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 المشترك عند االصولٌٌن
 

 د.عمران جمال حسن                                            د. محمود  شاكر مجٌد
 مدرس                                                              مدرس   

 لتربٌةكلٌة ا –كلٌة التربٌة                                جامعة كركوك  –جامعة كركوك 
 

 الملخص
 
 الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين . محمدالحمــد هلل رب العالمين والصالة السالم على النبي 

اما بعد , فنحن نعلم أن اللغة ألفاظ ومفااييم , وأن الااارأل  ن نار عرباي مان وارآن وسانة أو  
وُملماا  ومثافاا  بعلاوم اللغاة  نر شعرن ونثرن أو أية مادة وانونية , , البد على الااارأل  أن يكاون معلعاا  

حتى تكون االستفادة منها تامة وكما ينبغي , ن اللفظ العربي يحمل الكثير والكثير من المعاني ,’ العربية 
الايمة , سواء من داللة ألفاظه أو مان داللاة مفاييماه , وكاان المشاترب مان باين ياظ  ا لفااظ التاي أ نا  

ان بعض علماء اللغة ود خالف جمهاور اللغاويين فاي وجاود  فاي اللغاة , العربية بمعانيها الكثيرة , وأن ك
لكن ورود يظا اللفظ في فصيح الكالم العربي المتمثل بالارآن الكريم والسنة النبوية يثب  وجود  , فضاال  

 عن ان كبار علماء اللغة أوروا بوجود  وأفردوا له مإلفا  كثيرة أ ني  المكتبة العربية .
أصول الفاه اليد العولى والباع الكبير في االستدالل لورود  عاال ولغة , وكان دور  وكان لعلماء 

الباحث يو أبراز جهود علماء االصاول فاي خدماة ياظ  اللغاة وأثراههاا بهاظ  المباحاث الايماة , منهاا   أن 
اما مشترب لفظي  علماء اللغة لم يظكروا للمشترب إالّ وسما  واحدا  , بينما يو عند االصوليين وسمان   فهو

واماا مشااترب معنااون , ولكال وساام داللتااه الخاصااة بهاا , ولهااظا كااان المشااترب ساببا  ماان أسااباب اخااتالف 
الفاهاء , وظلب الختالفهم في داللته ولم ياتصر دوريم على يظا فاع , بل أنهم أتوا للمسؤلة بؤدلة وشوايد 

 عمال ., ووضعوا للمشترب اللفظي شروعا  وضوابع في الحمل واالست
ولهااظا كااان يااظا البحااث مكونااا  ماان تمهيااد ومبحثااين , ففااي التمهيااد   بيناا  اراء علماااء اللغااة فااي  

المشااترب اللفظااي وظكاار  شاايها  ماان مصاانفاتهم , وكااان المبحااث االول فااي تعريااف المشااترب وأوسااامه 
 وأحكامه , والمبحث الثاني كان في المشترب المعنون وأوسامه وعمومه .

كر  أيم ما استنتجته مان ياظا البحاث المتواضا  ما  ظكار بعاض التوصايا  التاي وفي الخاتمة ظ 
 البد من اعتباريا وا خظ بها .   

 

 المقدمـــة 
 

الحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم على سايد المرسالين وعلاى آلاه وأصاحابه أجمعاين أماا  
 بعد 

 –شاريعته , فمارة يتاؤمرون علاى رساوله فؤنه ال يخفى على احد معاداة الناومين على االساالم و 
بسيرته وأحاديثه العايرة , وأخرى يتامرون على لغته المباركة , فمارة يتعومهاا  –صلى هللا عليه وسلم 

بالجااظب والفااار وأخاارى بالاصااور وعاادم مسااايرتها لمااا يحاجتااه العصاار والتعااور , ويااا يااي الصاايحا  
عاد مإتمرا  للدفاع عنها والايام بها , وصاد الشابها   المباركة ود تجدد  في وساهل االعالم داعية الى

اا لحاُه   التي تثار حولها , وما يظ  الصيحا  إال تحاياا لاول هللا جل في عاال     إِنَّ ْكرح وح اا الاظِّ ْلنح زَّ ْحاُن نح اا نح إِنَّ
اِفُظونح   .  لححح
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تمراتهاا الغياورة علاى واني ودد  أن أكون فردا  في يظا الموكب المبارب بدعواتها وأوالمها ومإ 
دين هللا تعالى , وعلى لغة كتابه الكريم ؛  حبين بعض دواهق يظ  اللغة التي واد تغياب عان بعاض الناا  , 
فؤخظ  ) المشترب ( عند ا صوليين , ال ظكر وول علماء اللغة فيه ومن ثم رأن علمااء ا صاول ,  نهام 

 ث أصول الفاه .أجاروا في بحث المشترب كما يو دأبهم في جمي  مباح
ولهظا كان يظا البحث مكونا  من تمهيد ومبحثين وخاتمة ففي التمهيد   بين  شايها  مان أراء علمااء  

اللغة في ورود يظا المصعلح في لسان العرب , وظكر  شيها  من جهوديم الايمة في التصانيف والتاؤليف 
 فيه .

كان  –ثالثة معالب   المعلب االول في المشترب عند االصوليين , وفيه  –وكان المبحث االول  
تعرياف المشاترب اللفظاي , والمعلاب الثالاث  –في تعريف المشترب وأوسامه , والمعلب الثاني كان فاي 

أمكاان المشاترب ووووعاه , والمساؤلة  –كان في أحكام المشترب , وفيه أرب  مساهل . المسؤلة االولى في 
حمال المشاترب اللفظاي علاى  –انياه , والمساؤلة الثالثاة فاي استعمال المشترب اللفظي فاي مع –الثانية في 

 بني  أحكام المشترب المتصل بالارينة المعينة . –معانيه ,وفي المسؤلة الرابعة 
بين  المشترب المعنون وأحكامه , ولهظا كان فيـه ثالثة معالب   المعلاب  –وفي المبحث الثاني  

ظكار   –أوساامه , وفاي المعلاب الثالاث  –الثااني فاي االول في تعرياف المشاترب المعناون , والمعلاب 
 عمومه .
ظكر  أيم ما استنتجته من يظا البحث المتواضـــ  , ما  ظكار بعاض التوصايا   –وفي الخاتمة  

 التي ود تكون عونا  لكل من يتصدى للتشري  والتانين والبحث في مفردا  يظ  اللغة . 
نياة الاى ساوريا , وآخاظ ا حادياث مان مظانهاا ما  تخاري  الارآ  أن أحيل اآلياا –وكان منهجي فيه يو 

ً  لمحل النازاع واظكار لكال  الظن يحتاج الى التخري  , ثم أظكر المسؤلة مبينا  مظايب العلماء فيها ومحررا 
مظيب دليله ثم أناوشه معتمدا  على أمها  المصادر الحديثياة واالصاولية وأحياناا  أظكار الماظيب مان  يار 

 لعدم وووفي على أدلته في المصادر التي راجعتها . ظكر الدليل وظلب
ساابحان ربااب رب العاازة عمااا يصاافون , وسااالم علااى المرساالين والحمااد هلل رب  –وأخياارا  أوااول 

 العالمين .    
 

 التمهٌـــد
 

 المشترك عند علماء العربٌة .
د كتباوا الكثيار عان إن المعل  على كتب اللغة , والمتب  لماا تناولتاه أواالم علماههاا , يارى أنهام وا 

المشااترب اللفظااي سااواء علااى شااكل مباحااث فااي كتااب اللغااة العامااة , أم علااى شااكل مصاانفا  وااد أفاارد  
وول اللغون أبي العباا  المباـرد   ) مان كاالم العارب اخاتالف  –بخصور يظا المصعلح , فمن االول 

ل   وأمااا اتفاااق اللفظااين اللفظااين , واخااتالف المعنيااين , واخااتالف اللفظااين والمعنااى واحااد ... ثاام ياااو
وجاادان الضااالة , ووجااد  علااى الرجاال   ماان  –واخااتالف المعنيااين , فاولااب   وجااد  شاايها  , اظا أرد  
 .  ( ٔ)الموجدة , ووجد  زيدا  كريمـــا  , أن   علم  ... ( 

بل عد  بعض العلماء من سنن العرب في كالمهم , ويو ما واله ابن فار  في كتابـه ) الصاحبي  
فاال   ) ومن سنن العرب , اتفاق اللفظ واختالف المعنى , كاولنا   عين الماء , وعين البركة , وعاين ( 

 .  (ٕ)الميزان ( 
ولهظا يارى المعلا  علاى المعااجم العربياة الاديماة منهاا والحديثاة , عاددا  كبيارا  مان ا لفااظ ظا   

 . (ٖ)عنى واحد الدالال  المتعددة , ربما يفوق عدد ا لفاظ التي تنفرد بم



 للدراسات اإلنسانية                                   مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                     

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد 2:  العدد 77

فمن ينا صنف فيه كثير من علماء العربية , منهم   اللغون مااتل بن سيلمان البلخاي , وياارون  
بن موسى االزدن , والمبرد , والثعالبي , وأبو عبيد الااسم بن ساالم , وعلاي بان الحسان الملااب بكاراع 

 النمر و يريم . 
ظلب لكثرته فيها , وإالَّ فهو موجود في ساهر بل عد  بعضهم من خصاهر يظ  اللغة المباركة , و 
 .  (ٗ)اللغا  
وال يختلف مفهوم المشترب عند البال يين عما يو عليه عند علماء اللغة , فهو يستخدم كمارادف  

لـ ) تعدد المعناى ( , وكاان لاه مااام كبيار عناديم ؛  ن عاددا  مان فناون البادي  كالجناا ة , والتورياةة , 
 . (٘)ن فنون البال ة واهمة عليه , ومستمدة وجوديا من وجود  والترصي ة و ير  م

وال يعني يظا ان االشتراب يو االصل في اللغة , بل يو على خالف االصل ؛  ن المفروض أن  
ال يكون للكلمة الواحدة عدة معاني تعلق كل منها على عريق الحاياة , لكن اللغة لها منعاق خاار يبادو 

ى جانب كبير من الغراباة , حياث جعال للفاظ الواحاد أكثار مان معناى , وللمعناى في كثير من ا حيان عل
 .   (ٙ)الواحد أكثر من لفظ , حتى وال العلماء   ) يي العرب تاول ما تشاء ( 

 
 تعرٌف المشترك لغة واصطالحاً .  –المطلب األول 

 
ْركة , ياال   شرك  فالنا  في ا مر ِشاْركا  تعرٌفه لغة :  ارِكة   أن كاان لكال  مؤخوظ من الشح , وشح

 منها نصيب منه , فهو شريب .
وياال   فالن يشارب في علم كظا   أن له نصايب مناه , واشاترب ا مار   إخاتلع والتاب  ورجال  

 . (7)مشترب   مهموم يحدث نفسه ,ومال مشترب أو أمر مشترب  أن لب ولغيرب فيه نصيب 
 تعرٌفه اصطالحاً . 
ريفا  عاما  شامال  للمشترب بحيث يشمل وسميه اللفظي والمعنون حساب لم أرح في كتب االصول تع 

اعالعي المتواض  , وفاي ا خيار وفاناي هللا تعــاـالى ووجدتاه عناد بعاض المعاصارين , حياث ويال    ) 
 .  ( 8)المشترب   يو ما وض   كثر من معنى بؤوضاع متعددة أو لادر مشــترب فيه بوض  واحد ( 

اسيم ال للتردد , فهو باالعتبار ا ول مشترب لفظي ؛  ن اللفظ مشترب فيه بين وحرف ) أو ( للت 
عدة معان , وباالعتبار الثاني معنون ؛  ن المعنى ودر مشترب فيه باين ماا ينادرج تحتاه مان ا ناواع أو 

 . ( 9)ا صناف أو ا فراد 
ب وسمان , فهو اما مشترب فهظا التعريف يشير الى ما ظكر  ا صوليون في كتبهم من أن المشتر 

 لفظي أو مشترب معنون .  
 تعرٌف المشترك اللفظً . –المطلب الثانً 

تعدد  التعاريف في كتب االصول للمشترب اللفظي ,  وبالر م من يظا التعدد فجميعهاا متاارباة  
ا  لادى في المعنى المإدن الى الماصود منها , ونحن ناتصر على ظكار ثالثاة منهاا , ليكاون أكثار وضاوح

 الاارأل.
يااو اللفااظ الموضااوع لحاياتااين مختلفتااين أو أكثاار وضااعا  أوال  ماان حيااث يمااا التعرٌففف االول :   

 .  (ٓٔ)كظلب
يو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر داللة على السواء عند أيل التعرٌف الثانً : 

ول أو ماان كثاارة االسااتعمال , أو اسااتفيد  تلااب اللغااة , سااواء كاناا  الااداللتان مسااتفادتين ماان الوضاا  ا 
 .  (ٔٔ)احدايما من الوض  واالخرى من كثرة االستعمالة 

 
 

 . (ٕٔ)يو اللفظ الواحد الموض  لعدة معان وضعا  أوال   التعرٌف الثالث :
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ويظا التعريف ا خير مشى عليه جمهور المتؤخرين مان ا صاوليين , وياو ورياب مان التعرياف 
 اللفظ ( كالجن ة في التعريف يشمل المشترب و ير  . ا ول فاوله   ) 

و ) الواحد الموضوع لعدة معان (   تخرج منه ا لفاظ المتباينة والمتـواعهة والمشككة ؛  نها لم 
 توض  لمعان , بل وضع  لمعنى واحد, وأن كان ظلب المعنى مشـتركا  بين االفراد . 

