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 دراسة تأصيلية تطبيقية  -تردد املشرتك بني معانيه 
 د. عبد احملسن بن حممد الريس 

 كلية الشريعة   –قسم أصول الفقه 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 ملخص البحث: 
اللفظ  –وهي مما استمد منه علم أصول الفقه، ألن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب  -من ألفاظ العربية

املشرتك الذي حيتمل معاين متعددة. وهو من املسائل اليت درسها علماء األصول. ملا ينبين عليها من 

وا إلدراك املنهج احلق يف استنباط احلكم منها. هل للمتلقي أن حيمل اللفظ األحكام الفقهية. فسع

املشرتك على كل معانيه اليت يقبلها احملل. أوال حيمله إال على أحدها بدليل أو قرينه؟ وهل ميكن أن يراد 

ل ل اللفظ املشرتك موضوع يف لغة العرب لكهمجيع معانيه؟ و  – استعمال واحد يف –ابللفظ املشرتك 

من دون دليل أو قرينة. إال معانيه على سبيل احلقيقة. فيحمل على كل املعاين اليت يقبلها احملل مباشرة 

أن أتيت القرينة اليت تقضي حبمله على أحد مدلوالته. أو هو موضوع ألحد معانيه حقيقة. ويتعني 

عليها ى كل معانيه. فهل محله ابلدليل أو القرينة؟ وإذا جاءت القرينة اليت تقضي حبمل اللفظ املشرتك عل

حينئذ يكون على سبيل احلقيقة أو على سبيل اجملاز؟ كان البد من الوقوف على املقصود منها. واإلجابة 

على هذه التساؤالت كلها وغريها. لذا تصديت يف هذا البحث لدراسة تلك املسألة، وحماولة اإلجابة 

 عن تساؤالت كثرية فيها. 
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 املقدمة: 
رب العاملني. الرمحن الرحيم. جامع الناس ليوم الدين. والصالة والسالم على املبعوث رمحة  احلمدهلل

 للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 وبعد:
الرذائل وبؤرهتا. وإن من فإن العلم شرف ونور، ومصدر الفضائل وينبوعها، واجلهل شر وظلمة، ومكمن 

ي األحكام الشرعية هلم، ب معاين الشرع إىل أفهام الناس. وجيل  لذي يقر  أعظم العلوم: علم أصول الفقه، ا

رع دون ما ابتدع، ويبني املصاحل اليت قصد إليها الشرع احلكيم. وأشار إليها القرآن. ليعملوا مبا ش  

 حت هبا أو أومأت إليها السنة املطهرة. وصر  

الكرمي نزل بلغة العرب. أصول الفقه. ألن القرآن  ومما ال شك فيه أن اللغة العربية هي مما استمد منه علم

والنيب صلى هللا عليه وسلم حتدث بلغة العرب. وفيها من األسرار واملعاين العظيمة ما يشق على اإلنسان 

 إدراكه وتصوره، ولكن البد من معرفة أسرارها ومعانيها، حىت نفهم هذا الدين. 

اللفظ املشرتك الذي حيتمل معاين متعددة. وهو من املسائل ومن ذلك فهم ألفاظها. ومن ألفاظ العربية: 

اليت درسها علماء األصول ملا ينبين عليها من األحكام الفقهية، فسعوا إلدراك املنهج احلق يف استنباط 

خياطبنا هبذه األلفاظ املشرتكة. والنيب صلى هللا عليه وسلم يتحدث هبا احلكم منها. فإن هللا عز وجل 

للدين، فهل للمتلقي أن حيمل اللفظ املشرتك على كل معانيه اليت يقبلها احملل، أو ال حيمله عند تبليغه 

  ؟إال على أحدها بدليل أو قرينة

مجيع معانيه، أبن تتعلق النسبة بكل واحد  –يف استعمال واحد  –وهل ميكن أن يراد ابللفظ املشرتك 

 منها؟ 
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معانيه على سبيل احلقيقة، فيحمل على كل  العرب لكلوهل اللفظ املشرتك موضوع يف لغة العرب لكل 

املعاين اليت يقبلها احملل مباشرة من دون دليل أو قرينة، إال أن أتيت القرينة اليت تقضي حبمله على أحد 

 موضوع ألحد معانيه حقيقة، ويتعني ابلدليل أو القرينة؟  هو مدلوالته، أو

شرتك على كل معانيه، فهل محله عليها حينئذ يكون على ت القرينة اليت تقضي حبمل اللفظ املءوإذا جا

 سبيل احلقيقة أو على سبيل اجملاز؟ 

البد من الوقوف على املقصود منها، واإلجابة على هذه التساؤالت كلها وغريها، لذا تصديت يف هذا 

تردد املشرتك بني وجعلته بعنوان: ) .ة اإلجابة عن تساؤالت كثرية فيهاالبحث لدراسة تلك املسألة. وحماول

 معانيه(. 

 وقسمته إىل: هذه املقدمة، ومتهيد ومثانية مباحث وخامتة. 

 أما املقدمة فقد اشتملت على: 

 أمهية املوضوع وتساؤالته.  -أ

 خطة البحث. -ب

 الدراسات السابقة.  -ج

 منهج الكتابة فيه:  -د

 التمهيد: تعريف املشرتك وأقسامه وأمثلته. 

 يف اللغة وأسبابه ومواضعه وشروطه. املبحث األول: وقوع االشرتاك 

 املبحث الثاين: تصوير املسألة وحترير حمل النزاع فيها. 

 املبحث الثالث: النصوص اليت فيها تعميم املشرتك ومناقشتها. 

 املبحث الرابع: أقوال أهل العلم يف تعميم املشرتك. 

 املبحث اخلامس: أدلة القول األول واملناقشات الواردة عليها. 

 ملبحث السادس: أدلة القول الثاين واملناقشات الواردة عليها. ا
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 املبحث السابع: الراجح ووجه الرتجيح. 

 املبحث الثامن: نوع اخلالف وتطبيقاته.

 اخلامتة: خالصة البحث وأهم نتائجه. 

 الدراسات السابقة: 
دى استفادة العموم من مل أجد حبواثً ودراسات مستقلة تتمحض لإلجابة على تلك التساؤالت، وبيان م

أو هو بديل تناويب، كاملطلق، وإمنا وجدت بعض الرسائل  .هل عمومه مشويل استغراقي، كالعاماملشرتك. و 

 اجلامعية اليت تتحدث عن املشرتك بشكل عام، ومنها ما أييت:

 رسالة ماجستري بعنوان: املشرتك وداللته على األحكام.  -1

  الرتتوري. نيأعدها: حسني مطاوع حس

 رسالة ماجستري بعنوان: مباحث االشرتاك اللفظي عند األصوليني.  -2

 أعدها: محدي صبيح طه. 

استعمال النظم، وابب بعنوان: )املشرتك واملؤول. وابب وجوه البيان، وابب وجوه  دكتوراهرسالة  -3

 اهلندي على املغين للخبازي.  جى وجوه النظم( من كتاب شرح السرا معرفة الوقوف عل

 قيق: ربيعة مجعه عبد اجلابر. دراسة وحت

مقدمة لنيل درجة التخصيص العاملية "الدكتوراه يف أصول الفقه" بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر 

 م. 1991-هـ1111ابلقاهرة لعام 

 رسالة ماجستري بعنوان: املشرتك وأثره يف اختالف الفتيا.  -1

 أعدها: عثمان حممد غريب اهلامشي. 
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 لبحث: منهج كتابة ا
سرت يف كتابة هذا البحث على املنهج املعتمد يف إعداد البحوث األكادميية، وتتلخص معامله يف النقاط 

 التالية: 

االستقصاء يف مجع كالم األصوليني عن هذه املسألة قدر اإلمكان وصياغته بشيء من الدقة  -1

 واإليضاح. 

 و كتب أصحاهبم. مجع أقوال أهل العلم يف املوضوع. وتوثيق ذلك من كتبهم أ -2

 استقصاء األدلة لألقوال واملناقشات الواردة عليها.  -3

 ذكر أمثلة تطبيقية ملا حيتاج لذلك من مسائل البحث. -1

 اسم السورة ورقم اآلية.  ركعزو اآلايت القرآنية بذ  -5

 شرح األلفاظ اليت حتتاج إىل توضيح. والتعريف ابألماكن والفرق غري املشهورة.  -6

بحث مرتب حسب حروف اهلجاء. يشتمل على اسم الكتاب ومؤلفه واتريخ وضع فهرس ملصادر ال -7

 وفاته وجهة واتريخ النشر. 

هذا وأسأل هللا أن ينفع به. وأن يوفقنا لإلخالص يف القول والعمل. وأن يغفر يل خطئي وجهلي. 

، وما كان وأن ينظر القارئ فيه بعني اإلنصاف، فما كان فيه من صواب فبتوفيق هللا وتقصريي يف أمري،

فيه من خطأ أو تقصري فأسأل هللا أن يتجاوز عين ويغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 

أعلنت، وحسيب أين اجتهدت يف إدراك احلق والصواب. وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 

 أمجعني. 
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 التمهيد: يف تعريف املشرتك وأقسامه وأمثلته: 

 تعريف املشرتك
اللغة: مأخوذ من الشركة. وهي خمالطة الشريكني. يقال: فريضة مشرتكة يستوي فيها املقتسمون. يف 

 . (1)وطريق مشرتك يستوي يف الناس

 وشبهت اللفظة يف اشرتاك املعاين فيها ابلدار املشرتكة بني الشركاء. 

 . (2)معان كثرية كالعني وحنوها فإنه جيمع،كثرية   قال ابن منظور: "اسم مشرتك تشرتك فيه معان  

 . (3)أو أهنا مأخوذة من: اشرتك األمر، إذا اختلط والتبس

 . (4)ذلك أن اللفظ املشرتك يعد جممالً ابلنسبة إىل كل واحد من معانيه

 تعريفه يف االصطالح: 
عرف األصوليون اللفظ املشرتك بتعريفات متعددة، لكنها متقاربة، فهي مبجموعها ال خترج عن كون 

 تلف عن اللفظ احلقيقي املوضوع للداللة على مع ى واحد. املشرتك خي

 .(5)خيتلف عن اجملاز، ألن اجملاز لفظ منقول من مدلوله الوضعي إىل مع ى آخر. حتقيقاً للبالغة

 . (6)ولعل أمجع هذه التعريفات هو: "اللفظ الواحد املوضوع ملعنيني فأكثر وضعاً أواًل"

 شرح التعريف: 
 املشرتك وغريه."اللفظ" جنس يشمل 

"املوضوع ملعنيين" قد خرج به: األمساء املفردة، فإهنا ملع ى واحد. وكذلك األمساء املتباينة، واملتواطئة، 

 واملشككة، ألهنا مل توضع ملعنيني، بل وضعت ملع ى واحد. وإن كان ذلك املع ى مشرتكاً بني األفراد. 

