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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 مقدمة
الحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى الحبيب المصطفى وعمى آلو 

 وصحبو اجمعين ، وبعد : 
فإن المصنفات الفقيية ، ىي لبيان احكام شرعية ، من خالل إعمال الفقياء ألفكارىم 

التفصيمية ، و المغة لم تغب عن ىذا الفكر الذي يرى أن من اساسيات في االدلة 
البناء الفقيي ىو معرفة البناء المغوي العربي الفصيح ، وعميو ال نعدم أن نرى ذلك 

 واضحا عندىم .
ومن خالل الدراسة لدى العمماء والتتبع لكتب الفقو  ، تبينت تمك العناية الفقيية 

 قين  :، بالمغة واضحة وذلك من طري
 ذكر المغة بكل عموميا وانواعيا ،   -االول : 
تطبيق القواعد المغوية ضمن االدلة الفقيية واالعتماد عمييا كآلة لمحكم   -الثاني : 

 تارة ، واساسا في تباين حكم فقيي تارة اخرى . 
 وقد رأيت ان الظواىر المغوية ىي إحدى مزايا الكتب الفقيية في بيان اىتمام الفقياء
بالجانب المغوي ، ودراسة ىذه الظواىر في المصنفات الفقيية تعد توثيقا لصمة الفقو 

 بالمغة ، ومن ثم وضوح الفكر المغوي والفقيي في خدمة االسالم . 
وىذا البحث ليس بصدد التعريف بيذه الظواىر بقدر ما ىو بيان لمفيوميا لدى 

  الفقياء واشاراتيم ليا وربطيا بالحكم الشرعي  . 
وقد جاء البحث بخطة شممت ، مقدمة اعقبيا تمييد في مفيوم الظاىرة المغوية ، 
وفصوال ، االول : في االشتراك عند الفقياء نظرية وتطبيقا والثاني :  في الترادف  
عند الفقياء نظرية وتطبيقا والثالث :  في االشتقاق عند الفقياء نظرية وتطبيقا والرابع 

 قياء نظرية وتطبيقا، ثم خاتمة الىم نتائج البحث :  في االضداد عند الف
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 متهيد
 مفيوم الظاىرة المغوية 

يمكن الوقوف عند مفيوم الظاىرة المغوية من خالل معرفة داللة )الظاىرة( و)المغة( 
 –كما اليخفى  –وحينيا يتجمى لنا المراد من ىذا المركب االضافي ، فالظاىرة 

وضوح والبروز والجمي ، واصل ذلك من )الَظْيِر "مأخوذة من ) ظير ( الذي يعني ال
 (ٔ)( وىو ظير الشيء ألنو ابرز االجزاء واوضحيا واىميا في االنسان والحيوان"  

وصيغتيا )اسم فاعل ( لممؤنث فنسبتيا الى المغة تعني ظيور ىذه الصفة في المغة 
 ،يقول ابن فارس : عمى وجو الشيوع والمعرفة ، ومفاده التتبع واالستقراء ليذه الظاىرة

 .(ٕ)" اْلَجاِحَظةُ  اْلَعْينُ : َوالظَّاِىَرةُ "
وقد عدت ىذه الظواىر من خصائص المغة الحية القادرة عمى مواكبة العصر وما  

يتجدد فيو من محسوسات ومعان تحتاج الى وضع اسماء ليذه المسميات ،وقد ذكر 
المحدثون من اىل المغة والدارسون لمعربية ىذا المصطمح إال انيم لم يعرفوا بو ، 

أن "المغة" يعود الى طبيعة المغة نفسيا إذ ويبدو ان ذلك  (ٖ)ونجد ذلك عند الكثيرين 
األساسية األربعة لإلنسان، أال  -بالمكونات –من حيث حقيقتيا تتصل  بالعناصر 

وىي: الميدان الفيزيقي، والميدان العضوي، والميدان النفسي، والميدان الروحي. 
يا تعاونا والمغة، من حيث وظيفتيا تحمل ىذه األربعة جميعا عمى أن تتعاون فيما بين

                                                           

  131/  6:  ٍْصىر أبى اىهزوي، األسهزي بِ أحَد بِ ٍحَد: اىيغت  تيذيب  (1) 

  471/ 3احَد بِ فارص  ٍقاٌٍض اىيغت : ( 2)

 علمم أسس،و  173،  125،  1:  التواب عبد رمضان: اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخلٌنظر: ( 3)

 عبمد علمً: اللغمة علمم ، و 61 حجماى  فهممى محممود. د: العربٌمة اللغمة علمم،و   66: عممر مختمار أحممد: اللغة

 وغٌرها   17:  وافً الواحد
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 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

الصفة المعقدة التي تتصف بيا الظواىر المغوية تجعل التحديد الدقيق  هفعاال. وىذ
 (ٔ) لمظواىر التي يشتغل بيا عمم المغة أمرا بالغ الصعوبة

 
يذكر مثال الباب االول بعنوان )الظواىر  –مشكورا  –، وقد لحظت  بعض الدارسين 

المغوية ( ويشرع بعد ذلك مباشرة الكالم حول عمم المغة وتعريفيا وفقو المغة وتعريفيا 
  (ٕ)دون اعطاء مفيوم ليذا الباب 

ونجد الحال نفسو عند الفقياء حينما يذكرون ىذه الظواىر فضال عن عدم ذكرىم  
ىذه الظواىر عندىم ىي احد ميادين تطبيق مصطمح ) الظاىرة المغوية ( مع ان 

 االدلة أو عمم الداللة. 
ومن ىنا اخذ الفقياء ىذه العوامل وجعموىا آلة االجتياد ، ومعرفة داللة االحكام  

الشرعية،  ومن خالل قراءة لممصنفات الفقيية ظير ان الفقياء تناولوا ظاىرة 
 الشتراك والتضاد.االشتقاق وافادوا منيا وذكروىا وكذلك الترادف وا

ولعل سؤاال يظير ويموح وىو كيف يسعى الفقياء لبيان االحكام الشرعية من االدلة  
 التفصيمية عن طريق ) الظواىر المغوية(  ؟

والجواب انيم درسوا المفظ المشترك من خالل تاويل احد موضوعاتو وترجيحو ليصل 
رجح من المشترك  بغالب الرأي الفقيو الى المراد من المشترك المفظي إذ المؤول ما ت

، وعميو تبرز الخالفات الفقيية المبنية عمى اسس منيا ىذه الظواىر  (ٖ)واالجتياد 
 المغوية

                                                           

 262:  بشر كمال: اللغة علم فً دراساتو   65: : محمود السعران  اللغةعلم ٌنظر :   (1)

   13 -12ٌْظز اىيظاُ واالّظاُ ، حظِ ظاظا : ( 2)

/ 1وٍحَدد بدِ احَدد بدِ ابدً طدهو اىظز ظدً  33ٌْظز االصىه ، احَدد بدِ ٍحَدد بدِ اطدحاا اى:ا دً :  (  3)

136  
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

والكالم عمى المشترك المفظي يجري عمى كل ظاىرة لغوية ، اذ ىي آلة وليست  
غاية عند الفقياء ، وذلك اذا عد الحكم الشرعي ىو الغاية كما ال يخفى ، وفي 
الوقت نفسو لم يقمل الفقياء من اىمية المغة وظواىرىا في بيان الحكم الشرعي ، 

يتم الواجب اال بو فيو واجب ( فالوقوف  والقاعدة المشيورة عند االصوليين ، ) ماال
 عمى المعنى الدقيق واجب شرعي ينبغي التنبو عميو .

ويمكن ان نعزز ما ذكرناه من رأي عمماء المغة المحدثين حينما يفرقون بين 
مصطمحين اطمقيما )دي سوسير ( ان عمم المغة  يدرس المغة ) في ذاتيا ومن أجل 

 يس لمباحث ان يغير من  طبيعتيا ، ذاتيا( فيو يدرسيا كما ىي ، فم
َبْل يدرسيا لغرض الدراسة نفسيا ، ويدرسيا دراسة موضوعية تستيدف الكشف عن 
حقيقتيا ، فميس من موضوع دراستو ان يحقق اغراضا تربوية مثال أو اية اغراض 

وىذا يعني ايضًا ان دراسة المغة في ذاتيا قد تحقق اىدافا تربوية او  (ٔ)عممية اخرى 
 ممية وىو ما تنبو اليو الفقياء قديما . ع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 51ٌْظز ػيٌ اىيغت ، ٍحَىد اىظؼزاُ :  (  1)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الفصل االول
 ظاهرة االشرتاك عند الفقهاء 

عرفنا مما سبق ان المغة مظير اجتماعي حي ومن مظاىرىا ورود المشترك المفظي 
 (ٔ)الذي حظي بعناية الدارسين قديما وحديثا ، فالمتقدمون كثير مجيز وقميل منكر 

لك حينما بحثوا اسباب االكثار ، الن المشترك المفظي وقد توسط المحدثون في ذ
الحقيقي عندىم ال يكون بممح اية صمة بين المعنيين والنو لدييم  مشروط  بالتباين 

  (ٕ)االتام بين معاني المفظ لصحة اطالق مصطمح )المشترك (عميو 
وقد عرَّف السيوطي المشترك المفظي بأنو : المفظ الواحد الدال عمى معنيين مختمفين 

وقد وضع ليذا التعريف قبوال لدى  (ٖ)فاكثر داللة عمى السواء عند اىل تمك المغة 
   (ٗ)الدارسين لعدم تعرضو لمواضع ، وىو ما يؤكده الدرس الحديث لمغة 

خاصة بالواضع الذي يضع االلفاظ عمى  بيد ان  االصوليين والفقياء ليم عناية
مسمياتيا ومنيا المشترك المفظي ، الن اصل االحكام الشرعية ينبغي ان تكون من 

لذلك جاء في تعريفاتيم لممشترك  بانو " المفظ الذي وضع  –القرآن والسنة  –الشارع 
ى والمقصود ىنا الموضوع الشرعي كداللة )القرء( عم (٘)لمكثير وضعا متعددا " 

 الطير والحيض في آن واحد عند الفقياء   
ومن ىذه النظرة وجو الفقياء االلفاظ المشتركة ، بعد ان اقروا بوجوده وذكروه ، كما 

  -سياتي : 
                                                           

   226 – 217/ 1ٌْظز اىَشهز فً ػيىً اىيغت ، ػبد اىزحَِ بِ ابً بنز اىظٍىغً  ( 1)

،  214 – 213، و دالىدت االىادداظ ، اٌددزاهٌٍ اّددٍض :  303ٌْظدز دراطدداث فددً فقدة اىيغددت ، صددبحً اىصدداى  : ( 2)

 . 130وفقة اىيغت ، ػيً ػبداىىاحد وافً : 

  331/ 1ٌْظزاىَشهز    ( 3)

، و  دراطداث فدً فقدة اىيغدت ، صدبحً  10ىتعاد فً اىقزآُ اىندزٌٌ ، احَدد ٍاتدار ػَدز : ٌْظز اال تزاك وا( 4)

  302اىصاى  : 

وٍباحث االىااظ  55/  1اىتىظٍ  فً حو غىاٍط اىتْقٍ  ، ػبٍدهللا بِ ٍظؼىد بِ ٍحَىد اىبااري اىحْاً : ( 5)

اىددمتىر ػبدداىىهام ٍحَدد  فً اصىه اىحْاٍدت اغزوحدت مددٍها ػبدداىنزٌٌ ػيدً اىَغداري با دزاذ االطدتا 

    13ً ص  2005ػيً اىؼدواًّ  اىى ميٍت االدام  جاٍؼت اىَىصو 
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الجانب النظري:  - أ
، صراحة   (ٔ)وعنيت بو وصف الفقياء لظاىرة االشتراك وذكرىم لممصطمح   

وبصيغ مختمفة ، ففي ) كتاب البيع ( عمى سبيل المثال ، يقال : تقع ىذه االلفاظ 
                                                        عمى فعل البائع والمشتري عمى سبيل االشتراك ، قال تعالى : }                                                                    

: أي باعوه ، اال ان في (ٕ){ الزَّاِىِدينَ  ِمنَ  ِفيوِ  َوَكاُنوا َمْعُدوَدةٍ  َدَراِىمَ  َبْخسٍ  ِبَثَمنٍ  َوَشَرْوهُ 
،  (ٖ)العرف * اختص لفظ البيع بالبائع ، ولفظ الشراء واالشتراء واالبتياع بالمشتري 

وذكر ىذه الصيغة  ايضًا صاحب شرح اليداية  في) باب النكاح (  ، قولو : وال 
وفي  (ٗ)يجوز ان يكون حقيقة في العقد النو يؤدي الى االشتراك وىو خالف االصل 

ىذا الباب قوليم : الحقيقة والمجاز اولى من االشتراك ، وأن اطالقو يعم المعنوي 
 (٘)ايضاً 

عند كثير من الفقياء ، كما في قول ابن قدامة : كون وصيغة ) مشتركا( جاءت  
  (ٙ)المفظ مشتركا خالف االصل

وفي ىذه الناحية يذكر الفقياء )المشترك المعنوي ( كقوليم : الضم اعم من ضم 
وعمى وجو الدقة نجد  (ٔ)الجسم الى الجسم والقول الى القول فيكون مشتركا معنويا 

                                                           

 وهذا اىقصد ٌجزي ػيى بقٍت اىظىاهز اىتً طادرطها  الحقا وهً اىتزادذ واال تقاا واالظداد ( 1)