اولة والمجازية , فؤنها وأن كانا  موضاوعة لعادة معاان و ) وضعا  أوال  (  يخرج به ا لفاظ المن
 .  (ٖٔ)لكن لي  وضعا  أوال  

ويعبرون عن يظا الاسم باالشترب اللفظي , وبالمشترب في اللفظ وبالمشترب فيه وا صل فيه يو 
 .  (ٗٔ)اللفظ ا خير , وود يحظفون حرف ) فيه ( أما لكثرة االستعمال أو  نه جعل لابا  

 أحكام المشترك اللفظً , وفٌه أربع مسائل *:  –ثالث المطلب ال
 أمكان المشترك ووقوعه .  –المسألة األولى 

اختلف العلماء في أمكان ورود المشاترب اللفظاي عااال ولغاة , فمانهم مان ظياب الاى الااول بعادم 
ء الى نفي ورود  عاال ولغة , ومنهم من ظيب الى جواز  عاال ومن  ورود  لغة , وظيب فريق من العلما

وووعه في الارآن والحديث   م  وولهم بورود  في اللغاة , ونحان ناظكر ياظ  الماظايب , ما  اياراد أدلاتهم 
 التي استدلوا بها ومناوشتها .   

 المنع    –المذهب االول 

ظيب فريق من أصحاب يظا المظايب الى الاول بعدم وووعه عااال ولغاة  وظياب االخارون مانهم  
الشتراب اللفظي لغة , ومنهم   الثعلب , وأباو زياد البلخاي , وا بهارن , واساتدلوا بؤدلاة الى الاول بمن  ا

 منها .
 . (٘ٔ)فوجب أن ال يكون ,  إن ورود المشترب يخل بالفهم , ويوو  في الجهل –الدلٌل األول 

فهام  إْن أريد أنه ال يفهم الغرض أصال فممناوع ؛  ن المشاترب يفياد -وأجيب من وجهين   أوال   
الغرض على سبيل ا جمال   فان سام  المشترب يعرف أن المراد به بـعض مدلوالتاه , فيساتفيد ظلاب ثام 

 .  (ٙٔ)يستعد لالمتثال 
 . (7ٔ)و نه ال يلزم من فرض وووعه محال , فكان ممكنا   -ثانيا   

وأن كال ماا يظان باه إن المخاعبة به عبث أو تكلياف ماا ال يعااق, فوجاب أن ال يكاون ,  –الدلٌل الثانً 
مشتركا  , فهو إما أن يكون متواعهؤ أو يكون حاياة في أحاديما ومجاازا  فاي ا خار , كاالعين فؤناه وضا  
أوال  للعضو المخصور ثم نال الى الظيب والدينار ,  نه في الغرة والصافاء كاظلب العضاو , وناال الاى 

 .  (8ٔ)نف  المعنى فيه الشم  ؛  نها في الصفاء كظلب العضو , والى الماء لوجود 
 .  (9ٔ)بمن  لزومهما إيا   –وأجيب عن ا ول  
أن كال ظلاب ممكان , وا  لاب علاى الظان وووعاه ,  ناا اظا سامعنا لفاظ )  –وأجيب عان الثااني  

الارء ( لم نفهم أحد المعنيين من  ير تعيين , بل باي الاظين متارددا  , ولاو كاان اللفاظ متواعهاؤ أو حايااة 
 .  (ٕٓ)ما كان كظلب ومجازا  ل

 منع وقوع المشترك بٌن الشًء ونقٌضه* .  –المذهب الثانً 
ويو ماا ظياب الياه االماام الارازن فاي كتاباه ) المحصاول ( , فااال   ) ال يجاوز أن يكاون اللفاظ  

ا  , أفاد شيها  , وإالَّ كاان عبثا مشتركا  بين عدم الشيء وثبوته ؛  ن اللفظ ال بد وأن يكون بحال متى أعلق
  .  (ٕٔ)والمشترب بين النفي واإلثبا  ال يفيد إال التردد بين النفي واإلثبا  ( 

إن اللفظ المشاترب ال يفياد اال التاردد باين مفهومياه , والتاردد حاصال وبال وضا  اللفاظ لاه  –أن  
 وسماعه , فيكون وض  اللفظ لهما عبثا  . 

 .   (ٕٕ)ة بين إدخــــال الغاية وعدمه ويمثل له بلفظ ) الى ( على رأن من يزعم أنها مشترك 

بمنا  حصار الفاهادة فيماا ظكار  مان التاردد ؛  ناه كماا يفياد التاردد باين  -وأجيب من وجو    أوال  
فاْ ِسالُوْا  مفهوميه , يفيد أيضا  إخراج ما عدايما عن أن يكاون ماراد الماتكلم , أالح تارى أن وولاه تعاالى 
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ُكْم إِلح  أحْيِديح ُكْم وح اِفِق ُوُجويح رح  ى اْلمح
. كما يفيد التردد بين المرفق وعدمه , يفيد اخراج العضو عن ا مر  (ٖٕ)

 بالغسل , فدعوى أن الوض  لهما عبث عرية عن التحايق .
إنه يفيد استحضار السام  ظينب النايضين , فيكرر في أيهما المراد , ووبـل ظلب كان  افال   -ثانيا  

 من لوازم اإلنسان أن يكون كل نايضين حاصلين بباله .  عن تلب النايضين ؛  نه لي 
سلمنا إنحصار الفاهدة فيما ظكر , لكن يحصل بعد الوض  من الفاهادة ماا ال يحصال وبلاه ,  –ثالثا  

 ويو تعيُّن أحديما بؤدنى ورينة حالية أو ماالية , بخالف ما وبل الوض  , فؤنه  ال يزول التردد بظلب .
الدليل , لكن إْن كان الواض  هللا تعالى فال يعلل ؛ ولعال فياه فاهادة لام نعلا   سلمنا صحة –رابعا  

على  امض سريا , وإن كان الواض  العبااد , فالادليل إنماا ينفاي ماا يكاون مشاتركا  بينهماا بوضا  وبيلاة 
 . (ٕٗ)واحدة ال ما يحصل بوض  وبيلتين 

 
 

 منع وقوعه فً القرآن والحدٌث .  –المذهب الثالث 
االمام السبكي   ) ومنهم من من  وووع المشترب في الارآن ... ثم إن المان  مان وووعاه فاي وال 

وعلته المظكورة شاملة  –صلى هللا عليه وسلم  –كالم هللا تعالى يو المان  من وووعه في كالم رسول هللا 
 . (ٕ٘)لظلب وال واهل بالفصل ( 

ي داود الظااايرن , ومنعااه آخاارون فااي ووااال الزركشااي   ) منعااه وااوم فااي الااارآن , ونسااب  باا
 . (ٕٙ)الحديث ( 

 الـــدلٌل . 
استدل المانعون من وووعه في الارآن والحديث باولهم   إنه لو وو  فيهما لوووع إّما مبينا  فيعول 

 .( 7ٕ)بال فاهدة , أو  ير مبين فال يفيد , والوحي ينز  عن ظلب 
ا ووا  مبيناا  كاان تعاويال  باال فاهادة ؛ الن الغارض أناه ال نسالم أناه اظ –وأجيب مان وجاو    أوال  

 (8ٕ)وووعه في الارآن , وُماتضى الحال ود يكون االعناب, فالاول بعدم الفاهدة حينهظ نفي إلعجاز الاارآن 
  . 

إن البيااان ماا  التعوياال فيااه فواهااد منهااا   كثاارة ا جااور فااي حااروف التااـالوة , ومنهااا    –ثانيااا  
هللا تعالى , وإن خعابه تعالى مان أعلاى مراتاب الشارف ؛ ولاظلب لماا واال تعاالى التشريف بالمخاعبة م  

ى     -على نبينا الصالة والسـالم  –لسيدنا موسى  ا ُموسح ِميِنبح يح ا ِتْلبح ِبيح مح , أجاب نبي هللا موسى   (ٕ9)وح
  ِمي وح نح لحى  ح ا عح أحُيشُّ ِبهح ا وح لحْيهح ؤُ عح كَّ وح انح أحتح صح ىوحالح ِييح عح آِرُب أُْخرح ا مح ياي  -وكان يكفياه واول     لِيح ِفيهح

  .   (ٖٓ)وإنما وصد تكثير الخعاب م  البارن جل في عال  , ليحوز الشرف ا على  –عصان 
و نه يا  مبينا  باراهن لفظية , تفيد اللفظ فصاحة والمعنى وثاوة , وباراهن معنوية يتضح  –ثالثا  

 .  (ٖٔ)لرتبة ا جتهاد  باستنباعها ظكاء المكلف وينال
وال االماام ا مادن   ) كياف وان ماظيب الشاافعي وأباي بكار البااوالني   أن المشاترب مان أناواع 
العموم , والعام  ير ممتن  في كالم هللا تعالى , وبتادير عدم عمومه , فال يمتن  أن يكون في الخعاب به 

 .  (ٕٖ)فاهدة لنيل الثواب با ستعداد  متثاله ( 
 
 

 وجوب وقوع المشترك .  –المذهب الرابع 
 

 استدل أصحاب يظا المظيب بؤدلة منها  
ع علااى  يااار  –الففدلٌل األول  إن ا لفاااظ متناييااة ,والمعاااني  ياار متناييااة , والمتنااايي اظا ُوزَّ
 . (ٖٖ)المتنايي لزم ا شتراب 
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متناا   , وإن المعااني أن ا لفاظ مركباة مان الحاروف المتنايياة ,والمركاب مان المتناايي  –بيانه 
 ياار متناييااة ,  ن ا عااداد أحااد أنااواع المعاااني , ويااي  ياار متناييااة , واظا ُوِزع المتنااايي علااى  ياار 

 المتنايي حصل االشتراب .
إن كون ا لفاظ مركبة مان الحاروف المتنايياة ال ياتضاي أن تكاون متنايياة , كماا أن  –وأجيب 

نايية   كا حاد  , والعشرا  , وا لوف , والوض  للمفاردا  ال أسماء االعداد  ير متنايية واصولها مت
 للمركبا  .

ولهن سلمنا صحة المادمتين   فال يلزم ما ظكارو  ؛  ن المعااني التاي ياصاديا الواضا  بالتسامية 
 . (ٖٗ)متنايية ,إظ الوض  للمعاني فرع تصوريا , وتصور ما ال يتنايى محال 

عامة المعاني ) كالوجود والشيء ( ال باد منهاا فاي اللغاا  , ثام ثبا  إن ا لفاظ ال –الدلٌل الثانً 
أن وجود كل شيء نف  ماييته , فيكون كل شيء مخالفا  لوجود اآلخر , ويكـون وول ) الموجود ( عليها 

 .   (ٖ٘)با شتراب 
رب مثال إنا ال نسلم أن ا لفاظ العامة ضرورية في اللغا  ؛  نها ود تت -وأجيب من وجو    أوال  

يظ  ا لفاظ , وأن لغة العرب ترك  ألفاظا  كثيرة أخظتها من الفر  , والفر  ترك  ألفاظا  كثيرة أخظتها 
 .  (ٖٙ)من العرب 
و نا ال نسلم أن يكون كل شيء عين ماييته , بال ياو زاهاد عليهاا ,  وظلاب الزاهاد معناى  –ثانيا  

 .   (7ٖ)ؤ ال مشتركا  فيكون متواعه –الواجب والممكن  –واحد مشترب فيه 
ولهن سلمنا أن وجود كل شيء عين ماييته , لكن ال يلزم معلوبكم ,  نه ال ياتضي  ير  –ثالثا  

 .  (8ٖ)وووع ا شتراب , ووووعه  ير وجوبه 
 جواز المشترك عقال ووقوعه لغة .  –المذهب الخامس 

عالماـة الفتاوحي   ) المشاترب فياه , وال ال (9ٖ)ويو مظيب جمهور علماء اللغة والفاه وأصـــوله 
واو  في اللغة جوازا  عند أصحابنا والشافعية والحنفية , وا كثر من عواهف العلماء في ا سماء , كالارء 
للحيض والعهر , وفي ا فعال , كعسع     وباـل وأدبار , وعساى   للترجاي وا شافاق , والمضاارع   

ا  ودعااء   كغفار هللا لناا , وفاي الحارف   كالبااء , للتبعايض للحال واالستاـابال , ووواوع الماضاي   خبار
 .  (ٓٗ)وبيان الجن  , واالستعـانة , والسببية ( 

 واستدل أصحاب يظا المظيب بؤدلة منها   
إن المواضاعة تابعاة   اراض الماتكلم , وواد يكاون لغنساان  ارض فاي تعرياف  –الدلٌل األول 

رضااه تعريااف ظلااب الشاايء علااى االجمااال , بحيااث يكااون ظكاار  ياار  شاايها  علااى التفصاايل , ووااد يكااون  
أنه وال للكافر الظن سؤله عن رساول  –رضي هللا عنه  –التفصيل سببا  للمفسدة , كما ُروى عن أبي بكر 

  )  -رضاي هللا عناه  –ووا  ظيابهماا الاى الغاار مان ياو   فااال أباو بكار  –صلى هللا عليه وسالم  –هللا 
 . (ٔٗ)رجل يهديني السبيل ( 

و نه ربما ال يكون المتكلم واثااُ بصحة الشيء على التعيين , إالَّ أناه يكاون واثااا  بصاحة وجاود 
احاديما ال محالاة , فحينهاظ يعلااق اللفاظ المشاترب لااهال يكاظب , وال يكاظب وال يظهاار جهلاه باظلب فااؤن أن 

 . (ٕٗ)معنى يصح فله أن ياول   أنه كان مرادن 
ردد في الماراد مان لفاظ ) الاارء ( عناد الساماع بغيار وريناة ,نتاردد باين و ننا نت –الدلٌل الثانً 

العهر والحيض على السواء , فلو كان حاياة في أحديما فاع أو في الادر المشترب لماا كاان ظلاب التاردد 
(ٖٗ) . 