                                                           

 .01/041انظر: لسان العرب ( 1)
 .01/041لسان العرب ( 2)
 .0/481املعجم الوسيط ( 3)
 .090. التعريفات للجرجاين/ 633حاح/ انظر: خمتار الص( 4)
 .0/9انظر: الفروق ( 5)
 .0196/ 6. املهذب يف علم أصول الفقه 0/68. كشف األسرار على البزدوي 0/609احملصول للرازي ( 6)
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 ر: كالعني. "فأكثر" أتى به ليدخل الذي وضع لثالثة معان فأكث

 "وضعاً أواًل" أخرجت األلفاظ اجملازية واملنقولة، ألن داللتها على أكثر من مع ى ليست داللة وضعية. 

 أقسامه وأمثلته: 
 خمتلفة، أمجلها فيما أييت:  ابعتباراتينقسم املشرتك إىل أقسام متعددة 

م  بيهاا وال امحم  القسم األول: أن يكون اللفظ مشرتكًا بني مسميات متضادة، ال ميكن اجل

 علياا. ومن أمثلته: 

 القرء، لفظ مشرتك بني الطهر واحليض.  -1

 . (1)اجللل، لفظ مشرتك يطلق على معنيني متضادين: فيطلق على العظيم الكبري وعلى احلقري الصغري -2

 .(2)النور والظلمة املسميني ابجلون، مجعة جون -3

 روب الشمس يسميان: الشفق. البياض يف السماء بعد غروب الشمس، واحلمرة بعد غ -1

 القسم الثاين: أن يكون اللفظ مشرتكاً بني مسمات متبايهة، ال صلة ألحدها ابآلخر. ومن أمثلته: 

املشرتي لفظ مشرتك يطلق على معنيني خمتلفني، فيطلق على: الكوكب، وعلى: القابل لعقد البيع.  -1

 وهذان معنيان ال صلة ألحدمها ابآلخر. 

ال متعددة مسمياهتا خمتلفة. فتطلق على: العني الباصرة. وعني املاء. واجلاسوس. العني تطلق على حم -2

 والذهب. فهذه معان اختلف كل منها عن اآلخر وال توجد مجلة بينها. 

(: الظاهر ـه144وقيل إن بينها صلة: فالعني ابلباصرة أصل واملعاين األخرى فرع هلا. قال احلموي )ت 

: كالعني يف العضو: أصل، بدليل أنه اشتق منه فعل. تقول: عانه: أصابه أن أحدمها أصل واآلخر فرع

                                                           

 .0/061. املعجم الوسيط 009 – 0/008. ترتيب القاموس احمليط 0/404انظر: معجم مقاييس اللغة ( 1)
 .0/049. املعجم الوسيط 0/031. ترتيب القاموس احمليط 0/493يس اللغة انظر: معجم مقاي (2)
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بعينه. والذهب مسي به لعزته كعزة العني. ومسى الفوارة عينًا خلروج املاء. منها، كما أن العني منبع النور. 

 تكلف ال خيفى. وهذا فيه  (1) واملاء عزيز كنور العني(

 بني الشيء ووصفه. ومن أمثلته: القسم الثالث: أن يكون اللفظ مشرتكاً 

قول العرب: "خرج زيد وأبوه مسافر، هذه اجلملة املعطوفة، وضعتها العرب لتكون حااًل من زيد يف  -1

 موضع نصب، ولتكون خرباً ال تعلق له ابألول. وإمنا يعلم املراد ابلقرائن. 

. وليكون يف ن املبتدأجملرور ليكون خربًا عقوهلم: "زيد يف الدار جالس" وضعت العرب اجلار وا -2

 .(2)ع نصب حال. وليكون متعلقاً جبالس ال موضع له من اإلعرابموض

: حرف "إىل" عند من يرى أهنا القسم الرابع: أن يكون اللفظ مشرتكاً بني مسميات متناقضة. ومن أمثلته

 كة بني إدخال الغاية وعدم إدخاهلا. مشرت 

سميني بينهما نوع تعلق: كأن يكون أحدمها الزماً لآلخر. القسم اخلامس: أن يكون اللفظ مشرتكاً بني م

 ومن أمثلته: 

 الشمس تطلق على الكوكب وعلى الضوء لذلك الكوكب. والضوء هنا الزم للكوكب. -1

الكالم يطلق على النفساين واللساين. مع أن اللساين دليل على النفساين. والدليل يستلزم  -2

 . (3)مدلوله

 .(4)ر مثل: "املمكن" يطلق على العام واخلاص، واخلاص هو جزء العامأو يكون أحدمها جزءاً لآلخ

 القسم السادس: أن يكون االشرتاك يف احلرف، ومن أمثلته: 

والرَّاِسُخوَن ِف الِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمهَّا بِِه ُك ٌّ الواو تكون للعطف واالبتداء. ومن ذلك قول هللا تعاىل: ) -1

 . (1)(ذَّكَُّر إالَّ ُأْوُلوا األَْلَبابِ مِ ْن ِعهِد رَب َِها وَما يَ 

                                                           

 .1/016البحر احمليط ( 1)
 .0/081انظر: احتاف ذوي البصائر ( 2)
 .1/013انظر: البحر احمليط  (3)
 .0/081، احتاف ذوي البصائر 1/013. البحر احمليط 000 – 004انظر: تيسري الوصول/  (4)
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 . (2)" تكون للتبعيض وبيان اجلنس واالستعانة والسببيةء"البا -2

َا َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اَّللََّ وَرُسوَلُه تكون للتخيري أو للتفصيل. ومن ذلك قول هللا تعاىل: ) "أو" -3 إَّنَّ

ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّ  َأْيِديِاْم وَأْرُجُلُام مِ ْن ِخالٍف َأْو يُهَفْوا ِمَن وَيْسَعْوَن ِف اأَلْرِض َفَساًدا َأن يُ َقت َّ 

نْ َيا وََلُْم ِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   .(3) (اأَلْرِض َذِلَك ََلُْم ِخْزٌي ِف الدُّ

                                                                                                                                                                      

 .4آل عمران: اآلية( 1)
 0/48انظر: اإلنصاف للبطليوسي ( 2)
 61املائدة: اآلية ( 3)
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 املبحث األول

 وقوع اللفظ املشرتك يف اللغة وأسبابه ومواضعه وشروطه
  ؟هذا اللفظ واقع يف اللغة العربيةل هوهو ما احتد لفظه وتعدد معناه، فتعريف املشرتك، تقدم 

ذهب األكثر من طوائف العلماء. إىل أن اللغة مشتملة على ألفاظ موضوعة ملعان متعددة على سبيل 

 –سبقت تقسيمات املشرتك وأمثلته  –ء للحيض والطهر. وعسعس لـ: أقبل وأدبر . كالقر (1)البدل

. حيث ال ميتنع وضع لفظ واحد ملعنيني خمتلفني على ءصل يف الوضع: كاملرتادف واملتواطفاملشرتك أ

 البدل، من واضح أو أكثر. ويشتهر الوضع. 

( إىل منع ـه113( والقاضي الباقالين )ت ـه291وذهب قوم من اللغويني واألصوليني منهم ثعلب )ت 

يف اللغة لفظ موضوع حلقيقتني على طريق البدل. اللهم إال أن . قال الباقالين: )ليس (2)وقوعه يف اللغة

يكون اللفظ موضوعًا ملع ى. وذلك املع ى يتناول امسني على طريق التبع. كاسم القرء موضوع 

 .(3)لالنتقال(

 فهو ينكر وقوع املشرتك اللفظي، وجيعل ما قيل أنه من املشرتك اللفظي من قبيل االشرتاك املعنوي. 

. قالوا: ميتنع ذلك (4)هـ( إىل منع االشرتاك بني الشيء ونقيضه616منهم: الفخر الرازي )ت وذهب قوم 

األمرين. وهو حاصل ابلعقل قبل الوضع. فالوضع خللوه عن الفائدة، ألن مساعه ال يفيد غري الرتدد بني 

 .(5)له عبث

 فوائده وأسبابه فيما أييت.وال يسلم انتفاء الفائدة. بل له فوائد هي ألصل وضع املشرتك. وقد ذكرت 

 لوجود املشرتك يف لغة العرب عدة أسباب، منها: ، ومواضعه، وشروطه( )أسباب االشرتاك

                                                           

 0/649، التحبري 1/016لبحر احمليط ا( 1)
 .1/016. والبحر احمليط 0/604. التحبري 0/638ظر: احملصول ان( 2)
 .0/604، التحبري 033انظر: املسودة/( 3)
 .1/016ـ البحر احمليط 0/604، التحبري 0/638انظر: احملصول ( 4)
 .0/604. التحبري 0/638انظر: احملصول ( 5)
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األول: تعدد الوضع، حيث ختتلف القبائل العربية يف إطالق األلفاظ على معانيها: فتصطلح إحداها 

ظ نفسه على مع ى آخر، اللف إطالق على على إطالق لفظ على مع ى معني، وتصطلح قبيلة أخرى

 وينقل إلينا اللفظ مستعماًل يف هذه املعاين. دون أن ينص علماء اللغة على تعدد الوضع أو الواضع. 

 . (1): الدفة يف لغة جند: الظلمة، ويف لغة غريهم: الضوءهمثال

هر معناه الثاين: اشتهار اجملاز. حيث يكون اللفظ له مع ى حقيقة، مث يستعمل يف غريه جمازاً، ويشت

اجملازي اشتهارًا يسترت به التجوز بطول الزمان، حىت ينسى أنه مع ى جمازي. فينتقل إلينا على أنه حقيقة 

 يف املعنيني. فتستعمل اللفظ للمعنيني استعمااًل حقيقاً على البدل. 