 (  20طىرة ٌىطف اٌَت ) ( 2)

ده ػيٍددة ٍددِ غٍددز مزٌْددت ، فددقُ مدداُ ٍددِ مددىً *  اىؼددزذ ّىػدداُ : مددىىهٌ : اىَددزاد بىظددغ اىياددث يؼٍٍْددة بحٍددث ٌدد

ٍاصىص مأهو اىصْاػاث ٍِ اىؼيَاء وغٍزهٌ ، فىظغ ػزفً  اص وٌظدَى اصدحيحٍا، ، و ال فىظدغ 

ػزفً ػاً ، ومد غيب اىؼزذ ػْد اإلغيا ػيى اىؼزذ اىؼداً .ٌْظدز ٌْظدز  دزم اىَْدار ػبدد اىيحٍدف بدِ 

فددً حددو غددىاٍط اىتْقددٍ  ،  ٍظددؼىد بددِ ػَددز ، واىتيددىٌ   ددزم اىتىظددٍ   363ػبددد اىؼشٌددش بددِ ٍيددل : 

 1/127اىتاتاساًّ  : 

ًِّ  حاشٌة( 3) ْلِب  ٌمونس بمن إسمماعٌل بمن ٌمونس بمن أحمد بن محمد بن أحمد الدٌن شهاب: على تبٌٌن الحقائق  الشِّ

  ً ْلِب   2/ 4:  الشِّ

 اىددٌِ بددر اىحْادى اىغٍتدابى حظدٍِ بدِ أحَدد بِ ٍىطى بِ أحَد بِ ٍحَىد ٍحَد أبى:  اىهداٌت  زم اىبْاٌت (  4)

  3/  5:  اىؼٍْى

  13/  3:   ػابدٌِ بِ ػَز بِ أٍٍِ ٍحَد ،حا ٍت ػيى يبٍٍِ اىحقائق  اىااىق ٍْحت (  5)

  3/  7:   (هـ622: المتوفى) الحنبلً قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد: المغنً (6)
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 (هـ 1434)العشرون  العدد

لوا : غير ان المتبادر من لفظ الضم تعمقو باالجسام الفقياء يميزون بفرق داللي ، فقا
ال االقوال النيا اعراض بتالشى االول منيا قبل وجود الثاني ، فال يصادف الثاني 
منيا ما ينضم اليو ، اال ان قوليم الحقيقة والمجاز اولى من االشتراك يرجح  ، وان 

 ، أي المشترك المعنوي ،  (ٕ)اطالقو يعم المعنوي ايضا 
وكما يوصف المشترك بالمعنوي فإنو يوصف بــ )المفظي (  كقوليم :  لفظ ) النكاح  

وفضال عن ىذا التصريح بذكر ) الفاظ   (ٖ)( مشترك لفظي بين الوطء والعقد 
االشتراك ( نطالع عند الفقياء عبارات تدل عمى معرفة بيذه الظاىرة ، مثل قوليم : 

ويعني ذلك اذا ما اطمق لفظ العدة عن االضافة او الوصف  (ٗ)العدة ثالثة انواع 
فإنو يدل عمى امور ودالالت متعددة ، لذلك يقال لدييم : عدة الوفاة ، وعدة الطالق 

وىذا يدل في محتواه عمى االشتراك تماما بتمام ، ويوضح ذلك قوليم  (٘)وعدة الوطء 
زوال ممك المتعة متأكدا بالدخول ايضا : "العدة في الشريعة ، تربص يمزم المرأة عند 

فصيغة )أو( تدل بوضوح عمى تنوع المعاني ضمن لفظ )  (ٙ)او الخموة او الموت" 
 العدة ( ، 

                                                                                                                                                                      

/ 3:  (همـ 1136 بعمد ت) القمادري الحنفمً الطموري علمً بمن حسمٌن بمن لمحمد الرائق البحر تكملةٌنظر ، ( 1)

63  

  13/  3وينَيت اىحىري :  12/ 3ٌْظز ، ٍْحت اىااىق :  (  2)

: المتموفى) المصري نجٌم بابن المعروف محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن ىٌن:  الدقائق كنى شرحالبحر الرائق ( 3)

 المقدسممً الممدٌن شمممس هللا، عبممد أبممو مفممر ، بممن محمممد بممن مفلمم  بممن محمممد: الفممرو  ، و  62/  3، :  (هممـ072

 بمن علمً بمن عثممان: المدقائق كنى شرح الحقائق تبٌٌنوٌنظر )باب الٌمٌن ( ،  175/  6:  الصالحً ثم الرامٌنى

  126/  3 الحنفً الىٌلعً الدٌن فخر البارعً، محجن

 (:همـ542 نحمو: المتوفى) السمرقندي الدٌن عالء بكر أبو أحمد، أبً بن أحمد بن محمد:  الفقهاء تحفةٌنظر ( 4)

2  /243 .  

 . 243/  2المصدر نفسه ( 5)

 

 المدٌن بمدر الحنفمى الغٌتمابى حسمٌن بمن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو:  الهداٌة شرح البناٌة ( 6)

  502/  5:  (هـ655: المتوفى) العٌنى
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ويمحظ ىنا ان االشتراك في لفظ )العدة ( حصل من جانب استعمال الفقياء ليذه 
  (ٔ)رأة المفردة فالواضع ىنا ىو الشرع وىي في المغة مصدر ومعناىا : ايام اقراء الم

وعند اطالق لفظ )العدة ( عند الفقياء تتوارد المعاني والدالالت الفقيية عمى المعنى 
المغوي ، ويعني ذلك ايضا ، اشارة واضحة الى الواضع ليذه الدالالت لمفردة معينة، 

 وىو امر تنبو اليو الفقياء في  نشوء المشترك المفظي . 
 الجانب التطبيقي : –ب 

  (ٕ)ىو احد اسباب االختالف في بناء  االحكام الفقيية  والمشترك المفظي
والممس   -والحصر –والكعب  –الشراء  –البيع  –النكاح  –ومن امثمتيا ) القرء  - 
 ، (ٖ)،  وغيرىا (  -

وقد سار الفقياء لبناء الحكم الفقيي معتمدين عمى القرآن الكريم والسنة ، ومن ذلك 
 َواْلُمَطمََّقاتُ  ﴿: واالصل في وجوبيا قولو تعالى  مثال لفظ )العدة( يقول الفقياء

 ِإنْ  َأْرَحاِمِينَّ  ِفي المَّوُ  َخَمقَ  َما َيْكُتْمنَ  َأنْ  َلُينَّ  َيِحل   َواَل  ُقُروءٍ  َثاَلَثةَ  ِبَأْنُفِسِينَّ  َيَتَربَّْصنَ 
 َوَلُينَّ  ِإْصاَلًحا َأَراُدوا ِإنْ  َذِلكَ  ِفي ِبَردٍِّىنَّ  َأَحق   َوُبُعوَلُتُينَّ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ 
 َفِإَذا ﴿ (ٗ)﴾ َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوالمَّوُ  َدَرَجةٌ  َعَمْيِينَّ  َوِلمرٍَّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَمْيِينَّ  الَِّذي ِمْثلُ 
 َتْعَمُمونَ  ِبَما َوالمَّوُ  ِباْلَمْعُروفِ  َأْنُفِسِينَّ  ِفي َفَعْمنَ  ِفيَما َعَمْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأَجَمُينَّ  َبَمْغنَ 
ِئي﴿ (ٙ)﴾ َربَُّكمْ  المَّوَ  َواتَُّقوا اْلِعدَّةَ  َوَأْحُصوا ِلِعدَِّتِينَّ  َفَطمٍُّقوُىنَّ  ﴿ (٘)﴾ َخِبيرٌ   َيِئْسنَ  َوالالَّ

                                                           

 أبدى ػيدى، بدِ ٍندزً بدِ ٍحَددوىظاُ اىؼزم ،  63/ 1اىَصدر ّاظة واىصاحت ّاظها وٌْظز  يهذٌب اىيغت  (  1)

  214/  3 األّصاري ٍْظىر ابِ اىدٌِ جَاه اىاعو،

، دار العلموم والحكمم ،  05ٌنظر ، اسباب اختالف الفقهاء فً الفرو  الفقهٌمة ، حممد بمن حممدي الصماعدي :  (2)

دار ابمن حمىم –50-55م واالستدالل واثره فً الخالف الفقهً ،  هشام قرٌسمة    2224- 1المدٌنة المنورة ط 

 م    2225 1بٌروت ط

اثز اىدالىت اىْحىٌت واىيغىٌت فً اطظتْباغ االحناً ٍِ آٌاث اىقزآُ اىندزٌٌ ، ػبدداىقادر ػبدداىزحَِ اىظدؼدي : ( 3)

55 

 (211( طىرة اىبقزة اٌَت ، )4)

  ( 234، )طىرة اىبقزة اٌَت ( 5)

 (1طىرة اىحيا ٍِ اٌَت،  ) (  6)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ِئي َأْشُيرٍ  َثاَلَثةُ  َفِعدَُّتُينَّ  اْرَتْبُتمْ  ِإنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ   َوُأواَلتُ  َيِحْضنَ  َلمْ  َوالالَّ
وىي  (ٔ)  ﴾ ُيْسًرا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلوُ  َيْجَعلْ  المَّوَ  َيتَّقِ  َوَمنْ  َحْمَمُينَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُمُينَّ  اأْلَْحَمالِ 

ثالثة انواع : الطير او ) الحيض (* ، والشيور ، ووضع الحمل ، قال الفقياء : 
أي ان تعد ايام االقراء ، او تعد الشيور لمن ايست من (ٕ)وبكل نطق الكتاب 

الحيض ، او ان تعد االيام الى ان تضع حمميا وتنتيي عدتيا ، ومن ىنا قالوا : 
ومن المشترك المفظي الذي  (ٖ)وتجب بثالثة اشياء : بالطالق ، وبالوفاة ، وبالوطء 

( ، وصيغة )المحصر(  بحثو الفقياء )المحصر(  حينما ياتي ذكره في كتاب )الحج
اسم مفعول من) حصر( الثالثي وىو من وقع عميو المنع لعارض من اكمال 
المناسك، فعمى المراد من الحصر ىنا اختمف الفقياء في داللتو بسبب االشتراك في 

إذ المنع  (ٗ)معنى المحصر فالمحصر عند الشافعية والحنابمة ىو من منعو العدو 
يعتمر النبي  صمى ا عميو وسمم واصحابو الكرام  حصل من جانب المشركين فمم

 في ذلك العام  .
                                                           

 (  4طىرة اىحيا اٌَت ،)  (  1)

 هللا عبمد بمن محممد،   خلٌمل مختصمر شمرح* ) وهذا مذهب ابً حنٌفة خالفا لالئمة الثالثمة ولكمل دلٌلمه( ٌنظمر   

ً   الِفْقه  وٌنظر 137/  4:  (هـ1121: المتوفى)  هللا عبد أبو المالكً الخرشً ً   َوْهَبمة.   وأدلَّت مه   اإلسالم لِم ٌْ َح :  الى 

1  /64  

/  1: (همـ077: المتوفى) الشافعً الشربٌنً الخطٌب أحمد بن محمدٌنظر ، مغنً المحتا  شرح المنها  ،  ( 2)

 أبمو الدٌن ىٌن األنصاري، ىكرٌا بن أحمد بن محمد بن ىكرٌا ،  الوردٌة البهجة شرح فً البهٌة الغرر و 224

 القرشممً شمماف  إدرٌممس بممن محمممد هللا عبممد أبممو الشممافعً:  األم: و  343/  4 (هممـ026: المتمموفى) السممنٌكً ٌحٌممى

  (هـ224: المتوفى) المكً

 األىهممري اآلبممً السمممٌ  عبممد بممن صممال : القٌروانممً ىٌممد أبممً ابممن رسممالة شممرح الممدانً الثمممر، و  64/  1:  

 الموصمملً مممودود بممن محمممود بممن هللا عبممد:  المختممار تعلٌممل شممرح  االختٌممار، و  464:  (هممـ1335: المتمموفى)

 172/  3:  (هـ663: المتوفى) الحنفً الفضل أبو الدٌن مجد البلدحً،

 

 (هد 620: اىَتدىفى) اىحْبيدً، اىدٍ:قً مداٍت بِ ٍحَد بِ أحَد بِ هللا ػبد ، أحَد اإلٍاً فقة فً اىنافًٌْظز ( 3)

، و  161/  4:   هدد 611 ،  اىظٍىاطددً اىىاحددد ػبددد بددِ ٍحَددد اىدددٌِ مَدداه،  اىقدددٌز فددت   ددزمو134/ 3: 

 172/  3: اىَاتار ىتؼيٍو اال تٍار

 371/ 3،  والمغنً  :   216/  2ٌنظر االم :  ( 4)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ِفي الشَّْرِع: اْلَمْنُع َعِن وقال الحنفية المحصر ىو من منعو المرض وغيره واالحصار َ 
َمْحَرٍم  اْلُمْحِرُم ِإَذا ُأْحِصَر ِبَعُدوٍّ َأْو َمَرٍض َأْو َعَدمِ ، ف اْلُمِضيٍّ ِفي َأْفَعاِل اْلَحجٍّ ِبَمَواِنعَ 