 يو ما ظيب اليه الااهلون بالجواز والوووع لما مرَّ من ا دلة و نه    –والراجح 
  عاال وض  لفظ لمعنيين مختلفين علاى البادل مان واضا  واحاد أو أكثار ويشاترب ال يمن –أوال  

 . ( ٗٗ)الوض  
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و نه واو  في اللغاة باالساتاراء , كلااظ   ) الاارء ( فؤناه يعلاق علاى الحايض والعهار ,  –ثانيا  
  ) الجاون (  وكلفظ ) العين ( فؤنها تعلق علاى الجارياة , والادينار , والسفيــاـنة , وعياـن المااء , وكلفاظ

 .   (٘ٗ)فهو مشترب بين ا بيض وا سود , و يريا من ا لـفاظ المشتركة 
 .  )*(اطالق المشترك على معنٌٌه –المسألة الثانٌة 

وبل بيان مظايب العلمااء فاي جاواز اعاالق أو اساتعمال المشاترب فاي معنيياه أو معانياه الباد مان  
 المور يي   توضيح أمور لها تعلق بهظ  المسؤلة , ويظ  ا

الفارق باين الوضا  واالساتعمال والحمال , فالوضا    ياو جعال اللفاظ دلايال  علاى المعناى  –أوال   
كتسمية الولد زيدا  , ويظا أمر متعلق بالواض  , واالستعمال   يو اعالق اللفظ وإرادة المعناى ,وياو مان 

مل علااى مااراد  , كحماال االمااام صاافا  المااتكلم , والحماال   يااو اعتااااد السااام  مااراد المااتكلم أو مااا اشاات
 .  (ٙٗ)الشافعي المشترب على معنييه كما سنرا  الحاا  , ويو من صـفا  السام  

ان استعمال المشترب في أحد معانيه المتباينة جاهز باالتفاق بين مجوزن وووع المشاترب  –ثانيا   
 . ( 7ٗ), آلنه استعمال للفظ فيما وض  له 

والنايضاين , فاال يحمال علاى  )ة(ب اظا لم يمكن الجما  بينهماا كالضادين إن معاني المشتر –ثالثا   
معانيااه وال يسااتعمل فيهااا باتفاااق الجمهااور , وأمااا اظا أمكاان الجماا  بينهمااا , فااؤن تكلاام بااه ماارا  جاااز ان 
يستعمل في كل مرة  ير ما استعمله في ا خرى , والخالف فيما اظا تكلم به مرة واحدة شخر واحد في 

 .   (8ٗ) وو  واحد
تبين لنا مما سبق أن استعمال المشترب في أحد معنييه جاهز , وياو حايااة و  ناه اساتعمال للفاظ  

فيما وض  له , وأما استعماله في معنييه من شخر واحد في وو  واحد فهظا ما اختلف فيه العلماء علاى 
 مظايب , ويي   

انيه جميعا  , وأنه متى أرياد بهاا معنياان مختلفاان , من  إدارة المتكلم باللفظ المشترب مع  -المذهب األول 
.  (9ٗ)فال بد من تكرار التكلم بها في ووتين يراد بها في أحديما أحد المعنيين , وفي اآلخر المعنى االخار 

واختار  ابن الصباغ وأبو ياشم الجباهي المعتزلي والكرخي من الحنفية وأبو عبد هللا البصارن المعتزلاي 
الارازن مان الشاافعية , وحكاا  الكرخاي عان أباي حنيفاة وياو ماظيب عاماة المتاؤخرين مان ,وفخر الادين 

, واختار  من متؤخرن الحنابلة االمام ابان الاايم وواال   ) إن ا كثارين ال يجاوزون اساتعمال  (ٓ٘)الحنفية 
 .  (ٔ٘)اللفظ المشترب في معنييه , ال بعريق الحاياة وال بعريق المجاز ( 

 ة منها   واستدلوا بؤدل 
إن الواضاا  خصاار اللفااظ لمعنااى بحيااث ال يااراد  ياار  , فاعتبااار وضااعه لهااظا  –الففدلٌل األول  

المعنى يوجب إرادته حاياية , وباعتبار وضعه لظلب المعنى يوجاب إرادتاه خاصاـة , فلازم أن يكاون كال 
ه نفا  الموضاوع لااه , منهماا مارادا  و يار ماراد , فاال يكــاـون ظلاب إالَّ باؤن ياراد أحاد المعنيياـن علاى أنا

 .  (ٕ٘)وا خر على أنه يناسبه , فيكون جمعا  بين الحاياة والمجاز , ويو باعل 
إن يظا مغلعة منشإيا اشتراب تخصير الشيء بالشيء   بين وصر المخصر علاى  –وأجيب  

ًّ واهم ( أنه لتخصـير زيــد بالايام , وباين جعال الم خصاور المخصر به كما ياال في   ) ما زيد إالّ
ْعُبادُ  منفردا  من بين ا سماء بالحصول للمخصر به , كماـا يااال فاي    اابح نح أن   نخصاب بالعباادة   إِيَّ

,وفي ضمير الفصل إنه لتخصاير المساند إلياه بالمساند   وخصصا  فالناا  بالاظكر , أن ظكرتاه وحاد  , 
, وياظا ال يوجاب أن  ظتلب ا لفاويظا يو المراد بتخصير اللفظ بالمعنى ,  وجعله منفردا  بظلب من بين 

ال يرد باللفظ إالَّ ظلب المعنى , وحينهظ نختار أنه موضاوع لكال مان المعيناين مان  يار اشاتراع انفاراد أو 
, وتااارة ماا  االسااتعمال فيااه , والمعنااى اجتماااع , فيسااتعمل تااارة فااي يااظا ماان  ياار اسااتعمال فااي االخاار

 .  (ٖ٘)اياية المستعمل في الحالتين نف  الموضوع له اللفظ ح
ان اللفظ الموضوع لهما إما أن يكون موضوعا  لمجموع المعنيين معا  أيضا  أوال  فإن كان  –الدليل الثاني 

ا ول فهو استعمال اللفظ في المجموع , وال يكون استعماال  له في جمي  ما وض  له بل في بعضه ؛  ن 
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كظلب فالمجموع من حيث يو مجموع بعض ماا مدلول اللفظ حينهظ يظا وحد  , ومجموعهما من حيث يو 
 وض  له .
 (ٗ٘)وأن كان الثاني , لم يجز استعماله فيه ؛  نه حينهظ يكون استعماال  للفظ في  ير ما وض  له  

 . 
إن الوض  لكل واحد كاف  الستعماله في الجمي  , ويكون ظلب االساتعمال اساتعماال  لاه  –وأجيب  

ن تلااب المعاااني وااد وضاا  لااه ظلااب اللفااظ , وال يلاازم ماان اسااتعماله فااي فيمااا وضاا  لااه ؛  ن كاال واحااد ماا
المجموع اشتراع الوض  للمجموع , وانما يشترع ظلب أن لو كان المراد أن يكون مستعمال  في المجموع 
بحيث يكون المجموع مدلوال معابايا  واحدا  , كداللة الخمسة على آحاديا , ولكان لاي  ظلاب ياو المادعى 

(٘٘)  .  
 جواز استعمال المشترك فً معنٌٌه .  –مذهب الثانً ال

ويو مظيب االمام الشافعي , والااضيين أبي بكر الباوالني وعبد الجبار المغتزلي , واختاار  اباو  
علي الجباهي , وجزم به ابن أبي يريارة مان الشافعــاـية , ونساب الاى أباي يوساف ومحماد صااحبي أباي 

 .   (ٙ٘)البغدادن عن جمـهور أيل العلم  حنيفة , وناله الااضي عبد الوياب
 .  (7٘)وال امام الحرمين   ) ويو مظيب المحااة وجمايير الفاهاء (  
 . (8٘)ووال الفتوحي من الحنابلة   ) ويو الصحيح , وعلى يظا أكثر ا صحاب (  
  . (9٘)ويو مظيب جمهور المالكية , وكثير من أيل البي  والمعتزلة  

جوزين أن ال يمن  الجم  بينهماا  مار خاارجي , كماا فاي الجما  باين النايضاين ويشترع عند الم
والضدين ويمثل لاه بصايغة   ) أفعال ( ل مار والتهدياد , فؤناه يمنا  الجما  باين المعنياين الماظكورين باال 

 .  (ٓٙ)خالف بينهم 
 استدل يإالء بشوايد ورد  في الارآن الكريم تدل على ما ظيبوا اليه , منها   

لحْياِه  ووله تعالى  –لشاهد األول ا الُّوا عح ُنوا صح ا الَِّظينح آمح هح ا أحيُّ ِبيِّ يح لحى النَّ لُّونح عح ُه ُيصح تح ِهكح الح مح ح وح إِنَّ هللاَّ
ْسلِيما   لُِّموا تح سح  .  (ٔٙ) وح

,  والوا   أن الصالة من هللا تعالى رحمة , ومن المالهكاة اساتغفار , وهللا تعاالى أراد بهاظ  اللفظاة
 .  (ٕٙ)كال معنييها 

الُّونح  ان ووله تعاالى  –وأجٌب من وجهٌن : األول  عاهاد الاى  –فياه ضاميران , أحاديما   ُيصح
يااادر فيااه  –عاهااد الااى المالهكااة , تااادير    أن هللا يصاالي ومالهكتااه يصاالون   أن  –هللا تعااالى , والثاااني 

 . (ٖٙ)الخبر لداللة ما ياارنه عليه 
ار خااالف ا صاال , و ن الفعاال لاام يتعاادد فااي اللفااظ وععااا  , وانمااا تعاادد فااي بااان ا ضاام –وردَّ 

 . (ٗٙ)المعنى , فكان اللفظ واحدا  , والمعنى متعدد , وظلب عين الدعوى 
صالى هللا  –إن المراد بالصالة المعنى المشترب بينهما ,ويو العناية بحال النباي  –الوجه الثانً  

والعنايااة ماان هللا تعااالى رحمااة , وماان المالهكااة  –ى هللا عليااه وساالم صاال -إظهااارا  لشاارفه  –عليااه وساالم 
 .  (٘ٙ)استغفار , ومن ا مة دعاء وصلوا  عليه 

 .  (ٙٙ)إن إعالق االعتناء مجاز لعدم تبادر الظين اليه , وا صل عدم المجاز  –وردَّ 
ْسااُجُد لحااهُ  وولااه تعااالى  –الشففاهد الثففانً  ح يح اارح أحنَّ هللاَّ اان ِفااي اْ حْرِض  أحلحااْم تح مح اِ  وح اوح اامح اان ِفااي السَّ مح

لحْياهِ  اقَّ عح ِثياٌر حح كح اِ  وح نح النَّ ِثيٌر مِّ كح ابُّ وح وح الدَّ ُر وح الشَّجح اُل وح اْلِجبح النُُّجوُم وح ُر وح اْلاحمح ْمُ  وح الشَّ ان ُيِهاِن  وح مح اُب وح اظح اْلعح
شح  ا يح ُل مح ْفعح ح يح ْكِرم  إِنَّ هللاَّ ا لحُه ِمن مُّ ُ فحمح

 .   (ٙ7)اُء هللاَّ
 ناه ياو الماصاود مان الادواب , وأراد باه أيضاا  وضا   –الخضاوع –والوا   أراد بالساجود يناا 

الجبهة على ا رض ؛  ن تخصير كثير من النا  بالسجود دون ما عدايم ممن حاق علياه العاظاب ما  
  الجبهاة علاى استواههم في السجود بمعنى الخشوع , يدل على أن الظن خصوا باه مان الساجود ياو وضا