لة مثاله: لفظه "الغائط" فقد وضعت يف لغة العرب على املكان املنخفض من األرض. مث نقلت للدال

على اخلارج املستقذر من اإلنسان. لوجود عالقة بينهما. وهي أن الذي يريد قضاء احلاجة يراتد املكان 

املطمئن واملنخفض من األرض ليسترت عن الناس. واشتهر استعماله يف املع ى اجملاز. ونسي التجوز مع 

 .(2)ة يف املعنينيالزمن. حىت صار حقيقه عرفية فيه. ونقل إىل أبناء اللسان على أنه حقيق

الثالث: االشرتاك املعنوي: حيث يكون اللفظ موضوعًا ملع ى واحد، مشرتك بني معنيني. فيصح إطالق 

إىل صحة إطالق  عن هذا املع ى اجلامع. الذي دعا اللفظ عليهما. هلذا املع ى اجلامع. مث يغفل الناس

 ني. من قبيل املشرتك اللفظي. . فيعدون الكلمة مشرتكة بني املعنياللفظ على كال املعنيني

فإن معناها يف األصل: كل وقت اعتيد فيه أمر خاص، فيقال للحمى: قرء.  "مثال ذلك: لفظة "قرء

وللثراي: قرء. وأطلقت على احليض وعلى الطهر ألجل ذلك. وعلى توايل الزمن غفل الناس عن هذا 

 املع ى اجلامع. 

                                                           

 .0/410. املعجم الوسيط 004. تيسري الوصول/049. 1/014. البحر احمليط 0/693. احملصول 0/16انظر: املعتمد ( 1)
 .004. وتيسري األصول/0/498انظر: ميزان األصول للسمرقندي ( 2)
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ع ى الضم، فصح إطالقه على العقد ذاته، ألنه فيه ضم لفظ: "النكاح" فقد وضع مل -أيضاً  -ومثاله

 ".(1)ملا فيه من الضم –أيضاً  –اللفظني: اإلجياب والقبول. وصح إطالقه على الوطء 

حي. حيث يكون اللفظ موضوعًا ملع ى يف اللغة. مث يوضع يف الرابع: االستعمال الشرعي االصطال

. ويكون حقيقة لغوية يف األول. وعرفيه يف الثاين: وينقل االصطالح ملع ى آخر. فيشتهر اللفظ يف املعنيني

 اللفظ على أن له معنيني حقيقة. وبذلك يكون مشرتكاً بينهما. 

مثال ذلك: الصالة يف العربية موضوعة مبع ى الدعاء. مث نقل هذا اللفظ إىل الصالة املعهودة املفتتحة 

 .(2)ابلتكبري املختتمة ابلتسليم. املفروضة على املسلمني

متمكنًا من الكالم ابجململ، اخلامس: أن يكون اللفظ وضعه واضع واحد ملعنيني فأكثر، ليكون املتكلم 

 .(3)فالتكلم ابجململ من مقاصد العقالء ومصاحلهم. فإطالق اللفظ مبعنييه جيعله مشرتكاً 

 كما أن هناك أسباابً جعلت املتكلم يستعمل األلفاظ املشرتكة، منها: 

م على السامع حيث يكون التصريح سببًا ملفسدة، أو غريها. كمن رأى سوادًا أو أراد غرض اإلهبا -1

 .(4)عرف غريه أنه شاهد لوانً وال يفصله لهأن ي  

 .(5)شد انتباه املتلقي للحكم. واستعداد املكلف لسماع البيان -2

آحدمها ال حمالة. واثقًا بصحة الشيء على التعيني. إال أنه واثقًا بصحة وجود املتكلم أن ال يكون  -3

 .(6)فحينئذ يطلق اللفظ املشرتك لئال يكذب وال يظهر جهله

                                                           

 .189. أصول الفقه لبدران أبو العينني/ 861. الوجيز/ 0/498، ميزان األصول004انظر: تيسري األصول/ ( 1)
 .618انظر: الوجيز يف أصول الفقه/ ( 2)
 .1/401. البحر احمليط 0/134احملصول  انظر( 3)
 .0/604. التحبري 0/634. احملصول 1/014. البحر احمليط 0/16انظر: املعتمد ( 4)
 .0/604. التحبري 1/410انظر: البحر احمليط ( 5)
 .0/634احملصول ( 6)
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 يق  االشرتاك ِف مواض :

ء" لفظ مشرتك بني معنيني، ومها: الطهر واحليض. "واملوىل" لفظ مشرتك أواًل: االسم: ومن أمثلته: "القر 

مشرتك بني ماء العني اجلارية. بني معنيني مها: األعلى وهو السيد، واألسفل وهو العبد. و"العني" لفظ 

والعني الباصرة، وعني الذهب واجلاسوس. و"املشرتي" لفظ مشرتك بني قابل عقد البيع، وكوكب 

 .(1)السماء

فَ ُيْمِسُك سبحانه وتعاىل: ) –اثنياً: الفعل: ومن أمثلته: "قضى" لفظ مشرتك أييت مبع ى حتم: قال هللا 

َاا املَْوتَ  هُ ومبع ى أمر قال تعاىل: ) (2)(الَِِّت َقَضى َعَلي ْ أي أمر. ومبع ى  (3)(وَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا إالَّ إَّيَّ

َها إََل َبِِن إْسَرائِيَ  ِف الِكَتابِ أعلم. قال تعاىل: )  أي: أعلمناهم.  (4)(وَقَضي ْ

واللَّْيِ  عاىل: ): عسعس لفظ مشرتك أييت مبع ى: أقبل أو أدبر كما يف قول هللا ت -أيضًا  –ومن أمثلته 

 . (6)أي: أقبل أو أدبر (5)(إَذا َعْسَعسَ 

ا أتيت للعطف، واالبتداء، والقسم. ومن ذلك الواو يف قول هللا اثلثاً: احلرف. ومن أمثلته: "الواو" فإهن

 داء. لالبت اآلية حيث اختلف فيها هل هي للعطف أو (7)(والرَّاِسُخوَن ِف الِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمهَّاتعاىل: )

 شروط املشرتك: 
 يشرتط للمشرتك ما أييت:

 أن يكون اللفظ موضوعاً لكل واحد من املعاين وضعاً مستقاًل.  -1

 معانيه خمتلفة احلقائق. أن تكون مجيع  -2

                                                           

 .0/098. املدخل 1/000. كشف األسرار 36انظر: أصول الشاشي/( 1)
 .41الزمر. آية: ( 2)
 .61األسراء. آية ( 3)
 .4اإلسراء. آية ( 4)
 .04التكوير. آية: ( 5)
 .1/016انظر: البحر احمليط  (6)
 .4آل عمران آية:  (7)
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 .(1)أن تكون داللته على مجيع معانيه على السواء -3

 املبحث الثاني

 تصوير املسألة وحترير حمل النزاع فيها
للداللة على مع ى واحد ال إهبام فيه وال غموض. األصل يف اللغة: استعمال اللفظ  اتفق العلماء على أن

 وهذا هو الكثري الغالب يف االستعمال. وأن االشرتاك خالف األصل. وهو قليل يف االستعمال. 

 ومما يدل على ذلك:

اللفظ: الحتمال  أنه ال ميكن فهم املع ى من اللفظ املشرتك إال بعد سؤال املتكلم عما أراده من ذلك -1

أن يكون قد أراد بذلك اللفظ مع ى غري الذي فهمه السامع، وإذا أجابه املتكلم بلفظ مشرتك احتاج 

 .(2)لسؤاله مرة أخرى. وهذا تسلسل والتسلسل ابطل. فيكون االشرتاك على خالف األصل

لعدم القرينة. وال  املرادأن االشرتاك يؤدي إىل مفسدة للسامع. وهي أن السامع قد ال يفهم املع ى  -2

ن االستفسار مشعر جبهله، يستفسر من املتكلم. إما هليبته من املتكلم أو الضيق وقته، أو لظن السامع أب

 . (3)السامع فهما غري صحيح مث حيكيه لغريه، ويف هذا إفشاء للجهل وفساد كبريفيفهم 

 حترير حمل النزاع: 
اتفقوا على أن  كماشرتكة ويريد هبا أحد معانيها.فظة املالعلماء على أن املتكلم يصح أن يطلق اللاتفق 

 . (4)اللفظ املشرتك إذا تكلم به مرات جاز أن يستعمله كل مرة من غري ما استعمله يف األخرى

كما اتفقوا على أن معاين اللفظة املشرتكة إذا امتنع اجلميع بينها: كالنقيضني والضدين فال حتمل على 

 جمملة.  معانيها قطعاً. بل تكون

                                                           

. خمتصـــر املنتهـــ  0/11. روضـــة النـــاظر 0/06ألســـرار . كشـــف ا1/100. التمهيـــد أليب اخلطـــاب0/036انظـــر: أصـــول السرخســـي ( 1)
 .001. تيسري الوصول/ 0/064. شرح الكوكب املنري 0/148. اإلهباج 0/013

 .681 – 0/680انظر: احملصول ( 2)
 .1/011. هناية السول 0/106، اإلهباج 0/684انظر: احملصول ( 3)
 .0100. شرح املنهاج/ 061. 1/018. البحر احمليط 0/40انظر: اإلحكام لآلمدي ( 4)
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 على رأي من يزعم أهنا مشرتكة بني إدخال الغاية وعدمه.  "مثال النقيضني: لفظة "إىل

 .(1)فعل" عند من جيعلها حقيقة يف الطلب ويف التهديدومثال الضدين: صيغة "ا

 فيأخذ حكم اجململ. وهو التوقف حىت يرد البيان، ألنه ال ميكن اجتماع الضدين والنقيضني. 

