، التحقي

 ).٣/٦٥١والبيان (

 ).١/٤٢٦شرح مختصر الروضة (   )٦(

ـــفى (ص   )٧( ـــر: المستص ـــز٧٥انظ ـــول (ص)، مي ـــان (٦١١ان األص ـــق والبي   )، ٣/٦٥١)، التحقي

)، التحبيــــر شــــرح التحريــــر ٢/٧)، البحــــر المحــــيط (١/٤٢٦شــــرح مختصــــر الروضــــة (

)٣/١٠٦٤.( 
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٨٩٥ 

  :)١(تأيت لخمسة معان :السنة -

. )٢(الهمّ  :وزاد بعضهم ،أو تقرير ،أو فعل ،من قول ما صدر عن النبي  األول:

االلتـزام بالتعبـد  الرابـع:. )٤(ة الصـحابة خاصـةسـن الثالـث:. )٣(ما يقابل الواجـب الثاين:

النفل الذي واظب  الخامس: .)٥(وعدم الخروج عنها إلى العبادات المخرتعة ،بالشريعة

فهـذه مـن إطالقـات  ؛لمعنى مـن المعـاين ،ولم يرتكه إال مرة أو مرتين ،عليه النبي 

 .)٦(السنة عند األحناف والمالكية والشافعية

  :)٧(ثة معانيأيت لثالالشبه:  -

القيـاس الشـبهي،  الثـاين:الوصف الشبهي الجـامع بـين الفـرع واألصـل.  األول:

                                           
 ).١/٩٥)، إرشاد الفحول (٦/٥انظر: البحر المحيط (   )١(

، التحبيــر )٦/٦)، البحــر المحــيط (٤/٣)، الموافقــات (١/١٦٩انظــر: اإلحكــام الآلمــدي (   )٢(

)٣/١٤٣٤(. 

 ).١/١٦٩اإلحكام الآلمدي (   )٣(

 ).٤/٤)، الموفقات (٢/٣٠٩)، كشف األسرار (٣/١٩٧انظر: الفصول يف األصول (   )٤(

 ).٤/٤انظر: الموفقات (   )٥(

)، كشـف األسـرار ١/٢٠٣)، إحكام األحكام البن دقيـق العيـد (١/٢٤انظر: بدائع الصنائع (   )٦(

ــيط (٢/٣٠٨( ــر المح ــ١/٣٧٨)، البح ــر ()، تيس ــق (٣/٢٠ير التحري ــر الرائ )، ١/١٨)، البح

 ).١/٣٩مواهب الجليل (

ــات (ص   )٧( ــى الورق ــر عل ــاء ٤٥٠انظــر: الشــرح الكبي ــاس عــن علم ــق القي ــرباس العقــول يف تحقي )، ن

ــوليين (ص٣٣٠األصــول (ص ــد األص ــبه عن ــاس الش ــة ٥)، قي ــة لجامع ــة العلمي ــث يف المجل )، بح

لديرشوي، قسـم الدراسـات اإلسـالمية، كليـة الرتبيـة، الملك فيصل للباحث:عبد اهللا محمد نوري ا

 هـ.١٤٢٤جامعة الملك فيصل، األحساء، المملكة العربية السعودية، المجلد الرابع، العدد الثاين، 
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٨٩٦  

االستنباط  الثالث:حال تعدية الحكم من األصل إلى الفرع.  ،المبني على هذا الوصف

 .للعلة بواسطة الشبه بكونه مسلكا من مسالك العلة التي تعرف هبا

  :)١(تأيت لثالثة معان الشريعة: - 

من األحكام االعتقادية والعملية أصوال  ؛عموم ما جاء به النبي  ول:األ

قال عبدالعزيز  ،)٤(األصول خاصة الثالث:. )٣(األحكام العملية الفرعية الثاين: .)٢(وفروعا

ويطلق على أصول الدين كإطالقه على  ،ولفظة الشرع أعم« :هـ)٧٣٠(ت البخاري

  :قال تعالى ،فروعه                 :اآلية فيكون ...] ١٣[الشورى

ومن هنا سمى اإلمام  ،)٥(»وأكثر تعظيما لألصول ،إضافة األصول إلى الشرع أعم فائدة

وهو يف أصول  ،»الشريعة« هـ) كتابه:٣٦٠(ت أبو بكر محمد بن حسين اآلجري

 .االعتقاد

  تأيت لمعنيين: :الصحة -

ويف العقود: مـا ترتـب األثـر  .وأسقط القضاء ،ما أجزأ:يف العبادات :الفقهاءعند  األول:

                                           
ــن حــزم ( انظــر:   )١( ــة (١/٢٠٣اإلحكــام الب ــن تيمي ــاوى الب )، الثبــات ١٩/٣٠٨)، مجمــوع الفت

 ). ٥١والشمول (ص

 ).٩٦)، حاشية النسمات على شرح الورقات (ص١/٤٦حزم (انظر: اإلحكام البن    )٢(

)، ٢/٤١٢) التمهيــد ألبــي الخطــاب (٤/١٨٣انظــر: الواضــح يف أصــول الفقــه البــن عقيــل (   )٣(

)، الموافقــــات ٤/١٤٨)، اإلحكــــام لآلمــــدي (٤/١٠٢أحكــــام القــــرءان البــــن العربــــي (

 ).٥٢٤)، الكليات (ص٣/١١٨(

)، اإلحكــام لآلمــدي ١٦٧)، المستصــفى (ص١/٣٢١ع ()، القواطــ١/١٩٠انظــر: الربهــان (   )٤(

 ).١/٢٦٠)، كشف األسرار (٤/١٤٥(

 .)١/١٩كشف األسرار شرح أصول البزدوي (   )٥(
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٨٩٧ 

 .)٢(وإن وجب القضاء ،الصحة موافقة أمر الشارع :عند المتكلمين الثاين:. )١(المقصود منه

  :يأيت لثالثة معان :الضروري -

 :لفقهـاءعنـد ا الثـاين: .)٣(ما ال قيام للدين أو الـدنيا إال بـه :عند األصوليين األول:

 . )٥(ما يقابل العلم النظري الثالث: .)٤(المشقة الداعية إلى الحرج والضيق

  :يأتيان لثالثة معان :الطرد والعكس -

مسـلك مـن المسـالك التـي تعـرف هبـا  الثـاين:. )٦(الجمع والمنع يف الحـد األول:

 :ويســمى ،الوصــف الــذي ألغــى الشــارع اعتبــاره الثالــث:. )٧(ويســمى الــدوران ،العلــة

 .)٨(»الوصف الطردي« ويطلق عليه أيضا ،»الوصف الطرد«

                                           
ـــيح الفصـــول (ص١/١٢٠انظـــر: اإلحكـــام لآلمـــدي (   )١( )، كشـــف األســـرار ٧٧)، شـــرح تنق

 ).١/٢٥٣)، أصول الفقه البن مفلح (١/١٨٠)، تشنيف المسامع (١/١٥٩(

 ). ٧٥ر: المستصفى (صانظ   )٢(

)، نشـر البنـود ٢/٨)، الموافقـات (٣/٢٧٤)، اإلحكام لألمدي (١٧٤انظر: المستصفى (ص   )٣(

)٢/١٧٧.( 

ـــع (ص   )٤( ـــاجي (٢٠٨المطل ـــى للب ـــوع (١/٨٢) المنتق ـــر ٢/٣٧٥)، المجم ـــباح المني )، المص

 ».ضرر«)، مادة ٣٦٠(ص

 ).١/١٧٤انظر: إحكام الفصول (   )٥(

 ).١/٢١)، كشف األسرار (١/١٧٨الروضة ( انظر: شرح مختصر   )٦(

)، المستصــفى ٢/٤٤)، الربهــان يف أصــول الفقــه (١/١٧٧صــول الفقــه (أالعــدة يف  انظــر:   )٧(

 ).٧/٣٠٨)، البحر المحيط (٣/١٢٩٧)، أصول الفقه البن فلح (٣١٥(ص

جمـع  )،٥/٢٠٤)، المحصـول (٣٦٩)، شـفاء الغليـل (ص٧/٣٣٢٤انظر: نفائس األصول (   )٨(

 ).٢/١٨٨)، نشر البنود (٤١٥مع (صالجوا
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٨٩٨  

  :يطلق على معنيين :الظاهر -

إطـالق  :ومعنى هذا .هو يف أحدهما أظهر من اآلخر ،ما احتمل معنيين :)١(األول

 فيكون هو الظاهر. ،اللفظ المرتجح من المعنيين الثاين: .الظاهر على اللفظ ذاته

ما يدل على  األول: ،)٢(قوة ظهور المعنى فيهعتبار كما يطلق الظاهر على معنيين با

فـالنص قسـيم  ؛وهـو يقابـل الـنص ،الراجح بنفسه مع احتماله لمعنى مرجـوحالمعنى 

 ؛واال العـام المخصـوص ،وال المجاز ،وعلى هذا المعنى ال يدخل المؤول فيه ،للظاهر

الثاين:  .و بالمخصصاتبل بعد البيان بالقرينة أ ،ألهنا كلها ال تدل على المعنى بنفسها

ويـدخل  ،ويكون النص قسما مـن أقسـامه ،فيكون مقابال للمجمل ،ما اتضحت داللته

  .والمجاز ،والعام المخصوص ،فيه المؤول

  :)٣(: يطلق على معنيينالظن -

 .الشك الثاين: اليقين. األول:

  :)٤( يأيت ألربعة معان :العقل -

ويقع  ،ويفرتق هبا عن البهائم ،العلوم النظرية الغريزة التي يتهيأ هبا إلدراك األول:

وال يـزال يف ازديـادة حتـى يبلـغ األربعـين.  ،ويكون ضعيفا يف أول العمـر ،هبا التكليف

                                           
)، أصـول الفقـه ٤/٣٠١)، رفـع النقـاب (١/٥٨٨مختصر الروضة للطويف مـع شـرحه ( انظر:   )١(

 ).٣٩١الذي ال يسع الفقيه جهله (ص

 ).٣٦٢إجابة السائل شرح بقية اآلمل (ص انظر:   )٢(

)، األشـباه ١/٢٩٩)، االعتصام للشاطبي (١/١١٤)، البحر المحيط (١/٢٣انظر: القواطع (   )٣(

 ).٦٣والنظائر البن نجيم (ص

)، تقويم النظر يف مسائل خالفية ذائعـة ١/٨٥)، إحياء علوم الدين (٢٠انظر: المستصفى (ص   )٤(

 ).٥٥٨)، المسودة (٢/٣٠٩(
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٨٩٩ 

واسـتحالة  ،كـالعلم بجـواز الجـائزات ؛الصفة التي يدرك هبـا العلـوم الضـرورية الثاين:

الواحـد ال يكـون يف  وأن الشـخص ،والعلم بأن االثنين أكثر من الواحد ،المستحيالت

فـإن مـن  ؛المكتِسب للعلـوم المسـتفادة مـن التجـارب الثالث:مكانين يف وقت واحد. 

قـوة  الرابـع: .ومن لـم يخـض غمارهـا يقـال لـه جاهـل ،حنكته التجارب يقال له عاقل

ويـدرك مـآالت  ،فيضبط تصرفاته علـى معرفـة عاقبتهـا ؛يعرف هبا عواقب األمور كلها

 عيدة. أفعاله القريبة والب

  :)١(يأيت لثالثة معان :العلم -

حتـى لـو مـع  ،بـأي درجـة مـن درجـات اِإلدراك ،إدراك األشياء ومعرفتها األول:

 .)٤(اليقين الثالث: .)٣(غلبة الظن الثاين: .)٢(أو مساٍو له ،احتمال راجح عليه

  :)٥(تأيت لثالثة معان :العلة -

 عنــه تخلــف وإن ،الُحكــم ىمقتضــ الثــاين: .مــا أوجــب الحكــم ال محالــة األول:

                                           
)، البحــــر المحــــيط ٢/٢٩٦)، اإلحكــــام لآلمــــدي (٣/٩٠انظــــر: الفصــــول يف األصــــول (   )١(

 ).٣٨عد األصلية (ص)، النبذة الزكية يف القوا١/١١٤(

 ).٣٨انظر: النبذة الزكية يف القواعد األصلية (ص   )٢(

 ).٢/٢٩٦)، اإلحكام لآلمدي (٣/٩٠انظر: الفصول يف األصول (   )٣(

)، شــرح مختصــر ١/١١)، (١/٩)، اإلحكــام لآلمــدي (٣/٩٠انظــر: الفصــول يف األصــول (   )٤(

شــرح التلــويح علــى  )،١٤١)، تقريــب الوصــول إلــى علــم األصــول (ص١/١٧٠الروضــة (

ــن الحاجــب (١/٣١التوضــيح ( ــع الحاجــب عــن مختصــر اب ــر شــرح ١/٢٦٥)، رف )، التحبي

 ).١/٢٠)، إرشاد الفحول (١/٢٢٩التحرير (

)، ١/٢٦٥)، الموافقـات (١/٤٢٣)، شـرح مختصـر الروضـة (١/١٧٨انظر: روضة الناظر (   )٥(

 ).١/٤٤٠)، شرح الكوكب (٣/١٠٥٦التحبير شرح التحرير (
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٩٠٠  

ــم ــم ِحكمــة الثالــث: مــانع. وجــود أو شــرط لفــوات الحك وهــي المصــلحة  ،الُحك

 والمفسدة.