 .   (8ٙ)ا رض فصار المعنيان مرادين 
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ِثيارٌ   أن ووله تعالى    –  أوال   -وأجيب من وجهين   اا ِ  كح انح النَّ مرفاوع بفعال مضامر يادل   مِّ
 –يساجد ا ول  –يسجد له كثيار مان الناا  ساجود عاعاة وعباادة , فيكاون  –عليه ) يسجد ا ول (  أن 
 .( 9ٙ)بمعنى العبادة فيختلف المـــعنى باختالف اللفظ  –اني بمعنى االناياد والخشوع والث

إنااه يمكاان أن يااراد بالسااجود , وضاا  الجبهااة علااى ا رض , فااال يحكاام باسااتحالته ماان  –ثانيااا   
الجمادا  إالّ من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادا  , وباستحالة الشهادة من الجاوار  وا عضااء ياوم 

 .  (7ٓ)الايامة 
 ٌجوز اطالق المشترك وارادة معنٌٌه قصداً ال من حٌث اللغة . –ب الثالث المذه

أن   ان المشترب ال يجوز اعالوه علاى معانياه جميعاا  بعرياق اللغاة ال حايااة وال مجاازا  ؛ الناه  
موضوع الحديما , ولكنه يمكن أن ياصد باللفظ الداللة على المعاني جميعا  بالمرة الواحادة , ويكاون فاي 

ود خالف الوضا  اللغاون وابتادأ بوضا  جدياد , ولكال أحاد أن يعلاق لفظاا  ويرياد باه ماا شااء , وياو يظ  
 . (7ٔ)مظيب علماء البيان وأبي الحسين البصرن والغزالي ونسب الىة االمام الرازن 

 واستدلوا لمظيبهم يظا بؤدلة منها   
ل اظا اسااتعمل فااي الحاياااة يكااون مسااتعمال   –أوال    فااي موضااوعه , وباعتبااار كونااه  إن الُمسااتْعمح

مستعمال  في مجاز  ال يكون مستعمال  في موضوعه , فيكون في الموضاوع , وال فاي الموضاوع , وياو 
جم  بين النايضين , وكظلب باعتبار كوناه مساتعمال  للمشاترب فاي المفهاوم ا خار ال يكاون مساتعمال  فاي 

 ا ول , وود كان مستعمال  فيه , فيجتم  النايضان . 
أن استعماله في المجاز ياتضي اضمار ) كااف ( التشابيه , وفاي الحايااة ال ياتضاي ظلاب  –ثانيا   

 .  (7ٕ)فيكون ) كاف ( التشبيه مضمرا  و ير مضمر فيجتم  النايضان 
بؤن اجتماع النايضين باعتبار إضافتين  لي  بمحال   فهو من جهة أحديما فاي  –وأجيب عنهما  

في الموضوع , فهما جهتان , كما إظا ولنا   زيد أبو عمر , ولي  أباا خالاد ,  الموضوع , ومن جهة لي 
فهو أب ولي  أبا  , وال تناوض , ويو الجواب عن الثاني , فتضـمر ) كاف ( التشبيه وال تضمر باعتبار 

  ٓ (7ٖ)شيهين 
 .   (47) )*(جوازه فً الجمع* دون المفرد , وهو مذهب بعض الشافعٌة –المذهب الرابع 

 
 دليلهم    
إن الجم  في حكم تعديد ا فراد فاولنا   ) ثالثة عيون ( في ووة وول   عاين , عاين , عاين فكماا  

 (7٘)يجوز أن نريد في ا ولى   الجارية , وفي الثانية   الباصرة , وفي الثالثـة   الشم  , فكظا في الجم  
. 

ضااع  للداللااة علااى الجماا  , كمااا أن إن صاايغة الجماا  مفااردة , و –وأجيااب ماان وجهااين   أوال   
 يدل على المفرد .  (7ٙ)المفرد 
والنا ال نسلم أن الجم  في حكم تعديد ا فاراد , ولاو سالمنا  , لكناه فاي حكام تعدياد أفاراد  –ثانيا   

, وكما علم من استاراء اللغة أنه ال يجوز استعمال تلب المفاردا  فاي المعااني المختلفاة ,  (77)نوع واحد 
 .   (78)استعمال الجم   فكظلب

 جوازه فً النفً دون اإلثبات . –المذهب الخامس 
كاولب مثال    ما رأي  عينا  , وتريد به العين الباصرة , وعين الظيب , وعاـين الشام  , وعاين  

 . (79)الماء اما وولب عندن عين , فال يصح أن يراد به يظا المعنى 
ا   اظا حلااف ال يكلاام مااوالي فااالن , فؤنااه يتناااول ا علااى ويااو ظاااير كااالم الحنفيااة , فااؤنهم وااالو 

 .  (8ٓ)وا سفل من مواليه 
اء  وكظلب ووله تعالى     نح النِّسح اُإُكم مِّ حح آبح كح ا نح نِكُحوْا مح الح تح فانه يتناول الوعء والعااد   (8ٔ) ....وح

(8ٕ)  . 
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 .  (8ٖ)وحكا  االمام الماوردن وجها  للشافعية  
 .  (8ٗ)ن النكرة في سياق النفي تعم , فيجوز ارادة مدلوالته المختلفة دليلهم   أ 
أن النفي ال يرف  إالَّ ماتضاى ا ِثباا  , وماتضاى ا ِثباا   عناديم ياو أحاد المادلوال   -وأجيب  

 .  (8٘)المختلفة فحينهظ ال يعم السلب الجمي  
عنى الواحد المثب  فاع , وال عالوة يعني   ان السلب ال يعم جمي  معاني المشترب , بل ينفي الم 

 . (8ٙ)له بالمعاني ا ُخرى , لكونها  ير ثابتة حتى تنفى 
أنه ينظر في المعناى   فاان كاان أحاديما متعلااا  بااآلخر مان جهاة المعناى فيجاوز ,   –المذهب السادس  

وإن كاان  يار متعلاق كالنكا  , فؤنه يتااول العااد والاوعء , والما    فؤناه يتنااول الاوعء والما  بالياد , 
 .  (87)باآلخر لم يجز إرادتها 

ثم يا ينا أمر يو أنَّ مجوزن استعمال المشترب في معنييه , اختلفوا في استعماله يل أنه بعريق  
 الحاياة أم بعريق المجاز   وكان اختالفهم الى فرياين   

ماظيب االماام الشاافعي  وال اعالق المشترب على معنييه من باب الحاياة , وياو –الفريق ا ول 
, وال االصفهاني   ) والالهق بماظيب الشاافعي جاواز اساتعماله بعرياق الحايااة ؛  (88)والااضي أبي بكر 

 .  (89) نه يوجب حمله على الجمي  عند التجرد من الاراهن ( 
 دليلهم    
, ثاام يااو  (9ٓ)إن ا صاال فااي االسااتعمال الحاياااة , فيكااون المشااترب فااي معنييااه بعريااق الحاياااة  

العامة , ويفاروها من جهة تناوله  شياء ال تشترب في معنى واحد يصلح أن يكون مادلوال   ظكساهر ا لفا
 .  (9ٔ)للفظ , بخالف باوي العموما ة 

إن العام ال بد وأن تكاون أفاراد   يار متنايياة , والمشاترب أفاراد  متنايياة , ثام كياف  –وأجيب  
 .  (9ٕ)م ينال أنه وض  للمجموع يكون حاياة معلاا  م  أنه ل

وااال ان اعالوااه علااى معنييااه جميعااا  بعريااق المجاااز , واختااار  ِأمااام الحاارمين  –الفريااق الثاااني  
 . (9ٖ)والارافي وابن الحاجب والسبكي من المتؤخرين 

 .  (9ٗ)ووال الشتايعي   ) ويو مظيب جمهور المالكية (  
 استدلوا بؤدلة منها    –دليلهم  
 .  (9٘)إن الواض  لم يضعه إالَّ  حديما على سبيل البدل  – أو    
و ن الظن يتبادر الى الظين أنما يو أحديما , والتبادر عالوة الحاياة , فاظا اعلق عليهماا  –ثانيا   

 .  (9ٙ)كان مجازا  
 
 

 حمل المشترك على معنٌٌه . –المسألة الثالثة  
علاى معانياه فاي حالاة تجارد  عان الاريناة الاى ماظايب  اختلف العلماء في حمل المشترب اللفظاي 
 ويي   

يحمل على جمي  معانيه الحاياية , ويو مظيب ا مام الشافعي واختار  أكثر أصاحابه ,   -المذهب األول 
 . (97)وناله الرازن عن الااضي عبد الجبار 

 واستدلوا بؤدلة منها    
 ن العمل بالدليل واجب ما أمكن . نه لو لم يجب لزم تععيل النر , وال –أوال   
و ناه لاي  مان عاادة العارب تفهايم الماراد بااللفظ المشاترب مان  يار وريناة فيصاير انتاااء  -ثانيا   

 .  (98)الارينة المخصصة , ورينة للتعميم , ولما فيه من االحتياع , ودف  االجمال , وكثرة الفواهد 
 ية , تفريعا  على الاول بمن  االستعمال فيه . من  الحمل , ويو مظيب الحنف –المذهب الثانً  
 . (99)وعزا  الهندن ل كرين  
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أن اللفظ كما يو حاياة في المجموع , فهو حاياة في أحديما أيضاا  لكناه علاى البادل ,  –دليلهــم  
 .( ٓٓٔ) فلو ولنا بوجوب الحمل عليهما عند التجرد من الاراهن , لكان ترجيحا  من  ير مرجح

 التوقف . –ب الثالث المذه  
ال يجوز حمله عليهما , وال على واحد منهما إالّ باريناة , ويكاظا كال محتمال مان الااول ؛  –أن  

 . (ٔٓٔ) نه لم يوض   حد محتمليه , واختار  الااضي أبو بكر وابن الاشيـــرن في تفسير  
لفاـظ المفارد فهاو مجمال   نحاو ) ان كان بلفظ الجم  يحمل على الجمي  , وأن كاان ب  -المذهب الرابع   

اعتدن با وراء ( ؛  ن الجم  في حكم تعديد ا فراد , فكؤنه ظكر ألفـاظ متعددة , وأراد بكل لفظ معناى , 
 .  (ٕٓٔ)واختار  بعض الحنابلة , ويو تفري  على وولهم في استعمال الجم  في معانيه دون المفرد 

 رٌنة .اتصال المشترك بالق –المسألة الرابعة   
ظكرنا في المسؤلة الساباة حمل المشترب على معنيياه حالاة تجارد  عان الاريناة ويناا ناظكر حملاه  

 على معنييه عند ورود  متصال  بالارينة , ونجعلها على شكل نااع حسب داللة الارينة . 
إما أن توجب الارينة إعمال المشاترب فاي معناى واحاد معاين , فيتعاين الحمال علاى ياظا المعاين  -ٔ

 باالتفاق . 
ز االعماال فاي  -ٕ اْن يجاوِّ أن توجب إعمال المشترب في أكثر من معانيه , فيحمل علاى الكال عناد مح

ْن من  وتال   إنه مجمل , ويبحث عن البيان .  المعاني جميعا  كا مام الشافعي , ومح

أن توجب تلب الاريناة إلغااء الابعض فينحصار الماراد فاي البااوي , فاان كاان البااوي واحادا  حمال   -ٖ
عليه , نحو   ) دعى الصالة أيام اوراهب ( , وأن كان الباوي متعددا  فهو مجمل إالَّ عناد الشاافعي 

 .  (ٖٓٔ), فهو يحمله على الجمي  
 تعرٌفه . –المطلب األول 

ترب المعنااون بتعاااريف متعااددة , ساانورد اثنااين منهااا ؛ وظلااب  ن عاارف علماااء االصااول المشاا 
 جميعها متااربة في اللفظ والمعنى . 

 .  (ٗٓٔ)يو أنه ما تعدد معنا  واتحدَّ لفظه  –التعريف ا ول  
 . (٘ٓٔ)تحتــــه أفراد كثيرة  )ة(يو كون اللفظ موضوعا  لمعنى واحد كلي –التعريف الثاني  
لمعنى في المشترب المعنون ياو معناى واحاد , والتاـعدد الحاصال فياه ياو فاي ان ا –في الحاياة  

 صفا  المعنى الواحد وافراد  أو في أنواع وافراد المعنى التي تدل عليها الكلمة الواحدة .
 كلفظ   ) حيوان ( فؤنه يتناول اإلنسان والفر  و يريما بالمعنى العام , ويو التحرب وا رادة . 

 ( فؤنه يتناول البياض والسواد و يريما بمعنى اللونية .وكلفظ   ) شيء 
وكلفظ   ) انسان ( فانه موضوع لهظا الكاهن الحي المفكر , ويتناول باالشتراب جمي  إفاراد  مان 

 بكر وعمر و يريما .
وكلفااظ   ) جريمااة ( فؤنااه موضااوع شاارعا  ووانونااا  لفعاال محضااور معاوااب عليااه , ويااظا المعنااى 

نواع الجراهم من   جريمة االعتداء على ا شخار وا حوال وا عراض , وجريماة مشترب بين جمي  أ
 .  (ٙٓٔ)االعتداء على ا من واالستارار و يريا من الجراهم 

ونختار التعريف ا ول ؛  ن المشترب المعنون صفة للمعنى , وتوصيف ا لفاظ باه علاى سابيل 
 . المجاز , ثم يو أعم من أن يكون لفظا  أو معنا  

ويعلق عليه ا صوليون   ) المشاترب المعناون ( و ) المعناى المشاترب ( و ) الاادر المشاترب ( 
 وكلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد . 