ى أن اللفظة املشرتكة إذا وجدت قرينة تعني أحد معانيها فإن السامع واملتلقي حيملها على كما اتفقوا عل

ذلك املع ى الذي دل عليه الدليل أو القرينة، ألن من املتفق عليه أن اللفظ حيمل على مدلوله اجملازي 

 .(2)ابلقرينة. فمن ابب أوىل أن حيمل على مدلوله احلقيقي املشرتك املتبادل ابلقرينة

كان يفيد فيها كما ذكر صاحب املعتمد حماًل آخر متفقًا عليه. وهو اللفظ املشرتك ملعان متعددة إذا  

 .(3)فائدة واحدة، فإنه ال خالف يف جوازها كلها يف حالة واحدة

. وهذا من املشرتك املعنوي (4)ولعل من هذه ما يسميه أهل التفسري اختالف التنوع ال اختالف التضاد

 فيما حنن بصدده. فمحل هذا البحث يتعلق ابملشرتك اللفظي فإان جنزم أبن املتكلم ابملشرتك وليس داخالً 

كها السامعون أدر  فيه تلك املعاين والتفسريات اليت املعنوي إمنا أراد مع ى واحدًا معيناً. تشرتك

ع بعدم االختالف ( فقطـه724)ت  –رمحه هللا  –اإلسالم ابن تيمية  واملتلقون.ولذا فرق بينهما شيخ

 . (5)يف التنوع، وأن النص حيمل عليها كلها. أما املشرتك اللفظي فنصب فيه اخلالف

فمحل اخلالف فيما إذا ورد يف النص الشرعي لفظ له معنيان لغواين أو أكثر من متكلم واحد يف وقت 

اد ابملشرتك كل واحد واحد. ومل تكن الفائدة فيهما واحدة. وكان ميكن اجتماع معانيه. فهل يصح أن ير 

                                                           

. الربهـــان 0/049املســـودة  0/046. التمهيـــد 0/60. األشـــباه والنظـــائر للســـيوطي 0/138. اإلهبـــاج 6/014انظـــر: البحـــر احملـــيط ( 1)
 .0/100. املنهاج للبيضاوي 0/044. املنخول 0/160

 .0/166الوصول . هناية 0/163. الربهان 0/049. املسودة 0/046، التمهيد 0/103انظر: اإلهباج ( 2)
 .610-0/614انظر: املعتمد ( 3)

 .0/490. البحر احمليط 0/188وانظر: احملصول 
 .0/100، و110 – 4/114و  6/149، املوافقات 641-06/666انظر: فتاوى شيخ اإلسالم ( 4)
 .640-06/641انظر: فتاوى شيخ اإلسالم ( 5)
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من معانيه. حبيث يكون احلكم املتعلق اثبتًا للجميع. أوال يصح ذلك وجيب التوقف حىت يقوم الدليل 

 على التعيني؟

 املبحث الثالث

 النصوص التي فيها تعميم املشرتك ومناقشتها
ع معانيها. ومن وردت بعض النصوص يف القرآن ويف كالم العرب استعملت فيها األلفاظ املشرتكة يف مجي

 تلك النصوص ما أييت: 

 اآلية.  (1) (إنَّ اَّللََّ وَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الهَِّب ِ األول: قول هللا تعاىل: )

وجه االستشهاد: أن الصالة من هللا: الرمحة واملغفرة. ومن املالئكة: االستغفار. ومها معنيان متغايران، 

واحدة، حيث وقع اإلخبار به. فدل ذلك على صحة استعمال واستعمل لفظ الصالة فيهما دفعة 

 .(2)املشرتك يف معانيه دفعة واحدة

َأَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َلُه َمن ِف السََّمَواِت َوَمن ِف اأَلْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر الثاين: قول هللا تعاىل: )

 . (3)(َوابُّ وََكِثرٌي مِ َن الهَّاسِ َوالهُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشََّجُر َوالدَّ 

وجه االستشهاد: أن هللا عز وجل أسند السجود إىل املذكورين يف اآلية. وحقيقة سجود الناس: وضع 

على األرض. وحقيقة سجود الدواب والشمس والقمر.. هو اخلضوع والتذلل: ألن السجود على اجلبهة 

مقصود وممكن من الناس. ولو كان املراد بسجود الناس  اجلبهة غري ممكن وال مقصود منهم. وإمنا هو

اخلضوع والتذلل ملا كان لتخصيص كثري من الناس ابلذكر فائدة. فثبت استعمال هذا اللفظ املشرتك يف 

 .(4)معنييه دفعة واحدة

                                                           

 من سورة األحزاب.  03اآلية ( 1)
 .6/091. شرح الكوكب املنري 0/111. كشف اإلسراء 0/008. اإلهباج 0/406، اإلحكام لآلمدي 0/401انظر: احملصول ( 2)
 من سورة احلج.  08اآلية ( 3)
 .164. التمهيد لإلسنوي/0/100. اإلهباج 0/36. كشف األسرار 1/131. اإلحكام لآلمدي 0/643انظر: احملصول ( 4)
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. وجه (1)(ْوُلوا الِعْلمِ َشِاَد اَّللَُّ َأنَُّه ال إَلَه إالَّ ُهَو واْلَمالِئَكُة وأُ الثالث: قول هللا تبارك وتعاىل: )

معنيان خمتلفان. وجاءا بلفظ االستشهاد: شهادة هللا تعاىل علمه. وشهادة غريه إقراره بذلك. ومها 

 .(2)واحد

 اآلية.  (3)(ال تَ ْقَربُوا الصَّالَة وَأنُتْم ُسَكاَرىالرابع: قول هللا عز وجل: )

للسكارى. لقرينة: ]حىت تعلموا ما تقولون[ والثاين: فأراد بلفظ الصالة معنيني: الصالة املعهودة ابلنسبة 

 . (4)مواضع الصالة وهي املساجد للجنب. بقرينة: ]إال عابري سبيل[

: "قول القائل لغريه: "الويل لك" خرب ودعاء" حيث -رمحه هللا  –هـ[ 141اخلامس: قول سيبويه ]ت 

 .(5)فيدة لكال األمريننقل عن أهل اللغة أهنم جيعلون اللفظة الواحدة مع احتادها م

 واعرتض على هذه النصوص مبا أييت: 

 أما عن اآلية األوىل فقد اعرتض على وجه االستدالل منها بوجوه: 

أواًل: أن املراد ابلصالة يف اآلية املع ى املشرتك بينهم. وهو العناية حبال النيب صلى هللا عليه وسلم إظهاراً 

" أي: مشرتك االشرتاك ملالئكة استغفار. فهو لفظ "متواطئة. ومن الشرفه. والعناية من هللا رمحة ومغفر 

 . (6)املعنوي دون اللفظي"

وأجيب عنه أبن األصل يف الكالم احلقيقة، واستعمال الصالة يف االعتناء جماز، لعدم تبادره إىل الذهن. 

 .(7)بقرينة. وال قرينةإال فيحمل على ما تبادر منه مراعاة للمع ى احلقيقي. وال يعدل عنه إىل اجملاز 

                                                           

 من سورة آل عمران.  08اآلية ( 1)
 .0/1416، والتحبري 1/018، البحر احمليط 6/091شرح الكوكب املنري انظر: ( 2)
 من سورة النساء.  46اآلية ( 3)
 .018و  1/041انظر: البحر احمليط ( 4)
. كتـاب سـيبويه 0/644. احملصـول 1/019. البحر احمليط 1/131. اإلحكام لآلمدي 0/613انظر: املعتمد أليب احلسني البصري ( 5)

0/031. 
 .6/091. شرح الكوكب املنري 0/111. كشف األسرار 0/008. اإلهباج 1/136. األحكام لآلمدي 0/140: املستصفى انظر( 6)
 .1/0011. املهذب 0/141. تيسري التحرير 0/103انظر: اإلهباج ( 7)
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الثاين: أن قوله يف اآلية "يصلون" فيه ضمريان: أحدمها: راجع إىل هللا تعاىل، واآلخر راجع إىل املالئكة. 

كأنه قال: إن هللا يصلي واملالئكة يصلون، فال يكون حينئذ فوتعدد الضمائر مبنزلة تعدد األفعال، و 

 .(1)لفظني يف معنينياستعمال اللفظ الواحد يف معنييه، بل استعمل 

وأجيب عنه أبن لفظ "يصلون" يف اآلية واحد مل يتعدد، ومعناه قد تعدد. وأريد به كل معانيه، وذلك 

 .(2)عني الدعوى

 أما اآلية الثانية فاعرتض على االستدالل هبا من وجوه:

العطف مبثابة  حرف، وإمنا هو استعمال ألفاظ متعددة، ألن ال نسلم أن هذا استعمال لفظ واحداألول: 

تكرار العامل. فيكون التقدير: إن هللا يسجد له من يف السموات ويسجد له من يف األرض ويسجد له 

الشجر. فلم يكن إعمااًل مشرتك يف مدلولية دفعة واحدة. بل يكون مرة مستعماًل يف هذا ومرة يف 

 .(3)هذا

ملع ى مفهوم من حيث أنه املتبادر إىل وأجيب عنه: أن األصل عدم التقدير، وهنا ال حاجة لذلك، فإن ا

 . (4)الذهن. وهو سجود الناس على احلقيقة بوضع اجلبهة. وسجود غري العقالء ابخلضوع لقدرة هللا وأمره

الثاين: أنه ال يستحيل أن يراد ابلسجود وضع الرأس على األرض يف اجلميع. فال حيكم ابستحالة 

 .(5)يوم القيامةمن اجلوارح واألعضاء  التسبيح من اجلمادات. وابستحالة الشهادة

وأجيب عنه: أن القول هبذا ال يستقيم، فإن منع الكيفية اليت ذكرمت ال يؤدي إىل منع بقية الصور من 

تسبيح اجلمادات وشهادة اجلوارح واألعضاء يوم القيامة. بل أن التسبيح من اجلمادات له كيفية خمالفة 

                                                           

 .0/109انظر: اإلهباج ( 1)
 .0/610. السراج الوهاج 0/014ح . التوضيح يف حل غوامض التنقي0/018. البحر احمليط 0/108انظر: اإلهباج ( 2)
 .1/038. بيان املختصر 0/111. شرح املنهاج 0/131انظر: اإلهباج ( 3)
 .0/111. شرح املنهاج 0/131اإلهباج انظر: ( 4)
 .10/184، جمموع الفتاوى 0/143. التقرير والتحبري 0/34انظر: كشف األسرار ( 5)
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على أمر الدنيا  واألعضاء يوم القيامة فإن أمر اآلخرة ال يقاسح لسجود الناس. أما عن شهادة اجلوار 

 .(1)من األمور واملشاهد اليت ال ميكن للعقل تصورها إال أننا نؤمن هبا ونثبتها على كل حال. ففيه

الثالث: أنه لو أريد ابلصالة يف قوله: "يصلون" املغفرة واالستغفار للزم استناد اجملموع إىل الضمري الذي 

 .(2)فاعله، فيلزم إسناد املغفرة واالستغفار إىل هللا تعاىل، وكذلك يلزم إسنادمها إىل املالئكة وهو ابطلهو 

ضمري املتعدد.  وأجيب عنه: ال نسلم أنه يلزم أن يكون اجملموع مسندًا إىل كل منهما، ألن املسند إليه

 .(3)ند إىل املالئكةواالستغفار مسفتجعل املغفرة مسندة إىل هللا.  وهو قابل للتوزيع،

 أما اآلية الثالثة فاعرتض على االستدالل هبا مبا أييت: 

أن حرف العطف مبثابة تكرار العامل فكأنه قال: "شهد هللا أنه ال إله إال هو وشهد املالئكة وشهد أولو 

ا ومرة يف العلم.. فلم يكن إعمااًل للفظ املشرتك يف مدلولية دفعة واحدة، بل يكون مرة مستعماًل يف هذ

 .(4)ذاك

 وأجيب عنه من وجهني: 

األول: ال نسلم أن العاطف مبثابة العامل: ألن الثابت عند مجهور النحاة أن العامل يف املعطوف هو 

 العامل يف املعطوف عليه، وبذلك يساوي الثاين ابألول إعراابً وحكماً. 