 .(ٔ)  َأْو َضَياِع َنَفَقٍة، َيْبَعُث َشاًة ُتْذَبُح َعْنُو ِفي اْلَحَرِم، َأْو َثَمَنَيا ِلُيْشَتَرى ِبَيا ثُمَّ َيَتَحمَُّل(
 -َوالنَِّبي  (ٕ))َواأْلَْصُل ِفي َذِلَك َقْولو َتَعاَلى: }َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَيْدِي{ 

اَلُة َوالسَّاَلُم  ُأْحِصَر ُىَو َوَأْصَحاُبُو َعاَم اْلُحَدْيِبَيِة ِحيَن َأْحَرُموا ُمْعَتِمِريَن  -َعَمْيِو الصَّ
اَلُة َوالسَّاَلُم  -َفَصدَُّىُم اْلُمْشِرُكوَن َعِن اْلَبْيِت، َفَصاَلَحُيْم  َوَذَبَح اْلَيْدَي  -َعَمْيِو الصَّ

ٍة َأْو ُعْمَرَة ِمْن َقابِ َوَتَحمََّل ثُمَّ َقَضى الْ  ٍل. َقاُلوا: َوِفيِيْم َنَزَلِت اْْلَيُة، َفُكل  َمْن َأْحَرَم ِبَحجَّ
ُعْمَرٍة ثُمَّ ُمِنَع ِمَن اْلُوُصوِل ِإَلى اْلَبْيِت َفُيَو ُمْحَصٌر، َوَيْسَتِوي ِفي َذِلَك َجِميُع َما َذَكْرَنا 

ْبَل َأَواِنِو ِإنََّما ُشِرَع َدْفًعا ِلْمَحَرِج النَّاِشِئ ِمْن َبَقاِئِو ُمْحِرًما، ِمَن اْلَمَواِنِع؛ أِلَنَّ التََّحم َل قَ 
َوَىَذا اْلَمْعَنى َيُعم  َجِميَع َما َذَكْرَنا ِمَن اْلَمَواِنِع، َوَكَذِلَك َما ِفي َمْعَناَىا َكَضاَلِل 

                          (ٖ)الرَّاِحَمِة،
امة عمى المنع مطمقا افاد منو الحنفية لمحكم عمى كل ممنوع فالمحصر بداللتو الع

عن اداء المناسك بانو محصر ، فمن حيث الداللة المغوية ىو الصواب اذا سبقو 
 دليل شرعي يستند اليو  

 
 
 

                                                           

 161/ 1: يؼيٍو اىَاتار  زم اال تٍار  (  1)

  136طىرة اىبقزة  االٌت  (  2)

أحَدد بدِ ٍحَدد بدِ طديٍت بدِ ػبدد اىَيدل بدِ طديَت  ، ٍاتصدز ا دتيذ اىؼيَداء،  و  146ٌْظز اىهداٌت :  (  3)

         71: ( ه 321اىححاوي )اىَتىفى: 
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الفصل الثاني
 ظاهرة الرتادف عند الفقهاء 

 
قد اتفق المغويون و  (ٔ)وتعرف بااللفاظ المفردة الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد 

إذ التباين ىو االصل في وضع  (ٕ)واالصوليون عمى ان الترادف خالف االصل 
اما  (ٖ)االسماء عمى المسميات ، وىذه الظاىرة اجازىا البعض ومنعيا البعض قديما 

المحدثون فضابطيم في ىذه الظاىرة ىو تطابق المكونات االولية لكممتين او اكثر 
 (٘)وىو ما يسمى بالترادف التام وعند ذلك يعد ترادفا غير تام العتبارات داللية  (ٗ)

وقد تناوليا الفقياء ، ايضا بذكر ىذا المصطمح ، اوال ، وبيان أثره في االحكام ثانيًا 
 ، فنقول : 

ويوضحو قول الفقياء : الحمف واليمين من االسماء  -الجانب النظري :  –ا 
ومن (ٚ)واليمين والحمف وااليالء والقسم الفاظ مترادفة  ل آخر :ويقو  (ٙ)المترادفة 

                                                           

 فادز  اىحظدٍِ بدِ اىحظدِ بدِ ػَدز بِ ٍحَد،   اىَحصىه ، و 161ٌْظز فقة اىيغت ، ػيً ػبداىىاحد وافً : (1)

   235/ 1،  (ه 606: اىَتىفى)  اىزاسي اىدٌِ

 الىركشممً بهممادر بممن هللا عبممد بممن محمممد الممدٌن بممدر هللا عبممد أبممو: الفقممه أصممول فممً المحممٌط البحممرٌنظممر ،   (2)

و منهج النسفً فً الكشمف عمن داللمة االلفماظ ممن خمالل كتابمه )طلبمة الطلبمة فمً   125/  2 (هـ704: المتوفى)

االصممطالحات الفقهٌممة ( رسممالة ماجسممتٌر ، عبممدالكرٌم علممً عمممر المغمماري الممى كلٌممة اآلداب ، جامعممة الموصممل 

 07م    1000باشراف الدكتور طالل ٌحٌى الطوبجً ، 

وػيٌ اىدالىدت:  232ٌْظز دراطاث فً فقة اىيغت، صبحً اىصاى    132/  1ٌْظز اىَشهز فً ػيىً اىيغت :  (  3)

220  

    63ٌْظز ، اىَؼْى واىتزجَت ، ٌىئٍو ٌىطف : ( 4)

   221ٌْظز ، ػيٌ اىدالىت: ( 5)

 الحنفممً الكاسممانً أحمممد بممن مسممعود بممن بكممر أبممو الممدٌن، عممالء:   الشممرائ ترتٌممب فممً الصممنائ  بممدائ ٌنظممر  (6)

 المدٌن فخمر البمارعً، محجمن بن علً بن عثمان: الدقائق كنى شرح الحقائق تبٌٌن،  2/  3 : (هـ567: المتوفى)

 1/  3( : هـ 743: المتوفى) الحنفً الىٌلعً

الِك إْرَشاد  ٌنظر ،( 7)  البغمدادي، عسمكر بمن محممد بن الرحمن عبد:  َمالِك اإلَمامِ  فقهِ  ِفً الَمَسالِكِ  أَشَرفِ  إلىَ  السَّ

 ،  52:  (هـ732: المتوفى) المالكً الدٌن شهاب محمد، أبو أو ىٌد أبو
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

تحقيق الترادف نتبين فكرا دقيقا عند الفقياء يوضح الترادف التام عن غيره ، مثل 
قوليم : واليمين والقسم والحمف وااليالء الفاظ مترادفة ، وفيو نظر ، بما مر : ان 

  (ٔ)الحمف اعم 
ونمحظ في قولو ) اعم ( اشارة الى عدم تطابق المعنيين تماما ، ويرد قول 
الفقياء ايضا : )لجاج ( ، ىو التمادي في الخصومة وعطف )غضب( عميو تفسيرًا 

أما   (ٕ)في قول القائل : نذر غمق ، ونذر لجاج ، وغضب وغمق فيي الفاظ مترادفة 
 (ٖ) في المعنى الشرعيالمخابرة )بفتح الباء( فيي مرادفة لممزارعة 

وىناك أوصاف يطمقيا الفقياء يقصدون بيا معنى الترادف مثل قوليم : القراض 
وقوليم : القراض والمضاربة لفظان داالن عمى معاممة ،  (ٗ)والمضاربة بمعنى واحد 

ولفظ القراض شائع بالحجاز شيوع لفظ المضاربة  ---عمى احد النقدين او عمييما 
والتحبيس والتسبيل بمعنى  –أي الوقف  –باب )الوقف( قوليم : ىو وفي  (٘)بالعراق 
  (ٚ)ويوضح ذلك فقيو آخر بقولو : "وىو تحبيس االصل ، ووتسبيل الثمرة"  (ٙ)بمعنى 

(ٚ)  
                                                           

 274/  4 :ػٍَزة اىبزىظً أحَدت ، حا ٍ ،  و 274/  4:  اىقيٍىبً طيٍت أحَد:  ميٍىبً ت حا ٌٍْظز  ( 1)

  213/  4اىَصدر ّاظة :  (  2)

 ، 7/ 3    هـ1362: المتوفى) الجىٌري عوض محمد بن الرحمن عبد:  الفقه على المذاهب األربعةٌنظر ( 3)

 اى:ددافؼً اىدددٌِ يقددً ، بددِ اىَددنٍِ ػبددد بددِ ٍحَددد بددِ بنددز أبددى:  اإل تصددار غاٌددت حددو فددً األ ٍددار مااٌددت (  4)

  217:  (ه 123: اىَتىفى)

: المتموفى) النمووي شمرف بمن ٌحٌمى الدٌن محًٌ ىكرٌا أبو:  الفقه فً المفتٌن وعمدة الطالبٌن منها ٌنظر  ( 5)

 بمن هللا عبمد بمن الملمك عبمد:  الممذهب دراٌمة فمً المطلمب نهاٌمة: ،  306/  3 المحتما  مغنًو  154( : هـ676

 الخرشً هللا عبد بن محمد:    خلٌل مختصر شرحو    437/  7:  (هـ476: المتوفى) الجوٌنً محمد بن ٌوسف

  6:  (هـ1121: المتوفى) هللا عبد أبو المالكً

 المدٌن برهمان إسمحاق، أبو مفل ، ابن محمد بن هللا عبد بن محمد بن إبراهٌم ،  المقن  شرح فً المبد ٌنظر  (6)

  522/  3 المحتا  مغنًو  151/  5(: هـ664: ت) الدٌن

:  (همـ622: المتموفى) الحنبلمً، قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد أبو:  الفقه عمدة ( 7)

60  
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

وثمو مممح داللي لمفقياء عند قوليم في )باب المساقاة ( : المساقاة عبارة عن 
ن بيا فيقولون لممزارعة المعاممة بمغة اىل المدينة ، والىل المدينة لغات يختصو 

وكأن ىذه المغات  (ٔ)مخابرة ولالجارة بيعا ولممضاربة مقارضة ولمصالة سجدة  
الموجودة في المدينة المنورة ىي احد اسباب توارد االلفاظ عمى معنى واحد ، وليذا 

ويقول صاحب المباب :  (ٖ)أي بمغة اىل المدينة  (ٕ)قالوا :  والمساقاة ىي المعاممة 
رعة وتسمى المخابرة والمحاقمة ، فيي في الشرع : عقد عمى الزرع ببعض المزا

  (٘)وكذلك فإن الزكاة ، تسمى صدقة ايضا (ٗ)الخارج 
ومن ذلك قوليم : الحمالة في المغة والكفالة والضمانة والزعامة كل ذلك بمعنى واحد 
، فتقول العرب : ىذا كفيل وحميل وضمين وزعيم وتقول العرب ايضا :  قبيل بمعنى 

  (ٙ)ضمين 
 (ٚ) َوُيَقاُل ِفيِو َأْيًضا: َضِميٌن َوَكِفيٌل َوَقِبيٌل َوَحِميٌل َوَصِبيٌر َوِىَي ِبَمْعًنى

 
                                                           

 ،  214/  5،  اىدمائق مْش  زم اىحقائق يبٌٍٍِْظز   (  1)

 الحسمن أبمو المرغٌنمانً، الفرغمانً الجلٌمل عبمد بمن بكمر أبمً بمن علً:  المبتدي بداٌة شرح فً الهداٌة ( 2)

 بمن حممادة بمن طالمب بمن الغنمً عبمد:  الكتماب شمرح فمً اللبماب،   343/  4:  (همـ503: المتوفى) الدٌن برهان

  204/  1( : هـ1206: المتوفى) الحنفً المٌدانً الدمشقً الغنٌمً إبراهٌم

 الشٌخ ابن الدٌن شمس الشٌخ ابن هللا عبد أبو الدٌن أكمل محمود، بن محمد بن محمد:  الهداٌة شرح العناٌة ( 3)

  470/  0: (هـ766: المتوفى) البابرتً الرومً الدٌن جمال الشٌخ

، وٌْظز : يْقٍ  اىَْاظزة فً يصحٍ  اىَاابزة ،  ٍحَد بِ ابدزاهٌٍ  246/  1:  اىنتام  زم فً اىيبامٌْظز (4)

ػبدد اىظديً بدِ طداىٌ بدِ رجداء اىظدحًٍَ ، يحقٍدق ٍْ:دىر فدً  ٍجيدت  -:  413/  37ابزاهٌٍ بِ جَاػت ، 

 اىَدٌْت اىَْىرة )د ث( –اىجاٍؼت االطيٍٍت 

ًِّ  حاشٌةٌنظر  ( 5) ْلِب  إسمماعٌل بمن ٌمونس بمن أحمد بن محمد بن أحمد الدٌن شهاب: على تبٌٌن الحقائق  الشِّ

ً   ٌممونس بممن ممْلِب ، وهنمماك ابممواب اخممر  مثممل )السمملم والسمملف واالسممالم   252/  1:  (هممـ 1221: المتمموفى) الشِّ

 112/  4، وحاشٌة الشلبً :  262، والعمدة  :  227/  4واالسالف ( ٌنظر المغنً : 

 الممرحمن عبممد بممن محمممد بممن محمممد هللا عبممد أبممو الممدٌن شمممس: خلٌممل مختصممر شممرح فممً الجلٌممل مواهممب  (6)

عٌنً بالحطاب المعروف المغربً، الطرابلسً   32/  7:  (هـ054: المتوفى) المالكً الر 

 233/ 4  (المبد  فً شرح المقن 7)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد
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 (هـ 1434)العشرون  العدد