 ثم يا ينا أمران   
المشترب المعنون ببحاث أو  اإن بعض الباحثين وال   أن علماء االصول لم يفردو –األمر األول 

  . (7ٓٔ)مسؤلة مستالة أو بتعريف 
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بل عرفه كثير من االصوليين في كتبهم حساب اعالعاي المتواضا  كماا اشار  الياه مان  –أوول 
 كان تركهم له  مور منها    –وبل , أما أنهم لم يفردو  ببحث أو مسؤلة . أوول 

 .  (8ٓٔ)أما أنه لم يكن من اصعالحهم  –أوال  
لمشاترب المعناون مان صافا  المعااني أنهم كانوا بصدد اشتراب ا لفاظ بين المعااني , وا –ثانيا  
 دون ا لفاظ . 
لعلهم استغنوا عن بيان احكام المشترب ومساهله ببيان احكام المعلق والعام ؛ الن المعلاق  –ثالثا  

والعام من حيث وضعهما لمعنى واحد يكون من الخار , ومن حيث اشتراب يظا المعنى بين ا ناواع أو 
 .  (9ٓٔ)ا  معنويا  ا صناف أو اإلفراد يكون مشترك

ان بعض البااحثين اعلاق التارادف اللغاون علاى المشاترب المعناون وساوى باين  –األمر الثانً  
 . ( ٓٔٔ)المصعلحين 
يو ا لفاظ الدالة على شايء واحاد   –ان الترادف  ير المشترب المعنون ؛  ن الترادف  –أوول 

فهو ما كان الوض  فيه واحدا  ,   -مشترب المعنون باعتبار واحد ,أن ما تعدد وضعه واتحد معنا  , اما ال
 . (ٔٔٔ)والتعدد في أفراد  وأنواعه 

 
 
 
  

 أقسامه .  –المطلب الثانً 
 للمشترب المعنون وسمان   

 . (ٕٔٔ)  ويو اللفظ الكلي الدال على معنى كلـي مستوفي  محالَّه  المتواطىء –القســـم األول  
علق على كل ظكر من بني آدم , ومعنى ) الرجولية ( ويو الادر كلفظ   ) رجل ( فهو لفظ كلي ي 

المشترب متساو  في جمي  أفراد  , ال مزية لواحد منها على االخر 
(ٖٔٔ)  . 

وكلفظ   ) صالة ( تدخل تحتها كل صالة من الفريضة والتعوع , لوجود الاادر الجاام  باين كال  
 .   (ٗٔٔ) شمل الكل من الشروع التي ال تناب عنهاما يسمى صالة , ويو   التحريم والتحليل م  ما ي

 وسمي متواعؤ , وظلب ال شتراب أفراد  في معنى واحد , ويسمى باسم الجن  , والمعلق كظلب . 
المشكب   ويو اللفظ الكلي الدال على معنى كلاي مختلاف فاي محالاه , وياو ورياب مان  –القســـم الثانً 

 .  (٘ٔٔ)هما في التساون وعدمه المتواعيء , إالَّ أن االختالف بين
كلفظ   ) النور ( مسما  واحد , وأفراد  متعددة كاللفظ المتواعيء , لكن التفااو  باين أفاراد  فاي  

الاوة والضعف , فهو في ) الشم  ( أشد منه في ) الساراج ( ما  أن كاال  مان الشام  والساراج يتضامن 
 .  (ٙٔٔ)معنى ) النور ( 

شااكب يمتاااز عاان المتااواعيء فااي أن افااراد المشااكب مختلفااة با شااخار ان اللفااظ الم –أو ناااول  
ان االختالف فاي أفاراد  با شاخار فااع , فنجاد أناه فاي  –وا نواع , بخالف ما عليه اللفظ المتواعيء 

المتواعيء كل ا فراد فيه يعلق عليه ) إنسان ( واالختالف أنما يو في أشخاصه من زيد وعمارو وبكار 
ب , فكل فرد له اسم يخصه يختلف فيه نوع من نوع آخار , فهاظا شام  ,وظاب ساراج , , واما في المشك

 .  (7ٔٔ)وال يجمعها اال معنى ) النور ( الموجود والمتحاق فيهما 
 عمومه  .  –المطلب الثالث 

ظكر االمام الزركشي في كتابه ) البحر المحيع ( مسؤلة عموم المتواعىء , ونال عن االصفهاني  
 .  (8ٔٔ)عموم في المتواعىء إجماعا     أنه ال
 أوول في يظا االجماع نظر  مرين    



 للدراسات اإلنسانية                                   مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                     

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد 2:  العدد 017

ان الكفون صاحب كتاب ) الكليا  ( نال عن بعض المحااين , أنه وال  ) يجرن  –األمـر األول  
  .  (9ٔٔ)العموم في المشترب المعنون بال خالف( 

علاى المصالي اظا ساهى فاي صاالة  ان الفاهااء اختلفاوا فاي وجاوب ساجود الساهو –األمـر الثانً 
التعوع , فظيب أكثر أيل العلم ومنهم جمهور االصوليين الى وجوبها في التعوع , كما أنه اظا سهى فاي 
صالة الفريضة تجب عليه السجود , بناء على أن لفظ ) الصالة ( مشترب معنون لوجود الادر المشاترب 

 –  ماا يشامل الكال مان الشاروع التاي ال تنفاب عنهاا بين كل ما يسمى صالة ,  ويو التحريم والتحليل ما
 . (ٕٓٔ)فيحمل على صالة الفرض والتعوع , وتجب فيهما اظا سهى 

 –كما انهم اختلفوا في داللاة لفاظ ) الااتال ( المشاتق مان ) الاتال ( الاوارد فاي حاديث رساول هللا 
ب أكثار أيال العلام ومانهم االماام أباو فماظي (ٕٔٔ)أنه وال   ) ال يرث الااتل شيها  (  –صلى هللا عليه وسلم 

أن الااتل ال يرث شيها  من المال والدية سواء كان واتل عمد أم خعـؤ , وظلب بناء على  –حنيفة والشافعي 
 .  (ٕٕٔ)أن لفظ ) الاتل ( مشترب معنون بين جمي  أصناف الاتل , فيحمل عليه 

) حمل المشكب على معانيه فياه نظار أما حمل المشكب على معانيه , فاد ظكر  الزركشي ووال   
 . (ٖٕٔ),  ن أفراد  متفاوتة في المعنى , فينبغي الحمل على ا ووى رعاية لتلب ا ولوية ( 

وود ظكرنا وول الكوفي أنه نال عدم الخالف في جرياان العماوم فاي المشاترب المعناون مان  يار 
 تاييد فيه .  

 
 
 
 
 
 

 الخاتمـة وأهم نتائج البحث
 

ن يظا البحث المتواض  جملة أمور , يسترشد بها الباحث وا دياب والمجتهاد والااانوني يستنت  م
, وياااف الجمياا  عنااد مساااهلها وبهااظ  اللمسااا  المتواضااعة علااى عظمااة يااظ  اللغااة المباركااة   بسااعتها , 

االعالق  وثراهها , وروة ألفاظها , ودوة وضعها , وحسن داللتها لفظا  ومعنى  وبراعة علماهنا االجالء في
 والحمل على معانيها باالستغراق أو على البدل , ويظ  االمور يي .

ان المشترب ود ورد في اللغة العربية بؤورار جمهور علماههم , ولهاظا بحاث مسااهله كباار  – أوال  
علماهها في كتبهم العامة,وكثير منهم أفرد لاه تصانيفا  خاصاا  , مان مصانف فاي ا لفااظ المختلفاة المعااني 

 صنف في ا ضداد , وظلب  يميتها , وكثرتها , ولهظا عدَّ  بعض العلماء من خصاهر يظ  اللغة .وم
عظمة علماء أصول الفاه في مباحثهم  واستدالالتهم العالية والنالية , سواء كاان المبحاث  – ثانيا  

م , بال تارايم  اررا  من مباحثهم االصولية الخاصة , أو مبحثا  مشتركا  بينهم وبين  يريم باختالف العلو
في جبا  العلماء , لما أتوا به ينا أو  يناب من حكمة ,ودوة , وابداع في ابراز أيم ما في المسؤلة العلمياة 

 المعروحة على ماهدة البحث واالستدالل واالستنباع .
ام أنهم عندما يعلاون المشترب يعنون به المشترب اللفظي فااع , وال يعناون باه معناا  العا – ثالثا  

 الشامل  وسامه .
 ان المشترب عند االصوليين وسمان , فهو أما مشترب لفظي أو مشترب معنون . – رابعا  
أنااه ال مااان  عاااال ماان ورود المشااترب اللفظااي فااي اللغااة , وثباا  باالسااتاراء اسااتعمال  - خامسااا  

تالف الفاهاااء فااي العاارب لااه ولهااظا أورد الااارآن الكااريم بعضااا  ماان ألفاظااه , وكااان سااببا  ماان أسااباب اخاا
 استنباعهم االحكام المبنية على يظ  اللفظ الارآنية . 
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أن العلماء اختلفاوا فاي جاواز اساتعماله فاي معينياه , وماظيب الجمهاور والمحاااين مان  – سادسا  
 العلماء جواز  ويو يسمى عنديم بعموم المشترب .

م بعريااق المجاااز , فمااظيب أنهاام اختلفااوا فااي يااظا االعااالق ياال أنااه بعريااق الحاياااة أ –سااابعا  
الشافعي والباوالني وبعض المتكلمين ان استعماله بعريق الحاياة ؛ الن االصال فاي االساتعمال الحايااة , 
ومظيب الجمهور أنه من باب المجاز ؛ الن الواض  ود خصر اللفظ للمعنى , بحيث ال يراد باه  يار  , 

 واعالوه على الجمي  يو من باب المجاز .
 

ان المجااوزين السااتعماله فااي معانيااه جميعااا  , اختلفااوا فااي حملااه علااى معانيااه , فمااظيب  – ثامنااا  
الشافعي وأكثر أصحابه وبعض المتكلمين وجوب الحمل على الجمي  عنــد تجارد  عان الاريناة المعيناة ؛ 

لحمل  نه لو لم يجب لزم منه تععيل النر ,والعمل به واجب ما أمكن , وأما الجمهور فظيبوا الى عدم ا
 عند خلو المشترب عن الارينة ؛ النه يلزم منه ترجيح من  ير مرجح . 

عرف كثير مان علمااء االصاول المشاترب المعناون تعريفاا  اصاعالحيا  علاى خاالف ماا  – تاسعا  
 ظيب اليه بعض المعاصرين من ووله   ان علماء االصول لم يعرفوا المشترب المعنون في كبتهم .

صول لم يفردوا يظا النوع من المشترب ببحث وتفصيل كما يو دأبهام فاي ان علماء اال – عاشرا  
باية المباحث االصولية , ولعل السبب يعود الى أنهم كانوا بصدد داللة ا لفاظ واشاتراكها باين المعااني , 

 والمشترب المعنون من صفا  المعاني دون ا لفاظ .
 فظ متواعىء , وأما لفظ مشكب . إّن المشترب المعنون وسمان , فهو أما ل – احدى عشر
اختلف النال عن العلمااء فاي جرياان العماوم فاي المشاترب المعناون , وتارجح لادينا  – اثنا عشر

اختلفوا في بعض المساهل الفاهية بنااء علاى عماوم  –من فاهاء واصوليين  –عمومه ؛ وظاب الن العلماء 
 المشترب المعنون وعدمه . 

أن ياف على معاجمها  –بالبحث أو الدراسة في يظ  اللغة الفريدة البد لمن يتصدى  – ثالث عشر
ا صلية ليروى مان معاين ألفاظهاا العظباة الدويااة والمباركاة , ويرجا  الاى المصاادر والكتاب التاي تبنا  
االستدالل لمساهلها  وأحكم  تاعيديا , ليكون دراسته متكامال  وبحثه بناء  , وحكمه عادال  , الن يظ  اللغة 

 ظ  علوما  وام  عليها حضاارا  تعاايش الناا  فاي ظلهاا باالنعيم والمجاد والعادل علاى مادى وارون  ود
 عديدة . 
 