اللفظ املشرتك مستعماًل بته بعينه، فيكون الثاين: لو سلمنا أن حرف العطف مبثابة تكرار العامل فهو مبثا

 .(5)دفعة واحدة يف مدلولية

 أما عن اآلية الرابعة فاعرتض عليها من وجوه: 

                                                           

 انظر: املراجع السابقة. ( 1)
 .0/108نهاج انظر: شرح امل( 2)
 املرجع السابق. ( 3)
، حاشـية العطـار علـى 0/111، شـرح املنهـاج 0/131، اإلهبـاج 0/049. الكشـاف للزخمشـري 6/014انظر: روح املعاين لأللوسي ( 4)

 .0/184مجع اجلوامع 
 .0/684. حاشية العطار على مجع اجلوامع 0/130. اإلهباج 6/014انظر: روح املعاين لأللوسي ( 5)
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األول: أن املراد ابلصالة هي العبادة املعروفة يف املوضعني. فلم تستعمل يف املعنيني. وإمنا استعملت يف 

كران فظاهر. وأما يف شأن اجلنب فمعناه: ال يصح مع ى واحد. أما استعماهلا هبذا املع ى يف شأن الس

م. ألن الغالب أن املاء ال مإال بعد االغتسال. إال املسافر فإنه يتيألحد أن يقرب الصالة وهو جنب 

 .(1)يعدم يف احلضر، بل يف السفر

َضى َأْو َعَلى وإن ُكهُتم مَّرْ أجيب عنه: أبن ظاهر اآلية يرده: حيث أنه قد ذكر املسافر يف اآلية فقال: )و 

. فحملها على املسافر يؤدي إىل تكرار احلكم يف موضع واحد. ومحلها على مواضع الصالة اليت (2)(َسَفرٍ 

يتوهم منه شائبة التكرار. بل فيه بيان حكم آخر مل يذكر هي املساجد. والعبور ابالجتياز. ليس فيه ما 

 .(3)قبل

كأنه قال: )وال تقربوا الصالة وأنتم جنب..( فلم يكن العامل: فالثاين: أن حرف العطف مبثابة تكرار 

 .(4)إعمااًل للفظ املشرتك يف مدلولية دفعة واحدة. بل يكون مرة مستعماًل يف هذا ومرة يف ذاك

وأجيب عنه: أن األصل عدم التقدير. وهنا ال حاجة لذلك. فإن املع ى مفهوم من حيث أنه املتبادر إىل 

 . (5)(إالَّ َعاِبِري َسِبي ٍ ) الذهن لوجود القرينة. وهي:

 أما املوضع اخلامس الذي نقله سيبويه فقد اعرتض عليه مبا يلي: 

أن قوله ال يدل على كونه مستعماًل يف اخلرب والدعاء معاً. بل يكون موضوعًا للخرب. ومستعمل يف 

 الدعاء جمازاً. المعاً. 

فليس فيه ما يدل على أن كل لفظ مشرتك  مث أنه لو دل على أن العرب وضعته للخرب والدعاء معاً.

 .(6)موضوع جملموع مسمياته. بل إمنا قصد به بيان الوقوع يف لغة العرب ال غري

                                                           

 .0/113نظر: اجلامع ألحكام القرآن ا( 1)
 .46النساء آية: ( 2)
 .0/40انظر: روح املعاين ( 3)
 بتصرف.  1/038. بيان املختصر 0/111. شرح املنهاج 0/131انظر: اإلهباج ( 4)
 بتصرف.  6/014. روح املعاين 0/684. حاشية العطار 0/130انظر: اإلهباج ( 5)
 .0/613ملعتمد ، ا1/131انظر: اإلحكام لآلمدي ( 6)
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 الرابع املبحث

 أقوال أهل العلم يف تعميم املشرتك
 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال. مردها لقولني: 

املعينة ألحد معانيه. وال ييه، إذا جترد عن القرائن القول األول: أن اللفظ املشرتك حيمل على معانيه أو معن

 يكون جمماًل. 

قهاء. املالكية ، ونسبه ابن تيمية ألكثر الف(2)والقاضي الباقالين –رمحه هللا  – (1)وينسب لإلمام الشافعي

 .(3)لية وكثري من أهل الكالموالشافعية واحلنب

منه بقرينة صري إليه، وإال كل معانيه. فإذا تعني املراد   القول الثاين: املنع، فال جيوز استعمال املشرتك يف

 بقى جمماًل. 

( ـه751، ونسبه ابن القيم )ت (7)وغريهم (6)وبعض احلنابلة (5)وبعض الشافعية (4)وينسب للحنفية

 .(9)هـ( عن األكثر715. ونقله صفي الدين اهلندي )ت (8)لألكثرين

، وعند النظر والتتبع ظهر أهنا لوازم أقوال استنبطت من (10)وهناك أقوال أخرى أوصلها بعضهم إىل مثانية

خالل عرض األدلة. واالعرتاضات عليها، ومناقشة تلك االعرتاضات للقولني الرئيسني يف املسألة، فإن  

 كاًل من املختلفني يتنزل مع خصمه عند مناقشته، فيظن أن يقول هبذا. 

                                                           

 .0/044. املنخول 0/140. احملصول 0/646. الربهان 061و  1/018انظر: البحر احمليط ( 1)
 .044. املنخول/0/640. احملصول 1/018انظر: البحر احمليط ( 2)
 .06/640انظر: جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( 3)
 .0/111ف األسرار . كش0/013. أصول السرخسي 30انظر: أصول الشاشي/( 4)
 .0/401. اإلحكام لآلمدي 0/641. احملصول 1/060انظر: البحر احمليط ( 5)
 .1/168، التمهيد 6/091انظر: شرح الكوكب املنري ( 6)
 .0/149ـ قواطع األدلة 080. والتبصرة/ 0/613انظر: املعتمد ( 7)
 .6/091ملنري . شرح الكوكب ا1414و  0/1413. التحبري 80انظر: جالء اإلفهام/( 8)
 .0/1401، التحبري 0/0/100هناية الوصول ( 9)
 .091 – 6/089، شرح الكوكب املنري 061-1/018، البحر احمليط 1414 – 0/1411انظر: التحبري ( 10)
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 املبحث اخلامس

 الواردة عليها القول األول واملناقشات ةأدل
 استدل أصحاب القول األول لتعميم املشرتك بعدة أدلة: 

وكالم العرب والوقوع دليل الدليل األول: أن استعمال املشرتك يف مجيع معانيه واقع يف القرآن الكرمي. 

 اجلواز. 

يحمل الدليل الثاين: أن اللفظ استوت نسبته إىل كل واحد من املسميات فليس بعضها أوىل من بعض. ف

على اجلميع احتياطاً. ال ألنه مقتضي اللفظ وضعاً. بل ألن اللفظ دل على أحدمها ومل يتعني وال خيرج 

 . (1)الذي أراده الشارع جزماً ب احلكم يعن عهدته إال ابجلميع، ألنه هبذا يص

اضع وميكن أن يعرتض عليه: أبنه لو أصاب احلكم جزمًا يف أحد املواضع إال أنه قد أخطأه يف املو 

األخرى كلها. ألن األصل يف املشرتك أن يراد به أحد معنييه على البدل. ولذا مسى مشرتكاً. وال حيمل 

 عليها كلها إال بدليل أو قرينة. 

م إما أن مجيع معانيه للز الدليل الثالث: أنه لو مل جيب محل املشرتك الذي مل يتحدد معناه ابلقرينة على 

ل على أي منها، أما محله على أحدها فال: ألنه حتكم وترجيح بال ال حيمحيمل على واحد منها. أو 

مرجح. وأما عدم محله على مجيع معانيه فباطل ألنه يؤدي إىل تعطيل الدليل. فتعني محله على اجلميع. 

ألن العمل ابلدليل واجب ما أمكن، وألن األدلة إمنا جاءت ليعمل هبا، وأعمال الكالم أوىل من 

 .(2)إمهاله

                                                           

 .0/606. ختريج الفروع على األصول 068و  1/066انظر: البحر احمليط ( 1)
ختــــريج الفـــروع علــــى  0/018. األشـــباه والنظــــائر للســـيوطي 0/001قيـــق املــــراد ، حت0/134، اإلهبــــاج 6/066انظـــر: البحــــر احملـــيط ( 2)

 .106األصول/
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ل الرابع: أن املشرتك كالعام، فنسبة املشرتك إىل مجيع معانيه كنسبة العام إىل أفراده. والعام إذا جترد الدلي

عن القرائن وجب محله على اجلميع بطريق احلقيقة فكذا املشرتك. وليس من عادة العرب تفهيم املراد 

 .(1)ميمابللفظ املشرتك من غري قرينة، فيصري انتفاء القرينة املخصصة قرينة تع

جائزًا محله على معانيه كالعام جلاز استثناء أحد املعنيني منه ولسبق إىل  كانواعرتض عليه بـ: أنه لو  

الذهن منه عند اإلطالق العموم، وكان املستعمل له يف أحد معنييه مبنزلة املستعمل لالسم العام يف بعض 

 .(2)معانيه. فيكون متجوزاً يف خطابه غري متكلم ابحلقيقة. وهذا ابطل قطعاً 

اجلميع إبطالق واحد خيالف أصل وضعه. ميع ما يدل عليه بوضع واحد، فإرادة مل يوضع جلفاملشرتك 

البدل: أي مع ى واحد لكل لفظ، وليس على سبيل الشمول كالعام. فهو موضوع للداللة على سبيل 

 .(3)وهذا وجه الفرق بينهما

زة. فكل عاقل الدليل اخلامس: أن إرادة معنيني بلفظ واحد ال يرتتب على وقوعها حمال فتكون جائ

الوطء مجيعاً من غري تكرار اللفظ. يصح أن يقصد بقوله: "ال تنكح ما نكح أبوك" هنيه عن العقد وعن 

 .(4)وال ينكر هذا إال مكابر ومعاند. وهبذا يصح أن يراد ابللفظ املشرتك مجيع معانيه

حيث الوضع اللغوي. ال واعرتض عليه: أبنه ال يصح بقصد املتكلم ابللفظ املشرتك مجيع مفهوماته. من 

يعًا ابملرة الواحدة. ويكون خالف املعنيني مجحقيقة وال جمازاً. ولكن ميكنه أن يقصد ابللفظ الداللة على 

بوضع جديد. ولكل أحد أن يطلق لفظاً ويريد به ما شاء: إذ ال استحالة يف ذلك.  وابتدأالوضع اللغوي.