 :تأيت لمعنيين :علة العلة -

 الثـاين: .)١(الحكـم وهـي المصـلحة والمفسـدة تشـريع من الِحكمة بمعنى األول:

ــبب ــبب س ــر الس ــوع المباش ــم لوق ــل، وكتز ؛الحك ــبب بالقت ــهم المتس ــي الس ــة كرام كي

 .)٢(الشهود

  :)٣(يأيت ألربعة معانالعكس:  -

ف بأنـه األول: إثبـات  :باعتباره أحـد أنـواع القيـاس، وهـو قيـاس العكـس، ويعـرَّ

 ،باعتباره أحد شـروط العلـة الثاين: .)٤(نقيض حكم األصل يف الفرع الفرتاقهما يف العلة

بدون الوصـف، وجود الحكم :بكونه أحد قوادح العلة، وهو »عدم العكس« ومنه جاء

باعتبـاره أحـد الطـرق التـي  الثالث:. )٥(فكان ناقض� من نواقض العلـة »يف صورة أخرى

فالطرد والعكس معا أحد المسالك التي تعـرف هبـا  ؛وهو يقابل الطرد ،تعرف هبا العلة

كون العكس أحد شروط صحة الحـد،  الرابع: .)٦(»الدوران« العلة المستنبطة، ويسمى

                                           
)، هنايـــة الوصـــول ٤٢٦)، شـــرح تنقـــيح الفصـــول (ص٨/٣٦٠٠نظـــر: نفـــائس األصـــول (ا   )١(

)٨/٣٤٩٥.( 

 ).٧٥)، المستصفى (ص٢/٣١٧انظر: أصول السرخسي (   )٢(

 ).٣/٢٣٤اإلحكام لآلمدي (انظر:    )٣(

 ).٣/١٨٣)، اإلحكام لآلمدي (٢/٤٤٤المعتمد (انظر:    )٤(

 ).٢/١٥١)، إرشاد الفحول (٥/٣٩١)، رفع النقاب (١٨٩تقريب الوصول (صانظر:    )٥(

 ).٤٢٧)، شرح تنقيح الفصول (٣/٢٩٩اإلحكام لآلمدي (انظر:    )٦(
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٩٠١ 

 .)١(الطرد ويقابل:

  يأيت لثالثة معان: :الفرع -

. )٣(ما يقابـل األصـل يف القيـاس الثاين: ،)٢(ما يتفرع عن األصل يف األحكام األول:

 .)٤(يسمى فرعا باإلضافة لمن روى عنه فإنه أصل له ،الراوي عن غيره

  :يأيت لمعنيين :الفقه -

أدبـا  ،مـاليف لسان الشارع وعند المتقدمين: شامل كل الـدين اعتقـادا وع األول:

 مـن المكتسـب ،العمليـة الشرعية باألحكام العلم« عند األصوليين: الثاين: .)٥(وأخالقا

 .)٦(»التفصيلية أدلتها

  يأيت بمعنيين:القبول:  -

 . )٨(صح العمل أو لم يصح،ثبوت األجر الثاين: .)٧(الصحة األول:

                                           
 ).١/١٤٣)، البحر المحيط (١/١٧٧شرح مختصر الروضة (انظر:    )١(

 ).١/٣٢)، الموافقات (١٠/١٦٤انظر: المغني (   )٢(

 ).٣/٢٣٠)، شرح مختصر الروضة (٣/١٩٢انظر: اإلحكام (   )٣(

 ).٦/٢٢١)، البحر المحيط (١/٣٥٥ر: القواطع (انظ   )٤(

)، التوضيح يف حل غـوامض التنقـيح ١/٥)، كشف األسرار (١/٣٢انظر: إحياء علوم الدين (   )٥(

 ).٣٧، ١/٣٦)، البحر المحيط (١/١٦(

)، اإلهبـاج شــرح المنهــاج ١/١٨)، بيــان المختصــر (١/١٣٣انظـر: شــرح مختصــر الروضـة (   )٦(

 ). ١/٣٤( )، البحر المحيط١/٢٨(

 ).٣/١١٠١)، التحبير (٣/٢٤٥الواضح يف أصول الفقه (   )٧(

)، التحبيــر ١/٦٤) إحكــام األحكــام البــن دقيــق العيــد (١/٣٢٩انظــر: نفــائس األصــول (   )٨(

 ).٣٢)، األشباه والنظائر (ص ٣/١١٠٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٠٢  

  :يأيت ألربعة معان :القبيح -

مـا ال الرابـع: .مـا كـان خـالف األولـىالثالـث: .المكروه الثاين: .المحرم األول:

 .)١(وهو ما فيه شبهة قليلة :بأس بفعله

  :)٢(يأيت لثالثة معان :القرآن الكريم -

 المكتــوب يف اللــوح الثــاين: .المتلــو باأللســن ،المســطور يف المصــاحف األول:

 قـد رآنالق ألن« :هـ)٦٣١(ت قال اآلمدي ،بعض أجزاء القرآن الكريم الثالث:المحفوظ. 

 أن يصـح ولهذا الكل، على يطلق كما ،الواحدة اآلية على بل منه، الواحدة السورة على يطلق

 وقـال عبيـد اهللا المحبـوبي ،)٣(»الحقيقة اإلطالق يف واألصل قرآن، هذا: الواحدة للسورة يقال

 الكـالم علـى يطلق ،مشرتك لفظ القرآن فإن« هـ) مبينا إطالقات القرآن الكريم:٧١٩(ت

 .)٤(»المقروء وهو عليه، يدل ما على أيضا ويطلق ،-  وعال عز -  للحق صفة هو الذي زلياأل

  :)٥(يأيت لستة معان :القضاء -

إيقـاع  الثـاين: .)٦(»فـإذا قضـيتم الصـالة« :ومنـه قولـه تعـالى ،إتمام العبـادة األول:

                                           
)، تشـنيف ٢١٩)، جمـع الجوامـع (ص١/٢٩٠)، نفائس األصـول (١/١٣٥انظر: المعتمد (   )١(

 ). ١/٢٣١امع (المس

ــدي (   )٢( ــام لآلم ــر: اإلحك ــروق (١/٣٦انظ ــع الف ــروق م ــذيب الف ــرح ٣/٦٣)، هت ــاج ش )، اإلهب

 ). ٤/٦٩٠)، تشنيف المسامع (١/٤٩)، التلويح يف حل غوامض التنقيح (١/٢٧٩المنهاج (

 ).١/٣٦اإلحكام لآلمدي (   )٣(

 ).١/٤٩التوضيح يف حل غوامض التنقيح (   )٤(

) مــع الفــروق، العقــد المنظــوم يف ٢/٨١)، هتــذيب الفــروق (٢/٥٨لقــرايف (انظــر: الفــروق ل   )٥(

 ).١/٥٥١العموم والخصوص (

 ).٢٢/٣٧( ،)١٢/١٠٦انظر: مجموع الفتاوى (   )٦(
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٩٠٣ 

ن بالشـروع القيام بالواجـب الـذي تعـي الثالث: .)١(العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا

كقضـاء ؛الشريعة يف وضـعه خـالف علـى وقـع مـا الرابع: .كقضاء الحجة الفاسدة ؛فيه

ــه مــع اإلمــام ــامس: .)٢(المســبوق مــا فات ــالحكم  الخ ــين النــاس ب فصــل الخصــومات ب

 .)٤(الحكم الشرعي عموما السادس: .)٣(الشرعي

  :)٥(يأيت لمعنيين :القطعي -

كألفاظ األعداد وأسماء  ؛الحتمال مطلقاالحكم الجازم الذي ينتفي معه ا األول:

 الحكم الذي ينتفي معه االحتمال الناشئ عن دليل. الثاين:األشخاص. 

  :يأيت لثالثة معان :القياس -

 الثـاين:بال أصل يستند إليه.وهذا القياس الفاسد.  ،المعنى المحض المخرتع األول:

ــن  ــد ع ــي واح ــى جزئ ــرتاكهما يف معن ــره؛ الش ــم لغي ــة الحك ــرعيتعدي ــل ش ــل  ،أص المقاب

ــحيح ــرعي الص ــاس الش ــو القي ــف، وه ــث: .)٦(للتوقي ــذي  الثال ــي ال ــرعي الكل ــى الش المعن

                                           
 ).١/١١٧)، المحصول للرازي (٧٦انظر: المستصفى (ص   )١(

 ).١/٣٢٦انظر الثالثة األخيرة: نفائس األصول (   )٢(

 ).٣٠٩، المستصفى (ص)٢/٥٠انظر: التلخيص (   )٣(

)، العقــد المنظــوم يف الخصـــوص ٣/١٢٢٩انظــر: نفــائس األصــول يف شــرح المحصــول (  )٤(

 ).١/٥٥١والعموم (

)، ١/٦٣)، شـرح التلـويح علـى التوضـيح (١/٦١انظر: التوضيح يف حـل غـوامض التنقـيح (   )٥(

ــات (ص ــة (١٠٦الكلي ــوعة القواعــد الفقهي ــد (ص٤/٣٤٦)، موس ــق والمقي ، )٥١٧)، المطل

 ).٣٩القطعية من األدلة األربعة (ص

 ). ٣٦أساس القياس (ص الثاين:انظر يف المعنى األول و  )٦(
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  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٠٤  

 .)١(تعاضدت على معناه أدلة كثيرة

  :يأيت ألربعة معان :القياس الجلي -

ـــوي األول: ـــاس األول ـــاين:. )٢(القي ـــع  الث ـــة، أو المجم ـــوص العل ـــاس منص   القي

وهـذا عنـد  الرابـع: .)٤(وهـو يقابـل قيـاس الشـبه ،قيـاس العلـة عمومـا الثالـث: .)٣(عليها

القيـاس  وهـو ،يقابـل االستحسـان ،قياس العلة بكافة أنواعـه :األحناف القياس الجلي

 .)٥(الخفي

  :يأيت لمعنيين :قياش الشبه -

 . )٧(الفرع الذي تجاذبته األصول وتردد بينها الثاين: .)٦(»قياس الداللة« األول:

                                           
)، قواعــد األصــول ومعاقــد ٣/٣٠٤)، كشــف األســرار (١/٣٤١انظــر: أصــول السرخســي (   )١(

) ومــا قبلهــا، البحــر المحــيط يف أصــول ٣/١٥)، (١/١٨٤)، الموافقــات (٩٠الفصــول (ص

 ) ٢/٢٠٨البناين على شرح المحلي لجمع الجوامع ()، حاشية ٧/١٢٢الفقه (

)، ٢/٥٠)، الواضـح يف أصـول الفقـه (٢/١٢٦)، القواطـع (١٦/١٤٤انظر: الحاوي الكبير (  )٢( 

 ).٤/٤٩٥) (٧/٤٨البحر المحيط (

ــول (  )٣( ــام الفص ــر: إحك ــيرازي (ص ٢/٦٣٣انظ ــول الفقــه للش   )، التمهيــد ٩٩)، اللمــع يف أص

 ). ١/٢٥ألبي الخطاب (

)، ١٠١المستصـفى (ص )،٦٢، ٢/٢٣)، الربهـان (٣/٢٢٩انظر: التلخيص يف أصول الفقه (  )٤(

 .)٢/٧٧)، روضة الناظر (٢٥١(ص

 ).٣/٢٢٢)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٣/٣٤٧انظر: كشف األسرار (  )٥( 

 ).٣/٢٩٥)، اإلحكام لآلمدي (٢/٦١انظر: الربهان يف أصول الفقه (   )٦(

)، ١٠١)، اللمـــع (ص٤/١١٣٢)، العـــدة ألبـــي يعلـــى (١٦/١٤٨انظـــر: الحـــاوي الكبيـــر (   )٧(

 ). ٢/٥٣الواضح (



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩٠٥ 

  :ويأيت لمعنيين ،)١(لة عند جماعة من األصوليينأحد قوادح الع :الكسر -

 الثـاين: .)٢(مع تخلف الحكـم ،وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم األول:

 .)٣(ونقض اآلخر ،عدم تأثير أحد الجزأين يف العلة المركبة

  يأيت لثالثة معان: :لحن الخطاب -

داللـة « بمعنـى الثـاين: .)٥(ومرادفاته المتعـددة ،)٤(»مفهوم الموافقة« بمعنى األول:

 .)٧(»مفهوم المخالفة« الثالث: .)٦(»المقتضى« أو ،»االقتضاء

  :)٨(يأيت لثالثة معان :المباح -

مـا سـكت عنـه  الثـاين: .ما صرح الشارع فيه بـالتخيير بـين الفعـل والـرتك األول:

                                           
 .)٣/١٨١)، التقرير والتحبير (٣/٥١٣شرح مختصر الروضة ( انظر:   )١(

)، اإلحكــام لآلمــدي ٤/١٦٨)، التمهيــد يف أصــول الفقــه (١/١٧٨انظــر: إحكــام الفصــول (   )٢(

 ). ٢/١٥٠)، إرشاد الفحول (٣/٥١٠( )، شرح مختصر الروضة٣/٢٣٠(

)، حاشية العطـار ٥/٣٧٩)، تيسير الوصول إلى منهاج األصول (٣٤٣هناية السول (ص انظر:   )٣(

 ). ١٣٥)، غاية الوصول يف شرح لب األصول (ص٢/٣٤٩على شرح الجالل المحلي (

 ).٢/١٩انظر: الفائق يف أصول الفقه (   )٤(

» الـرتادف يف المصـطلح األصـولي« انظر دراسة للباحـث بعنـوان:له أكثر من اثني عشر اسما،    )٥(

 ).٤٧(ص

ــدل (ص   )٦( ــص يف الج ــر: الملخ ــع (ص٦٢انظ ــع (٤٤)، اللم ــيح ١/٢٣٧)، القواط ــرح تنق )، ش

 ).٥٥الفصول (ص

)، التحبيـر ٣/١٠٠)، تيسير الوصـول (١٤٩)، هناية السول (ص١/٢٦٨انظر: روضة الناظر (   )٧(

 ).٦/٢٨٩٣للمرداوي (

)، مذكرة يف أصول الفقه للشـنقيطي ٢/٢٢٥)، تيسير التحرير (١/٣٦٦البحر المحيط ( انظر:   )٨(

 ).٢١(ص
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٩٠٦  

 المشـروع مـن منـدوب أو الثالـث: .)١(باستصحاب العدم األصلي ،الشارع فهو المباح

 .)٢(مكروه أو واجب

  :)٣(يأيت لمعنيين :المبيَّن -

 .)٥(الواضح بنفسه المستغني عن البيان الثاين:. )٤(ما احتاج إلى البيان األول:

  :)٦(يأيت لمعنيين:المتشابه -

مــا  الثـاين: .)٧(بحيـث ينقطـع الرجـاء مـن درك معنـاه ،مـا اسـتأثر اهللا بعلمـه األول:

 .)٨(د منه، برده إلى المحكم ليظهر معناهيحتاج لتأمل وتفكر لدرك المرا

  :يأيت لمعنيين :المجاز -

اللفظ المنقول عـن معنـاه األصـلي إلـى  الثاين: .الباطل الذي ال حقيقة له األول:

                                           
 ).١/١٨٥انظر: إعالم الموقعين (   )١(

)، ١/٣٦٦)، البحــر المحــيط (١/١٤٠)، الموافقــات (٧٠انظــر: شــرح تنقــيح الفصــول (ص   )٢(

 ). ٣/١٠٢٣)، التحبير شرح التحرير (١/٢٣٢الفوائد السنية (

ــر:   )٣( ــع (ص انظ ــول (٤٨اللم ــدي (٣/١٥٠)، المحص ــام لآلم ــول ٣/٢٦)، اإلحك ــة الس )، هناي

 ).٢٢٨(ص

 ).٣/٢٦انظر: اإلحكام لآلمدي (   )٤(

 ).٣/١٥٠انظر: المحصول (   )٥(

)، ١/٢١٥، روضـة النـاظر ()٢/٦٢٣نفـائس األصـول ( )،١/٤٨البن حـزم ( انظر: اإلحكام   )٦(

 ).١٠٨)، الحدود يف األصول (ص١/٢٢١(كشف األسرار شرح المصنف على المنار 

)، كشـف األسـرار شـرح النسـفي ١/٢١٥)، روضة الناظر (١/٤٨انظر: اإلحكام البن حزم (   )٧(

 ).١/٢٢١على المنار (

 ).١٠٨)، الحدود يف األصول (ص١/٢٢٦انظر: العدة (   )٨(
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٩٠٧ 

 .)١(معنى آخر لعالقة

  يأيت لمعنيين: :المجمل -

ر ما احتمـل لفظـه أكثـ الثاين: .)٢(عند المتقدمين يطلق على العام والمطلق األول:

 .)٣(على السواء ،من معنى

  :)٤(يأيت ألربعة معان :المحال -

الممتنـع لفقـدان شـرط أو  الثـاين: .الذي لم تجر العادة بقدرة العباد عليـه األول:

 مـا قضـى اهللا  الرابـع:الممتنع للتنايف؛ كالجمع بـين الضـدين.  الثالث: وجود مانع.