 الهوامــــش
 

 . ٖٙٓ/ٔ( المزير في علوم اللغة وأنواعها , لالمام جالل الدين السيوعي   ٔ)
 . 7ٔٔ( الصاحبي في فاه اللغة ,  بي الحسين احمد بن فار    رٕ)
الصحا  , للعالمة اسماعيل الجويرن , ولسان العرب , لالمـة ابن منظاور , ومعجام  ( ينظر   معجمٖ)

 الوسيع , لمجموعة مإلفين . 
 . 8ٕنظرية وتعبياا , د. توفيق محمد شايين   ر –( ينظر   المشترب اللغون ٗ)

ناا  تاام ,   يو أن يتشابه اللفظاان فاي النعاق , ويختلفاان فاي المعناى , وياو نوعاان   ج -)ة(  الجنا  
, وعلام  ٕ٘ٙوجنا   ير تام , ) ينظر   البال ة الواضحة , للشيـخ علي الحاازم ومصاعفى أماين   ر

 ( . ٖٕ٘البدي  , د. بسيوني عبد الفتا    ر
)ة( التوريااة   يااي أن يااظكر المااتكلم لفظااا  مفااردا  لااه معنيااان , معنااى وريااب ظاااير ير مااراد , وبعيااد يااو 

 ( .  77ٕ, والبال ة الواضحة   ر ٖٙ/ٖشيخ يحيى بن حمزة العلون  المراد . ) ينظر   العرز لل
)ة( الترصي    يو مساواة ألفظ الفصل ا ول ,  لفااظ الفضال الثااني فاي االوزان , ويتفاق فاي العجاز , 

 ( .  9ٗٔ/ٕويكون في المنثور والمنظوم من االووال . ) ينظر   العراز   
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 .٘-ٔي في اللغة , د. أحمد محمد المعتوق   ر( ينظر   ا لفاظ المشتركة المعان٘)
 . 9ٕ-8ٕ( ينظر   ألفاظ المشترب اللغون , د. توفيق محمد   رٙ)
 . 8ٓٗ, والمعجم الوسيع   ر ٗٗ٘( ينظر   معجم الصحا    ر7)
 . 78ٖ-77ٖ( اصول الفاه في نسيجه الجديد ,د.مصعفى ابراييم الزلي   ر8)
 ( المصدر نفسه. 9)
, والمحصاول فاي  ٕٖ/ٔمستصفى في أصول الفاه ,  بي حاماد محماد محماد الغزالاي   ( ينظر   الٓٔ)

, ونفا  ا صول في شر  المحصول ,  باي شاهاب  ٕٔٙ/ٔأصول الفاه , لفخر الدين محمد الرازن   
 .  7ٓ/ٔمحمد بن أدري  الارافي   

لحاجاب ظكار  فاي كتاباه ) شار  )ة( ان بعضهم ود نسب يظا التعريف الى االمام السبكي علما  اناه البان ا
المفصاال ( كمااا والااه الزركشااي فااي كتابااه   ) البحاار المحاايع ( , والعجااب منااه النااه كااان كثياار النااال عاان 
الزركشي ومن نف  الصفحة المظكور فيها التعريف المناول ) ينظـر   البحار المحايع فاي اصاول الفااه , 

 .  89لغوية , للسيد نشؤ  علي   ر, والمباحــث ال 88ٗ/ٔلالمام محمد بهادر الزركشي   
 . 88ٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع ,للزركشي   ٔٔ)
, ونهاياة الساول فاي  7ٕ٘/ٔ( ينظر   شر  المحلي لجما  الجواما  , لالماام محماد أحماد المحلاي   ٕٔ)

, ومااـرآة االصااول , لمنالخساارو    9ٓشاار  المنهاااج ,لالمااام جمااال الاادين عبااد الاارحيم االساانون   ر
, وشر   ٕٓٓ/ٔواالستعداد لرتبة االجتهاد , لالمام محمد بن علي المعروف بابن نور الدين   ,  8ٖر

, وفواتح الرحمو  في شر  مسلم الثبو   ٓٗالكوكب المنير ,  بي البااء محمد بن احمد الفتوحي   ر
دن عباد هللا , ونشار البناود علاى مراواي الساعود , للعالماة ساي 98ٔ/ٔ, للعالمة عبد العلي االنصاارن   

 .  ٔٓٔ/ٔالعلون   
)ة( الجاان    يااو اساام دال علااى كثياارين مختلفااين باااالنواع , أو يااو كلااي ماااول علااى كثياارين مختلفااين 
بالحاياة في جواب ما يو من حيث يو كظلب , )ينظر   التعريفا  , للشريف علي بن محمد الجرجااني   

 ( .  ٖٙر
ن الحاجااب , للعالمااة محمااود باان عبااد الاارحمن ( ينظاار   بيااان المختصاار فااي شاار  مختصاار اباأٖ)

 .  ٕٗٔ/ٔاالصبهاني   
 .ٔٗ, وشر  الكوكب المنير للفتوحي   ر 88ٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع , للزركشي   ٗٔ)
, والفاااهق فااي أصااول الفاااه , لالمااام صفااـي الاادين محمااد  ٕٗٙ/ٔ( ينظاار   المحصااول , للاارازن   ٘ٔ)

 .  7ٔ/ٔالهندن   
بهاااج فااي شاار  المنهاااج , لالمااام علااي السابكي وولااد  عبااد الوياااب باان علااي الساابكي   ( ينظار   أالٙٔ)
 .   ٕٖٙ/ٔ, ورف  الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , الالمام عبد الويـاب السبكي   ٖٗٙ/ٖ
 . 7ٔ/ٔ( ينظر   الفاهق في أصول الفاه , لصفي الدين الهندن   7ٔ)
, ورفاا  الحاجااب , للساابكي    7ٔ/ٔي أصااول الفاااه   , و الفاااهق فاا ٕ٘ٙ/ٔ( ينظاار   المحصااول   8ٔ)
ٔ/٘7 . 
 . 7ٔ/ٔ( ينظر   الفاهق في أصول الفاه   9ٔ)
 . ٕ٘ٙ/ٔ( ينظر   المحصول  ٕٓ)

)ة( النايض   يي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا  وعدم امكان ارتفاعهاا 
 ٘٘ابع المعرفة , للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة   رمعا  في شيء واحد وزمان واحد . ) ينظر   ضو

 . ) 
 . 7ٕٙ/ٔ( المحصول   ٕٔ)
 .  ٖ٘ٙ/ٖ( ينظر   االبهاج , للسبكي   ٕٕ)
 . ٙ( سورة الماهدة   ٖٕ)
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 .  ٗ٘ٙ- ٖ٘ٙ/ٖ, و االبهاج , للسبكي    77ٖ/ٔ( ينظر   نفاه  االصول   ٕٗ)
 . 7ٗٙ/ٖ( االبهاج   ٕ٘)
 . ٘ٓٗ/ٔ, وينظر    نفاه  االصول    88ٗ/ٔ( البحر المحيع   ٕٙ)
,  ٓ٘/ٔ, واالساتعداد لرتباه االجتهااد    9ٕٔ/ٔ, وبيان المختصر    8ٖٕ/ٔ( ينظر   المحصول   7ٕ)

 . ٔٓٔ/ٔونشر البنود   
( ينظاار   الااردود والناااود فااي شاار  مختصاار اباان الحاجااب , لالمااام محمااد باان محمااود البااابرتي   8ٕ)
ٔ/ٕٕٗ . 
 . 7ٔ( سورة عه   9ٕ)
 . ٙٓٗ/ٔ( ينظر   نفاه  االصول   ٖٓ)
 . ٕٓٓ/ٔ( ينظر   كشف االسرار عن المنار , لالمام عبد هللا بن احمد النسفي   ٖٔ)
 . ٓٗ/ٔ( اإلحكام في اصول االحكام , لالمام علي بن محمد االمدن   ٕٖ)
اياة الساول   , ونه ٖٓٙ/ٔ, ورفا  الحاجاب    9ٖٙ/ٖ, واالبهااج    ٕٕٙ/ٔ( ينظر   المحصول   ٖٖ)

 . 7ٓٔر
 . ٕٓٓ/ٔ, وكشف االسرار , للنسفي   ٓٗٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   ٖٗ)
 . ٔٗٙ/ٖ, واالبهاج    7ٖٖ/ٔ, ونفاه  االصول    ٕٕٙ/ٔ( ينظر   المحصول   ٖ٘)
 . ٔٗٙ/ٖ, واالبهاج    7ٖٖ/ٔ( ينظر   نفاه  االصول   ٖٙ)
 . ٔٗٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   7ٖ)
 ( المصدر نفسه . 8ٖ)
, والتلااويح علااى التوضاايح , للعالمااة مسااعود باان عماار التفااازاني   ٕ٘ٙ/ٔ( ينظاار   المحصااول   9ٖ)
, ونشااار البناااود    ٕ٘ٔ/ٔو وبياااان المختصااار    9ٓٔ, ونهاياااة الساااول  ر 7ٕ/ٔوالفااااهق    ٕٔٔ/ٔ
ٔ/ٔٓٔ . 
بان علاي  , وينظر   ارشاد الفحول في اصول الفاه , للعالمة محماد ٔٗ( شر  الكوكب المنير   رٓٗ)

 . 9٘/ٔالشوكاني   
, كتاااب   فضاااهل الصاحابة , باااب   يجاارة  8٘ٙ( , ر99ٖٙ( أخرجاه البخااارن فااي صاحيحه   )ٔٗ)

واصحابه الى المديناة . وروا  االماام احماد فاي مساند  بلفظاه مان حاديث  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي 
 من الصحابة . ( مسند المكترين 7ٕ8ٕٔبروم   ) –رضي هللا عنه  –أن  بن مالب 

 . ٗٗٙ/ٖ, واالبهاج    ٕ٘ٙ/ٔ( ينظر   المحصول   ٕٗ)
 .  ٘ٗٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   ٖٗ)
 . ٔٗ/ٔ( ينظر   شر  الكوكب المنير   ٗٗ)
 . 9٘/ٔ( ينظر   ارشاد الفحول   ٘ٗ)

ا  , )ة( ان ظكاار المعنيااين ينااا للتمثياال , ال للتاييااد ويعلااق عليااه   عمااوم المشااترب , ) ينظاار   التعريفاا
, واآليا  البياا  , للعالماة احماد بان  ٕٕٔ/ٔ, والتلويح على التوضيح    7ٗٔللشريف الجرجاني   ر

  9ٖٔ/ٕواسم العبادن   
 . ٓٓ٘/ٔ, والبحر المحيع   ٖٔٔ, ونهاية السول   ر ٔٙٙ/ٖ( ينظر   االبهاج  ٙٗ)
 . ٓٓ٘/ٔ, والبحر المحيع    ٖٔٔ( ينظر   نهاية السول   ر7ٗ)

ن   صاافتان وحوديتااان يتعاوبااان فااي موضاا  واحااد , يسااتحيل اجتماعهمااا كالسااواد والبياااض , )ة( الضاادي
والفرق بين الضدين والنايضين   أن النايضاين ال يجتمعاان وال يرتفعاان كالعادم والوجاود , والضادين ال 

 . (  ٖٔٔيجتم  ولكن يرتفعان ,  كالسواد والبياض , ) ينظر   التعريفا  ,للشريف الجرجاني   ر
, ونثر الورود على مراوي السعود , للشيخ محمد االمين الشنايعي  ٓٓ٘/ٔ( ينظر  البحر المحيع   8ٗ)

 . 8٘  ر
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 ( المصدر نفسه .9ٗ)
, والتلاااويح علاااى التوضااايح ,  ٘٘ٙ/ٖ, واالبهااااج    ٕٕٓ/ٔ( ينظااار   كشاااف االسااارار , للنسااافي  ٓ٘)

,  ٕ٘ٔ/ٔ, وتشاانيف المسااام  , للزركشااي    9٘ٗ/ٔ, والبحاار المحاايع    ٕٕٔ/ٔللعالمااة التفتااازاني   
 . ٖٔٙ, وشر  الكوكب المنير , للفتوحي   ر ٓ٘ٔ/ٔواالستعداد لرتبة االجتهاد , البن نور الدين   

 . ٘٘ٔ( جالء االفهام , للعالمة ابن ويم الجوزية   رٔ٘)
 . ٖٕٓ/ٔ( ينظر   كشف االسرار , للنسفي  ٕ٘)
 . 7ٖٔ/ٕ, واآليا  البينا  , للعبادن    ٖٕٔ/ٔ  ( يتظر   التلويح على التوضيح ٖ٘)
 . ٓٙ/ٔ, وارشــاد الفحول , للشوكاني    8ٖٔ/ٖ, ورف  الحاجب    7ٕٓ/ٔ( ينظر   المحصول   ٗ٘)
 . 7ٖٙ/ٖ( ينظر   االبهاج في شر  المنهاج  ٘٘)
 . ٕٙٔ/ٔ, وتشنيف المسام  شر  جم  الجوام     9ٖٗ/ٔ( ينظر  البحر المحيع   ٙ٘)
 . ٕٖٕ/ٔ( التخلير   المام الحرمين عبد الملب الجويني   7٘)
 . ٖٓٙ/ٔ( شر  الكوكب المنير   8٘)
 .  8٘, ونثر الورود   ر ٕٓٔ/ٔ, ونشر البنود    9٘/ٔ( ينظر   ارشاد الفحول   9٘)
 .  8٘, ونثر الورود   ر ٕٙٔ/ٔ( ينظر   تشنيف المسام    ٓٙ)
 . ٙ٘( سورة االحزاب  ٔٙ)
, وكشااف االساارار عاان اصااول الباازدون , للعالمااة عبااد العزيااز  7ٕٔ/ٔالمحصااول    ( ينظاار  ٕٙ)