غري قرينة. إذ ال يصح أن يتمسك يف ذلك ابلتجويز  ولكن ال يفهم من مطلق اللفظ مجيع املعنيني من

 .(5)العقلي فقط. بل البد من إتباع موجب اللغة

                                                           

 .0/1406، التحبري 066و  1/064انظر: البحر احمليط ( 1)
 .1/064، البحر احمليط 0/314انظر: زاد املعاد ( 2)
 .640-0/646، احملصول 003-0/000انظر: التلويح إىل كشف احلقائق ( 3)
، 0/148. قواطـــــع األدلـــــة 1/441التحقيــــق والبيـــــان بشـــــرح الربهـــــان . 1/018. البحـــــر احملـــــيط 1/131آلمـــــدي حكـــــام لانظــــر: اإل( 4)

 . 6/091. شرح الكوكب املنري 1/444. الواضح 1/43، كشف األسرار 0/164التلخيص 
 .1/441، التحقيق والبيان 060-061/ 1البحر احمليط ( 5)
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منها يف قوله: الدليل السادس: أن املرأة إذا كانت من أهل االجتهاد فإن هللا تبارك وتعاىل أراد 

واحد  والطهر. فهي مأمورة ابالعتداد بكلاحليض  (1)(واْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِبَِنُفِسِانَّ َثالثََة قُ ُروءٍ )

 .(2)منهما بداًل من اآلخر. بشرط أن يؤدي اجتهادها إليه أو إىل اآلخر

الدليل السابع: أنه لو كرر اللفظ مرتني وأراد املعنيني لصح له ذلك فما الذي مينع من إرادهتما مجيعًا مرة 

 .(3)واحدة

وإمنا يتبع يف ذلك موجب اللغة، فكيف يتمسك يف وأجيب: أبنه ال مانع من ذلك من جهة العقل. 

 .(4)ذلك ابلتحويز العقلي؟

                                                           

 .118البقرة آية: ( 1)
 .604-106على األصول  الفروع، ختريج 644 – 0/143ول انظر: احملص( 2)
 .6/441هذا ما استدل به القاضي الباقالين. انظر: التحقيق والبيان ( 3)
 .1/441انظر: التحقيق والبيان ( 4)
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 املبحث السادس

 أدلة القول الثاني، واملناقشات الواردة عليها
 ملذهبهم بعدة أدلة: –وهم املانعون لتعميم املشرتك  –استدل أصحاب القول الثاين 

ني أو معان على سبيل البدل. فإن قلتم: هو الدليل األول: أن املشرتك هو اللفظ املوضوع ألحد معني

فاستعمال اللفظ يف اجملموع ال يكون استعمااًل له يف مجيع ما وضع  –أيضًا  –موضوع جملموع معانيه 

له. بل يف بعضه، ألن مدلول اللفظ هذا وحده، وذاك وحده، وجمموعهما فاجملموع بعض ما وضع له، 

 فحمل اللفظ عليه حيتاج إىل قرينة. 

ن اللفظ موضوعًا ألحد معانيه على البدل ال يلزم منه أن يكون موضوعًا علمًا على اجلميع. ألن كو و 

املغايرة بني اجملموع وبني كل واحد من أفراده واقعة ابلضرورة، فيكون استعماله يف اجملموع استعمااًل يف 

 .(1)تاج إىل قرينةغري ما وضع له، وهو غري جائز، وبتقدير جوازه ال يكون حقيقة، بل جمازاً حي

واعرتض عليه: أبن العرف الشرعي أثبت محل اللفظ املشرتك على معنييه. كما يف أدلة القول األول. 

والوقوع دليل اجلواز، وبه يتبني أن العرف الشرعي أييت أحيااًن خبالف الوضع اللغوي. كما هو متقرر يف 

 .(2)لفة للوضع اللغويوالزكاة وحنوها من املعاين الشرعية املخامع ى الصالة 

وأجيب: أبن املشرتك جاء يف العرف الشرعي مرادًا به أحد معنييه. وهذا الغالب. وهي حقيقة اللفظ 

املشرتك. أما األلفاظ املشرتكة احملمول على معنييها يف العرف الشرعي فإمنا أفاد ذلك وجود القرينة، وإذا 

 ا. جاءت القرينة املقتضية لذلك فال مانع من تعميمه

                                                           

، الســــراج 0/149. قواطــــع األدلــــة 0/018، احملصــــول 0/131، اإلهبــــاج 0/141، املستصــــفى 1/134انظــــر: اإلحكــــام لآلمــــدي ( 1)
 .604. ختريج الفروع على األصول/ 0/613وهاج ال

 .0/149انظر: قواطع األدلة ( 2)
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الوضع للمجموع. وإمنا يشرتط ذلك من استعماله يف اجملموع اشرتاط  : أبنه ال يلزم-أيضًا  –واعرتض 

أن لو كان املراد أنه يكون مستعماًل يف اجملموع. حبيث يكون اجملموع مدلواًل مطابقيًا واحداً، كداللة 

 .(1)اخلمسة على آحادها

كافيًا يف استعماله يف اجملموع على سبيل اجملاز، فالبد   وأجيب: أبن وضع املشرتك لكل واحد من معانيه

 .(2)من وجود القرينة الدالة عليه

الدليل الثاين: أن استعمال املشرتك أو محله على معنييه حيتاج إىل إرادتني. إرادة خاصة هلذا املع ى 

جيمع إرادتني يف وقت املوضوع له. وإرادة اثنية لذلك املع ى اآلخر املوضوع له. واملتكلم ال ميكن أن 

واحد. وهلذا قيل: اإلرادة الواحدة ال تتعلق إال مبراد واحد. وال تتعلق مبرادين إال إرادتني يف وقتني 

خمتلفني. ولذا جيد اإلنسان من نفسه تعذر استعمال اللفظ املشرتك يف معنييه. قياسًا على تعذر تعظيم 

 .(3)زيد واالستخفاف به يف آن واحد

 من وجهني: واعرتض عليه 

أحدمها: عدم تسليم احلكم يف األصل. فإنه ال ميتنع استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه. كتعظيم زيد 

 . استعمال اللفظ يف معنييه يف حال واحد جاز واالستخفاف به يف حال واحد. فإذا جاز ذلك

تعظيم زيد واالستخفاف فالثاين: التسليم ابحلكم يف األصل. لكن قياسكم فاسد. ألنه قياس مع الفارق، 

به يف آن واحد خيتلف عن محل املشرتك يف معنييه، فاملتكلم جيوز أن يريد ابللفظ املشرتك املعنيني معًا يف 

خطابني يف آن واحد. لكن ال جيوز أن يعظم زيد ويستخف به بقولني يف آن واحد. حيث أن التعظيم 

                                                           

 . 0/131انظر: اإلهباج ( 1)
 .0/131، اإلهباج 0/613انظر: السراج الوهاج ( 2)
. البحــر 640و  0/644، احملصــول للــرازي 0/140. شــرح التلــويح علــى التوضــيح 0/610. املعتمــد 0/148انظــر: قواطــع األدلــة ( 3)

ـــــــان املختصـــــــر 061و  1/019يط احملـــــــ ـــــــد 0/104اإلهبـــــــاج  . 0/111األســـــــرار ، كشـــــــف 080، التبصـــــــرة/ 1/034، بي . التمهي
 .0/013. أصول السرخسي 1/146
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عن احنطاط حاله. وليس كذلك ما حنن  ينبئ عظم، أما االستخفاف به فإنهينبئ عن ارتفاع حال امل

 .(1)فيه

واْلُمَطلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن )الدليل الثالث: أمجع الصحابة ومن بعدهم على أنه ليس املراد من قول هللا تعاىل: 

عني، وإن مجيع األقراء، وال الطهر واحليض معاً. وإمنا أريد ثالثة من أحد النو  (2)(ِِبَنُفِسِانَّ َثالثََة قُ ُروءٍ 

 .(3)اختلف الناس يف التعيني، وعدم ظهور خمالف هلذا اإلمجاع

الدليل الرابع: أن املشرتك وضع لكل من معانيه بوضع خاص، فال يراد منه الكل حقيقة، ألنه مل يوضع 

 له. وال جمازاً، ألنه يلزم عليه اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف إطالق واحد، واألصل أن اللفظ إذا استعمل

له وهو اجملاز، أما أن يكون حقيقة فإما أن يستعمل فيما وضع له وهو احلقيقة. أو يف غري ما وضع 

 .(4)وجمازاً يف آن واحد فهذا تضاد، واملتضادان ال ميكن اجلمع بينهما

واعرتض عليه: ال خيلو إما أن تقولوا يستحيل من مطلق اللفظ املشرتك إرادة املعنيني معاً. أو تقولوا ال 

  –ستحيل منه إرادهتما، فإن قلتم يستحيل فهذا جحد الضرورة ومعاندة املعقول. وخمالفة واقع الشرع ي

املعنيني املختلفني غري املتناقضني بلفظة واحدة، أال ترى ونعلم جواز إرادة  –كما يف أدلة القول األول 

 . (5)قول: إذا أحدثت فتوضأ، تريد به البول والغائطتأنه ال يستحيل أن 

لى كل منهما جلاز أن يراد الدليل اخلامس: أنه لو جاز محل اللفظ املشرتك على معنييه لكونه يصدق ع

 اجلمع بني املتنافيني. فعل" اإلابحة واإلجياب والندب. وهذا متعذر ملا فيه من بلفظ "ا

                                                           

، التلخـيص 1/40. املستصـفى 0/110، شـرح التلـويح 080. النبصـرة/ 0/611/، املعتمد 6، البحر احمليط 0/131انظر: اإلهباج  (1)
 0/149. قواطع األدلة 1/34. كشف األسرار 1/146، التمهيد 1/064، هناية السول 0/161

 .118البقرة آية: ( 2)
 .0/001. املسودة 1/446انظر: التحقيق والبيان بشرح الربهان  (3)
. 0/406. اإلحكــــام لآلمــــدي 0/48. الفصــــول يف األصــــول 0364-0/031. أصــــول السرخســــي 0/144انظــــر: قواطــــع األدلــــة  (4)

 .038 – 1/034. بيان املختصر 0/010يح التلويح على التوض
 .0/613، السراج الوهاج 0/631. اإلهباج 0/148انظر: قواطع األدىل  (5)
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واحد  يوضحه: أن اللفظ مبنزلة الكسوة للمعاين، والكسوة الواحدة ال جيوز أن يكتسيها شخصان كل

مفهوميه حبيث يكون هو متام بكماهلا يف زمان واحد. فكذا ال جيوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد 

 .(1)يف ذلك الزمان –أيضاً  –معناه. ويدل على املفهوم اآلخر كذلك 

واعرتض عليه: أن اللفظ املشرتك حيمل على كل معانيه بشرط إمكان اجلمع بني املعاين، واإلجياب 

 .(2)ابحة ال ميكن اجتماعها يف شيء واحد. يف حال واحدة. ولذا ميتنع اجلمع بينهماوالندب واإل

الدليل السادس: أن املشرتك إذا أطلق تبادر إىل الفهم عند مساعه إرادة املتكلم أحد املعاين حىت يتبادر 

 إىل الذهن طلب الدليل املعني. 