 
  -الجانب التطبيقي :  –ب 

ويوضح ذلك توظيف ما وصفوه بالمترادف في توجيو الحكم الشرعي ، ولنأخذ 
اما  (ٔ))القراض والمضاربة ( مثاال ، فالِقَراُض لغة ، من القرض ويدل عمى القطع 

  (ٕ)المضاربة فيي من ضرب في االرض أي سار في ابتغاء الرزق 
نطمق من المعنى المغوي مع التعميل الفقيي مثل قوليم اما داللتيا عند الفقياء فيي ت

: المضاربة مشتقة من الضرب في االرض ، سمي بيا الن المضارب يستحق الربح 
بسعيو وعممو ، وىو عقد عمى الشركة في الربح وىو يستحق بالمال من احد الجانبين 

 (ٖ)والعمل من الجانب اْلخر 
وال عندىم كتاب القراض ، وانما يقولون مضاربة واىل العراق ال يقولون قراضا ألبتة  

َذا ﴿ذلك من قولو تعالى  (ٗ)وكتاب المضاربة ، أخذوا   َفَمْيَس  اأْلَْرضِ  ِفي َضَرْبُتمْ  َواِ 
اَلةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَمْيُكمْ   َكاُنوا ْلَكاِفِرينَ إن  َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  َأنْ  ِخْفُتمْ  ِإنْ  الصَّ
 ِمنْ  َيْبَتُغونَ  اأْلَْرضِ  ِفي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ ﴿ وقولو تعالى  (٘) ﴾  ُمِبيًنا َعُدوًّا َلُكمْ 

وفي ىذا االطالق اشارة الى االىتمام ومراعاة الفقياء لجانب  ( ٙ) ﴾ المَّوِ  َفْضلِ 
الوضع واالصطالح الموافق لمفردات القرآن الكريم ، ويؤكد ذلك االمام الموصمي 

نََّما اْخَتْرَنا اْلُمَضاَرَبَة ِلُمَواَفَقِتِو َنصَّ اْلُقْرآنِ " بقولو : ، وال خالف في  جواز  (ٚ)" َواِ 

                                                           

،  40/  5:  (هـ172: المتوفى) البصري الفراهٌدي تمٌم بن عمرو بن أحمد بن الخلٌل:  العٌن كتاب ٌنظر  (1)

 ،  71/  5:  اللغة مقاٌٌس معجمو 

   161/  1:  اىاارابً اىجىهزي حَاد بِ  طَاػٍو ، اىؼزبٍت وصحام اىيغت ياج اىصحام: ٌْظز( 2)

 (هد 356: اىَتدىفى) اىحْاً اىَحيَبً  بزاهٌٍ بِ ٍحَد بِ  بزاهٌٍ:  األبحز ٍيتقى، و  200/  3ٌْظز اىهداٌت : ( 3)

 ،  443/  1:  (ه 356

 ،  202/  6ٌْظز :  زم ٍاتصز  يٍو :  (4)

 101طىرة اىْظاء  اٌَت   (  5)

  20طىرة اىَشٍو ٍِ اٌَت  (  6)

  13/ 3اال تٍار ىتؼيٍو اىَاتار  (7)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

  في الجاىمية ، فاقره  -اي عقد المضاربة  –، و قد كان المضاربة بين المسممين
في  االسالم الن الضرورة دعت اليو ، لحاجة الناس الى التصرف في امواليم وليس 

وىناك تفصيل في ذكر اركان وشروط واحكام  (ٔ)كل احد يقدر عمى التنمية بنفسو 
المضاربة )القراض( ، وميما كان التباين موجودا فإن الجواز من حيث الحكم 
الشرعي وارد لما ذكرنا ، يقول ابن قدامة : "واجمع اىل العمم عمى جواز المضاربة 

د بمفظ ولما كان )القراض أوالمضاربة ( عقدا من عقود البيع فإنو ينعق (ٕ)في الجممة 
المضاربة والقراض النيما لفظان موضوعان ليما او بما يؤدي معناىما ، الن 

  (ٖ)المقصود المعنى ، فجاز بما يدل عميو كمفظ التمميك في البيع" 
ونمحظ مما سبق ان بعضا مما يعده الفقياء مترادفا ىو من قبيل الترادف غير التام 

اال أن التسمية ربما في ظاىرىا تعد  –كما يبدو  –كما يسميو المحدثون وذلك يعود 
ترادفا اال أن واقعيا في الفروع الفقيية أي في تفصيل االدلة تظير اختالفا وتباينا في 
بعض المعاني إذ االحكام في المصطمحات ليا لوازم كثيرة منيا ما يعود الى اصل 
التشريع ومنيا ما يعود الى تركب المصطمح من عدة اطراف تؤلف بمجموعيا 
المصطمح الفقيي كاطراف انواع )العقود( واطراف انواع )االحوال الشخصية( و 
)النكاح( وغير ذلك ، وتجدر االشارة ىنا الى ان اغمب ما يعد مترادفا  انما يكون في 

 -وىو قميل  -اما البعض اْلخر من المصطمحات  –كما يقال  –نطاق المذىب 
 راض والمضاربة والسمم والسمف . فيو من قبيل الترادف التام كما في لفظ الق

       
 

                                                           

  202/  6:    يٍو ٍاتصز  زمٌْظز :   (  1)

   13/  5ٌْظز : اىَغًْ : ( 2)

  20/  5اىَصدر ّاظة  (  3)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الفصل الثالث
 ظاهرة االشتقاق عند الفقهاء

 
يعرف االشتقاق في المغة بانو افتعال من الشق واشتقاق الشيء بنيانو من المرتجل 

وىو ايضا اخذ صيغة من اخرى مع اتفاقيما معنى ومادة اصمية وىيأة تركيب   (ٔ)
وىذه الظاىرة محط اتفاق  (ٕ)ليا ليدل بالثانية عمى المعنى االصل بزيادة مفيدة 

 العرب وأن، قياساً  العرب لمغة أن -عنيم شذ من إال- المغة أىل أجمعالمغويين إذ  
  (ٖ) ،بعض من الكالم بعض تشتق

وقد ذىب جميور عمماء الى ان الكالم منو مشتق ومنو مرتجل  وذلك واضح في 
ثنايا المصنفات المغوية إذ نجد المرتجل ونجد المشتق فضال عن المصنفات االخرى 

 كاالصولية والفقيية.
 المبحث االول
 الجانب النظري

االشتقاق وقد افاد الفقياء من ىذه الظاىرة عمى وجو كبير ، ويدل عمى ذلك ذكر )  
( ، ومشتقاتو ، فمثال ذكروا االشتقاق االكبر والمراد بو اشتقاق الشيء مما يناسبو 

                                                           

   111/  10ٌْظز ىظاُ اىؼزم  : ( 1)

  174: ا /  ٌْظز اىَشهز ( 2)

 كالمها فً العرب وسنن ومسائلها العربٌة اللغة فقه فً الصاحبً ٌنظر(3)

  35:  (هـ305: المتوفى) الحسٌن أبو الراىي، القىوٌنً فارس بن أحمد: 
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 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

قيل  (ٕ)وقوليم الصالة : قيل في اشتقاقيا اقوال  (ٔ)مطمقا كالبيع ، مشتق من الباع 
  (ٖ)مشتقة من الصموين 

ام  وتنبو الفقياء الى حقيقة االشتقاق من حيث اصل االشتقاق ، ىل ىوالفعل
، وعميو ذكروا الخالف في اصل اشتقاق )) البيع ((  ىل ىو من  (ٗ)المصدر 

)الباع( عمى رأي المجيزين لالشتقاق من المصدر ، واما اْلخرون فال يجيزون ذلك 
  (٘)الن المصدر ال يشتق منو ، فشرط االشتقاق عندىم ىو موافقة االصل والفرع 

ِمَن اْلَكْتِب َعِجيٌب، أِلَنَّ اْلَمْصَدَر اَل ُيْشَتق  ِمْن ِمْثِمِو، ِإنَّ اْلِكَتاَب ُمْشَتقٌّ ": وقوليم
َوَجَواُبُو َأنَّ اْلَمْصَدَر ُأْطِمَق َوُأِريَد ِبِو اْسُم اْلَمْفُعوِل َوُىَو اْلَمْكُتوُب، َكَقْوِلِيْم: َثْوٌب َنْسُج 

اَلِة َوَنْحِوَىا، َأْو َأنَّ  اْلَيَمِن، َأْي: َمْنُسوُجُو، َفَكَأنَُّو ِقيَل: اْلَمْكُتوبُ  ِلمطََّياَرِة، َواْلَمْكُتوُب ِلمصَّ
وفي مكان  (ٙ) " اْلُمَراَد ِبِو ااِلْشِتَقاُق اأْلَْكَبُر، َوُىَو اْشِتَقاُق الشَّْيِء ِممَّا ُيَناِسُبُو ُمْطَمًقا

مٍّ، َوُردَّ ِبَأنَّ اَلَم اْلكَ آخر يقول :   َماُن ُمْشَتقٌّ ِمَن الضَّ مٍّ ِميٌم، َوِفي الضَّ ِمَمِة ِفي الضَّ
ِة ااِلْشِتَقاِق َتَواُفُق اأْلَْصِل َواْلَفْرِع ِفي اْلُحُروِف، َوُأِجيَب ِبَأنَُّو  َماِن ُنوٌن، َوَشْرُط ِصحَّ الضَّ

وال .(ٚ)ِمَن ااِلْشِتَقاِق اأْلَْكَبِر، َوُىَو اْلُمَشاَرَكُة ِفي َأْكَثِر اأْلُُصوِل َمَع ُماَلَحَظِة اْلَمْعَنى
اشارة الى اىمية المغة عند  –الصرفي والمغوي  –يخفى ان ذكر االشتقاق بانواعو 

 الفقياء فضال عن بيان معرفتيم ليا .
                                                           

  126/  1:ػٍَزة اىبزىظً أحَدت ، حا ٍ و 126/  1 اىقيٍىبً طيٍت أحَد:  ميٍىبً ت حا ٌٍْظز   (1)

  2/  3:  (هـ676: المتوفى) النووي شرف بن ٌحٌى الدٌن محًٌ ىكرٌا أبو  المهذب شرح المجمو  ٌنظر (2)

 حظدِ ابدِ اىددٌِ صديم بِ ٌىّض بِ ٍْصىر:  اىَقْغ ا تصار فً اىَظتْقغ ساد  زم اىَزبغ اىزوضٌْظز  (3)

  60:   (ه 1051: اىَتىفى) اىحْبيى اىبهىيى  درٌض بِ

 عبمد: اإلنصماف فمً مسمائل الخمالف بمٌن النحموٌٌن البصمرٌٌن والكموفٌٌن: للوقوف على ذلك مفصال ، انظر (4)

  (هـ577: المتوفى) األنباري الدٌن كمال البركات، أبو األنصاري، هللا عبٌد بن محمد بن الرحمن

 130/ 1 []اىقىه فً أصو اال تقاا؛ اىاؼو هى أو اىَصد ر؟[، ٍظاىت ]

  3/  4  اىَبدع فً  زم اىَقْغٌْظز  (5)

 233/ 4(اىَبدع فً  زم اىَقْغ 6)

 

 20/ 1 اىَصدر ّاظة ( 7)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

وقد توسع الفقياء في االفادة من ظاىرة االشتقاق ، مثال ذلك قوليم في باب )الصمح 
 (ٔ)( انو مشتق من المصالحة وىي المسالمة بعد المخالفة 

ىنا تالزم المعنيين وليس االشتقاق الصرفي الذي ىو اخذ كممة من اخرى فالمقصود 
باتفاق المادة ، ويدل عمى ذلك قوليم في باب )الحوالة( في المغة مشتقة من التحويل 

وصيغة )مشتق ، مشتقة(  (ٕ)والنقل ، وىونقل الشيء من محل الى محل آخر 
 (ٖ)شتقة من وكل يكل االمر اليو تكررت عند الفقياء كثيرا ، مثل قوليم : الوكالة م

 وغير ذلك من االبواب الفقيية ،
ومما يدل عمى ىذه الصيغة قول الفقياء : في باب ) الغصب ( ىو مصدرغصب  

الشيء يغصبو بكسر الصاد وغصبا ، واغتصبو يغتصبو اغتصابا ، والشيء 
 (ٗ)مغصوب وغصب 

: في باب )الشفعة( قالوا ىي بإسكان الفاء -اي لو اصل  –وكذلك قوليم : مأخوذة 
مأخوذة من الشفاعة او الزيادة او التقوية ومن الشفع وىو احسنيا الن الشفع ىو 

  (٘)الزوج ، فإن الشفيع كان نصيبو منفردا في ممكو فبالشفعة ضم المبيع الى ممكو 
  (ٙ)وقوليم : )النفقة( مأخوذة من االنفاق 

                                                           

بٍِِدي   اىؼبادي اىحدادي ٍحَد بِ ػيً بِ بنز أبى:  اىٍْزة اىجىهزة (  1)  1 (هد 100: اىَتدىفى) اىحْاً اىًٍَْ اىشَّ

 /311  

 ػَددز أبددى :، و اىنددافً فددً فقددة اهددو اىَدٌْددت   266/ 6، و اىبحددز اىزائددق :  531ٌْظددز ، اىددزوض اىَزبددغ  :  (2)