 .)٥(وقدر بعدم قيام العبد فيه

                                           
 ).٨٤انظر: المستصفى (ص   )١(

)، المنخـول ١٠٦عكـربي يف أصـول الفقـه (ص)، رسـالة ال١/٦٣انظر: الفصول يف األصول (   )٢(

 ).١/٢١٣)، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (١٧٩المسودة (ص، )٢٤٥(ص 

)، مختصر ابن الحاجب مـع بيـان ٣٧)، شرح تنقيح الفصول (ص١٨٧انظر: المستصفى (ص   )٣(

 ).٢/٣٨٠)، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (٢/٣٥٧المختصر البن الحاجب (

)، التحبيــر شــرح التحريــر ٢/١١٠البحــر المحــيط ( )،١٤٣انظــر: شــرح تنقــيح الفصــول (ص   )٤(

التكليـــف بالمحـــال « )، بحـــث:١/٢٨٨)، فصـــول البـــدائع يف أصـــول الشـــرائع (٣/١١٣١(

أ.م.د نجـم الـدين عبـد اهللا السـبعاوي، أسـتاذ مسـاعد يف قسـم الفقـه » واألحكام المرتتبـة عليـه

ظم، نينـوى، مجلـة كليـة العلـوم اإلسـالمية، المجلـد الثـامن، العـدد وأصوله، كلية اإلمام األع

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥، )١٥/١(

اعترب محاال من جهة القضاء، لكن هذا على عقيـدة الجـرب، وال يخفـى ضـعفه؛ إذ لـيس محـاال    )٥(

على العبد قبل العمل؛ فهو مجهول العاقبة بالنسبة له قبل العمل، ومتعلق المحال قبـل العمـل 

 بعده، والمكلف لديه مشيئة وقدرة على القيام به قبل العمل، فال يكون محاال. ال



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٠٨  

  :)١(الثة معانيأيت لث :المحكم -

ـر الثاين: .)٢( غير المنسوخ األول:  .)٣(فهـو يقابـل المـبهم أو المتشـابه أو المجمـل :المفسَّ

 .  )٤(وال يرد إلى غيره ،ترد إليه المشتبهات فيظهر معناها به ،ما كان أصال بنفسه الثالث:

ص -   :)٥(يأيت ألربعة معان :الُمخصِّ

 الرابـع:المجتهـد.  الثالـث:التخصـيص. دليـل  الثاين:المتكلم بالخاص.  األول:

 ممن وصلته الداللة. المعتقد للتخصيص،

  :)٦(يطلق على معنيين :المستدل له -

 السائل. الثاين:الحكم.  األول:

  :يأيت لمعنيين :المشرتك -

المشـرتك  الثـاين: .)٧(وهو المتبادر من كالم األصـوليين ،المشرتك اللفظي األول:

                                           
ـــدة ( انظـــر:   )١( ـــام الفصـــول (٢/٢٨٧الع ـــول (ص١/١٧٦)، إحك ـــدود يف األص )، ١٠٨)، الح

 ).٣/٨٥الموافقات (

)، ١/٢٥٦)، قواطـــع األدلـــة (١/١٥٥)، الربهــان يف أصـــول الفقــه (٢/٦٨٦انظــر: العـــدة (   )٢(

 .)٤/١٠ل الفقه (الواضح يف أصو

وانظـر:  ).٥٤٣داللة الكتاب والسنة على األحكام (ص هذه الثالثة مرتادفة عند الجمهور، انظر:   )٣(

 ).٣/٨٥الموافقات ( ،)١/١٥٥الربهان ( ،)١/١٧٦إحكام الفصول ( ،)١/١٥٢العدة (

 ).٢/٢٧٦)، التمهيد ألبي الخطاب (٢/٢٨٧)، العدة (١/٢١٣انظر: روضة الناظر (   )٤(

)، ٤/٣٢٤)، البحر المحيط (١٩٢)، هناية السول (ص٢/٥٥٢شرح مختصر الروضة ( انظر:   )٥(

 ).٦/٢٥٢٧التحبير شرح التحرير (

 ).٥انظر: اللمع (ص   )٦(

 =)،١/١٠٦كشـف األسـرار ( ). وانظـر أيضـا:٣٢المشرتك وداللته على األحكـام (ص انظر:   )٧(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩٠٩ 

كمـا يشـرتك عـدد مـن  ؛)١(»الحقيقة الموجـودة يف أفـراد عديـدة« :وعرف بأنه ،المعنوي

ــدق ــجاعة أو الص ــرم أو الش ــفة الك ــاس بص ــين  ،الن ــرتك ب ــول: كالقــدر المش ويف األص

والقـدر المشـرتك بـين المكـروه والمحـرم  ،الوجوب والندب الذي هو مجـرد الطلـب

 .)٢(رعوكالعلة التي تكون قدرا مشرتكا بين األصل والف ،الذي هو مجرد الرتك

  :)٣(تأتيان لمعنيين :المصلحة والمفسدة -

ــا األول: ــافع ذاهت ــا ،المن ــلة للمنــافع  الثــاين: .)٤(والمضــار ذاهت األســباب الموص

 .)٥(والمضار

  :)٦(يأيت لمعنيين :الُمعَتل -

  الدليل. الثاين: .المستدل بالعلة األول:

                                           
)، فـتح الغفـار بشـرح ١/١٠٧الشـرائع ()، فصول البدائع يف أصول ١/٣٣٤تيسير التحرير (=

 ).١/١٣٤المنار (

 ).١/١٥١الفروق للقرايف (   )١(

ـــار ١/٢٣٢)، تشـــنيف المســـامع (١/١٠٦المحصـــول ( انظـــر:   )٢( ـــار بشـــرح المن ـــتح الغف )، ف

)، االشرتاك المعنـوي والفـرق بينـه وبـين ٣٣)، المشرتك وداللته على األحكام (ص١/١٣٤(

لــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربــي وآداهبــا، االشــرتاك اللفظــي، بحــث يف مج

 هـ.١٤٢٥، رمضان، ٣١، العدد ١٩المجلد 

ــد الصــغرى (ص٥/١٥٨انظــر: المحصــول (   )٣( ــرح ٥١، ٣٢)، القواع ــة المســؤول يف ش )، تحف

 ).٤/٩٧مختصر منتهى السول (

 ).٥/١٥٨المحصول (   )٤(

 ).٥١انظر: القواعد الصغرى (ص   )٥(

 ).٦٢)، الكافية (ص١٢٣)، الحدود يف األصول (ص١/١٧٨أحكام الفصول ( انظر:   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩١٠  

  :)١(يأيت لمعنيين :المعلول -

الحكم الناشئ  الثاين: .)٢(هو المعلول بعلة اإلسكاركالخمر ف ؛محل العلة األول:

 .)٣(كالمدلول حكم الدليل عن العلة؛

  :)٤(يأيت لسبعة معان :المعنى -

 .)٥(فالكالم لفظ ومعنـى ؛ما يقابل اللفظ الثاين:الَعرض المقابل للجوهر.  األول:

 الخامس: .)٧(ةالعل الرابع: .)٦(فالمعقوالت هي المعاين ؛ما يقابل المحسوسات الثالث:

 . )١٠(علم المعاين السابع: .)٩(العلم السادس: .)٨(وإيضاحه تفسير اللفظ

 : )١١(ويأيت ألربعة معان :المكروه -

وكثيـرا مـا جـاء عـن المتقـدمين  ،المحظـور الثاين: .المنهي عنه هني تنزيه :األول

                                           
ــر:   )١( ــد ( انظ ــه (٢/٢٠٠المعتم ــول الفق ــدة يف أص ــه ١/١٧٦)، العم ــول الفق ــح يف أص )، الواض

 ).٧/١٥٣)، البحر المحيط (٢/٦(

 ).٧/١٥٣)، البحر المحيط (٢/٢٧٤)، قواطع األدلة (١٠٤اللمع (ص انظر:   )٢(

 ).٦٢)، الكافية يف الجدل (ص٢/٢٠٠مد (انظر: المعت   )٣(

 ).٨٤١)، الكليات (ص١/٤٢فصول البدائع يف أصول الشرائع ( انظر:   )٤(

 ). ١/٥٤انظر: أصول الفقه البن مفلح (   )٥(

 ).٤/٣٥٧)، أحكام القرءان (٢٩انظر: المستصفى (ص   )٦(

 ).١/١٢)، كشف األسرار (٢/٢٨انظر: الربهان (   )٧(

 ).٨/١٠١البن حزم ( انظر: اإلحكام   )٨(

 ).١٥٥انظر: التعريفات (ص   )٩(

 ).١/٢٨٨)، شرح التلويح على التوضيح (٢/٢٦٢كشف األسرار ( انظر:   )١٠(

)، اإلحكــام ١/٨٤٩)، التحقيـق والبيـان (١/١٠٤)، المحصــول (٥٣انظـر: المستصـفى (ص   )١١(

)، ١/٥٩)، اإلهبــاج شــرح المنهــاج (١/٣٨٤)، شــرح مختصــر الروضــة (١/١٢٢لآلمــدي (

 ).١/٣٩٣البحر المحيط (



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩١١ 

 .هــةتــرك المنــدوب المتأكــد فيوصــف الــرتك بالكرا الثالــث: .الكراهــة بمعنــى الحــرام

 .ما فيه شبهة حرام الرابع:

  :)١(يأيت لمعنيين :المنهي عنه -

 .المكروه الثاين: .المحرم األول:

  :)٢(يأيت لمعنيين :المؤثر -

أو  ،أو عين الوصف يف جنس الحكم ،ما أثر عين الوصف يف عين الحكم األول:

 ،بالصريح منصوصة ؛فيه الجامعة العلة كانت ما الثاين: .جنس الوصف يف عين الحكم

 .عليها مجمعا أو ،اإليماء أو

  :)٣(يأيت ألربعة معان :الناسخ -

الحكم الذي حل محـل المنسـوخ، كمـا يقـال:  الثاين:اهللا سبحانه تعالى.  األول:

المجري  ،المعتِقد للنسخ الثالث:وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. 

 الرابـع:ويجريـه عمليـا.  ،تقد ذلكأي يع ،له عمال كما يقال: فالن ينسخ القرآن بالسنة

 .الدليل الرافع للحكم

  :يأيت لمعنيين :النسخ -

وهذا عند المتقدمين فالتخصـيص  ،كل ما يرفع داللة النص كليا أو جزئيا األول:

                                           
 ).١/٢٣١)، تشنيف المسامع (٢٩٠انظر: التمهيد يف تخريج الفروع على األصول (ص   )١(

ـــدي (   )٢( ـــام لآلم ـــر: اإلحك ـــول (٤/٣انظ ـــة الوص ـــه ٨/٣٥٦٨)، هناي ـــول الفق ـــائق يف أص )، الف

)٢/٣٢١.( 

ة )، شــــرح مختصــــر الروضــــ٣/١٠٨)، اإلحكــــام لآلمــــدي (٢/٤٥٦التلخــــيص ( انظــــر:   )٣(

 ). ٣/١٧٤)، كشف األسرار (٢/٢٥٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩١٢  

بشرع  ،إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم« الثاين: .)١(والتقييد والتبيين كلها من النسخ

: ومعنـاه وهذا الذي استقر عليه المصـطلح. ،)٢(»ه لكان ثابتاعلى وجه لوال ،متأخر عنه

وال يـدخل فيـه التخصـيص والتقييـد  ،قصر النسخ على رفع وإزالة الحكم بحكم آخـر

 وغيرهما.

  :)٣(ألربعة معان يأيت :النص -

مـا دل علـى الثـاين: .)٤(ولو على ُبعـد ،مادل على معناه من غير أي احتمال األول:

تطرق إليه احتمال يعضده ، وما دل على معنى الثالث: ،)٥(حتمل غيرهوإن ا ،معنى قطعا

 هــذا بــه الــنص، ويريــد  الشــافعي يطلــق مــا وكثيــرا ،فيكــون بمعنــى الظــاهر ؛دليــل

 .)٧(ومنه نصوص الكتاب والسنة ،ما دل على معنى كيفما كانالرابع: .)٦(المعنى

                                           
مجموع  ،)١/٢٧٦)، أحكام القرءان البن العربي (١/٥١٤انظر: أحكام القرءان للجصاص (   )١(

 ).٣/١٠٨)، الموافقات (١/٣٥)، إعالم الموقعين (١٣/٢٩الفتاوى البن تيمية (

ــر:   )٢( ــول ( انظ ــام الفص ــفى (ص٥٥)، اللمــع (ص١/١٧٦إحك ــروري يف٨٦)، المستص  )، الض

 ).٨٤أصول الفقه (ص

)، ٥/١٩٧٧هنايـة الوصـول ( )،٣٦(ص )، شـرح تنقـيح الفصـول١٩٦المستصفى (ص انظر:   )٣(

)، المـدخل البـن بـدران ٢/٢٠٥)، البحـر المحـيط (٥٥٥، ١/٥٥٤شرح مختصـر الروضـة (

 ).١٨٧(ص

 ). ٥/١٩٧٧)، هناية الوصول (١٩٦المستصفى (ص   )٤(

 ).١/٥٥٥رح مختصر الروضة ()، ش٣٦انظر: شرح تنقيح الفصول (ص   )٥(

 ). ٥/١٩٧٧)، هناية الوصول (١٩٦انظر: المستصفى (ص   )٦(

 ). ١/٦٧انظر: كشف األسرار (   )٧(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩١٣ 

  يأيت لثالثة معان: :الواجب -

ما لم يتصور  :عند المتكلمين الثالث:. )٢(الركن الثاين: .)١(المأمور به جزما األول:

 .)٣(يف العقل عدمه كوجود اهللا 

  يأيت لثالثة معان: :الوضع -

اللغويـة والشـرعية  :يف الحقـائق الـثالث ،جعل اللفظ دليال علـى المعنـى األول:

لوضـعي، الحكـم ا الثالـث: .)٥(ولـو مـرة واحـدة ،مطلـق االسـتعمال الثاين: .)٤(والعرفية

 .)٦(أو مانعا ،أو شرطا ،وهو جعل الشيء سببا ،المقابل للحكم التكليفي

* * * 

 

                                           
 ).١/٣٥١انظر: شرح مختصر الروضة (   )١(

 ).١/٣٤نشر البنود (   )٢(

)، نظريـــة التعليـــل يف الفكـــرين الكالمـــي ٩٣٠)، الكليـــات (ص٢٣انظـــر: المستصـــفى (ص   )٣(

 ).٨٧صواألصولي (

)، ٢٢)، شـرح تنقـيح الفصـول (ص١/٢٧)، اإلحكـام لآلمـدي (١٨٢انظر: المستصفى (ص   )٤(

 ).٩٣٤)، الكليات (ص١/١٩١)، رفع النقاب (٢/٧٨٩نفائس األصول (

ـــدي (   )٥( ـــام لآلم ـــر: اإلحك ـــول (ص )،١/٥٢انظ ـــيح الفص ـــرح تنق ـــول ٢٢ش ـــائس األص )، نف

 ).١/١٩١)، رفع النقاب (١/٤٥٠)، تشنيف المسامع (٢/٧٨٩(

 ). ١/٢٦)، إرشاد الفحول (٢/٥)، البحر المحيط (١/٩٦اِإلحكام لآلمدي ( انظر:   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩١٤  

 الخاتمة

 

 :النتائج -أ* 

 لحقيقتـين الموضـوع اللفـظ« :بأنـه األصـوليين عنـد اللفظـي المشرتك عرف -١

 .»كذلك هما حيث من ،أوال وضعا ،مختلفتين

 ومعرفـــة صـــطلحاتهبم باإلحاطـــة إال العلـــوم مـــن علـــم أي فهـــم يمكـــن ال -٢

 .العلم بمصطلحات وإحاطته فهمه بقدر العلم من حظه فكل ؛مدلوالهتا

 يرتكـوا لـم إذ ؛ونقـدا حـدا األصـولي بالمصطلح كبيرة عناية األصول لعلماء -٣

 الواقـع الخلـل الحـد علـى واستدركوا ،نقدوه إال حدا يرتكوا ولم ،حدوه إال مصطلحا

 .فيه

 وهـــو ،معنــاه واختلـــف لفظــه اتحـــد مــا :بعـــةأر للمعــاين بالنســـبة األلفــاظ -٤

 لفظـه اختلـف ومـا ،»المـرتادف« وهـو ،معنـاه واتفـق ،لفظـه اختلـف ومـا ،»المشرتك«

 .»المتواطئ« وهو ،ومعناه لفظه اتحد وما ،»المتباين« وهو ،ومعناه

 ،المصطلحات به فُتختصر ؛قوة جهات له من حيث الداللة اللفظي المشرتك -٥

 ضـعف جهـة وفيـه ،اللغـة مـن وتمكنـه المـتكلم قـدرة بـه وتظهر ،الدالالت به وتوسع

 .بعضها مع المعاين واختالط لبس على عائدة

 وتعــدد ،اللفظــين اتحــاد يجــب مصــطلح أي يف االشــرتاك تحقــق أجــل مــن -٦

 .واحدة اللغة وتكون ،الوضع بأصل التعدد ويكون ،المعنى

 يف ويكـــون ،ءواألســـما ،واألفعـــال ،المعـــاين حـــروف يف يكـــون االشـــرتاك -٧

 .المتضادة والمعاين ،المختلفة المعاين بين يكون كما ،الجمل وتراكيب المفردات
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٩١٥ 

 ،األصـل خـالف االشـرتاك :االشرتاك من للحد األصولية القواعد أشهر من -٨

 والنقــل االشــرتاك تعــارض وإذا ،أولــى فاالشــرتاك واالشــرتاك المجــاز تعــارض وإذا

 .أولى فالتخصيص واالشرتاك التخصيص تعارض وإذا ،أولى فالنقل

 ونبهـوا األصولي المصطلح يف اللفظي بالمشرتك كافة األصول علماء اعتنى -٩

 ،»األصـل«و ،»العلـة«و ،»االسـتدالل«و ،»االجتهـاد« علـى كالتنبيـه ؛المشرتكات على

 :اإلمامـان األصـولي المشـرتك علـى نبـه مـن وأكثـر ،وغيرهـا »النسـخ«و ،»الكراهية«و

 .شيوالزرك ،الغزالي

أو  ،فمنها ما جاء له سبعة ؛تتتفاوت المشرتكات يف المصطلحات األصولية -١٠

 .أو اثنان ،أو ثالثة ،أو أربعة ،أو خمسة ،ستة

 :التوصيات ـ ب* 

ــادة - ١ ــراءة إع ــطلح ق ــولي المص ــد األص ــى بتحدي ــل معن ــطلح ك ــد ،مص ــة بع  دراس

 بيـان ثـم ،عليهـا طـرأت التـي والتغيـرات ،للمصـطلحات حصـلت التي الداللية التطورات

 .فيها أثرت التي واألصولية الفقهية والمذاهب واألمكنة األزمنة بحسب المصطلح معنى

 األصـــولي؛ المصـــطلح بإشـــكاالت تعنـــى الدراســـات مـــن سلســـلة وضـــع -٢

 التطبيقيـة باألمثلـة وقرهنا ،الداللي والتطور والغموض والتواطؤ والرتادف كاالشرتاك

 .عنه عانيهم وتبين األصول علم تكشف التي

 دراسـة إلـى يحتـاج وهـذا ،بالمصـطلح األصول علماء بين الخالف أثر ربط -٣

 مـوارده وتتبـين ،الخـالف مـن كثيـر يتحـرر إذ ؛الجانـب هـذا على الضوء تلقي مستقلة

 األصولي. بالمصطلح بإناطته ومصادره

* * * 
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٩١٦  

 المراجعالمصادر وقائمة 

 

   :تحقيـق، اليحصـبي عيـاض بـن موسـى بـن اضعيـ الفضـل ألبـي، مسـلم بفوائـد المعلم إكمال - 

 .هـ١٤١٩، مصر، األولى الطبعة، الوفاء دار، إسماعيل يحي .د

ــوار -  ــواء يف الــربوق أن ــن إدريــس بــن ألحمــد، الفــروق أن ــد ب ــهور الصــنهاجي الــرحمن عب  المش

 الفـروق وهتـذيب، الشـاط البـن الفـروق أنـواء علـى الشـروق إدرار: كتـابي وهبامشـه» القرايف«بـ

 بيروت.، الكتب عالم، المالكي المكي حسين بن لمحمد، الفقهية األسرار يف السنية لقواعدوا

 ،القـاهرة، مـدبولي، الـدغيم محمـود ت: ،الجـوزي بـن ليوسـف االصـطالح، لقوانين اإليضاح - 

 .هـ١٤١٥، ١ط

 .لثانيةا الطبعة ،اإلسالمي الكتاب دار، الدين بن نجيم لزين، الدقائق كنز شرح الرائق البحر - 

 .الكتبي دار، الزركشي هبادر بن محمد الدين لبدر، المحيط البحر - 

 دار، الكاسـاين أحمـد بـن مسـعود بـن الـدين عـالء بكـر ألبـي، الشـرائع ترتيـب يف الصنائع بدائع - 

 .م١٩٨٢، بيروت، الثانية الطبعة، العربي الكتاب

 رشـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن حمـدأ بـن محمـد الوليـد ألبـي، المقتصـد وهناية المجتهد بداية - 

ــي ــهير القرطب ــابن الش ــد ب ــد رش ــيح، الحفي ــحيح تنق ــد وتص ــار خال ــر دار، العط ــروت، الفك ، بي

 .هـ١٤١٥

 ،الوفـاء، الـديب العظـيم عبـد:ت، المعـالي أبـو الجـويني، الملـك لعبد، الفقه أصول يف الربهان - 

 .هـ١٤١٨ ،٤ط

، الثانيـة الطبعـة، المعرفـة، إبـراهيم محمـد ت ،الزركشـي الـدين لبـدر، القـرآن علـوم يف الربهـان - 

 .هـ١٣٩١، بيروت

، األصـفهاين الـرحمن عبـد بن محمود القاسم ألبي، الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيان - 

 .هـ١٤٠٦، السعودية، األولى الطبعة، المدين دار، مظهر محمد :تحقيق
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٩١٧ 

 الفـيض، أبـو الحسـيني، لـرّزاقا عبـد بـن محّمـد بـن محّمـد، القاموس جواهر من العروس تاج - 

ــب ــى، الملّق ــدي بمرتض بي ــق، الزَّ ــد:تحقي ــتار عب ــد الس ــراج أحم ــاد وزارة، ف ــاء اإلرش  يف واألنب

 .هـ١٣٨٥، الكويت حكومة مطبعة، الكويت

، الشـيرازي الفيروزآبـادي يوسـف بـن علـي بـن إبـراهيم إسـحاق ألبـي، الفقه أصول يف التبصرة - 

 .هـ١٤٠٣، دمشق، األولى الطبعة، كرالف دار، هيتو حسن محمد :تحقيق

 المــرداوي ســليمان بـن علــي الحسـن أبــو الـدين عــالء، الفقـه أصــول يف التحريـر شــرح التحبيـر - 

 أحمـد. د القـرين، عـوض. د الجـربين، الـرحمن عبـد. د: تحقيـق، الحنبلـي الصالحي الدمشقي

 .هـ١٤٢١، السعودية ،١ط، الرشد مكتبة، السراح

  ، هاشـم اهللا عبـد :تحقيـق، المـرداوي سـليمان بـن لعلـي، األصول علم ذيبوهت المنقول تحرير - 

 .هـ١٤٣٤، قطر، األولى الطبعة، اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة، العربي هشام .د

 مؤسسـة، التونسـي عاشـور بـن الطـاهر محمـد بـن محمـد بـن الطاهر لمحمد، والتنوير التحرير - 

 .هـ١٤٢٠، وتبير، األولى الطبعة، العربي التاريخ

 الهـادي .د :تحقيـق، الرهـوين موسـى بـن ليحي، السول منتهى مختصر شرح يف المسؤول تحفة - 

، األولــى الطبعــة، الــرتاث وإحيــاء اإلســالمية للدراســات البحــوث دار، القــيم يوســف، شــبيلي

 .هـ١٤٢٢

 علـي .د: حقيـقت، اإلبياري إسماعيل بن لعلي، الفقه أصول يف الربهان شرح يف والبيان التحقيق - 

 .هـ١٤٣٤، الكويت، األولى الطبعة، الضياء دار، الجزائري

 :تحقيـق، الزنجـاين أحمد بن محمود الدين شهاب المناقب ألبي، األصول على الفروع تخريج - 

 .هـ١٤٠٤، بيروت، الخامسة الطبعة، الرسالة مؤسسة، الصالح محمد

  ، العزيـز عبـد سـيد .د :تحقيـق، الزركشـي اهللا عبـد بن لمحمد، الجوامع بجمع المسامع تشنيف - 

 .هـ١٤١٨، األولى الطبعة، المكية المكتبة توزيع، قرطبة مكتبة، ربيع اهللا عبد .د

 سوريت خالل من الفقهية الفروع يف وأثره، األصوليين عند والتخصيص االشرتاك بين التعارض - 

-هــ ١٤٣٣، الجزائر، ماجستيرال درجة لنيل مقدمة رسالة خرشف، الرزاق عبد، والنساء البقرة

 .هـ١٤٣٤
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٩١٨  

 .هـ١٤١٦، بيروت، العلمية الكتب دار، الجرجاين محمد بن لعلي، التعريفات - 

 بـن سـامي :تحقيـق، الدمشـقي القرشـي كثيـر ابـن إسـماعيل الفـداء ألبـي، العظـيم القرآن تفسير - 

 .هـ١٤٢٠، الرياض ،الثانية الطبعة، طيبة دار، السالمة محمد

، الثالثة الطبعة ،اإلسالمي المكتب، الصالح أديب لمحمد، اإلسالمي الفقه يف نصوصال تفسير - 

 .هـ١٤٠٤، بيروت

، زنيـد أبـو الحميـد عبـد.د :تحقيـق، البـاقالين الطيـب بـن لمحمد، »الصغير« واإلرشاد التقريب - 

 .هـ١٤١٨، الثانية الطبعة، الرسالة مؤسسة

 اهللا عبـد :تحقيـق، جـزي بـن أحمـد بـن محمـد اسمالق ألبي، األصول علم إلى الوصول تقريب - 

 .ـه١٤٢٢، األردن ـ عمان، األولى الطبعة، النفائس دار، الجبوري

 مسـاعد أسـتاذ، السـبعاوي اهللا عبد الدين نجم د.م.أ، عليه المرتتبة واألحكام بالمحال التكليف - 

 المجلــد، اإلسـالمية العلــوم كليـة مجلــة، نينـوى، األعظـم اإلمــام كليـة، وأصــوله الفقـه قسـم يف

 .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥، ١٥/١ العدد، الثامن

 إمــام«بـــ المعــروف الجــويني يوســف بــن اهللا عبــد بــن الملــك عبــد، الفقــه أصــول يف التلخــيص - 

 .هـ١٤٢٤، بيروت ،١ط، العلمية الكتب دار، إسماعيل حسن محمد :تحقيق، »الحرمين

 خليـل :تحقيـق، الحنفـي الدبوسـي عمـر بـن اهللا عبيـد زيـد ألبـي، الفقـه أصـول يف األدلـة تقويم - 

 .هـ١٤٢١، بيروت األولى، الطبعة، العلمية الكتب دار، الميس

   :تحقيـق، الـدهان بـن علـي بـن لمحمـد، نافعة مذهبية ونبذ ذائعة، خالفية مسائل يف النظر تقويم - 

 .هـ١٤٢٢، الرياض، األولى الطبعة، الرشد مكتبة، الخزيم صالح .د

 الحسـن بـن الـرحيم عبـد الـدين جمـال محمـد ألبـي، األصـول علـى الفـروع خريجت يف التمهيد - 

 . هـ١٤٠٠،بيروت، األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، هيتو حسن محمد :تحقيق، اإلسنوي

، إبراهيم محمد، عمشه أبو مفيد: تحقيق، الكلوذاين أحمد بن لمحفوظ، الفقه أصول يف التمهيد - 

 .هـ١٤٠٦، األولى الطبعة، القرى أم جامعة، رتاثال وإحياء العلمي البحث مركز

 إحيـاء دار، مرعـب عـوض محمد :تحقيق، الهروي األزهري بن أحمد بن محمد، اللغة هتذيب - 