 واحد فقط، ولو كان ظاهراً يف الكل ملا تبادر وهذا دليل على أنه يشرتط لغة استعمال املشرتك يف مع ى

 .(3)املراد منهأن املراد أحدمها ال على التعيني. وحينئذ يتوقف فيه حىت يتبني 

                                                           

. التلخــــيص يف 1/198. اإلحكـــام لآلمـــدي 0/110. كشـــف األســـرار 0/148. قواطـــع األدلــــة 0/014انظـــر: أصـــول السرخســـي ( 1)
 .080. التبصرة / 0/014. إرشاد الفحول 0/664. تيسري التحرير 1/606. املعتمد 0/161أصول الفقه 

. شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح 0/688. حاشـــية العطـــار علـــى مجـــع اجلوامـــع 014. إرشـــاد الفحـــول/ 0/111انظـــر: كشـــف األســـرار ( 2)
 .1/036. بيان املختصر 0/011

 .036-0/031انظر: أصول السرخسي ( 3)



 ة دراسة أتصيلية تطبيقي –تردد املشرتك بني معانيه     144

 املبحث السابع

 الراجح، ووجه الرتجيح
بعد النظر يف األدلة. وما ورد عليها من اعرتاضات ومناقشات ظهر أن الراجح هو القول أبنه ال ميكن 

 ك على معنيه أو معانيه بال قرينة، كما ال جيوز محله على أحد معانيه إال ابلقرينة. محل املشرت 

 أسباب الرتجيح ما يلي: 
 قوة ما استدلوا به.  -1

 ضعف أدلة خمالفية، ملا ورد عليها من اعرتاضات ومناقشات.  -2

عنيني معاً، ك املع ى وضعني متعددين، فال يسوغ مجع املااملع ى وذ إن اللفظ املشرتك موضوع هلذا -3

 ومحله عليها من دون قرينة وضع جديد حيتاج إىل دليل. 
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 املبحث الثامن

 نوع اخلالف، وتطبيقاته
 اخلالف يف هذه املسألة معنوي، ترتبت عليه آاثر، منها: 

 إذا أوصى بثلث ماله ملواليه، وله موال اعتقوه وموال اعتقهم، فعلى ماذا حيمل لفظ: املوايل؟ -1

ظ املشرتك حيمل على العموم حيمل لفظ املوايل على اجلميع، املوايل الذين اعتقوه، واملوايل القائل أبن اللف

 الذين اعتقهم. 

وبناء على القول القاضي أبن اللفظ املشرتك ال جيوز محله على مجيع معانيه فإن الوصية تبطل. ويعود 

األعلى. وحيتمل أن يكون املراد هو املال للورثة: ألن االسم مشرتك فيحتمل أن يكون املراد هو املوىل 

لألعلى مبع ى اجملازاة وشكر للمنعم، ولألسفل الزايدة يف اإلنعام، املوىل األسفل، ويف املع ى تغاير. فالوصية 

له جمهواًل، وعليه فتكون الوصية ابطلة،  املوصييف املعنيني مجيعاً للمغايرة بينهما، فيبقى  اللفظ وال ينتظم

 .(1)ثة. وهذا مذهب احلنفيةويكون املال للور 

قد اعتقوه. وله موال هو اعتقهم. فعلى من جيري هذا  على املوايل. وله موال   إذا أوقف ماال -2

 الوقف؟

ذهب الشافعي يف أصح ما نقل عنه: أنه يقسم بني اجلميع. بناء على أصله من استعمال املشرتك يف كل 

 معانيه. 

القرية فكان املوىل األسفل، وكأنه رأى أن الوقف فيه مع ى  وذهب أبو حنيفة إىل أن الوقف للمعتق: أي

 . (2)صرفه إىل املعتق "املوىل األسفل" أوىل. ملا فيه من حتقيق إرادة الواقف

ختيري أولياء الدم بني القصاص والدية يف القتل العمد: فمن قال جبواز استعمال املشرتك يف  -3

 (وَمن قُِتَ  َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَها ِلَولِيِ ِه ُسْلطَانً )قول هللا تعاىل: معانيه قال أن أولياء الدم خمريون بينهما: ل
                                                           

. ختــــــريج الفــــــروع علــــــى 166، التمهيــــــد لإلســــــنوي/ 014 – 0/130. أصــــــول السرخســــــي 03/013انظــــــر: املبســــــوط للسرخســــــي ( 1)
 .009-008. تقومي األدلة للدبوسي/ 060-064، 1/066. البحر احمليط 0/134. اإلهباج 604األصول/

 .060 – 1/064. البحر احمليط 0/130، اإلهباج 0/116. كشف األسرار على املنار 0/163انظر: تيسري التحرير ( 2)
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فحملوا لفظة )سلطاانً( على معنييه ومها القصاص والدية، وإليه ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد  (1)

 .(2)وأكثر فقهاء املدينة من أصحاب اإلمام مالك. رمحهم هللا أمجعني

رتك على معنييه فإهنم ذهبوا إىل عدم التخيري، وجعلوا القصاص متحتم. إذ محلوا لفظة ومن منع محل املش

 .(3))سلطاانً( على القصاص فقط. وإليه ذهب احلنفية، ألنه ال عموم للمشرتك عندهم

إذا أكره على الطالق فمن قال جبواز محل املشرتك على مجيع معانيه قال بعدم وقوع طالق  -1

حيث محلوا لفظ  (4) ى هللا عليه وسلم قال: )ال طالق وال عتاق يف إغالق(املكره: ألن النيب صل

 "إغالق" على معنييه، ومها: اجلنون واإلكراه، وعليه ال يقع طالق املكره. 

أما من منع محل املشرتك على معانيه فحكم إطالقه عندهم: التوقف: ألنه جممل، فال حيمل اللفظ على 

 .(5)ال بقرينة. وعليه جيوز وقوع طالق املكره. وإليه ذهب كثري من احلنفيةمعانيه وال على أحدها إمجيع 

 إذا قال الرجل لزوجته: "أنت علي مثل ظهر أمي".  -5

فمن جيوز استعمال املشرتك يف معانيه فإنه يكون مظاهراً، ألن اللفظ مشرتك بني الكرامة واحلرمة. وحيمل 

 على العموم. 

ه ال يكون مظاهراً، ألن اللفظ مشرتك بني الكرامة واحلرمة فال ترتجح ومن منع استعماله يف معانيه فإن

 .(6)جهة احلرمة إال ابلنية

                                                           

 .66اإلسراء. آية: ( 1)
. شــرح فــتح اجلليـــل علــى خمتصـــر 0/181. الربهــان للجـــويين 0/44. الفصـــول يف األصــول 600انظــر: ختــريج الفـــروع علــى األصــول/ ( 2)

. املستصـفى 01/491احمللـي ،  4/414. السـيل اجلـرار 6/0. شـرح الزركشـي 4/401. املغين 4/48. مغين احملتاج 4/643خليل 
 .3/00. األم 0/040. احلاوي للماوردي 0/184

. احملـــيط الربهـــاين البـــن مـــازه 4/606، البحـــر الرائـــق البـــن جنـــيم 01/4366. بـــدائع الصـــنائع 01/109انظـــر: املبســـوط للسرخســـي ( 3)
6/691. 

 .0/43. وحسنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه1/103. واحلجاكم 1143أخرجه ابن ماجه رقم ( 4)
. ختــريج 6/011. بدائــه الصــنائع 6/133. البحــر الرائــق 4/19. املغــ ى 6/189احملتــاج . مغــ ى 3/043انظــر: املبســوط للسرخســي ( 5)

 .600الفروع على األصول للزجناين. 
 .160. التمهيد لإلسنوي/ 31انظر: الشايف يف أصول الشاشي/ ( 6)
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 اخلامتة: 
احلمدهلل رب العاملني الذي يسر إمتام هذا البحث، ومجع شتاته، ومل أطرافه. وقد ظهر خالل دراسته 

 التوصل إىل نتائج أمهها: 

ه انبعة من أمهية فهم ألفاظ نصوص الشرع، أن أمهية دراسة استعمال املشرتك يف معاني -1

 والنصوص الشرعية ترد فيها األلفاظ املشرتكة أحياانً. 

أن اللفظة مسيت مشرتكة إما الشرتاك املعاين فيها تشبيهاً هلا ابلدار املشرتكة بني الشركاء. أو أهنا  -2

ابلنسبة إىل كل واحد من  مأخوذة من: اشرتاك األمر. إذا اختلط والتبس. فاللفظة املشرتكة تعد جمملة

 معانيها. 

 أن من األصوليني واللغويني من أنكر وقوع املشرتك يف لغة العرب.  -3

 أن املشرتك له أقسام متعددة ابعتبارات خمتلفة.  -1

 لفظ املشرتك يف كالمهم. لأوردت خالل البحث مثانية أسباب الستعمال العرب  -5

 وأوردت األدلة على ذلك. وهو قليل يف االستعمال.  .االشرتاك خالف األصل -6

أن اختالف التنوع عند أهل التفسري هو من قبيل االشرتاك املعنوي ال االشرتاك اللفظي. الذي  -7

 هو موضوع دراسة هذا البحث. 

حماولة حصر النصوص اليت استعملت فيها األلفاظ املشرتكة يف مجيع معانيها. وبيان موقف  -4

 املنكرين لذلك. 

ه ال ميكن محل املشرتك عمل معنييه، أو معانيه بال قرينة. كما ال جيوز أن الراجح هو القول أبن -9

 محله على أحد معانيه إال ابلقرينة. 