 . ٗٙ/ٔالبخارن   
 . ٖٕٓ/ٔ( ينظر   كشف االسرار عن المنار , لالمام النسفي   ٖٙ)
 . ٘ٙٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   ٗٙ)
 . ٕٕٓ/ٔ( ينظر   كشف االسرار , للنسفي   ٘ٙ)
 . ٘ٙٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   ٙٙ)
 . 8ٔرة الح  ( سو7ٙ)
, واالحكااام فااي اصااول االحكااام , للعالمااة ساايف الاادين االماادن    7ٕٕ/ٔ( ينظاار   المحصااول   8ٙ)
ٕ/ٕ98 . 
 .  ٕ٘ٔ/ٔ( ينظر  التلويح على التوضيح   9ٙ)
 . ٔٙ/ٔ, وارشاد الفحول    ٕ٘ٔ/ٔ( ينظر   التلويح   7ٓ)

 ( .9ٕٙ/ٔـ  لغة ) ينظــر   المحصول  )ة( لكن وول الرازن صريح في) المحصول ( , أنه أختار المنــ
, 9ٙٗ/ٔ, وحاشااية البناااني    ٔ٘ٔ/ٔ, واالسااتعداد لرتبااة االجتهاااد   ٙ٘ٙ/ٖ( ينظاار   االبهاااج   7ٔ)

 . ٔٙ/ٔوارشاد الفحول   
-7ٖٔ/ٕ, واآليااا  البينااا     8ٖٔ/ٔ, ونفاااه  االصااول    7ٗ-7ٖ/ٕ( ينظـــااـر   المستصاافى   7ٕ)

ٖٔ8 . 
 .  8ٖٔ/ٔاالصول    ( ينظر   نفاه 7ٖ)

, والبحاار  7٘ٙ/ٖ, واالبهاااج    ٙٔٔ)ة( والتثنيااة ملحاااة بااالجم  عنااديم , ) ينظاار   نهايااة السااول   ر
 ( .  9ٙٗ/ٔالمحيع   

)ة( ناله الزركشي عن ا المام الماوردن عن بعض اصاحابهم , ولام يعيانهم . ) ينظار   البحار المحايع   
ٔ/ٗ9ٙ  . ) 
 . 9ٙٗ/ٔ  ( ينظر   البحر المحيع 7ٗ)
 .  9ٖٓ/ٔ, ونفاه  االصول    7ٖٕ/ٔ( ينظر  المحصول   7٘)
 . 9ٖٓ/ٔ( ينظر   نفاه  االصول   7ٙ)
 . 7٘ٙ/ ٖ( ينظر   ا بهاج  77)
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 .  7ٕٔ/ٔ, وتشنيف المسام     9ٓ٘/ٕ( ينظر   بيان المختصر  78)
 . ٕٓٔ/ٔو ونشر البنود    ٔٙ/ٔ( ينظر   ارشاد الفحول   79)
 . ٕٔٔ/ٔ, والتلويح على التوضيح    9ٙٗ/ٔ, والبحــر المحـــيع    7ٗٙ/ٖاالبهاج    ( ينظر  8ٓ)
 . ٕٕ( سورة النساء   8ٔ)
 . 7ٖٕ/ٔ( ينظر   المحصول   8ٕ)
 . 9ٙٗ/ٔ, والبحر المحيع    7ٗٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   8ٖ)
 .  9ٙٗ/ٔالمحيع    , والبحر 8ٓ٘/ٕ, وبــيان المختصر   9ٖٔ/ٔ( ينظـــر   نفاه  االصول   8ٗ)
 . 7ٗٙ/ٖ( ينظر   االبهاج   8٘)
 . 7ٗٙ/ٖ( ينظر  يامش االبهاج   8ٙ)
 . 97ٗ-9ٙٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع  87)
, وبيااان 9ٖٙ/ٔ, ونفاااه  االصااول     ٖٔٓ/ٕ( ينظاار   االحكااام فااي اصااول االحكااام , لالماادن   88)

 .  9ٗٗ/ٔ, والبحر المحيع   ٕٓ٘/ٕالمختصر   
 . ٔٓ٘/ٕن المختصر   ( بيا89)
 . 9ٗٗ/ٔ, والبحر المحيع   ٓٔ٘/ٕ, وبيـان المختصر    9ٖٙ/ٔ( ينظر   نفاهـــ  االصول   9ٓ)

)ة( مختار االمام الشافعي أن المشترب اللفظي من وبيل العام , فالعام عند  وسمان   وسام مختلاف الحايااة 
 ( . 9ٙٗ/ٔالجوام     ووسم متفق الحاياة , ) ينظـــر   حاشية البناني على جم 

 .9ٗٗ/ٔ, والبحر المحيع   ٖٔٓ/ٕ( ينظر   االحكام في اصول االحكام   9ٔ)
 . 9ٖٙ/ٔ( ينظر   نفاه  االصول   9ٕ)
, وشار  الكوكاب المنيار    ٔ٘/ٔ, واالساتعداد لرتباة االجتهااد    ٓٔ٘/ٕ( ينظر  بيان المختصر   9ٖ)

 .  ٕٕٙر
 . ٕٓٔ/ٔ( نشر البنود   9ٗ)
 . ٕٙٔ/ٔ, وتشنيف المسام     ٓٔ٘/ٕر   بيان المختصر   ( ينظ9٘)
 ( المصدر نفسه .9ٙ)
 .  97ٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع   97)
 . ٕٙٔ/ٔ, وتشنيف المسام     7٘/ٔ( ينظر   الفاهق   98)
 .  ٕٙٔ/ٔ, وتشنيف المسام     97ٗ/ٔ, البحر المحيع    7٘/ٔ(  ينظر   الفاهق   99)
 . ٕٙٔ/ٔالمسام     ( ينظر   تشنيفٓٓٔ)
 ( المصدر نفسه .ٔٓٔ)
 . 98ٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع   ٕٓٔ)
, والاواعد والفواهد االصولية , لالمام علي بن عبا  المعروف  7ٓ٘/ٔ( ينظر   البحر المحيع   ٖٓٔ)

 . ٕٓٔ/ٔ, ونشر البنود    ٘ٓٔبابن اللحام   ر
 ٘ٙٔمحمد عبد هللا التمر تاشي   ر( ينظر   الوصول الى وواعد االصول , لالمام ٗٓٔ)

)ة( الكلااي   يااو الااظن ال يمناا  نفاا  تصااور مفهومااه ماان ووااوع الشااركة فيااه  )ينظاار   ظااوابع المرفااة , 
 (ٖٗللميداني   ر 

 . ٘ٓٔ( ينظر   شرو  المنار وحواشيه   ر٘ٓٔ)
 . 8ٖٗ( ينظر   أصول الفاه في نسيجه الجديد , للزلمي   رٙٓٔ)
المعنااون والفاارق بينااه وبااين االشااتراب اللفظااي , د. احمااد باان محمااد اليماااني   ( ينظاار االشااتراب 7ٓٔ)

 . ٖٕٔر
 . 9ٔٔ( ينظر   الكليا  ,  بي البااء ايوب بن موسى الكوفي   ر8ٓٔ)
 . 8ٖٗ( ينظر   اصول الفاه , للزلمي   ر9ٓٔ)
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 . ٕٗٔ( ينظر   المشترب اللغون , د. محمد توفيق شايين   رٓٔٔ)
 . ٖٙٔ/ٔ, والمزير , للسيوعي    9ٕٗ/ٔبحر المحيع ( ينظر   الٔٔٔ)
 . 9ٕٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع   ٕٔٔ)
 ( المصدر نفسه . ٖٔٔ)
 .د ٘ٗٔ/ٖ( ينظر   نيل االوعار , لالمام محمد بن علي الشوكاني   ٗٔٔ)
 . 9ٕٗ/ٔ( ينظر   البحر المحيع   ٘ٔٔ)
 . ٘ٔ( شرو  وحواشي المنار   رٙٔٔ)
 .  ( المصدر نفسه7ٔٔ)
 . ٓٔ٘/ٔ( البحر المحيع   8ٔٔ)
 . 9ٔٔ( الكليا    ر9ٔٔ)
,  ٖ٘ٔ/ٖ( ينظر   فتح البارن في شار  صاحيح البخاارن , للعالماة احماد بان علاي العسااالني   ٕٓٔ)

 . ٘ٗونيل االوعار   ر
, كتااب   الفاراهض , بااب   بااب ماا  7ٙٗ( ر9ٕٔٓ( الحديث روا  االمام النساهي في ساننه   )ٕٔٔ)

ابعال ميراث الااتل , ووال   ال يصح   وال يعرف االمن يظا الوجه , والعمل على يظا عند ايل  جاء في
 العلم .

 .  8ٖ٘, وأصول الفاه , للزلمي   ر 9٘ٔ/ٖ( ينظر   نيل االوعار   ٕٕٔ)
 .  ٓٔ٘/ٔ( البحر المحيع   ٖٕٔ)
 

 المصادر 
 

 كتب آٌات االحكام :  –أوأل 
 

 ن علي الرازن المشهور ) بالجصار ( دار الفكر , بدون تاريخ .احكام الارآن ,  بي بكر ب .ٔ

يااـ , ٕٗٗٔ,  ٔاحكااام الااارآن عماااد الاادين باان محمااد العباارن المعااروف ) بالكيااا الهاارا  ( ,ع .ٕ
 م , بيرو  , تحايق   موسى محمد علي والدكتور عز  علي عيد . ٕٗٓٓ

 
 كتب الحدٌث النبوي وشروحه : –ثانٌاً 
 

أبي عمر ابن عبد البر , تحايق   سالم محمود محمد علي , دار الكتب العلمية  االستظكار , لالمام .ٔ
 , بيرو  .ٕٙٓٓ,  ٕ, ع

زاد المعاد في يدى خير العباد , للعالمة ابن ويم الجوزية , تحاياق   مصاعفى عباد الااادر , دار  .ٕ
 و بيرو  .  ٕٗٓٓ,  ٖالكتب العلمية , ع

السحساتاني , دار الفكار , بادون تااريخ , التحاياق    سنن ابي داود , لالماام ساليمان بان االشاعث .ٖ
 محمد محي الدين عبد الحميد .

سنن ابي داود , لالمام سليمان بن االشعث السحستاني , تحايق   محمد محي الدين عبد الحميد ,  .ٗ
 مكتبة دار المعارف , الرياض , بدون تاريخ .

ر االحيااء التاراث العرباي , بيارو  , سنن الترمظن , لالمام محمد عيسى الترمظن السالمي , دا  .٘
 بدون تاريخ , تحايق   احمد محمد شاكر واخرون .

 م , بيرو  . ٕٔٓٓ-يـ ٕٕٗٔ,  ٔسنن الدار وعني , للحافظ علي بن عمر , دار المعارف , ع .ٙ
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م , مكتاب المعبوعاا  98ٙٔ -يـ ٙٓٗٔ,  ٕسنن النساهي , لالمام احمد بن شعيب النساهي , ع .7
 , تحايق عبد الفتا  ابو عزة .  االسالمية , حلب

, دار احياااء التااراث  9ٕٖٔ,  ٕشار  صااحيح مسالم , بااي زكريااا يحاي باان شاارف الناوون , ع .8
 العربي , بيرو  .

شاار  الزرواااني علااى موعااؤ االمااام مالااب , للشاايخ محمااد باان عبااد الباااوي الزرواااني , دار الكتااب  .9
 م , بيرو  . ٕٗٓٓ,  ٖالعلمية , ع

م  الصاحيح ( , الحاافظ محماد بان اساماعيل البخاارن الجعفاي , صحيح البخارن ) الجاا .ٓٔ
 , دار ابن كثير , بيرو  , تحايق   دكتور مصعفى ديب البغا . ٖم , ع987ٔيـ , 7ٓٗٔ

صااحيح مساالم , الحااافظ مساالم باان الحجاااج النيسااا بااورن , دار احياااء التااراث العربااي ,  .ٔٔ
 بيرو  , تحايق   محمد فإاد عبد الباوي , بدون تاريخ .

 ٔتحفة االحوظن بشر  جام  الترمظن , للعالمة محمد عبد الارحمن المباار كفاورن , ع .ٕٔ
م , دار احياااء التااراث العربااي , بيااـرو  , تحايااق   علااي محمااد معااوض ٕٓٓٓيااـ , ٕٔٗٔ, 

 وعادل احمد عبد الموجود . 