 .م٢٠٠١، بيروت األولى، الطبعة، الرتاث
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٩١٩ 

 الفـالح دار: تحقيـق، الملقـن بـن علـي بـن عمر حفص ألبي، الصحيح الجامع لشرح التوضيح - 

 .هـ١٤٢٩، دمشق، األولى الطبعة، النوادر دار، العلمي للبحث

، بيـروت، العلمية الكتب دار، المحبوبي مسعود بن اهللا لعبيد، التنقيح غوامض حل يف التوضيح - 

 .هـ١٤١٦

 .القاهرة، البابي مصطفى، بادشاه أمين لمحمد، التحرير تيسير - 

 الـرحمن عبـد بـن محمـد بن محمد، والمعقول المنقول من األصول منهاج إلى الوصول تيسير - 

، الحديثــة الفــاروق دار، الدخميســي الفتــاح عبــد .د :تحقيــق، »الكامليــة إمــام ابــن«بـــ المعــروف

 .هـ١٤٢٣، القاهرة، األولى الطبعة

، بكـر أبـو البغـدادي الخطيـب ثابت بن علي بن ألحمد، السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع - 

 .هـ١٤٠٣، الرياض، ارفالمع مكتبة، الطحان محمود .د :تحقيق

 مكـة األولـى، الطبعـة المنـارة، مكتبة السفياين، عابد .د اإلسالمية، الشريعة يف والشمول الثبات - 

 .هـ١٤٠٨ المكرمة،

 أحمـد :تحقيـق، سـورة بـن عيسـى بـن محمـد عيسـى ألبـي، » الرتمذي سنن«  الصحيح الجامع - 

 .بيروت، العلمية الكتب دار، شاكر

ــن المســند الصــحيح الجــامع -  ــول حــديث م ــه وســننه،  اهللا رس ـــ المعــروف وأيام ــحيح«ب  ص

، الريـاض، األولـى الطبعـة، السـالم دار، البخـاري إسـماعيل بن محمد اهللا عبد ألبي ،»البخاري

 .ـه١٤١٧

 عقيلــة :تحقيــق، الســبكي علــي بــن الوهــاب عبــد الــدين لتــاج، الفقــه أصــول يف الجوامــع جمــع - 

 .هـ١٤٣٢، بيروت، األولى الطبعة، حزم ابن دار، حسين

، العطـار محمـود بـن محمـد بـن لحسن، الجوامع جمع على المحلى شرح على العطار حاشية - 

 .بيروت، العلمية الكتب دار

، الزعبـي محمـد: الناشـر، حمـاد نزيـه :تحقيـق، الباجي خلف بن لسليمان، األصول يف الحدود - 

 .هـ١٣٩٢، األولى الطبعة
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، الكتــب عــالم، النجــار محمــد :تحقيــق، الموصــلي جنــي بــن عثمــان الفــتح ألبــي، الخصــائص - 

 .بيروت

 .م١٩٨٤، الخامسة الطبعة، المصرية األنجلو مكتبة، أنيس إبراهيم. د، األلفاظ داللة - 

 لمحمد، »عابدين ابن حاشية«بـ المعروف األبصار تنوير شرح يف المختار الدر على المحتار رد - 

 .هـ١٣٨٦، المكرمة مكة الثانية، الطبعة، التجارية المكتبة، »عابدين ابن«بـ الشهير عمر بن أمين

، القــاهرة، شــاكر محمــد أحمــد :تحقيــق، الشــافعي إدريــس بــن محمــد اهللا عبــد ألبــي، الرســالة - 

 .هـ١٣٥٨

 بـن علـي بـن الوهـاب عبـد النصـر أبـي الـدين لتـاج، الحاجـب ابـن مختصـر عـن الحاجـب رفع - 

، األولـى الطبعـة، الكتـب عـالم، الموجود عبد عادل، معوض ليع :تحقيق، السبكي عبدالكايف

 .هـ١٤١٩

  ، الســراح أحمــد .د :تحقيــق، الرجراجــي علــي بــن للحســين، الشــهاب تنقــيح عــن النقــاب رفــع - 

 .هـ١٤٢٥، األولى الطبعة، الرياض، الرشد مكتبة، الجربين الرحمن عبد .د

ــاظر روضــة -  ــة الن ــاظر وجن ــن اهللا عبــد، المن ــن أحمــد ب ــو المقدســي قدامــة ب   : تحقيــق، محمــد أب

 .هـ١٣٩٩، الثانية الطبعة، سعود بن محمد اإلمام جامعة، السعيد الرحمن عبد عبدالعزيز. د

 دار، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد :تحقيـق، القزوينـي يزيـد بـن محمـد اهللا عبد ألبي، ماجه ابن سنن - 

 .هـ١٣٩٥، الرتاث إحياء

 يمـاين هاشـم اهللا عبـد السـيد :تحقيـق، الـدارقطني الحسـن بـوأ عمـر بـن علـي، قطني الدار سنن - 

 .هـ١٣٨٦، بيروت، المعرفة دار، المدين

 السمرقندي التميمي بن هبرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد ألبي، الدارمي سنن - 

، السـعودية، األولـى الطبعـة، والتوزيـع للنشـر المغنـي دار، أسـد سليم حسين :تحقيق، الدارمي

 .هـ١٤١٢

 عـالء، النقـي الجـوهر ذيلـه ويف، البيهقـي علـي بـن الحسـين بن أحمد بكر ألبي، الكربى السنن - 

 .الفكر دار» الرتكماين بابن«بـ الشهير المارديني عثمان بن علي بن الدين



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩٢١ 

 دسـي، البنـدري الغفار عبد :تحقيق، النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي، الكربى السنن - 

 .هـ١٤١١، بيروت، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار، حسن كسروي

، صـبيح ومطبعـة مكتبـة، التفتـازاين عمـر بـن مسـعود الـدين لسعد، التوضيح على التلويح شرح - 

 .مصر

 علـق، القـرايف إدريـس بـن أحمـد الـدين لشـهاب، المحصـول اختصـار يف الفصـول تنقـيح شرح - 

 .هـ١٤٢٨، بيروت، األولى الطبعة ،لعلميةا الكتب دار، فريد أحمد :عليه

 العـز أبـي ابـن محمـد بـن علـّي  الـدين عـالء بـن محمـد الـدين لصـدر، الطحاويـة العقيـدة شرح - 

 الطبعـة، اإلسـالمي المكتـب، األلبـاين الـدين ناصـر محمـد :أحاديثهـا خرج، الدمشقي الحنفي،

 .هـ١٤٠٨، بيروت، التاسعة

 :تحقيـق، »النجـار ابـن«بــ المعـروف الحنبلي الفتوحي حمدأ بن لمحمد، المنير الكوكب شرح - 

 .هـ١٤١٨، الرياض، العبيكان مكتبة، حماد نزيه، الزحيلي محمد

 اهللا عبـد حقيـق:ت، الطويف القوي عبد بن سليمان الدين نجم الربيع ألبي، الروضة مختصر شرح - 

 .هـ١٤٠٧، بيروت، األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، الرتكي

، الغزالـي محمـد بـن محمـد حامـد ألبـي، التعليـل ومسالك والمخيل الشبه بيان يف الغليل شفاء - 

 .هـ١٣٩٠، ببغداد اإلرشاد مطبعة، الكبيسي حمد .د :تحقيق

 أحمـد :حاشية وعليه، اليحصبي عياض القاضي الفضل ألبي، المصطفى حقوق بتعريف الشفا - 

 .هـ١٤٠٩، الفكر دار، الشمني

، زكريا بن فارس بن ألحمد، كالهما يف العرب وسنن، ومسائلها، العربية للغةا فقه يف الصاحبي - 

 .هـ١٤١٨، بيروت، ١ط، العلمية الكتب دار

 أحمـد :تحقيـق، الفـارابي الجـوهري حمـاد بـن إسـماعيل، العربيـة وصحاح اللغة تاج الصحاح - 

 .هـ١٤٠٧، بيروت، الرابعة الطبعة، للماليين العلم دار، عطار الغفور عبد

 الـدين عـالء :برتتيـب، البسـتي التميمي أحمد بن حبان بن محمد حاتم ألبي، حبان ابن صحيح - 

 شـعيب :تحقيـق، »حبـان ابـن صـحيح برتتيـب اإلحسـان«بــ المعـروف الفارسـي بلبـان بـن علي

 .هـ١٤٠٨، بيروت األولى، الطبعة، الرسالة مؤسسة، األرناؤوط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٢٢  

 المكتب، األعظمي محمد :تحقيق، خزيمة بن قإسحا بن محمد بكر ألبي، خزيمة ابن صحيح - 

 .هـ١٣٩٠، بيروت، اإلسالمي

 الطبعـة، والتوزيـع للنشـر غـراس مؤسسـة، األلبـاين الدين ناصر لمحمد، داود أبي سنن صحيح - 

 .هـ١٤٢٣، الكويت، األولى

 القرطبـي رشـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بن محمد الوليد أبو، الفقه أصول يف الضروري - 

، بيـروت ،١ط، اإلسـالمي الغـرب دار، العلوي الدين جمال :تحقيق، الحفيد رشد بابن هيرالش

 .م١٩٩٤

 مكتبـة، النسـفي الـدين نجـم حفـص، أبـو إسـماعيل، بـن أحمـد بن محمد بن لعمر، الطلبة طلبة - 

 .هـ١٣١١، ببغداد المثنى

، الفـراء ابـن خلـف بـن محمـد بـن الحسـين بـن محمد، يعلى أبو القاضي، الفقه أصول يف العدة - 

 .هـ١٤١٠ ،٢ط، سعود بن محمد اإلمام جامعة، المباركي سير بن علي بن أحمد. د :تحقيق

   :تحقيــق، القــرايف إدريــس بــن أحمــد الــدين لشــهاب، والعمــوم الخصــوص يف المنظــوم العقــد - 

 .هـ١٤٢٠، األولى الطبعة، الكتبي ودار المكبة المكتبة، اهللا عبد الختم أحمد .د

 .م١٩٩٨، الخامسة الطبعة، الكتب عالم، عمر أحمد .د، الداللة علم - 

 .مصر، العربية الكتب دار، األنصاري محمد بن لزكريا، األصول لب شرح يف الوصول غاية - 

، حجـازي محمـد: تحقيـق، العراقي الرحيم عبد بن ألحمد، الجوامع جمع شرح الهامع الغيث - 

 .هـ١٤٢٥، روتبي، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار

 الكتـب دار، نصـار محمـود :تحقيـق، الهنـدي الـرحيم عبـد بـن لمحمـد، الفقـه أصول يف الفائق - 

 .هـ١٤٢٦، بيروت، األولى الطبعة، العلمية

 خـرج، الشـافعي السـلمي السـالم عبـد بـن العزيـز عبـد الـدين لعـز، السـالم عبـد بـن العز فتاوى - 

 .هـ١٤٠٦، بيروت، األولى الطبعة، المعرفة دار، الفتاح عبد بن الرحمن عبد :أحاديثه

 بن العزيز عبد :تحقيق، العسقالين حجر بن علي بن ألحمد، البخاري صحيح شرح الباري فتح - 

 .هـ١٣٧٩، بيروت، المعرفة دار، الخطيب الدين ومحب، باز



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  ليمان بن حممد النجراند. س

  

٩٢٣ 

 .رفةالمع دار، عليش أحمد بن لمحمد، مالك اإلمام مذهب على الفتوى يف المالك العلي فتح - 

، وأوالده الحلبـي البـابي مصـطفى، نجـيم بـن إبـراهيم بـن الـدين لزين، المنار بشرح الغفار فتح - 

 .مصر

 دار، إسـماعيل محمـد :تحقيـق، الفنـاري حمـزة بـن لمحمـد، الشـرائع أصـول يف البدائع فصول - 

 .هـ١٤٠٦، بيروت، األولى الطبعة، األولى الكتب

 وزار، النشـمي عجيـل :تحقيـق، الجصـاص الـرازي بـن علـي بـن ألحمـد، األصول يف الفصول - 

 .هـ١٤١٤، الكويت، الثانية الطبعة، الكويتية األوقاف

 .هـ١٤١٥، القاهرة، الثالثة الطبعة، الخانجي، التواب عبد رمضان.د، اللغة فقه يف فصول - 

 إحيـاء، المهـدي الـرزاق عبـد: تحقيـق، الثعـالبي محمـد بـن الملك لعبد، العربية وسر اللغة فقه - 

 .هـ١٤٢٢، األولى الطبعة، العربي الرتاث

، البغـدادي الخطيـب مهـدي بـن أحمـد بـن ثابـت بـن علـي بـن أحمـد بكـر أبـو، والمتفقـه الفقيه - 

ــق ــو :تحقي ــد أب ــرحمن عب ــادل ال ــن ع ــف ب ــرازي يوس ــن دار، الغ ــوزي اب ــعودية، الج  ،٢ط، الس

 .هـ١٤٢١

عبـد اهللا  تحقيـق:» الربمـاوي«الدائم المعروف بــالفوائد السنية يف شرح األلفية، لمحمد بن عبد  - 

 هـ.١٤٣٦رمضان، مكتبة التوعية اإلسالمية، الطبعة األولى، مصر، 

 الــرؤوف عبــد بــن لمحمــد، النــذير البشــير أحاديــث مــن الصــغير الجــامع شــرح، القــدير فــيض - 

 .هـ١٣٥٦، مصر، األولى الطبعة، الكربى التجارية المكتبة، المناوي

 المـروزى أحمـد ابـن الجبـار عبـد بـن محمـد بن منصور المظفر، بوأ، األصول يف دلةاأل قواطع - 

، العلميـة الكتـب دار، إسـماعيل حسـن محمـد :يـققتح، الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاين

 .هـ١٤١٨، بيروت، ١ط

، كـرالف دار، الطبـاع خالـد إيـاد :تحقيـق، السـلمي السالم عبد بن العزيز لعبد، الصغرى القواعد - 

 .هـ١٤١٦، دمشق، األولى الطبعة

، اإلسـالمية بالجامعـة العلمـي البحث عمادة، ذكوري دمبي لمحمد، األربعة األدلة من القطعية - 

 .هـ١٤٢٠، المنورة المدينة، األولى الطبعة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٢٤  

عـادل الموجـود،  الكاشف عن المحصول يف األصول، لمحمد بن محمود األصفهاين، تحقيق: - 

 هـ.١٤١٩تب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، علي معوض، دار الك

، الرشـد مكتبـة، قانـت الـدين فخـر :تحقيـق، السـغناقي علـي بن للحسين، البزدوي شرح الكايف - 