أن هذه القاعدة هلا فروع فقهية تعد من اآلاثر التطبيقية هلا. ويتضح هذا من خالل ما مت عرضه  -11

 من املبحث الثامن. 
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بشيء من اإليضاح أصول الفقه واجتهدت يف عرضه  هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها مما ذكره علماء

واإلجياز. واستغفر هللا تعاىل فمازل به القلم. وأسأله تعاىل أن يقوم املعوج ويصوب القصد. ويسرت 

 الذنب. وجيعل عملي هذا خالصاً لوجهه متقبالً عنده. 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. 

 جع: قائمة املصادر واملرا

(. ـه771( وولده اتج الدين )ت ـه756اإلهباج يف شرح املنهاج. لتقي الدين السبكي )ت -1

 هـ. 1111بريوت. الطبعة األوىل  –دار الكتب العلمية 

ر بشرح روضة الناظر: أ.د. عبد الكرمي بن علي النملة. نشر دار العاصمة، اختاف ذوي البصائ -2

 .ـه1117الرايض، األوىل عام 

(. حتقيق عبد ـه171لسليمان بن خلف الباجي )ت –يف أحكام األصول  إحكام الفصول -3

 م. 1946 – ـه1117اجمليد تركي. دار الغرب اإلسالمي. الطبعة األوىل 

هـ( دار الكتب العلمية، 631لعلي بن حممد اآلمدي )ت  –اإلحكام يف أصول األحكام  -1

 م. 1945بريوت ط األوىل 

حلق من علم األصول. حملمد بن علي الشوكاين )ت إرشاد الفحول للشوكاين إىل حتقيق ا -5

 ( دار املعرفة بريوت. ـه1251

بريوت  –. طبع دار املعرفة هـ(191أصول السرخسي. حملمد بن أمحد السرخسي )ت  -6

 . ـه1393

 . ـه1112(. دار الكتاب العريب. بريوت ـه311أصول الشاشي. أمحد بن حممد الشاشي )ت  -7
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( ط. األوىل. دار ـه153حممد بن علي املازري )ت  –صول إيضاح احملصول من برهان األ -4

 م. 2111الغرب اإلسالمي. بريوت. عام 

(. مكتبة رشيدية ـه971لزين العابدين إبراهيم بن جنيم )ت.  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -9

 ابكستان. املطبعة العربية. 

 م. 1941بريوت  –يني ( دار العلم للمالـه791البحر احمليط. لبدر الدين الزركشي )ت  -11

هـ( دار الكتاب العريب، 547بدائع الصنائع للكاساين: أبو بكر بن مسعود الكاساين )ت  -11

 هـ. 1112بريوت الطبعة الثانية 

هـ(. حتقيق الدكتور عبد العظيم 174إلمام احلرمني اجلويين )ت  -الربهان يف أصول الفقه -12

 م. 1992 -هـ1112وىل عام القاهرة. الطبعة األ –حممود الديب. دار الوفاء 

هـ( مركز 719لشمس الدين األصفهاين )ت  –بيان املختصر بشرح خمتصر ابن احلاجب  -13

 هـ. 1116البحث العلمي جامعة أم القرى مبكة، األوىل 

 هـ. 1111هـ( دار الفكر 176للشريازي: إبراهيم بن علي )ت  –التبصرة  -11

هـ( الرايض، مكتبة الرشد. 445)ت لعلي بن سليمان املرداوي –التحبري شرح التحرير  -15

 م.2111 – ـه1121الطبعة األوىل. عام 

هـ(، 626أليب احلسن علي بن إمساعيل اإلبياري )ت –التحقيق والبيان شرح الربهان  -16

 .679خمطوط مصور عن النسخة اخلطية مبكتبة مرادمال استنبول رقم 

(. مؤسسة الرسالة. ـه656للزجناين: حممود بن أمحد )ت  –ختريج الفروع على األصول  -17

 .ـه1112بريوت 
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( دار الكتاب املصري. القاهرة ـه416لعلى بن حممد اجلرجاين )ت  –التعريفات  -14

 . ـه1111

 هـ. 1116( دار الكتب العلمية ـه792التلويح على التوضيح لسعد الدين التفازاين )ت  -19

الطبعة  –بريوت هـ(. مؤسسة الرسالة. 772التمهيد لعبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي ت ) -21

 . ـه1111عام األوىل 

(. جامعة أم القرى، مكة، األوىل، ـه511التمهيد أليب اخلطاب: حمفوظ بن أمحد )ت  -21

 . ـه1116

هـ(. دار الكتب 717لصدر الشريعة احملبوي )ت  –التوضيح يف حل غوامض التنقيح  -22

 هـ. 1116العلمية 

 اتريخ.  (. بدونـه972)ت  حملمد أمري ابدشاه-تيسري التحرير  -23

هـ(. دار الكتب العلمية 671للقرطيب: حممد بن أمحد )ت  –ألحكام القرآن اجلامع  -21

 . ـه1114

(. دار الكتب العلمية. بريوت ط ـه151لعلي بن حممد املاوردي )ت  –احلاوي الكبري  -25

 هـ.1111األوىل 

( ط. األوىل مكتبة ـه499 أليب علي الشوشاوي )ت –رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  -26

 م. 2111 -هـ 1125الرشد. الرايض. عام 

لشهاب الدين حممود األلوسي )ت  –روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  -27

 بريوت. بدون اتريخ.  –(. دار إحياء الرتاث ـه1271
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( الناشر جامعة اإلمام. ـه621البن قدامة املقدسي )ت  –روضة الناظر وجنة املناظر  -24

  هـ.1399الرايض 

(. مؤسسة الرسالة، ط الثالثة ـه751زاد املعاد البن القيم: حممد بن أيب بكر )ت  -29

 . ـه1112

(. نشر دار الكتب العلمية، ـه1251)ت للشوكاين: حممد بن علي  –السيل اجلرار  -31

 بريوت ط األوىل. 

 هـ( شركة العبيكان772للزركشي: حممد بن عبد هللا )ت  –شرح الزركشي على اخلرقي  -31

 . 1ة. الرايض، طللطباع

مكة  –هـ(. ط جامعة أم القرى 972البن النجار الفتوحي )ت  –شرح الكوكب املنري  -32

 هـ. 1112

لشهاب الدين القرايف )ت  –شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول  -33

 ـه1393القاهرة، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، لعام  –(، ط األوىل. دار الفكر ـه641

 م. 1972 –

هـ(. مطبعة دار إحياء الكتب 461جلالل الدين احمللي )ت  –شرح منهاج األصول  -31

 العربية. مصر. 

هـ(. حتقيق حممد 641لشهاب الدين القرايف )ت  –العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم  -35

 م. 1997 – ـه1114علي بنصر. 

 بريوت.  (. أمحد بن إدريس الصنهاجي. طبع عامل الكتب.ـه641للقرايف )ت  –الفروق  -36
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(. وزارة األوراق الكويتية ـه371الفصول يف األصول للجصاص: أمحد بن علي الرازي )ت  -37

 هـ. 1111الثانية 

(. ـه1141حملمد نظام الدين األنصاري )ت  –الثبوت فواتح الرمحوت بشرح مسلم  -34

 هـ. 1322مطبوع هبامش املستصفى عن املطبعة املنريية. بوالق، ط األول سنة 

. ـه1114هـ(، ط األوىل 149أليب املظفر السمعاين )ت  –ة يف أصول الفقه قواطع األدل -39

 مكتبة نزار الباز، مكة. 

هـ(، حتقيق: عبد السالم هارون. الناشر: 141لسيبويه: عمر بن عثمان )ت  –الكتاب  -11

 بريوت.  –عامل الكتاب 

وت، هـ(. الناشر: دار الفكر، بري 534للزخمشري )ت  –الكشاف عن حقائق التنزيل  -11

 . ـه1113مصور عن الطبعة األوىل عام 

هـ(. دار الكتاب العريب. بريوت سنة 731لعبد العزيز البخاري )ت  –كشف األسرار  -12

 هـ. 1391

هـ(. دار الكتب 711للنسفي: عبد هللا بن أمحد )ت  –كشف األسرار علي املنار  -13

 هـ. 1116العلمية، بريوت 

 املعارف.    دار ( طبعـه711 لسان العرب، البن منظور: حممد بن مكرم )ت -11

بن قاسم. ( مجع وترتيب عبد الرمحن ـه734جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت  -15

 هـ. 1111 ن احلرمنينشر الرائسة العامة لشئؤو 

هـ(. حتقيق د/ طه جابر العلواين. 616لفخر الدين الرازي )ت  –احملصول يف علم األصول  -16

 م. 1979-هـ 1399الطبعة األوىل الرايض  –منشورات جامعة اإلمام 
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 ه( دار الكتب العلمية، بريوت. 156البن حزم: علي بن حزم )ت  –احمللي  -17

 هـ(. دار اجليل. بريوت. 911للرازي: حممد بن أيب بكر ) –خمتار الصحاح  -14

 هـ. 1326البن احلاجب. مطبعة كردستان العلمية. القاهرة  –خمتصر املنتهى  -19

هـ(. دار 1316البن بدران: عبد القادر بن أمحد )ت  –محد املدخل إىل مذهب اإلمام أ -51

 الفكر العريب. 

(. دار الفكر للطباعة والنشر. هـ191أبو بكر بن أيب سهل )ت للسرخسي:  –املبسوط  -51

 بريوت. 

األمريية.  ـه 1322(. ط األوىل عام ـه515للغزايل: حممد بن حممد )ت  –املستصفى  -52

 بوالق. القاهرة. 

(. مطبعة املدين. ـه724 ـه 642و  ـه652آل تيمية )ت  –ول الفقه املسودة يف أص -53

 القاهرة. 

(. املطبعة الكاثوليكية، نشر ـه126أليب احلسني البصري )ت  –املعتمد يف أصول الفقه  -51

 م. 1961 –ه 1341سنة  –دمشق  –العلمي الفرنسي املعهد 

 العلمية. طهران. املعجم الوسيط. أشرف على طبعة: عبد السالم هارون. املكتبة  -55

عام  1ار اهلجرة. اجليزة، ط د.( ـه621البن قدامة: عبد هللا بن أمحد )ت  –املغين  -56

 . هـ1116

فى البايب احلليب، (. مطبعة مصطـه977الشربيين: حممد اخلطيب )ت  –مغين احملتاج  -57

 . هـ1377القاهرة، 
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الثالثة. دار الفكر  هـ(.515حملمد بن حممد الغزايل )ت  –املنخول من تعليقات األصول  -54

 . ـه1111دمشق  –

 (، الناشر عامل الكتب. بريوت.ـه645للبيضاوي: عبد هللا بن عمر )ت  –األصول منهاج  -59
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