يااـ , دار المعرفااة , 79ٖٔفااتح البااارن , للحااافظ احمااد باان علااي باان حجاار العساااالني ,  .ٖٔ
   , تحايق   محمد فإاد عبد الباوي ومحب الدين الخعيب . بيرو

,  ٔفاايض الااادير الجااام  الصااغير , للعالمااة محمااد الماادعو بعبااد الاارإوف المناااون , ع .ٗٔ
 , معبعة مصعفى محمد , الاايرة .  9ٖ8ٔ -يـ 7ٖ٘ٔ

نياال االوعااار شاار  منتاااى االخبااار, لالمااام محمااد باان علااي الشااوكاني , دار الااـجيل ,  .٘ٔ
 بيرو   .م , 97ٖٔ

 
 كتب الفقه :  –ثالثاً 
 

,  ٔا م , لالمام محمد بن ادري  الشافعي , تحايق   الدكتور رفع  فوزن , دار الوفاء , ع .ٔ
 م , المنصور . ٕٔٓٓ

االشراف على نك  مساهل الخاالف , للااضاي عباد الويااب البغادادن , تحياق   الحبياب بان  .ٕ
 م , بيرو  . 999ٔعاير , دار ابن حزم , 

المجتهاد ونهاياة الماتصاد , للااضااي محماد بان احماد اباان رشاد , تحاياق   الشايخ علااي  بداياة .ٖ
 م , بيرو  . 7ٕٓٓ,  ٗمحمد والشيخ عادل احمد , دار الكتب العلمية , ع

البناية شر  الهداية , للعالمة محمود بن احمد العاـيني , دار الكتاب العلمياة , تحاياق   ايمان  .ٗ
 م , بيرو  .ٕٓٓٓ,  ٔصالح , ع

يل الجرار المتدفق على حداهق االزيار , لالمام محمد بن علي الشوكاني , تحايق   محماد س .٘
 م , بيرو  .ٕ٘ٓٓ,  ٕصبحي , دار ابن كثير , ع

فتح باب العباية بشر  النااية   للعالمة علي بن سلعان الاارن , تحايق   محمد نازار ويياثم  .ٙ
 نزار , دار االروم , بيرو  , بدون تاريخ . 

وع شر  المهظب  لالمام ابي زكريا محي الدين النوون , تحايق   محماد نجياب , دار المجم .7
 , بيرو  , بدون تاريخ . ٔاحياء التراث العربي , ع

 م , بيرو  .ٕٗٓٓالمغني , لالمام ابن ودامة المادسي , مجلدين , بي  االفكار الدولية ,  .8

,  ٖماد خليال , دار المعاـرفة , عمغني المحتاج , للعالماة محماد بان الخعياب , تحاياق   مح .9
 م , بيرو  .7ٕٓٓ

 



 للدراسات اإلنسانية                                   مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                     

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد 2:  العدد 009

 كتب اصول الفقه :  –رابعاً 
 

االبهاج في شر  المنهاج , لالمام علي بن عباد الكاافي السابكي , دار الكتاب العلمياة , بيارو  ,  .ٔ
 يـ , تحايق جماعة من العلماء .ٗٓٗٔ,  ٔع

,  ٔد بان علاي الشاوكاني , عارشاد الفحاول الاى تحاياق الحاق مان علام االصاول , للعالماة محما .ٕ
 م , دار الكتاب العربي , بيرو  , تحايق   احمد عزو عناية .ٕٓٓٓيـ , ٕٔٗٔ

 ٕٕٓٓيـ , ٖٕٗٔ,  ٔاالستدالل عند االصوليين  الدكتور   اسعد عبد الغني السيد الكفراون , ع .ٖ
 , دار السالم , الاايرة . 

 ٔروف بابن نور الدين مإسسة الرسالة , علالمام محمد بن علي المع –االستعداد لرتبة االجهاد  .ٗ
 م , 7ٕٓٓيـ , 8ٕٗٔ, 

االشاتراب المعناون والفارق بيناه وباين االشااتراب اللفظاي , الادكتور , احماد بان محماد اليماااني ,  .٘
 موو  السلعان . 

,  ٔاصول الفاه عند الااضي عبد الوياب البغدادن  الدكتور , عبد المحسن بن محمد الري  , ع .ٙ
 م , دبي .ٖٕٓٓ -يـ ٕٗٗٔ

اصول الفاه فاي نسايجه الجدياد , للادكتور مصاعفى اباراييم الزلماي , شاركة الخساناء , بغاداد ,  .7
 . ٔٔع

اعااالم المااووعين عاان رب العااالمين , لالمااام اباان واايم الجوزيااة , تحايااق   محمااد محااي الاادين ,  .8
 م , معبعة السعادة , مصر .9٘٘ٔ

علي بان اباي علاي االمادن , مإسساة الحلباي , االحكام في اصول االحكام , للعالمة سيف الدين  .9
 الاايرة , بدون تاريخ . 

يااـ , ٕٔٗٔ,  ٕبااظل النظاار فااي االصااول ,لالمااام محمااد باان عبااد الحميااد االساامندن , ع .ٓٔ
 م , مكتبة التراث , الاايرة , تحايق   د. محمد زكي عبد البار . 99ٕٔ

,  ٕٔٗٔ,  ٕ, ع البحااار المحااايع فاااي اصاااول الفااااه , لالماااام محماااد بهاااادر الزركشاااـي .ٔٔ
 م , دار الكتب العلمية , لبنان , تحاـيق   الدكتور   محمد محمد تامر . ٕٓٓٓ

بيان المختصر شر  مختصر ابن الحاجب , لالمام محمود بن عبد الرحمن االصفهاني    .ٕٔ
 , بيرو  .  ٕٗٓٓ,  ٔتحايق   الدكتور علي جمعة , دار السالم , ع

يااـ , ٕٓٗٔ,  ٕمااام محمااد بهااادر الزركشااي , عتشاانيف المسااام  بجماا  الجواماا  , لال .ٖٔ
 م ,دار الكتب العلمية , لبنان , تحايق   ابي عمرو الحسيني بن عمر .ٕٓٓٓ

م , 99ٓٔياـ , ٓٔٗٔتاريب الوصول الى علم االصاول , محماد بان احماد بان جازن ,  .ٗٔ
 بغداد ,دراسة وتحايق , الدكتور عبد هللا الجبورن .

م , 999ٔياـ , 9ٔٗٔ,  ٔللعالمة ابن امير الحااج , ع التارير والتحبير على التحرير , .٘ٔ
 عبد هللا محمد محمد .

,  ٔروضة الناظر وجناة المنااظر ,لالماام موفاق الادين عباد هللا بان احماد بان وداماة , ع .ٙٔ
 م , دار الكتب العلمية , بيرو  . 98ٔٔيـ , ٔٓٗٔ

يـ 9ٔٗٔ,  ٔ, ع روضة الناظر وجنة المناظر , لالمام موفق عبد هللا بن احمد بن ودامة .7ٔ
 م , دار العاصمة السعودية , تحايق   الدكتور   عبد الكريم بن علي بن محمد النحلة.998ٔ, 

لالمام عبد الوياب بان علاي السابكي , تحاياق   ’رف  الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  .8ٔ
 م , بيرو  .999ٔ,  ٔالشيخ علي محمد والشيخ عادل احمد , عالم الكتب , ع

يـ , 9ٖ٘ٔحاشية البناني , لالمام تاج الدين عبد الوياب ابن السبكي ,  جم  الجوام  م  .9ٔ
 حوزة وم .
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سلم الوصول لشر  نهاية السول , للعالماة محماد بخيا  الميعيعاي , المعبعاة السالفية ,  .ٕٓ
 يـ , الاايرة .ٖ٘ٗٔ

لالمام احمد بن ادري  الارافي دار الفكر , ’ شر  تفتح الفصول في اختصار المحصول  .ٕٔ
 ة , تحايق   عه عبد الرإوف سعد , بدون تاريخ .الااير

م , 9ٖ٘ٔيااـ , 7ٕٖٔ,  ٔشاار  الكوكااب المنياار , احمااد باان عبااد العزيااز الفتااوحي , ع .ٕٕ
 معبعة السنة المحمدية , الاايرة , تحايق   محمد حامد الفاي .

 يـ .ٖٔٔٔشر  المنار م  حواشيه , دار سعادا  ,  .ٖٕ

ياـ , ٖٕٗٔ,  ٔي محماد بان الحساين الفاراء , عالعدة في اصول الفاة , للااضي ابي يعل .ٕٗ
 م , دار الكتب العلمية , بيرو  , تحايق   محمد عبد الاادر احمد ععا .ٕٕٓٓ

 اية الوصول شر  لب االصول , للشيخ ابي يحيى زكريا االنصارن , معبعة االمير ,  .ٕ٘
 وم , بدون تاريخ .

زرعة احماد العراواي , الناشار الغيث الهام  شر  جم  الجوام  , لالمام ولي الدين ابي  .ٕٙ
 .  ٖٕٓٓ,  ٖٕٗٔ,  ٕ  الفاروق الحديثة للعباعة  ع

فااواتح الرحمااو  شاار  مساالم الثبااو  , للعالمااة عبااد العلااي محمااد االنصااارن مإسسااة  .7ٕ
 التاريخ العربي  معبوع م  كتاب المستصفي لالمام الغزالي .

يم الهنادن , تحاياق   الفاهف في اصاول الفااه , لالماام صافي الادين محماد بان عباد الارح .8ٕ
 م , بيرو  .ٕٙٓٓ,  ٘محمود نصار , دار الكتب العلمية , ع

 , الرياض . ٕ٘ٓٓ,  ٔالايا  في الارآن والسنة , للسيد وليد بن علي ,مكتب الرشد ,ع .9ٕ

كشف االسرار عن اصول البزدون , لالمام عبد العزيز بن احمد البخارن , دار الكتاب  .ٖٓ
 . العربي , لبنان , بدون تاريخ

كشف االسرار عن شر  المنار , لالمام عباد هللا بان احماد المعاروف بالحاافظ النسافي ,  .ٖٔ
 دار الكتب العلمية , بيرو  , بدون تاريخ ,

ياـ , ٕٕٗٔ,  ٔلب المحصول في علم االصول , للعالمة الحسين بن رشيق الماالكي ,ع .ٕٖ
لمتحاادة , تحايااق   محمااد م ,دار البحااوث االسااالمية واحياااء التااراث , االمااارا  العربيااة إٔٓٓ

  زالي عمر . 

المباحث اللغوية , واثريا في اصول الفاه , للسيد نشؤ  علي , رسالة ماجستير معباوع  .ٖٖ
 م . ٕٙٓٓ,  ٔ, مكتبة الثاافة الدينية , ع

المحصول في علم اصاول الفااه , لالماام فخار الادين محماد بان عمار الارازن , مإسساة  .ٖٗ
 م , تحايق   د. عه جابر العلواني .997ٔ يـ ,8ٔٗٔ,  ٖالرسالة , بيرو  , ع

المستصفي من علم االصول , لحجة االسالم محمد بن محمد الغزالاي , مإسساة التااريخ  .ٖ٘
 .  99ٖٔيـ , ٗٔٗٔ,  ٖالعربي , ع

 ٔالمشااترب اللغااون نظريااة وتعبياااا  , للاادكتور توفيااق محمااد شااايين , مكتبااة ويبااة , ع .ٖٙ
 م .98ٓٔ.

ع علااى االصااول , لالمااام ابااي عبااد هللا محمااد باان احمااد مفتااا  الوصااول الااى بناااء الفاارو .7ٖ
 م .ٖٕٓٓيـ , ٕٗٗٔ,  ٕالتلمساني , تحايق   محمد علي فركو  , مإسسة الريان , ع

 مظكرة في اصول الفاه , للشيخ محمد الشنايعي , دار الالم , بيرو  , بدون تاريخ . .8ٖ

,  ٔكتباة العصارية , عالمنخول مان تعليااا  االصاول , الالماام اباي حاماد الغزالاي ,الم .9ٖ
 م , بيرو  . 8ٕٓٓ -يـ 9ٕٗٔ

نشر البنود على مالاوي السعود , للعالمة سيدن عباد هللا العلاون الشانايعي , دار الكتاب  .ٓٗ
 م , بيرو  . ٕٓٓٓيـ , ٕٔٗٔ,  ٔالعلمية ,ع
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 ت الفقرة دائما أحٌانا نادرا

لديه مهارا     
 الكتابة

ٓٔ 

لدية مهارا  أولية    
 عن الارأءة

ٕٓ 

 ٖٓ يحب النظافة   
لديه ودرة جسمية    

في أداء االلعاب 
 الرياضية

ٓٗ 

 ٘ٓ لدية ميول فنية   
لدية الادرة على    

 الرسم

ٓٙ 

ير ب في تغير    
 مكان جلوسه

ٓ7 

يجل  يادها اثناء    
 شر  الدر 

ٓ8 

ودرته على    
 التركيز عالية

ٓ9 

كثير الحركة اثناء    
 الدر 

ٔٓ 

يعتمد على نفسه    
 في اداء الواجبا 

ٔٔ 

   
 
 
 

في التحدث  جرىء
 م  المعلمة

ٕٔ 

يستعي  التعبير    
 عن مشاكله 

ٖٔ 

يجب ايداء    
 االخرين

ٔٗ 

 ٘ٔ خامل في الحركة   
 