 ، و 737/ 2   (هد 463: اىَتدىفى) اىقزغبدً اىَْدزي ػاصدٌ بدِ اىبدز ػبدد بدِ ٍحَد بِ هللا ػبد بِ ٌىطف

   316/ 1:  اىٍْزة اىجىهزة

 ،  163/  5، واىَغًْ :  3/  3، واىؼْاٌت :  13/  5، يبٍٍِ اىحقائق :  32/  14ٌْظز : اىَجَىع ،  (  3)

  65/ 11، اى:زم اىََتغ :  15/ 5ٌْظز : اىَبدع : (  4)

،  5/53، واىَبدددع :  233/  5، ويبٍددٍِ اىحقددائق  43/  3، و يحاددت اىاقهدداء :  23/ 5ٌْظددز : ٍغْددً اىَحتدداج ( 5)

، واىدزوض اىَزبدغ :  533/  1، واىَقددٍاث اىََهدداث :  331/  3، وٍْحت اىجيٍو  :  363/ 3واىهداٌت : 

  ،  423ٍار : ، ومااٌت اال  532

  437ٌْظز :  مااٌت اال ٍار ،  ( 6)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ن االشتقاق بمفظ )االصل( كما في كتاب )الصيد( قوليم : ىو في وقد يعبرون ع
االصل ، مصدر صاد يصيد صيدا فيو صائد ثم اطمق عمى كل المصيد تسمية 

 .(ٔ)المفعول بالمصدر 
  
 -الجانب التطبيقي: -ب

وىي من ابرز الظواىر المغوية في المصنفات الفقيية لبيان داللة االلفاظ الفقيية ، 
ن )االشتقاق( كونو مصطمحا صرفيا ولغويا ، وكذا من مشتقاتو وكذا مما فقد افادوا م

 يدل عميو كـ )مأخوذ من كذا ( أو ) أخذ من ( او )اصمو كذا( من ذلك 
 ومثال ذلك : 
ْقَراِر( ْقَراُر ِفي الم َغِة ُمْشَتقٌّ ِمْن َقرَّ الشَّْيُء إَذا ثََبَت، َوِفي الشَّرْ قوليم :  )ِكَتاُب اْْلِ ِع اْْلِ

ْظَياٍر ِلَما َوَجَب ِباْلُمَعاَمَمِة السَّاِبَقِة اَل إيَجاٍب  ِعَباَرٌة َعْن إْخَباٍر َعْن َكاِئٍن َساِبٍق، َواِ 
  (ٕ)َوَتْمِميٍك ُمْبَتَدأٍ 

وعن طريق االشتقاق افاد الفقياء من معنى االقرار وىو االثبات فضال عن امور 
 : خارجة عن االطار المغوي لذلك نراىم يقولون

ْثَباُت ِمْن َقْوِلِيْم: َقرَّ الشَّْيُء َيِقر  َقَراًرا إَذا ثََبَت، َوَشْرًعا: إْخَباٌر َعْن َحقٍّ  ِِ ُىَو ُلَغًة: اْْلِ

ثَاِبٍت َعَمى اْلُمْخِبِر، َفِإْن َكاَن ِبَحقٍّ َلُو َعَمى َغْيِرِه َفَدْعَوى َأْو ِلَغْيِرِه َعَمى َغْيِرِه َفَشَياَدُة. 
َواَيُة، َىَذا إذَ  ا َفِإْن اْقَتَضى َشْيًئا َعامًّا، َفِإْن َكاَن َعْن َأْمٍر َمْحُسوٍس َفُيَو الرٍّ ا َكاَن َخاصًّ

ْقَراُر اْعِتَراًفا َأْيًضا. ْن َكاَن َعْن ُحْكٍم َشْرِعيٍّ َفُيَو اْلَفْتَوى، َوُيَسمَّى اْْلِ  (ٖ) َواِ 

                                                           

،  6/  2، ويبٍددٍِ اىحقددائق :  217/  3، واىيبددام :  34/  6، وٍغْددً اىَحتدداج :  31/  1ٌْظددز : اىَبدددع ،  ( 1)

  

بٍِدِدي   اىؼبدادي اىحددادي ٍحَدد بِ ػيً بِ بنز أبى( اىجىهزة اىٍْزة ػيى ٍاتصز اىقدوري: 2)  اىحْادً اىٍَْدً اىشَّ

  241/ 1 :  (ه 100: اىَتىفى)

 

  261/ 3ٍغًْ اىَحتاج  ىى ٍؼزفت ٍؼاًّ أىااظ اىَْهاج ٌْظز :   (3)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

وىو اساس  -اب الذي ذكرناه في الب –وىناك امر في غاية االىمية يذكره الفقياء 
منطمق الفقو وغيره من العموم الشرعية اال وىو جانب الدين في كل مسألة لذلك 

َوَمْن َأَقرَّ ِلَغْيِرِه ِبَماٍل َكاِذًبا، َواْلُمَقر  َلُو َيْعَمُم َأنَُّو َكاِذٌب اَل َيِحل  َلُو ِدَياَنًة إالَّ إَذا يقولون : 
 (ٔ)ِو َفِإنَُّو َيِحل  َسمََّمُو ِبِطيِب َنْفسِ 

وقد يعمد الفقياء الى تعميل التسمية او الوضع او االصطالح عن طريق االفادة من 
َيْت ِبَيا ِلَما ِفيَيا ِمْن االشتقاق مثل قوليم :   م ، ُسمٍّ الش ْفَعُة ُمْشَتقٌَّة ِمْن الشَّْفِع َوُىَو الضَّ

م  َوِزيَد َعَمْيِو (ٕ) .َضمٍّ اْلُمْشَتَراِة إَلى َعَقاِر الشَِّفيعِ  ، َوَمْعَناُه الم َغِوي  َمْوُجوٌد ِفيِو، َوُىَو الضَّ
َأْوَصاٌف ِمْن التََّمم ِك ِلْمُبْقَعِة َعَمى َوْجِو اْلَجْبِر َوَسَبُبَيا اتٍَّصاُل ِمْمِك الشَِّفيِع ِباْلُمْشَتَرى؛ 

َعَمى الدََّواِم ِبَسَبِب ُسوِء اْلُمَعاَشَرِة َواْلُمَعاَمَمِة ِمْن أِلَنََّيا َتِجُب ِلَدْفِع َضَرِر الدَِّخيِل َعْنُو 
يَقاُف الدََّوابٍّ  ثَاَرُة اْلُغَباِر، َواِ  يَقاُد النَّاِر، َوَمْنُع َضْوِء النََّياِر، َواِ  َحْيُث إْعاَلُء اْلِجَداِر، َواِ 

َغاِر اَل ِسيََّما إَذا َكاَن ُيَضاد ُه َكَما ِقيَل َأضْ    (ٖ) َيُق الس ُجوِن ُمَعاَشَرًة اأْلَْضَداُد.َوالصٍّ
  
ومنيا كذلك ايضا مصطمح )المزارعة( قول  الفقياء : المزارعة ، المخابرة : ليا  

اصالن اشتقاقيان ، وقد ذكر في المصنفات الفقيية اوال ، ان اصميا االشتقاقي ، من 
من  –المخابرة  -،  الخبار وىي االرض المينة ، والخبير األكار، وقيل : اصميا

، َفَرَوى ُمَفسًٍّرا، َجاِبرٍ  َحِديثُ  َجاءَ  َوَقدْ معاممة اىل خيبر  يقول ابن قدامة : ،   اْلُبَخاِري 
ْبعِ  ِبالث ُمثِ  َيْزَرُعوَنَيا َكاُنوا: َقالَ  َجاِبٍر، َعنْ   المَّوُ  َصمَّى - النَِّبي   َفَقالَ  َوالنٍّْصِف، َوالر 
 َفْمُيْمِسكْ  َيْفَعْل، َلمْ  َفِإنْ  ِلَيْمَنْحَيا، َأوْ  َفْمَيْزَرْعَيا، َأْرٌض  َلوُ  َكاَنتْ  َمنْ »: - َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ 

                                                           

/ 2 : اإلمْداع فدً فقدة اإلٍداً أحَدد بدِ حْبدو،  و  241/ 1:   اىجىهزة اىٍْزة ػيى ٍاتصز اىقددوريٌْظز :  ( 1)

132] 

 360/  0  الهداٌةٌنظر : (2)

 37/ 3مغنً المحتا  إلى معرفة معانً ألفاظ المنها  ، و    230/ 5: الدقائقتبٌٌن الحقائق شرح كنى ٌنظر: (3)
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

: َقالَ  َزْيدٍ  َعنْ  ِبِإْسَناِدهِ  َداُود، َأُبو َفَرَوى ثَاِبٍت، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َتْفِسيُرَىا َوُرِويَ  «.َأْرَضوُ 
: َقالَ  اْلُمَخاَبَرُة؟ َوَما: ُقْمت. اْلُمَخاَبَرةِ  َعنْ  - َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى - المَّو َرُسولُ  َنَيى»
  .(ٔ) «ُرْبعٍ  َأوْ  ثُُمثٍ  َأوْ  ِبِنْصفٍ  اأْلَْرَض  َيْأُخذَ  َأنْ 

وبقميل من التأمل نمحظ  ان االصل االشتقاقي لمصطمح المخابرة كان احد االسباب 
د ثبت جواز المزارعة وىي معاممة في خالف الفقياء حول جواز المخابرة ، إذ ق

ببعض ما يخرج من االرض ، أي : دفع االرض الى من يزرعيا ويعمل عمييا 
 (ٕ)والزرع بينيما وىي جائزة 

فإذا قيل ان اصل )المخابرة ( االرض المينة فالزراعة ال تكون في ارض صخرية 
من )خيبر ( كقول مثال بل  تكون في االرض المينة، واذ قمنا ، ان المخابرة مشتقة 

الُمخاَبَرُة، َواْشتُقَّْت ِمْن َخْيَبَر أَلنيا َأول َما ُأْقِطَعْت َكَذِلَك. والُمخاَبَرُة:  ابن منظور :
 (ٖ) اْلُمَزاَرَعُة ِبَبْعِض َما َيْخُرُج ِمَن اأَلرض، َوُىَو الِخْبُر َأيضاً 

معيم ، اال ان في  فقد وردت احاديث تدل عمى معاممة النبي صمى ا عميو وسمم   
مقابل ذلك ىناك احاديث تدل عمى خالف  ذلك ، وفي مسألة الجواز وعدمو خالف 

 ،  (ٗ)مشيور في كتب الفقو 
  -ويمكن الوقوف عمى فكر الفقياء حول االفادة من ظاىرة االشتقاق من طريقين :  

                                                           

/  3، ،  اىظجظدتاًّ األ دؼث بدِ طديٍَاُ داود أبدى:  داود أبدً طدِْو   303/  5ٌْظز ، اىَغًْ البِ مداٍدت : ( 1)

 بام اىَاابزة  272

الكافً فمً ،و 246 /1اللباب فً شرح ، و 276/ 5تبٌٌن الحقائق شرح كنى الدقائق ، و  320/  5المصدر نفسه  :  ( 2)

 ،   2/230، وٌنظر مقاٌٌس اللغة :  656/ 2فقه أهل المدٌنة 

 221/ 4:  ىظاُ اىؼزم   (3)

 اللبمماب فممً شممرح ، و 276/ 5تبٌممٌن الحقممائق شممرح كنممى الممدقائق ، و  320/  5ٌنظممر :  ومغنممً المحتمما    (4)

ً   الِفْقه  ،  656/ 2ة الكافً فً فقه أهل المدٌن،و 246 /1الكتاب  ، َوْهَبة.   وأدلَّت ه   اإلسالم  ً لِ ٌْ َح   467/  6 الى 
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كقوليم :  االول : _ المعنى القريب لالشتقاق وىو الوظيفة االصمية ليذا المصطمح ،
 (ٔ))الوكالة ( مشتقة من وكل يكل االمر اليو ، و)االقرار( مشتق من قر اذا ثبت 

المعنى بعيد ، اال ان فيو تالزما فقييا ،  ويقرب ذلك من االشتقاق  –الثاني :  
كقوليم : الصمح واالصالح والمصالحة ، قطع المنازعة ،  -عمى ما يبدو   -الكبير 

ء  بفتح الالم وضميا اذا كمل ، وىو خالف الفساد وىو مأخوذ من صمح الشي
بالضد دليل عمى ذلك البعد  ، وفي مكان آخر قالوا :  –ىنا  –وتفسير الفقياء (ٕ)

، وبالنظر الى ما  (ٖ))الصمح( مشتق من المصالحة وىي المسالمة بعد المخالفة 
انيم يمتقون في سبق نتبين ان االصل االشتقاقي لـ )الصمح( متباين عند الفقياء اال 

المعنى االصطالحي ، إذ الصمح في الشرع ، ىو : معاقدة يتوصل بيا الى 
 (ٗ)االصالح بين المختمفين  

وفي باب )الشفعة( قالوا : ىي باسكان الفاء مأخوذة من الشفاعة او الزيادة او التقوية 
ومن ىنا  نخمص الى ان  (٘)او من الشفع  وفي قول آخر ىي مشتقة من الشفع 

لبعض المصطمحات الفقيية اصوال اشتقاقية منيا ما ىو قريب اال ان اغمبيا فيو بعد 
 عمى الوجو الذي اوضحناه آنفا ، 