 .هـ١٤٢٢، األولى الطبعة

، »الحـرمين إمـام«بــ المعـروف الجـويني يوسـف بـن اهللا عبـد بن الملك الكافية يف الحدل، لعبد - 

 عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة. تحقيق: د. فوقية محمود،

، البصـري الفراهيـدي تمـيم بـن عمـرو بـن أحمـد بـن الخليـل الـرحمن عبـد ألبـي، العـين كتاب - 

 .الهالل مكتبة، المخزومي مهدي .د :تحقيق

 مكتبـة، هـارون السـالم عبـد: تحقيـق، »سـيبويه«بــ المقلـب، قنـرب بـن عثمان بن لعمرو، الكتاب - 

 .هـ١٤٠٨، الثالثة عةالطب، القاهرة، الخانجي

 مكتبـة، دحـروج علـي: تحقيـق، التهانوي علي بن لمحمد، والعلوم الفنون اصطالحات كشاف - 

 .م١٩٩٦، بيروت، األولى الطبعة، ناشرون لبنان

 الكتـاب دار، البخـاري أحمـد بن العزيز عبد الدين لعالء، البزدوي أصول شرح األسرار كشف - 

 .هـ١٤١١ ،بيروت، األولى الطبعة، العربي

، العلميـة الكتـب دار، النسـفي أحمـد بـن اهللا لعبـد، المنـار علـى المصـنف شرح األسرار كشف - 

 .لبنان، بيروت

، بيــروت، الثانيــة الطبعــة، الرســالة مؤسســة، الكفــوي موســى بــن أيــوب البقــاء ألبــي، الكليــات - 

 .هـ١٤١٩

ث، الطبعـة الثانيـة، بيـروت، الكواكب الدراري، لمحمـد بـن يوسـف الكرمـاين، دار إحيـاء الـرتا - 

 هـ.١٤٠١

ــاج الكوكـب -  وض الوهَّ ـاج والــرَّ  بــن األمــين لمحمـد، الحجــاج بــن مسـلم صــحيح شــرح يف الَبهَّ

، األولــى الطبعــة، النجــاة طــوق دار - المنهــاج دار، الشــافعي الَهــَرري الَعَلــوي األَُرمــي عبــداهللا

 .هـ١٤٣٠



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 
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٩٢٥ 

، بيـروت، الثالثـة الطبعـة، صـادر دار، منظـور بـن مكـرم بـن محمـد الـدين لجمال، العرب لسان - 

 .هـ١٤١٤

، العلميـة الكتب دار، الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق ألبي ،الفقه أصول يف اللمع - 

 .هـ١٤٢٤، بيروت، الثانية الطبعة

، »الشـجري ابـن«بــ المعـروف علـي بـن اهللا هبـة السـعادات ألبـي، معنـاه واختلـف لفظه اتفق ما - 

 .هـ١٤١٧، بيروت، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار، حسن أحمد :تحقيق

 الطبعـة، الدينيـة الثقافـة مكتبة، محمود على نشأت .أ، الفقه أصول يف وأثرها، اللغوية المباحث - 

 .هـ١٤٢٨، القاهرة، الثانية

 لدينا جالل شرح ومعه، النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي، »النسائي سنن« المجتبى - 

 .هـ١٤١٦، بيروت، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار، السندي اإلمام وحاشية، السيوطي

 مؤسسـة، سـلطان زهيـر:تحقيق الرازي، زكرياء بن فارس بن أحمد الحسين ألبي، اللغة مجمل - 

 .هـ١٤٠٦، بيروت، الثانية الطبعة، الرسالة

 .مصر، المنيرية المطبعة، النووي فشر بن الدين محي زكريا ألبي، المهذب شرح المجموع - 

 بن الرحمن عبد: وترتيب جمع، تيمية ابن الحليم عبد بن أحمد العباس ألبي ،الفتاوى مجموع - 

 .القاهرة، تيمية ابن مكتبة، محمد ابنه وساعده، قاسم

 جامعـة، العلـواين طـه :تحقيق، الرازي عمر بن محمد الدين لفخر، األصول علم يف المحصول - 

 .هـ١٤٠٠، الرياض، األولى الطبعة، اإلسالمية سعود بن محمد اماإلم

ــم -  ــيط المحك ــم والمح ــو، األعظ ــن أب ــي الحس ــن عل ــماعيل ب ــن إس ــيده ب ــي س ــق، المرس  :تحقي

 .هـ١٤٢١، بيروت األولى، الطبعة، العلمية الكتب دار، هنداوي عبدالحميد

 دار، الخرقــي حســين بــن لعمــر، حنبــل بــن أحمــد اهللا عبــد أبــي مــذهب علــى الخرقــي مختصــر - 

 .هـ١٤١٣، للرتاث الصحابة

ــر -  ــى مختص ــؤل منته ــل الس ــي يف واألم ــول علم ــدل األص ــان، والج ــن لعثم ــرو ب ــروف عم    المع

 .هـ١٤٢٧، األولى الطبعة، حزم ابن دار، حماد نذير .د :تحقيق، »الحاجب ابن«بـ
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 بن الرحيم عبد بن طفىمص بن أحمد بن القادر عبد، حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل - 

، الثانيـة الطبعـة، الرسـالة مؤسسـة، الرتكـي المحسـن عبـد بـن اهللا عبد .د :تحقيق، بدران محمد

 .هـ١٤٠١، بيروت

، زيـد أبـو اهللا عبـد بـن بكر، األصحاب وتخريجات، أحمد اإلمام مذهب إلى المفصل المدخل - 

 .هـ١٤١٧، جدة، ىاألول الطبعة، اإلسالمي الفقه مجمع مطبوعات، العاصمة دار

، األولـى الطبعـة، الشـنقيطي المختـار بن األمين لمحمد، الناظر روضة على الفقه أصول مذكرة - 

 .هـ١٤١٥

 فـؤاد :تحقيـق، السيوطي بكر أبي بن عبدالرحمن الدين لجالل، وأنواعها اللغة علوم يف المزهر - 

 .م١٩٩٨، بيروت األولى، الطبعة، العلمية الكتب دار، منصور

ــد ألبــي، الصــحيحين علــى المســتدرك -  ــن محمــد اهللا عب ــد ب ــق، الحــاكم اهللا عب  مصــطفى :تحقي

 .هـ١٤١١، بيروت، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار عطا، عبدالقادر

، الثانيـة الطبعـة، العلميـة الكتـب دار، الغزالـي محمـد حامـد ألبـي، األصول علم يف المستصفى - 

 .بيروت

 .م١٩٩١، القاهرة، قرطبة مؤسسة، حنبل بن أحمد اهللا عبد بيأل، حنبل بن أحمد مسند - 

، الشـيباين أسـد بـن هـالل بـن حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد اهللا عبـد يبـأل، حنبـل بن أحمد مسند - 

 .هـ١٤٢١، بيروت ،١ط، الرسالة مؤسسة، وآخرون األرناؤوط شعيب :تحقيق

 صـحيح«بــ المعـروف  هللا رسـول إلـى العـدل عـن العـدل بنقـل المختصـر الصحيح المسند - 

، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد :تحقيق، النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم، »مسلم

 .بيروت، الرتاث إحياء دار

   أحمــد الــدين تقــي، تيميــة بــن الحلــيم عبــد، تيميــة بــن الســالم عبــد، الفقــه أصــول يف المســودة - 

 .القاهرة، المدين عةمطب، الحميد عبد الدين محيي :تحقيق، تيمية ابن

 حوليـة، إسماعيل محمد شعبان .د، اإلسالمي الفقه يف وأثره، األصوليين عند اللفظي المشرتك - 

 .م١٩٨٧، الخامس العدد، مصر، األزهر جامعة، بالقاهرة والعربية اإلسالمية الدراسات كلية
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 حسـين، وأصـوله الفقه يف الماجستير درجة لنيل مقدمة رسالة، األحكام على وداللته، المشرتك - 

 مكـة، اإلسـالمية والدراسـات الشـريعة كليـة - العزيـز عبـد الملك جامعة، الرتتوري مطاوع بن

 .هـ١٤٠٠ -هـ ١٣٩٩، المكرمة

، األولـى الطبعـة، العصـرية المكتبة، المقرئ الفيومي علي بن محمد بن أحمد، المنير المصباح - 

 .هـ١٤١٧، بيروت

 الطبعة، اإلسالمي للفكر العالي المعهد، األنصاري فريد .د، شاطبيال عند األصولي المصطلح - 

 .هـ١٤٢٤ األولى،

، األولى الطبعة، القاهرة، الرسالة دار، جمعة علي .د.أ، المفاهيم ومشكلة األصولي المصطلح - 

 .هـ١٤٢٥

، ةالعربيـ واللغـة اآلداب يف ماجسـتير رسـالة، صادقي مريم، األصوليين عند النحوي المصطلح - 

 .هـ١٤٣٧ -هـ ١٤٣٦ الجزائر، بسكره خيضر محمد جامعة

: تحقيـق البعلـي، الفضـل أبـي بـن الفتح أبي بن محمد اهللا عبد ألبي، المقنع ألفاظ على المطلع - 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ األولى، الطبعة، السوادي مكتبة، الخطيب وياسين، األرناؤوط محمود

، اإلســالمية بالجامعــة العلمــي البحـث عمــادة ،الصــاعدي حمــدي بـن حمــد، والمقيــد المطلـق - 

 .هـ١٤٢٣، المنورة المدينة، األولى الطبعة

 لنيـل مقدمـة أطروحـة، سـناين لسـناين، إنموذجـا المنيـر المصباح، الفقهية المصطلحات معاجم - 

 .هـ١٤٣٠ - هـ١٤٢٩، الجزائر، باتنة لخضر الحاج جامعة، الدكتوراه درجة

 خليل :تحقيق، المعتزلي الَبْصري الحسين أبو الطيب علي بن لمحمد، الفقه أصول يف المعتمد - 

 هـ.١٤٠٣، بيروت، األولىالطبعة ، العلمية الكتب دار، الميس

 .الجيل دار، هارون السالم عبد :تحقيق، زكريا بن فارس بن ألحمد، اللغة مقاييس معجم - 

 .الرتاث إحياء دار، »امةقد ابن«بـ المعروف أحمد بن اهللا عبد الدين لموفق، المغني - 

 الطبعــة، القلــم دار، داود عــدنان صــفوان تحقيـق، األصــفهاين للراغــب، القــرآن ألفــاظ مفـردات - 

 .هـ١٤١٢، دمشق، األولى
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، القرطبــي إبـراهيم ابـن عمـر بـن أحمـد العبـاس ألبـي، مسـلم تلخـيص مـن أشـكل لمـا المفهـم - 
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 .هـ١٣٣١، بمصر السعادة مطبعة األولى الطبعة عن

 عمـرو بـن عثمـان الـدين جمال عمرو ألبي، والجدل األصول علمي يف واألمل الوصول منتهى - 

 .هـ١٤٠٥ ،بيروت، األولى الطبعة، العلمية الكتب دار، »لحاجبا ابن«بـ المعروف

، فـوده حلمـي :تحقيـق، الحليمـي الحسـن بـن الحسين اهللا عبد ألبي؛ اإليمان شعب يف المنهاج - 

 .هـ١٣٩٩، بيروت، األولى الطبعة، الفكر دار

 دار، إسماعيل شعبان.د :تحقيق، البيضاوي عمر بن اهللا لعبد، األصول علم إلى الوصول منهاج - 

 .هـ١٤٢٩، األولى الطبعة، حزم ابن

، األولـى الطبعـة، الرشـد مكتبـة، النملـة الكـريم عبـد.د، المقـارن الفقـه أصـول علم يف المهذب - 

 .هـ١٤٢٠، الرياض

 أحاديثـه وخرج شرحه، اللخمي موسى بن إبراهيم إسحاق ألبي، الشريعة أصول يف الموافقات - 

 .هـ١٤١٥، بيروت، الرابعة الطبعة، المعرفة دار، دراز اهللا عبد

 الرعينـي الـرحمن عبـد بـن محمـد بن محمد اهللا عبد ألبي، خليل مختصر شرح الجليل مواهب - 

 .هـ١٤١٢، بيروت، الثالثة الطبعة، الفكر دار، بالحطاب المعروف

، يـاضالر، الثانيـة الطبعـة، التوبـة مكتبـة، البورنـو صـدقي بن لمحمد، الفقهية القواعد موسوعة - 

 .هـ١٤١٨

، الـرب عبـد محمـد .د :تحقيـق، السـمرقندي أحمـد بـن لمحمـد، العقول نتائج يف األصول ميزان - 

 .هـ١٤٠٤، قطر، األولى الطبعة، الدوحة مطابع

 دار، موسـى اهللا عبد: تحقيق، الربماوي الدائم عبد بن لمحمد، األصلية القواعد يف الزكية النبذة - 

 .هـ١٤٣٥، المنورة لمدينةا، األولى الطبعة، النصيحة

 .بالمغرب فضاله مطبعة، العلوي إبراهيم بن اهللا لعبد، السعود مراقي على البنود نشر - 
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 الصـنهاجي إدريـس بـن أحمـد الـدين شهاب العباس ألبي، المحصول شرح يف األصول نفائس - 

 مكـة، األولـى الطبعـة، البـاز نـزار مكتبـة، محمـد علـي، أحمد عادل: تحقيق، »القرايف«بـ الشهير

 .هـ١٤١٦، المكرمة

 دار، اإلسـنوي الـرحيم عبـد الـدين لجمـال، األصـول علم يف الوصول منهاج شرح السول هناية - 

 .بيروت، العلمية الكتب

 رسـالة، السـلمي سـعد: تحقيـق، السـاعايت علـي بـن ألحمـد، األصـول علـم إلـى الوصـول هناية - 

 .هـ١٤٠٥، القرى أم جامعة، لواألصو الفقه يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة

  ، اليوسـف صـالح.د: تحقيـق، الهنـدي الـرحيم عبد بن لمحمد، األصول دراية يف الوصول هناية - 

 .هـ١٤١٦، المكرمة مكة، األولى الطبعة، التجارية المكتبة، السويح سعد .د

، األولـى الطبعـة، الحـديث دار، الشـوكاين علـي بـن لمحمـد، األخبـار منتقى شرح األوطار نيل - 

 .هـ١٤١٣، القاهرة

، الرتكـي اهللا عبـد .د :تحقيـق، البغـدادي عقيـل بـن علـي الوفـاء ألبـي، الفقـه أصـول يف الواضح - 

 .هـ١٤٢٠ بيروت،، األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة

 الطبعـة، الـرتاث دار، العيد اللطيف عبد .د :تحقيق، الجويني اهللا عبد بن الملك لعبد، الورقات - 

 .هـ١٣٩٧، لقاهرةا، األولى

* * * 
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Ismail, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1st Edition, Beirut, 1424 AH. 