 
 

                                                           

  241/  1، و اىجىهزة اىٍْزة :  231/  3، وٍغًْ اىَحتاج :  32/  14ٌْظز : اىَجَىع : ( 1)

   3/  7ٌْظز : ٍىاهب اىجيٍو :  (2)

 سملٌمان بمن محممد بمن الرحمن عبد، و مجم  االنهر شرح ملتقى االبحر   316/ 1ٌنظر الجوهرة النٌرة :  ( 3)

 (هـ1276: المتوفى) أفندي بداماد ٌعرف، ىاده بشٌخً المدعو

 :2  /307   

و ٍجَددددغ االّهددددز  ددددزم  ،  132/  2، واالمْاع فً فقة االٍاً احَد بِ حْبو :  357/  4ٌْظز : اىَغًْ :  ( 4)

 ،  40/  6، و بدائغ اىصْائغ فً يزيٍب اى:زائغ :  301/  2ٍيتقى االبحز  : 

24/  1، واىجددىهزة اىٍْددزة ،  233/  5، ويبٍددٍِ اىحقددائق ،  363/  3، واىهداٌددت ،  53/  5ٌْظددز اىَبدددع ،  (5)
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 الفصل الرابع
 ظاهرة االضداد عند الفقهاء 

 لمعظيم: جمل كقوليم وتعرف عند اىل المغة بـ المفظ المستعمل في معنيين متضادين
 ولممغيث، لممستغيث والصارخ ولألبيض، لألسود والجون. الصغير أو ولميسير
ىي من سنن العرب المشيورة و  (ٔ) وشك يقين والظن الميل والصريم الصبح: الصريم

 (ٕ) كقوليم:. الَجْوُن: لألبيض واألْسَود. والُقروء: لألطيار
وال يخفى ان االضداد  (ٖ)وىي ظاىرة ذكرىا الدارسون قديما وحديثا والمثبتون اكثر 

والخالف في سعتو ووروده نابع من داللتو ، فحق المفظ أاّل يدل  (ٗ)نوع من المشترك 
عمى معنيين مختمفين متباينين ، فكيف اذا دل عمى ضده ؟ ومع ذلك فقد ألفت في 

 (٘)االضداد مصنفات وردت فييا الفاظ متضادة 
اذا ما راينا ان الفقياء يذكرون وبما ان المغة آلة لكل عموم الشريعة فال عجب 

االضداد لتوضيح جوانب داللية من شأنيا تمييد الطريق لموقوف عمى المعنى 
 االصطالحي الذي يريد الفقيو ان يصل اليو وسنتبين ذلك في ما يأتي :  

  -الجانب النظري :  –ا  
صرح بو ونقصد بو ىنا ، ما وصفو الفقياء مما يشير الى ظاىرة االضداد ، او ما  

 من ذكر ليذا المصطمح ،

                                                           

  303، : دراطاث فً فقة اىيغت ، صبحً اىصاى  ، 131ٌْظز:  ػيٌ اىدالىت ، احَد ٍاتار ػَز :  (1)

 همـ(420فقه اللغة وسر العربٌة عبمد الملمك بمن محممد بمن إسمماعٌل أبمو منصمور الثعمالبً )المتموفى: ٌنظر:  (2)

 : 263  

  ،  135اىَصدر ّاظة :  ( 3)

  ،  317/  1ٌْظز ، اىَشهز : ( 4)

 ،   337/  1،:  واىَشهز:  303ٍثو متام ) االظداد البِ االّباري ( ٌْظز : دراطاث فً فقة اىيغت ،  (5)
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ومن خالل متابعة ما صنفو الفقياء تطالعنا مثل ىذه االلفاظ في مطالع االبواب ، 
وذلك لما يحتاجونو من تفسير وبيان الصل أي لفظ  فقيي ، واالبواب الفقيية قد 

 تتصدر بـ )كتاب كذا( او )باب كذا( ، 
اقل ورودا ، إذ بيان معاني  –واىر مقارنة مع بقية الظ –وتكاد تكون ىذه الظاىرة 

المصطمحات الفقيية يتضح بالمعاني المعجمية  او بما سبق من الظواىر المغوية 
 اكثر  من ظاىرة االضداد ، 

وعمى اية حال ، فإن ذكر االضداد بصريح العبارة عند الفقياء ليعد دليال عمى سعة 
بشكل خاص ، ومن ذلك  االفق المغوي بصورة عامة وعمى معرفتيم ليذه الظاىرة

قوليم : )شعبان( جمعو شعبانات يقال شعبت الشيء جمعتو ، وشعبتو ايضا فرقتو ، 
فيو من االضداد ، والعرب كانت تجتمع فيو لمقتال بعد رجب وتفرق فيو النيب 

 (ٔ)واالموال وتتفرق فيو ألخذ الثأر 
 (ٕ)وفي كتاب )البيوع(  قالوا :  ىو من االضداد 

وفسر الفقياء حقيقة كون البيع من االضداد بقوليم : البيع : مصدر باع يبيع بمعنى 
وفي كتاب )المفقود (يقول   (ٖ)، ممك ، وبمعنى اشترى ، وكذا شرى لممعنيين 

، َوااِلْسُم ِفي الم َغِة ِمْن اأْلَْضَداِد َيُقوُل الرَُّجُل: َفَقْدُت الشَّْيَء َأْي َأْضَمْمُتوُ السرخسي :   
 ِبوِ َوَفَقَدْتُو َأْي َطَمْبُتُو َوِكاَل اْلَمْعَنَيْيِن َيَتَحقَُّق ِفي اْلَمْفُقوِد، َفَقْد َضلَّ َعْن َأْىِمِو َوُىْم ِفي َطمَ 

الجار أحق »وفي كتاب الشفعة :يقول الفقياء في قولو صمى ا عميو وسمم    (ٗ)

                                                           

  ،   6/  2:ػٍَزة اىبزىظً أحَدت ، حا ٍ و  6/  2 اىقيٍىبً طيٍت أحَد:  ميٍىبً ت حا ٌٍْظز ، ٌْظز  ( 1)

  2/  4ٌْظز ،  يبٍٍِ اىحقائق :  (  2)

 ،  3/  4ٌْظز ،  اىَبدع :   (  3)

،  34/  11  (همـ463: المتموفى) السرخسمً األئممة شممس سمهل أبمً بمن أحمد بن محمد:   المبسوط للسرخسًٌنظر ،( 4)

  141/ 6،  والعناٌة شرح الهداٌة ،   312/  3وتبٌٌن الحقائق  : 
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السقب: بفتح السين الميممة و   (ٔ)«بسقبو، قيل: يا رسول ا! ما سقبو؟ قال: شفعتو
وفتح القاف وفي آخره باء موحدة القرب، يقال سقبو داره بالكسر والمنزل سقب، 

 .(ٕ) والساقب القريب، ويقال لمبعيد أيضا جعموه من األضداد
يِم إنَُّو ِمْن َأْسَماِء اأْلَْضَداِد ُيْطَمُق َعَمى التَّْفخِ ( يقول الفقياء :  التَّْعِزير باب ) ِفي و

ْرِب َوَعَمى َضْرِبِو ُدوَن اْلَحدٍّ   (ٖ)َوالتَّْعِظيِم َوَعَمى التَّْأِديِب َوَعَمى َأَشدٍّ الضَّ
 

  -الجانب التطبيقي : 
، َوُموٍص، َوُموًصى في باب الوصاية يقول الفقياء :   َوَأْرَكاُن اْلِوَصاَيِة َأْرَبَعٌة: َوِصيٌّ

ِفيِو، َوِصيَغٌة. َواْلَوِصي  ِمْن َأْسَماِء اأْلَْضَداِد ُيْطَمُق َعَمى الَِّذي ُيوِصي، َوَعَمى َمْن 
والَوِصي: الذي يوصى بو والذي يوصى لو وىو من  (ٗ)ُيوَصى إَلْيِو َوُىَو اْلُمَراُد ُىَنا 

 (٘) ضداد.األ
 

اليخفى ان )الوصي( ىو اسم ، وقد ذكر الفقياء االضداد دون تفريق بين االسم او 
َد إَذا الفعل  ، ومثال الفعل المتضاد قوليم  :  َد إَذا َسِيَر َوَتَيجَّ ِمْن اأْلَْضَداِد ُيَقاُل: َتَيجَّ

                                                           

 ،  بام اى:اؼت 2251رمٌ  17/ 3، اىبااري صحٍ  ( 1)

، واصل ) سقب ( لغة :  )عمود الخباء( ، أو ) القرب ( ٌنظمر : العمٌن  276/ 11،  الهداٌة البناٌة شرحٌنظر  (2)

  164/  1، و الصحاح:  64/ 5

 

 المختار الدر على المحتار رد و 60/  5، والبحر الرائق ،   44/ 5،  منحة الخالق ٌنظر   (3)

، و  50/ 4،  (همـ1252: المتموفى) الحنفمً ًالدمشمق عابمدٌن العىٌمى عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن: 

:  (همـ522: المتموفى) األصمفهانى بالراغمب المعمروف محممد بن الحسٌن القاسم أبو: القرآن غرٌب فً المفردات

564  

 117/ 4 :  مغنً المحتا  إلى معرفة معانً ألفاظ المنها ٌنظر  (4)

  112أنٌس الفقهاء  :  (5)
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مفوا في معنى ( غير انيم اختلتَّْعِزيروفي كتاب الحدود يذكر الفقياء )ا (ٔ)َناَم، 
ْرُتُو، َأْي: َمَنْعُتُو،الضدية فيو عند البعض ىو  َي التَّْأِديُب،   اْلَمْنُع، ُيَقاُل: َعزَّ َوِمْنُو ُسمٍّ

  َأَذاهَوأِلَنَُّو َيْمَنُع ِمْن َتَعاِطي اْلَقِبيِح، َوِمْنُو: التَّْعِزيُر ِبَمْعَنى الن ْصَرِة، أِلَنَُّو َمْنٌع ِلَعُدوٍِّه ِمنْ 
 ،، (ٕ) ُىَو ِمَن اأْلَْضَدادِ وَ 

: عزرتو ، أي أدبتو ، وعزرتو وقرتو ، فيو من األضداد ، وىو  وقال آخرون 
مشروع في كل معصية ال حد فييا وال كفارة ، كالوطء دون الفرج ، وسرقة ما ال 

  . (ٖ)قطع فيو ، والجناية عمى الناس في أمواليم أو في أبدانيم بما ال قصاص فيو
ليحفظو يقال  ه الوديعة في المغة ما وضع عند غير  الفقياء قوليم  :  ومما ذكره

أودعتو مااًل أي دفعتو إليو ليكون وديعة عنده. ويقال أيضًا أودعتو مااًل بمعنى قبمت 
منو ذلك المال ليكون وديعة عندي. فالوديعة من أسماء األضداد تستعمل في إعطاء 

وىو بمعنى الوديعة فالوديعة  -اْليداع  -ومصدر أودع  و المال لحفظو وفي قبول
عند  أما معناىا في الشرع ففيو تفصيل (ٗ)اسم لإليداع وتطمق عمى العين المودعة،

ىي من حيث المعاني الفقيية من اركان وشروط وغيرىا كقوليم :   المذاىب اصحاب
 في الشرع اسم لعين توضع عند آخر ليحفظيا فيي وكالة في الحفظ فيعتبر أركانيا
واألحسن أنيا توكيل في حفظ ممموك أو محترم مختص عمى وجو مخصوص 

   (٘)واْلجماع في كل عصر عمى جوازىا 

                                                           

  244/ 1وعمٌرة  حاشٌتا قلٌوبًٌنظر ،  (1)

  423/ 7 :    المبد  فً شرح المقن ٌنظر ،  (2)

 

 154/ 3: اىحْبيً اىَصزي اىشرم:ً هللا ػبد بِ ٍحَد هللا ػبد،   زم ٍاتصز اىازمًٌْظز ، (3)

  224/  2،  وٌنظر العٌن :    210/ 3 :  الفقه على المذاهب األربعةٌنظر  (4)

    621/  2والكافً فً فقه اهل المدٌنة :   25/  3، واالختٌار : 161/ 5 : المبد  فً شرح المقن ٌنظر     (5)
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والذي يبدو مما سبق في معنى مصطمح الوديعة ، ان التباين حاصل من جانبين :  
فيي بال شك اسم وقد يراد بو عين الوديعة او  االول في اصل صيغة )وديعة (

المصدر الدال عمى عممية الموادعة بين شخصين فال تضاد بينيما حينيا  ، الثاني 
:تباين تضاد بين معنيي الفعل ) اودع ( ، واما قوليم : الوديعة من اسماء االضداد 

 وَأْوَدَعور :  ، فيو بيان لعممية االعطاء والقبول لموديعة كما سبق يقول ابن منظو 
 .  (ٔ)  الَوِديعة ِمْنوُ  َقِبلَ : وَأْوَدَعو. وِديعةً  ِعْنَدهُ  ِلَيُكونَ  ِإليو َدَفَعو: ِإياه

البيع لغة: مصدر "باع" ، وىو : مبادلة مال بمال .  وفي كتاب البيع قال الفقياء :
 أو مقابمة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنو .

الشراء ـ قد يطمق أحدىما ويراد بو اْلخر، ويسمى كل واحد من والبيع من األضداد ـ ك
المتعاقدين : بائعًا، أو َبيٍّعا. لكن إذا أطمق البائع فالمتبادر إلى الذىن في العرف أن 

  (ٕ)يراد بو باذل السمعة . 
فـ )البيع( من االضداد وكذا) باع ( أي االسم  و الفعل ومن ذلك ايضا مصطمح  

في المغة: من الُيُجوْد، ويطمق عمى النوم والسير. يقال: يقول الفقياء ىو  التََّيجد
َىَجَد: نام بالميل فيو ىاجْد، والجمع ىجود: َراقْد وُرُقوْد وقاعد وقعود: صمى بالميل، 

 ويقال: تَيَجَد: إذا نام. وتيجد: إذا صمى فيو من األضداد 
ويظير من ىذا ان  (ٔ)  نوموفي االصطالح: ىو صالة التطوع في الميل بعد ال…

المعنى االصطالحي بعيد عن المعنى المغوي اال انيم ذكروا الداللة المغوية لبيان 
  مدى الصمة بين الداللتين المغوية والفقيية   

                                                           

 ، 316/  1 ىظاُ اىؼزم : ٌْظز (1)

 بمن أحممدتحفة المحتا  فً شمرح المنهما  و  2/ 4: تبٌٌن الحقائق شرح كنى الدقائقعلى  حاشٌة الشلبًٌنظر(2)

   214/ 4:  الهٌتمً حجر بن علً بن محمد
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 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ِفي الم َغِة ِمْن اأْلَْضَداِد َيُقوُل الرَُّجُل َفَقْدت  ىو اْلُفَقَياءِ  اْلَمْفُقوِد( َقالَ )ِكَتاُب وفي  
شَّْيَء َأْي َأْضَمْمتو َوَفَقْدتو َأْي َطَمْبتو َوُكلٌّ ِمْن اْلَمْعَنَيْيِن ُمَتَحقٌٍّق ِفي اْلَمْفُقوِد َفَقْد َضلَّ ال

َعْن َأْىِمِو َوُىْم ِفي َطَمِبِو َوِفي اْصِطاَلِح اْلُفَقَياِء َغاِئٌب َلْم ُيْدَر َمْوِضُعُو َوَحَياُتُو َوَمْوُتُو، 
َمِبِو َيِجد وَن َوَقْد اْنَقَطَع َعْنُيْم َخَبُرُه َوَخِفَي َعَمْيِيْم َأَثُرُه َفِباْلِجدٍّ َقْد َيِصُموَن إَلى َوَأْىُمُو ِفي طَ 

ُر المٍَّقاُء إَلى َيْوِم التََّناِد ) وال يخفى ان )المفقود( اسم مفعول من)  (ٕاْلُمَراِد َوُربََّما َيَتَأخَّ
 الشيءَ  َفَقدَ فان اصحاب المعاجم يقولون :   فقد( وليس لو اية داللة اخرى ولذلك

ويقول ابن   (ٖ) َفَقْدَتو َما َتَطم ب: التَّفق دُ ....و  َمْفُقودٌ  َفُيوَ  وفُقودًا، وِفْقداناً  َفْقداً  َيْفِقُده
)فقد( الفاء والقاف والدال أصل يدل  عمى َذىاب شيء وَضياِعو. من ذلك فارس : 

قوليم. َفَقدت الشَّيء َفْقدًا. والفاقد: المرأة َتْفِقد ولَدىا أو بعميا، والجمع َفواِقد. فأمَّا 
وما ذكره الفقياء بانو من االضداد فباعتبار  (ٗ) قوُلك: تفقَّْدُت الشَّيَء، إذا تطّمبَتو

لبعد الموجودين بين المفقود وطالبيو من اىمو  وىو بعيد عن التضاد المغوي الطمب وا
 ، واال فاين التضاد بين االضالل والطمب ؟ بل داللتيما التباين بال ريب ، 

الَعْول: االرتفاع، وقد عالت أي: ارتفعت. وىو أن وفي باب الفرائض يقول الفقياء :  
الفرائض. وقيل: مأخوذ من الميل وذلك أن يزيد سياما فيدخل النقصان عمى أىل 

وىو ،   الفريضة إذا عالت فيي تميل عمى أىل الفريضة جميعا فينتقص أنصباءىم
                                                                                                                                                                      

 المدٌن شمهاب حممىة بمن أحممد العبماس أبمً بمن محممد المدٌن شممس:  المنهما  شمرح إلى المحتا  نهاٌةٌنظر  (1)

،    266/ 1، والكممافً فممً فقممه االمممام احمممد :    66،  وكفاٌممة االخٌممار : 2/127:  (هممـ1224: المتمموفى) الرملممً

  4616/ 6ولسان العرب : 

   

 

 

 141/ 6 : العناٌة شرح الهداٌة، و   312/ 3 :تبٌٌن الحقائق شرح كنى الدقائقٌنظر ،  (2)

   370/  3ٌْظز ىظاُ  اىؼزم :   (3)     

  522/ 2:  الصحاح تا  اللغة وصحاح العربٌة، و ٌنظر   443 / 4  غةلمقاٌٌس ال (4)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ان وصف الفقياء لـ  -كما بينت قبل قميل -والذي يظير (ٔ) عمى ىذا من األضداد
)العول( بانو من االضداد فيو تسامح ، اذ المعاني الفقيية المحيطة بمسألة حق 

حاب الفرائض ، فتارة يزيد ميراثيم او ينقص حسب ما يسميو الفقياء )العول ( اص
اْلَعْوُل: ُىَو ِزَياَدُة ويقول الموصمي : "  (ٕ) اْلَعْوُل َنْقٌص ِفي َقْدِرَىا َوِزَياَدٌة ِفي َعَدِدَىاو 

ِة َوَيْدُخُل الن ْقَصاُن َعَمْيِيْم ِبَقْدِر السٍَّياِم َعَمى اْلَفِريَضِة، َفَتُعوُل اْلَمْسَأَلُة ِإَلى ِسَياِم اْلَفِريضَ 
ِلَعَدِم َتْرِجيِح اْلَبْعِض َعَمى اْلَبْعِض َكالد ُيوِن َواْلَوَصاَيا ِإَذا َضاَقِت التَِّرَكُة ، ِحَصِصِيْم 

ُكلٍّ َكَذا َىَذا، َعْن ِإيَفاِء اْلُكلٍّ ُيْقَسُم َعَمْيِيْم َعَمى َقْدِر ُحُقوِقِيْم، َوَيْدُخُل النَّْقُص َعَمى الْ 
ا َجَمَع َىِذِه السٍَّياَم ِفي َماٍل اَل َيتَِّسُع ِلْمُكلٍّ َعِمْمَنا َأنَّ اْلُمَراَد  -َتَعاَلى  -َوأِلَنَّ المََّو  َلمَّ

، ِإْلَحاُق النَّْقِص ِباْلُكلٍّ َعَماًل ِبِإْطاَلِق اْلَجْمِع َفَكاَن ثَاِبًتا ُمْقَتَضى َجْمِع َىِذِه السٍَّيامِ 
َحاَبِة  ، َوَعَمى َذِلَك ِإْجَماُع الصَّ َرِضَي المَُّو  -َوالثَّاِبُت ِبُمْقَتَضى النَّصٍّ َكالثَّاِبِت ِبالنَّصٍّ

 (ٖ)  "َعْنُيمْ 
وىذا المعنى ىو الذي برر لمفقياء اطالق التضاد عمى مصطمح ) العول (  واال فان 

وال   (ٗ)او الميل او الزيادة  اىل المغة يذكرون : ان معنى )عول ( ىو االرتغاع
يخفى ان النظرة الفقيية في ظاىرة التضاد ىو الوصول الى المعنى الشرعي اذ 
االصل المغوي ومعانيو ىنا وبالتوافق مع الدالالت الفقيية  كميا نجدىا داخمة في 

 تكوين ) العول( 
 

 
                                                           

     113:  القونوي علً أمٌر بن هللا عبد بن قاسم ،  أنٌس الفقهاءٌنظر ،   (1)

 333/ 6:  يحات اىَحتاج فً  زم اىَْهاج ٌْظز ، (2) 

 06/ 5 : تعلٌل المختارشرح االختٌار ،  ٌنظر(3) 

 412/ 11وىظاُ اىؼزم :  124/  3ويهذٌب اىيغت :    241/  2ٌْظز ، اىؼٍِ : ( 4)  



  66   
 

       

                         
  

 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 خامتة
 وبعد :  الحمد  عمى توفيقو والصالة والسالم خير خمقو والو وصحبو

فانو اليسعني بعد ىذه الرحمة مع الفقياء واصحاب المغة والدارسين اال ان اقدم 
 ليذه الدراسة ، اىميا :  –احتسب اجره عند ا تعالى  -خالصة جيد ،

كل لغة حية ومنيا المغة العربية ، يراىا  الظاىرة المغوية ىي ماتميزت .ٔ
 الدارسون طافية عمى سطح كراريس المصنفات واقوال الكتاب 

كون الظاىرة عرضة لعوامل اجتماعية ونفسية وعرفية بنوعييا فانو  .ٕ
 يصعب تحديدىا وىو ما ذىب اليو الدارسون المحدثون من اىل المغة  

االدوات ظواىر المغة  الفقو االسالمي لو آالتو لكي ينضج ومن ىذه .ٖ
 العربية 

تبين من خالل البحث ان الفقياء ذكروا الظواىر المغوية في مصنفاتيم  .ٗ
ومنيا االشتراك المفظي والترادف واالشتقاق والتضاد ، وذلك  اما 

 بالتصريح بذكر الظاىرة  او بما يدل عمى الظاىرة 
 –مشتركا  –ورود المشترك لىدى الفقياء  بصيغ متعددة منيا ) مشترك  .٘

اشتراك معنوي (  –اشراك لفظي  –مشرك معنوي  –مشترك لفظي 
 تعريفا وتنكيرا 

يرد المترادف صريحا او بعبارات مثل قوليم ، )القراض والمضاربة  .ٙ
 بمعنى (

ان بعضا مما يعده الفقياء مترادفا ىو من قبيل الترادف غير التام كما  .ٚ
ن التسمية ربما في اال أ –كما يبدو  –يسميو المحدثون وذلك يعود 

ظاىرىا تعد ترادفا اال أن واقعيا في الفروع الفقيية أي في تفصيل االدلة 
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 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

تظير اختالفا وتباينا في بعض المعاني إذ االحكام في المصطمحات ليا 
لوازم كثيرة منيا ما يعود الى اصل التشريع ومنيا ما يعود الى تركب 

ح الفقيي كاطراف المصطمح من عدة اطراف تؤلف بمجموعيا المصطم
 انواع )العقود(.

كثرة ذكر االشتقاق مقارنة ببقية الظواىر فضال عن ما يرادفيا مثل )اخذ  .ٛ
 ، مأخوذ ، اصمو كذا ، االصل كذا(

 ذكر )االضداد( عند الفقياء تكرر بصريح العبارة  .ٜ
 ان النظرة الفقيية في ظاىرة التضاد ىو الوصول الى المعنى الشرعي .ٓٔ
لفقياء لمظواىر المغوية  تبينت معرفتيم بيا وبرز من خالل ما وصفو ا .ٔٔ

 حسن توظيفيا في بناء االحكام الفقيية 
حينما ال يحاط بكنو الظاىرة المغوية يكون الوصول الى معرفتيا غاية  .ٕٔ

وحينما يحتاج الى توظيفيا لمخروج من خالف  –وىذا ما فعمو الفقياء -
  –يو الفقياء وذاك ما تنبو ال –فقيي فيي آنذاك وسيمة وغاية 

 والحمد  اواًل وآخراً 
 والصالة والسالم عمى المبعوث باْليات الباىرة 

 وآلو وصحبو قدوتنا في الدنيا واالخرة
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 مصادر
االحكام من آيات القرآن الكريم ،  اثر الداللة النحوية والمغوية في اسستنباط .ٔ

 -عبدالقادر عبدالرحمن السعدي ، وزارة االوقاف والشؤون الدينية ، بغداد 
 م  ٜٙٙٛٔ – ٔط

 الموصمي مودود بن محمود بن ا عبد:  المختار تعميلشرح  االختيار .ٕ
 الحمبي مطبعة:  (ىـٖٛٙ: المتوفى) الحنفي الفضل أبو الدين مجد البمدحي،

 م ٖٜٚٔ - ىـ ٖٙ٘ٔ:     القاىرة -
 بن الرحمن عبد:  َماِلك اْلَمامِ  فقوِ  ِفي الَمَساِلكِ  َأشَرفِ  إلىَ  السَّاِلك إْرَشادُ  .ٖ

 المالكي الدين شياب محمد، أبو أو زيد أبو البغدادي، عسكر بن محمد
 مصر وأوالده، الحمبي البابي مصطفى مطبعة،   (ىـٕٖٚ: المتوفى)
 الثالثة: الطبعة،

اسباب اختالف الفقياء في الفروع الفقيية ، حمد بن حمدي الصاعدي   ،  .ٗ
 م  ٕٗٓٓ-المدينة المنورة   ٔدار العموم والحكم ، ط 

 ٔاالستدالل واثره في الخالف الفقيي ،  ىشام قريسة ، دار ابن حزم  ط .٘
 م   ٕ٘ٓٓبيروت 