 - Taqweem al-Adillah fee Usul Al-Fiqh, by Abu Zaid Ubayd Allah bin Omar Al-
Dabbousi Al-Hanafi, edited by: Khalil Al-Mays, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyya, first 
edition, Beirut, 1421 AH. 
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  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف
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 - Taqweem an-nazar fee Masa’il khilaafiyyah Za’I’ah wa Nabz Mazhabiyyah 
Nafi’ah, by Muhammad bin Ali bin Al-Dahan, edited by: Dr. Saleh Al-Khazim, 
Al-Rashid Library, First Edition, Riyadh, 1422 AH. 

 - At-tamheed fee takhreej al-furu ala al-usul, by Abu Muhammad Jamal al-Din Abd 
al-Rahim ibn al-Hasan al-Asnawi, edited by Muhammad Hassan Hitto, 
Foundation for the Message, first edition, Beirut, 1400 AH. 

 - At-tamheed fee Usul al-Fiqh, by Mahfuz bin Ahmad al-Kuluzaani, edited by: 
Mufid Abu Amshah, Muhammad Ibrahim, Center for Scientific Research and 
Heritage Revival, Umm Al-Qura University, First Edition, 1406 AH. 

 - Tahzeeb Al-Lugha, Muhammad Bin Ahmad Ibn Al-Azhari Al-Harwi, Edited by 
Muhammad Awad Terrif, House Revival of Heritage, First Edition, Beirut, 2001 
AD. 

 - At-taudeeh Li sharh Al-Jaami Al-Saheeh, by Abu Hafs Omar bin Ali bin Al-
Moqin, edited by: Dar Al-Falah for Scientific Research, Dar An-Nawader, First 
Edition, Damascus, 1429 AH. 

 - At-taudeeh fee hal Ghawamid At-tanqeeh, by Ubaid-Allah bin Mas’ud Al-
Mahbubi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 1416 AH. 

 - Tayseer Al-Tahrir, by Muhammad Amin Badshah, Mustafa Al-Babi, Cairo. 
 - Taiseer al-wusul Ila Minhaaj al-Usul min al-manqul wa al-ma’aqul, Muhammad 

bin Muhammad bin Abdul Rahman, known as «Ibn Imam al-Kamiliyya», edited 
by: Dr. Abdul-Fattah Al-Dakhmisi, Dar Al-Farouk al-hadithah, First Edition, 
Cairo, 1423 AH. 

 - Al-jami Li Akhlaaq ar-rawi wa Aadaab as-sami, by Ahmad bin Ali bin Thabit Al-
Khatib Al-Baghdadi Abu Bakr, edited by: Dr. Mahmud Al-Tahan, Al Maarif 
Library, Riyadh, 1403 AH. 

 - Ath-thabaat wa Ash-shumul fee ash-shari’ah al-islamiyah, Dr. Aabid Al-Sufyani, 
Al-Manara Library, First Edition, Makkah Al-Mukarramah, 1408 AH. 

 - Al-Jami al-Sahih "Sunan al-Tirmidhi", by Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, 
verified by Ahmad Shaker, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut. 

 - Al-Jami al-Sahih al-Musnad from the hadith of the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him, his Sunnah and his days known as "Sahih Al-
Bukhari", by Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Dar Al-Salam, 
First Edition, Riyadh, 1417 AH.. 

 - Jam’u al-jawaami fee Usul al-Fiqh, by Taj al-Din Abd al-Wahhab ibn Ali al-
Subki, edited by: Aqeelah Hussein, Dar Ibn Hazm, first edition, Beirut, 1432 AH. 

 - Hashiyat Al-Attar Ala sharh al-muhalla ala shar jam’I al-jawami, by Hassan bin 
Muhammad bin Mahmoud Al-Attar, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut. 

 - Al-Hudud fi Al-Usul, by Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, edited by: Nazih Hammad, 
publisher: Muhammad Al-Zoubi, first edition, 1392 AH. 

 - Al-Khasa’is, by Abu Al-Fath Othman Bin Jani Al-Mawsili, edited by: Muhammad 
Al-Najjar, Aalam al-kutub, Beirut. 
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 - Dalalaat al-alfaaz, dr. Ibrahim Anis, Maktabat al-anjulu al-misriyah, Fifth Edition, 
1984 AD. 

 - Rad al-Mukhtaar fee sharh tanwir al-absaar, known as "Hashiyat Ibn Aabideen", 
by Muhammad Amin Ibn Umar, known as "Ibn Aabideen", Al-Maktabah at-
tijariyah, Second Edition, Makkah Al-Mukarramah, 1386 AH. 

 - Ar-Risalah, by Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, verified by Ahmad 
Muhammad Shakir, Cairo, 1358 AH. 

 - Raf’u al-Haajib an Muqtasar Ibn al-Hajib, by Taj al-Din Abu al-Nasr Abdul-
Wahhab ibn Ali ibn Abdul-Kafi al-Subki, edited by: Ali Moawad, Adil Abdul-
Mawjid, The World of Books, First Edition, 1419 AH. 

 - Raf’u an-niqaab an tanqeeh ash-shabaab, by Hussein bin Ali Al-Rajraaji, edited 
by: Dr. Ahmad Al-Sarrah, Dr. Abdul-Rahman Al-Jibreen, Al-Rashed Library, 
Riyadh, First Edition, 1425 AH. 

 - Rawdat al-Naazir wa Junnat al-Manazir, Abdullah bin Ahmed bin Qudamah al-
Maqdisi Abu Muhammad, verified by: Dr. Abdul-Aziz Abdul Rahman Al-Saeed, 
Imam Muhammad bin Saud University, second edition, 1399 AH. 

 - Sunan Ibn Majah, by Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, edited by 
Muhammad Fuad Abdul-Baqi, House of Revival of Heritage, 1395 AH. 

 - Sunan Al-Dar Qutni, Ali bin Omar Abu Al-Hassan Al-Daraqutni, verified by Mr. 
Abdullah Hashem Yamani Al-Madani, Dar Al-Maarifah, Beirut, 1386 AH 

 - Sunan al-Darami, by Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadl 
bin Bahraam bin at-Tamimi al-Samarqandi al-Darami, edited by Hussain Salim 
Asad, Al-Mughni House for Publishing and Distribution, First Edition, Saudi 
Arabia, 1412 AH. 

 - As-sunan Al-Kubra, by Abu Bakr Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Al-Baihaaqi, 
wa fi zailihi al-jauhar an-niqi, Alaa Al-Din Bin Ali Bin Othman Al-Mardini, 
known as "Ibn Al-Turkmani", Dar al-fikr. 

 - Al-Sunan Al-Kubra, by Abu Abdul-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa’i, edited 
by Abdul-Ghaffar al-Bandari, Syed Kasrawi Hasan, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first 
edition, Beirut, 1411 AH. 

 - Sharh at-talweeh Alaa at-taudeeh, by Saad Al-Din Masoud Bin Omar Al-
Taftazani, Sabih Library and Press, Egypt. 

 - Sharh tanqeeh al-fusul fee ikhtisaar al-mahsul, by Shihaab al-Din Ahmad ibn Idris 
al-Qarafi, commentary by: Ahmad Farid, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, First Edition, 
Beirut, 1428 AH. 

 - Shar aqeedah at-Tahawiyah, by Sadr al-Din Muhammad bin Ala al-Din Ali bin 
Muhammad Ibn Abi al-Ezz al-Hanafi, Damascene, whose hadiths came out: 
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, The Islamic Office, Ninth Edition, Beirut, 
1408 AH. 

 - Sharh al-kaukab al-muneer, by Muhammad ibn Ahmad al-Futuhi al-Hanbali, 
known as "Ibn al-Najjar", edited by Muhammad Al-Zuhaili, Nazih Hammad, Al-
Obeikan Library, Riyadh, 1418 AH. 
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 - Sharh Mukhtasar ar-Rauda, by Abu Al-Rabee 'Najm Al-Din Suleiman Bin Abdul-
Qawi Al-Toufi, Abdullah Al-Turki, Foundation for the Message, First Edition, 
Beirut, 1407 AH. 

 - Shifa al-Aleel fee bayan ash-shabh wa al-makheel wa masa’il at-ta’leel, by Abu 
Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, edited by: Dr. Hamad Al-
Kubaisi, Al-Irshad Press, Baghdad, 1390 AH. 

 - Al-Shifa Bi ta’arif Huquq al-mustafa, by Abu Al-Fadl Al-Qadi Iyyad Al-Hasbi, 
and on it is a footnote: Ahmad Al-Shamni, Dar Al-Fikr, 1409 AH. 

 - Al-Saahibi fee fiqh al-lugha al-arabiyya, by Ahmed bin Faris bin Zakaria, Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyya, 1st Edition, Beirut, 1418 AH. 

 - As-Sihah Taj Al-Lugha wa sihah Al-Arabiya, Ismail bin Hammad Al-Jawhari Al-
Farabi, edited by Ahmad Abd Al-Ghafour Attaar, Dar Al-Alam Al-Malayn, fourth 
edition, Beirut, 1407 AH. 

 - Sahih Ibn Hibbaan, by Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi 
al-Basti, arranged by Alaa al-Din Ali Ibn Balban al-Farsi, known as "Al-Ihssan Bi 
tarteeb Sahih Ibn Hibban", edited by Shuaib Al-Arna`out, Foundation for the 
Letter, First Edition, Beirut, 1408 AH. 

 - Sahih Ibn Khuzaymah, by Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah, 
Edited by Muhammad al-Azami, The Islamic Office, Beirut, 1390 AH. 

 - Sahih Sunan Abi Dawood, by Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Gharraas 
Foundation for Publishing and Distribution, First Edition, Kuwait, 1423 AH. 

 - Ad-daruriy fee Usul al-Fiqh, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin 
Muhammad bin Ahmed bin Rushd al-Qurtubi, known as Ibn Rushd the grandson, 
edited by: Jamal al-Din al-Alawi, Dar al-Gharb al-Islami, 1st Edition, Beirut, 1994 
AD. 

 - Talabat at-talabah, by Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Ismail, Abu Hafs, 
Najm al-Din al-Nasfi, Muthanna Library in Baghdad, 1311 AH. 

 - Al-Udda fee Usul Al-Fiqh, by Al-Qadi Abu Ya’la, Muhammad ibn al-Husayn ibn 
Muhammad ibn Khalaf ibn al-Fur, investigation by Dr. Ahmed bin Ali bin Sir al-
Mubaraki, Imam Muhammad bin Saud University, 2nd floor, 1410 AH. 

 - Al-iqd al-Manzum fee al-khusus wa al-Umum, by Shihab al-Din Ahmad ibn Idris 
al-Qurafi, edited by: Dr. Ahmed Al-Khatim Abdullah, The Library Library and 
Dar Al-Kutbi, First Edition, 1420 AH 

 - Ilm ad-dalalah, Dr. Ahmad Umar, The World of Books, Fifth Edition, 1998 AD. 
 - Ghaayat al-wusul fee sharh Lub Al-Usul, by Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, 

Dar Al-Kutub Al-Arabiya, Egypt. 
 - Al-Ghaith Al-Haami Sharh Jam’I al-Jawami, by Ahmad bin Abdul Rahim Al-

Iraqi, edited by: Muhammad Hijazi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyya, first edition, 
Beirut, 1425 AH. 

 - Al-Fa’iq fee Usul Al-Fiqh, by Muhammad bin Abd Al-Rahim Al-Hindi, edited by: 
Mahmoud Nassar, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, First Edition, Beirut, 1426 AH. 
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 - Fataawa al-Izz bin Abdul-Salam, Izz al-Din Abdul -Aziz bin Abd al-Salam al-
Salami al-Shafi’i, edited: Abd al-Rahman bin Abd al-Fattah, Dar al-Maarifa, First 
Edition, Beirut, 1406 AH. 

 - Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, by Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, 
edited by: Abd al-Aziz bin Baz and Muhib al-Din al-Khatib, Dar al-Maarifa, 
Beirut, 1379 AH 

 - Al-Ali Al-Maalik fee al-fatwa Ala Mazhab Imam Malik, by Muhammad bin 
Ahmed Alish, Dar al-Maarifa. 

 - Fathu Al-Ghaffaar bi sharh Al-Manar, by Zain Al-Din Bin Ibrahim Bin Najim, 
Mustafa Al-Babi Al-Halabi and Sons, Egypt. 

 - Fusul Al Bada’i fi Usul Al-Shara’i, by Muhammad bin Hamzah Al-Fanari, edited 
by: Muhammad Ismail, Dar Al-Kutub Al-Oula, First Edition, Beirut, 1406 AH. 

 - Al-Fusul fee Al-Usul, by Ahmad bin Ali bin Al-Razi Al-Jassaas, edited by Ajil 
Al-Nashmi, and visited the Kuwaiti Endowments, second edition, Kuwait, 1414 
AH. 

 - Fusul fee al-Fiqh, Dr. Ramadan Abdel Tawab, Al-Khanji, third edition, Cairo, 
1415 AH. 

 - Fiqh al-Lughah wa sir al-Arabiyyah, by Abdul Malik bin Muhammad Al-
Tha'alabi, edited by: Abdul Razzaq Al-Mahdi, Reviving Arab Heritage, First 
Edition, 1422 AH. 

 - Al-Faqih wa al-Mutafaqqih, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmed bin 
Mahdi al-Khatib al-Baghdadi, verified by Abu Abd al-Rahman Adel bin Yusef al-
Gharazi, Dar Ibn al-Jawzi, Saudi Arabia, 2nd Edition, 1421 AH. 

 - Al-Fawa’id as-saniyyah fee sharh al-Alfiyyah, by Muhammad ibn Abdul-Da’im, 
known as "al-Burmaawi". Edited by: Abdullah Ramadan, Islamic Awareness 
Library, First Edition, Egypt, 1436 AH. 

 - Fayd Al-Qadeer, Shar Al-Jami` Al-Sagheer from the Hadiths of Al-Bashir Al-
Nazir, by Muhammad Ibn Abdul-Ra`uf Al-Manawi, The Great Commercial 
Library, First Edition, Egypt, 1356 AH. 

 - Qawati’ al-Adillah fee al-Usul, Abu Al-Mudhafar, Mansour Bin Muhammad Bin 
Abdul-Jabbar Ibn Ahmad Al-Marwazi Al-Samani Al-Samani Al-Tamimi Al-
Hanafi, then Al-Shafi’i, Taqiq Muhammad Hassan Ismail, Dar Al-Kutub Al-
Alami, First Edition, Beirut, 1418. 

 - Al-Qawa’id As-sughra, by Abdul Aziz Bin Abd Al-Salam Al-Salami, edited by: 
Iyad Khaled Al-Tabbaa, Dar Al-Fikr, First Edition, Damascus, 1416 AH. 

 - Al-Qati’ah Min al-Adillah al-Arba’a, by Muhammad Dembi Dhkouri, Deanship of 
Scientific Research at the Islamic University, First Edition, Medina, 1420 AH. 

 - Al-Kaashif An al-Mahsul fee al-Usul, by Muhammad bin Mahmoud Al-Asfahani, 
edited by: Adel Al-Moawad, Ali Moawad, Dar Al-Kutub Al-Alami, first edition, 
Beirut, 1419 AH. 

 - Al-Kafi Sharh Al-Bazdawi, by Al-Hussein Bin Ali Al-Singaghi, edited by: Fakhr 
Al-Din Qaant, Al-Rashed Library, First Edition, 1422 AH. 
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 - Al-Kafiyyah fee al-Hiddl, by Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwayni, 
known as "Imam of the Two Holy Mosques," edited by: Dr. Mahmoud Fawqia, 
Issa Al-Halabi and Partners, Cairo. 

 - Kitab al-Ain, by Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim 
al-Farahidi al-Basri, edited by Dr. Mahdi Makhzoumi, Al-Hilal Library. 

 - Al-Kitaab, by Amr bin Othman bin Qanbar, al-Mulaqqab, «Sibawaih,» edited by: 
Abd al-Salam Haroun, Al-Khanji Library, Cairo, third edition, 1408 AH. 

 - Kashaaf Istilahaat al-Funun wa Al-Ulum, by Muhammad bin Ali Al-Tahanawi, 
edited by: Ali Dahrouj, Lebanon Library Publishers, First Edition, Beirut, 1996 
AD. 

 - Kashf al-Asrar, Sharh Usul Al-Bazdawi, by Ala Al-Din Abdul Aziz bin Ahmed 
Al-Bukhari, Dar Al-Kitab Al-Arabi, First Edition, Beirut, 1411 AH. 

 - Kashf Al-Asrar Sharh Ala al-Musannaf Al-Manar, by Abdullah bin Ahmed Al-
Nassfi, Dar Al-Kotob Al-Alami, Beirut, Lebanon. 

 - Al-Kulliyaat, by Abi Al-Tikha, Ayoub Bin Musa Al-Kafawi, The Resala 
Foundation, second edition, Beirut, 1419 AH. 

 - Al-Kawakib Al-Darari, by Muhammad bin Yusef Al-Kirmani, House of Revival 
of Heritage, Second Edition, Beirut, 1401 AH. 

 - Al-Kaukab al-Wahhaaj Wa Rawd Al-Bahaaj fee Sharh Sahih Muslim Ibn Al-
Hajjaj, by Muhammad Al-Amin Bin Abdullah Al-Urmi Al-Alawi Al-Hariri Al-
Shafei, Dar Al-Minhaj - Dar Al-Najat, First Edition, 1430 AH. 

 - Lisan al-Arab, by Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, Dar Sadir, 
Third Edition, Beirut, 1414 AH. 

 - Al-Luma’ fee Usul al-Fiqh, by Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusef al-Shirazi, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, second edition, Beirut, 1424 AH 

 - Ma ittafaqa Lafzuhu wa ikhtalafa Ma’anahu, by Abu Al-Sa’aadaat, Hibat Allah 
bin Ali, known as "Ibn Al-Shajri", edited by: Ahmed Hassan, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, First Edition, Beirut, 1417 AH. 

 - Al-Bahith al-Lughawiyyah Wa Atharuha fee Usul al-Fiqh, A. Nashaa Ali 
Mahmoud, Religious Culture Library, Second Edition, Cairo, 1428 AH. 

 - Al-Mujtaba "Sunan al-Nasa’i," by Abu Abdul-Rahman Ahmad bin Shuaib al-
Nasa’i, with the commentary of Jalal al-Din al-Suyuti, and Imam al-Sindi’s 
entourage, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, Beirut, 1416 AH. 

 - Mujmal al-Lugha, by Abu Al-Hussein Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Razi, 
edited by: Zuhair Sultan, Foundation for the Message, second edition, Beirut, 
1406 AH. 

 - Al-Majmu 'Sharh al-Muhazzab, by Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Sharaf al-
Nawawi, Al-Muniriya Press, Egypt 

 - Majmu 'al-Fatwas, by Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, 
compiled and arranged by: Abd al-Rahman bin Qasim, assisted by his son 
Muhammad, Ibn Taimiyyah Library, Cairo. 
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 - Al-Mahsul fee ilm al-Usul, by Fakhr Al-Din Muhammad bin Omar Al-Raazi, 
Taha Al-Alwani Edited by Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, First 
Edition, Riyadh, 1400 AH. 

 - Al-Muhkam wa Al-Muheet Al-A’azam, Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Sidah al-
Mursi, edited by: Abd al-Hamid Hindawi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 
Beirut, 1421 AH. 

 - Mukhtasar al-Kharqi Ala Mazhab Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, by Omar bin 
Husayn al-Kharqi, House of Companions of Heritage, 1413 AH. 

 - Mukhtasar Muntaha As-Saul Wa al-Amal fee Ilmai Al-Usul wa al-Jadal, by 
Othman bin Amr, known as «Ibn al-Hajib,» edited by: Dr. Nazir Hammad, Dar 
Ibn Hazm, First Edition, 1427 AH. 

 - Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abd al-Qadir bin Ahmed 
bin Mustafa bin Abd al-Rahim bin Muhammad Badran, edited by: Dr. Abdullah 
bin Abdul Mohsen al-Turki, The Resala Foundation, second edition, Beirut, 1401 
AH. 

 - Al-Madkhal al-Mufassal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad, edited by, Bakr bin 
Abdullah Abu Zaid, Dar Al-Asimah, Publications of the Islamic Fiqh Academy, 
first edition, Jeddah, 1417 AH. 

 - Muzakkirat al-Usul Ala Rawdat al-Naazir, by Muhammad al-Amin ibn al-
Mukhtar al-Shanqeeti, first edition, 1415 AH. 

 - Al-Muzhir Fee Ulum Al-Lugha wa Anwa’uha, by Jalal al-Din Abd al-Rahman bin 
Abi Bakr al-Suyuti, edited by: Fuad Mansour, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, First 
Edition, Beirut, 1998 AD. 

 - Al-Mustadrak Ala Al-Sahihin, by Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-
Hakim, edited by Mustafa Abdul-Qadir Atta, Dar Al-Kutub Al-'Aliyyah, First 
Edition, Beirut, 1411 AH. 

 - Al-Mustasfaa fee Ilm Al-Usul, by Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Dar Al-
Kutub Al-'Ilmiyya, second edition, Beirut 

 - The Musnad of Ahmad Ibn Hanbal, by Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, 
Cordoba Foundation, Cairo, 1991 AD. 

 - Musnad Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
bin Hilal bin Asad Al-Shaibani, investigation by Shuaib Al-Arna`out and others, 
Al-Risala Foundation, 1st Edition, Beirut, 1421 AH. 

 - 'Al-Musnad Al-Saheeh Al-Mukhtasar» Sahih Muslim, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu 
Al-Hassan Al-Qushayri Al-Nisaburi, edited by Muhammad Fuad Abdul-Baqi, 
House of Revival of Heritage, Beirut. 

 - Al-Muswadda fee Usul Al-Fiqh, Abd al-Salam bin Taymiyyah, Abd al-Halim ibn 
Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, edited by Muhy al-Din Abd al-
Hamid, al-Madani Press, Cairo. 

 - Al-Mushtarak al-Lafzee Inda Al-Usuliyyeen wa Atharuhu fee al-Fiqh al-Islami, 
Dr. Shaban Muhammad Ismail, Yearbook of the College of Islamic and Arabic 
Studies in Cairo, Al-Azhar University, Egypt, Fifth Issue, 1987 
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 - Al-Mushtarak Wa dalalatuha Ala Al-Ahkaam, a thesis submitted for a master’s 
degree in jurisprudence and its fundamentals, Hussein bin Mutawa al-Tarturi, 
King Abdulaziz University - College of Sharia and Islamic Studies, Makkah Al-
Mukarramah, 1399/1400 AH. 

 - Al-Misbah Al-Muneer, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Al-Fayoumi Al-Muqira, 
Al-Asriyyah Library, First Edition, Beirut, 1417 AH. 

 - The Fundamental Terminology of Al-Shatby, Dr. Farid Al-Ansari, The Higher 
Institute of Islamic Thought, First Edition, 1424 AH. 

 - Al-Mustalah Al-Usuli Wa Mushkilat al-Mafaaheem, Prof. Dr. Ali Gomaa, Dar Al 
Risalah, Cairo, First Edition, 1425 AH. 

 - Al-Mustalah An-Nahwi Inda Al-Usuliyyeen, Maryam Saadiqi, MA Thesis in 
Literature and Arabic Language, University of Muhammad Khidir Biskra, Algeria 
1437/1436. 

 - Al-Matla’ Ala Al-Faaz Al-Muqni’ 'Words by Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi 
Al-Fath Ibn Abi Al-Fadl Al-Baali, edited by: Mahmoud Al-Arna`out and Yassin 
Al-Khatib, Al-Sawadi Library, First Edition, 1423 AH - 2003 AD. 

 - Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad, Hamad bin Hamdi As-Sa'adi, Deanship of Scientific 
Research at the Islamic University, First Edition, Medina, 1423 AH. 

 - Ma’ajim al-Mustalah al-Fiqhiyyah, Al-Misbah Al-Munir as Model, by Sinani 
Sinani, Thesis submitted for a PhD, Haji Lakhdar University Batna, Algeria, 1429 
AH / 1430 AH. 

 - Al-Mu'tamad in Usul al-Fiqh, by Muhammad ibn Ali al-Tayyib Abu al-Husayn al-
Basri al-Mu'tazili, edited by: Khalil al-Mays, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, the first, 
Beirut, 1403 AH. 

 - Mu’jam Maqayees al-Lugha, by Ahmad bin Faris bin Zakaria, edited by Abd al-
Salam Haroun, Dar Al-Jeel. 

 - Al-Mughni, by Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed, known as «Ibn Qudama», 
House of Revival of Heritage. 

 - Mufradaat Al-Faaz al-Qur’an, by Al-Raghib Al-Asfahaani, edited by Safwan 
Adnan Daoud, Dar Al-Qalam, First Edition, Damascus, 1412 AH. 

 - Al-Mufhim Lama Ashkala Min Talkhees Muslim, by Abu al-Abbas Ahmad Ibn 
Omar Ibn Ibrahim al-Qurtubi, Muhi al-Din Mistu and Others, Dar Ibn Kathir, First 
Edition, Damascus, 1417 AH. 

 - Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta, by Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf Al-Baji 
Al-Andalusi, Dar Al-Kitaab Al-Islami, on the first edition Al-Saada Press, Egypt, 
1331 AH. 

 - The End of Access and Hope in the Science of Origins and Controversy, by Abu 
Amr Jamal al-Din Othman Ibn Amr, known as «Ibn al-Hajib», Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, First Edition, Beirut, 1405 AH. 

 - Al-Minhaj fee Shu’ab Al-Iman; By Abu Abdullah Al-Hussein Bin Al-Hassan Al-
Halimi, edited by: Helmy Fouda, Dar Al-Fikr, First Edition, Beirut, 1399 AH. 

 - Minhaaj al-Wusul Ila Ilm al-Usul, by Abdullah bin Omar Al-Baidawi, edited by 
Dr. Shaban Ismail, Dar Ibn Hazm, First Edition, 1429 AH. 
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 - Al-Muhazzab Fi Ilm Usul Al-Fiqh al-Muqaaran, Dr. Abdel-Karim Al-Namlah, Al-
Rashed Library, First Edition, Riyadh, 1420 AH 

 - Al-Muwafaqaat fee Usul Ash-sharia,, by Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi, 
explained and produced by Abdullah Darraaz, Dar Al-Maarifah, fourth edition, 
Beirut, 1415 AH. 

 - Mawaahib Al-Jaleel Sharh Mukhtasar al-Khalil, by Abu Abdullah Muhammad Ibn 
Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Ra'aini, known as Al-Hattab, Dar Al-Fikr, 
Third Edition, Beirut, 1412 AH. 

 - Mausu’at al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, by Muhammad bin Sidqi Al-Borno, The 
Repentance Library, second edition, Riyadh, 1418 AH. 

 - Mizaan Al-Usul fee Nata’ij al-Uqul, by Muhammad bin Ahmed Al-Samarqandi, 
edited by: Dr. Muhammad Abdul-Barr, Doha Press, First Edition, Qatar, 1404 
AH. 

 - An-Nubzah Az-zakiyyah fee al-Qawa’id Al-Usuliyyah, by Muhammad bin Abdul-
Daem Al-Barmawi, edited by: Abdullah Musa, Dar Al-Nasihah, First Edition, 
Medina, 1435 AH. 

 - Nashru al-Bunud Ala Maraqi Al-Su’ud, by Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi, 
Fadalah Press, Morocco. 

 - Nafa’is al-Usul fi Sharh Al-Mahsul, by Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn 
Idris al-Sanhaji, known as «al-Qurafi», edited by: Adel Ahmed, Ali Muhammad, 
Nizar Al-Baz Library, First Edition, Makkah Al-Mukarramah, 1416 AH. 

 - Nihayat al-Saul, sharh Minhaaj al-wusul fee Ilm al-Usul, by Jamal al-Din Abd al-
Rahim al-Isnawi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut. 

 - Nihayat al-Wusul Ila ilm al-Usul, by Ahmed bin Ali Al-Sa’aati, edited by: Saad 
Al-Salami, Thesis submitted for a PhD in Jurisprudence and Fundamentals, Umm 
Al-Qura University, 1405 AH. 

 - Nihayat al-Wusul fee Diraayat al-Usul, by Muhammad bin Abdul Rahim Al-
Hindi, edited by: Dr. Saleh Al-Yusuf, Dr. Saad Al-Suwaih, Commercial Library, 
First Edition, Makkah Al-Mukarramah, 1416 AH. 

 - Nail Al-Awtaar Sharh Muntaqa al-Akhbar, by Muhammad Ibn Ali Al-Shawkani, 
Dar Al-Hadith, First Edition, Cairo, 1413 AH. 

 - Al-Wadih fee Usul Al-Fiqh, by Abu Al-Wafa 'Ali bin Aqeel Al-Baghdadi, edited 
by: Dr. Abdullah Al-Turki, Foundation for Resalah, first edition, Beirut, 1420 AH. 

 - Al-Waraqaat, by Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwayni, edited by: Dr. Abdul-
Latif Al-Eid, Dar Al-Turath, First Edition, Cairo, 1397 AH. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ةاألصولي اتاملصطلح يـاملشترك اللفظي ف

٩٤٠  

 

 