-ىـٜٔٗٔ الثامنة الطبعة: الكتب عالم: عمر مختار أحمد: المغة عمم أسس .ٙ
 مٜٜٛٔ

 ٔاالشتراك والتضاد في القران الكريم ، احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، ط  .ٚ
  ٖٕٓٓالفاىرة ، 

 السرخسي األئمة شمس سيل أبي بن أحمد بن محمد:  السرخسي أصول .ٛ
 .م ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔ ٔط  بيروت العممية الكتب دار:  (ىـٖٛٗ: المتوفى)
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الشاشي إسحاق بن محمد بن أحمد عمي أبو الدين نظام: الشاشي أصول .ٜ
 بيروت – العربي الكتاب دار(: ىـٖٗٗ: المتوفى)
االضداد ، ابو بكر  ابن االنباري ،  تح محمد ابو لفضل ابراىيم  .ٓٔ

 م  ٜٓٙٔالكويت ، 
 بن موسى بن أحمد بن موسى:  حنبل بن أحمد اْلمام فقو في اْلقناع .ٔٔ

 أبو الدين، شرف الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي سالم بن عيسى بن سالم
 دار:  السبكي موسى محمد المطيف عبد: تح  (ىـٜٛٙ: المتوفى) النجا

 لبنان – بيروت المعرفة
: المتوفى) المكي الشافعي القرشي إدريس بن محمد ا عبد أبو: م األ .ٕٔ

 مٜٜٓٔ/ىـٓٔٗٔ:  طبعة بدون: بيروت - المعرفة دار:  (ىـٕٗٓ
 عبد، والكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف مسائل في اْلنصاف .ٖٔ

: المتوفى) األنباري البركات، أبو األنصاري، ا عبيد بن محمد بن الرحمن
 مٖٕٓٓ -ىـٕٗٗٔ  األولى: الطبعة العصرية المكتبة(: ىـٚٚ٘

 عبد بن قاسم: الفقياء بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقياء أنيس .ٗٔ
 حسن يحيى تح (ىـٜٛٚ: المتوفى) الحنفي الرومي القونوي عمي أمير بن ا
 ـ ىٕٗٗٔ-مٕٗٓٓ: العمميةالطبعة الكتب دار: مراد

 محمد، بن إبراىيم بن الدين زين:  الدقائق كنز شرح الرائق البحر .٘ٔ
 اْلسالمي الكتاب دار( : ىـٜٓٚ: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف
 تاريخ بدون - الثانية: الطبعة
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 عبد بن محمد الدين بدر ا عبد أبو: الفقو أصول في المحيط البحر .ٙٔ
 األولى،: الطبعة الكتبي دار:  (ىـٜٗٚ: المتوفى) الزركشي بيادر بن ا

 مٜٜٗٔ - ىـٗٔٗٔ
 مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: ع الشرائ ترتيب في الصنائع بدائع .ٚٔ

: الطبعة، العممية الكتب دار:  (ىـٚٛ٘: المتوفى) الحنفي الكاساني أحمد بن
 مٜٙٛٔ - ىـٙٓٗٔ الثانية،

 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو:  اليداية شرح البناية .ٛٔ
 الكتب دار:  (ىـ٘٘ٛ: المتوفى) العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن

 م ٕٓٓٓ - ىـ ٕٓٗٔ األولى،: الطبعة لبنان بيروت،  العممية
 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو:  اليداية شرح البناية .ٜٔ

 الكتب دار:  (ىـ٘٘ٛ: المتوفى) العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن
 م ٕٓٓٓ - ىـ ٕٓٗٔ األولى،: الطبعة لبنان بيروت، - العممية

 البارعي، محجن بن عمي بن عثمان: الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين .ٕٓ
 - األميرية الكبرى المطبعة( : ىـ ٖٗٚ: المتوفى) الحنفي الزيمعي الدين فخر

 ىـ ٖٖٔٔ األولى،: الطبعة، القاىرة بوالق،
 البارعي، محجن بن عمي بن عثمان: الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين .ٕٔ

 - األميرية الكبرى المطبعة( : ىـ ٖٗٚ: المتوفى) الحنفي الزيمعي الدين فخر
 ىـ ٖٖٔٔ األولى،: الطبعة،  القاىرة بوالق،

الطبعة األولى ،  إحياء التراث العربي ،  : عبد الرزاق الميديتح .ٕٕ
  مٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 الدين عالء بكر أبو أحمد، أبي بن أحمد بن محمد:  الفقياء تحفة .ٖٕ
 لبنان – بيروت العممية، الكتب دار(: ىـٓٗ٘ نحو: المتوفى) السمرقندي

 .م ٜٜٗٔ - ىـ ٗٔٗٔ الثانية،: الطبعة،
 حجر بن عمي بن محمد بن أحمد،  المنياج شرح في المحتاج تحفة .ٕٗ

 طبعة بدون محمد مصطفى لصاحبيا بمصر الكبرى التجارية المكتبة الييتمي
 م ٖٜٛٔ - ىـ ٖٚ٘ٔ: 
 القادري الحنفي الطوري عمي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكممة .ٕ٘
 تاريخ بدون - الثانية: الطبعة اْلسالمي الكتاب دار:  (ىـ ٖٛٔٔ بعد ت)
 الدين سعد و ، الفق أصول في التنقيح لمتن التوضيح عمى التمويح .ٕٙ

 العممية الكتب دار ،(ىـٖٜٚ:  المتوفى) الشافعي التفتازاني عمر بن مسعود
 مـ ٜٜٙٔ - ىـ ٙٔٗٔ األولى الطبعة: بيروت

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ،  محمد بن ابراىيم بن جماعة ،  .ٕٚ
حقيق ( منشور : عبد السالم بن سالم بن رجاء السحيمي ،) ت ٜٔٗ - ٖٚ

 المدينة المنورة )د ت( –في مجمة الجامعة االسالمية 
 منصور أبو اليروي، األزىري بن أحمد بن محمد:  المغة تيذيب .ٕٛ
 – العربي التراث إحياء دار:  مرعب عوض محمد: تح  (ىـٖٓٚ: المتوفى)

 مٕٔٓٓ األولى،: الطبعة بيروت
 عبد بن صالح:  القيرواني زيد أبي ابن رسالة شرح الداني الثمر .ٜٕ

 بيروت – الثقافية المكتبة:  (ىـٖٖ٘ٔ: المتوفى) األزىري اْلبي السميع



  72   
 

       

                         
  

 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

ِبيِديّ  العبادي الحدادي محمد بن عمي بن بكر أبو:  النيرة الجوىرة .ٖٓ  الزَّ
 األولى،: الطبعة،  الخيرية المطبعة:  (ىـٓٓٛ: المتوفى) الحنفي اليمني
 ىـٕٕٖٔ

 بدون: الطبعة بيروت – الفكر دار:  عميرة البرلسي أحمدة ، حاشي .ٖٔ
 مٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ طبعة،

 بيروت – الفكر دار،  القميوبي سالمة أحمد:  قميوبي ة ،حاشي .ٕٖ
 ه٘ٔٗٔ طبعة، بدون: الطبعة

ْمِبيٍّ  حاشية .ٖٖ  بن محمد بن أحمد الدين شياب: عمى تبيين الحقائق  الشٍّ
ْمِبي   يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد :  (ىـ ٕٔٓٔ: المتوفى) الشٍّ

 ىـ ٖٖٔٔ األولى،: الطبعة،  القاىرة بوالق، - األميرية الكبرى المطبعة
ْمِبيٍّ  حاشية .ٖٗ  بن محمد بن أحمد الدين شياب: عمى تبيين الحقائق  الشٍّ

ْمِبي   يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد :  (ىـ ٕٔٓٔ: المتوفى) الشٍّ
  ىـ ٖٖٔٔ األولى،: الطبعة،  القاىرة بوالق، - األميرية الكبرى المطبعة

 والنشر لمطباعة غريب دار: بشر كمال: المغة عمم في دراسات .ٖ٘
 ) دت ( الطبعة والتوزيع

: المتوفى) الصالح إبراىيم صبحي. د: المغة فقو في دراسات .ٖٙ
 لمماليين العمم دار(: ىـٚٓٗٔ

م ٜٙٚٔـ المطبعة الفنية الحديثة:  ٖداللة األلفاظ، د. إبراىيم أنيس، ط .ٖٚ
. 
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن:  المختار الدر عمى المحتار رد .ٖٛ
 بيروت-الفكر دار (ىـٕٕ٘ٔ: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد

 مٕٜٜٔ - ىـٕٔٗٔ الثانية،: الطبعة
 بن منصور:  المقنع اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض .ٜٖ

: المتوفى) الحنبمى البيوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس
 – بيروت - والنشر لمطباعة الفكر دار:  المحام محمد سعيد: تح   (ىـٔ٘ٓٔ
 لبنان

 الكتاب دار: السجستاني األشعث بن سميمان داود أبو: داود أبي سنن .ٓٗ
 بيروت ـ العربي

 ا عبد بن محمد ا عبد،  الخرقي مختصر عمى الزركشي شرح .ٔٗ
 دار،   إبراىيم خميل المنعم عبد تح  ىـٕٚٚ ، ت الحنبمي المصري الزركشي

  مٕٕٓٓ - ىـٖٕٗٔ  بيروت،   العممية الكتب
 ،  السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال،  القدير فتح شرح .ٕٗ

 ) د ت ( بيروت،  الفكر دار، ىـٔٛٙ
 أبو المالكي الخرشي ا عبد بن محمد:  لمخرشي خميل مختصر شرح .ٖٗ

 طبعة بدون:  بيروت – لمطباعة الفكر دار(: ىـٔٓٔٔ: المتوفى) ا عبد
 تاريخ وبدون

شرح منار االنوار ، ) المنار ( في اصول الفقو ، عبد المطيف بن  .ٗٗ
 ىـ ) د ت ( ٖ٘ٔٔعبد العزيز بن ممك ، استنبول ، 
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 كالميا في العرب وسنن ومسائميا العربية المغة فقو في الصاحبي .٘ٗ
 (ىـٜٖ٘: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد

 مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ األولى الطبعة
 حماد بن إسماعيل نصر أبو ، العربية وصحاح المغة تاج الصحاح .ٙٗ

 دار ر ، عطا الغفور عبد أحمد: تح (ىـٖٜٖ: المتوفى) الفارابي الجوىري
 م ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔ الرابعة: الطبعة بيروت – لمماليين العمم

: تح الجعفي البخاري عبدا أبو إسماعيل بن محمد: البخاري صحيح .ٚٗ
 ىـٕٕٗٔ األولى،: الطبعة،  النجاة طوق دار: الناصر ناصر بن زىير محمد

 مٜٜٚٔ - ىـٚٔٗٔ الثالثة: الطبعة .ٛٗ
 م  ٕٚٓٓالقاىرة ،  ٔعمم الداللة ، احمد مختار عمر عالم الكتب ط  .ٜٗ
 لمطباعة غريب دار:  حجازى فيمى محمود. د: العربية المغة عمم .ٓ٘

 والتوزيع والنشر
 مصر نيضة:  - ا رحمو - وافي الواحد عبد عمي: المغة عمم .ٔ٘

  األولى: الطبعة والنشر لمطباعة
 القاىرة - ٕ طبعة: العربي الفكر دار: السعران محمود: المغة عمم .ٕ٘

ٜٜٔٚ 
 بن محمد بن أحمد بن ا عبد الدين موفق محمد أبو:  الفقو عمدة .ٖ٘

 محمد أحمد: تح (ىـٕٓٙ: المتوفى) الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي قدامة
 مٕٗٓٓ - ىـٕ٘ٗٔ:  العصرية المكتبة:  عزوز
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد:  اليداية شرح العناية .ٗ٘
 البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن ا عبد
 تاريخ وبدون طبعة بدون: ،  الفكر دار:  (ىـٙٛٚ: المتوفى)
 بن أحمد بن محمد بن زكريا:  الوردية البيجة شرح في البيية الغرر .٘٘

 المطبعة:  (ىـٕٜٙ: المتوفى) السنيكي يحيى أبو الدين زين األنصاري، زكريا
 ) دت ،ط ( :  الميمنية

 بن مفمح بن محمد:  المرداوي سميمان بن عمي الدين عالء،   الفروع .ٙ٘
 الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس ا، عبد أبو مفرج، بن محمد

 الرسالة مؤسسة ،  المحسن عبد بن ا عبد: تح  (ىـٖٙٚ: المتوفى) الحنبمي
 م ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ األولى: الطبعة

: دمشق -  الفكر دار:  الز َحْيِمّي، َوْىَبة. د. أ  وأدلَُّتوُ  اْلسالمي   الِفْقوُ  .ٚ٘
  الرَّابعة الطَّبعة

 م ٜٙ٘ٔ، القاىرة وافي الواحد عبد عمي: فقو المغة ،  .ٛ٘
عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو  ، فقو المغة وسر العربية .ٜ٘

 ىـ(ٜٕٗمنصور الثعالبي )المتوفى: 
 الجزيري عوض محمد بن الرحمن عبد: األربعة المذاىب عمى الفقو .ٓٙ
 الثانية،: الطبعة لبنان – بيروت العممية، الكتب دار(: ىـٖٓٙٔ: المتوفى)

 م ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ
 أحمد بن ا عبد الدين موفق محمد أبو، أحمد اْلمام فقو في الكافي .ٔٙ

 بابن الشيير الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيمي قدامة بن محمد بن
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 األولى،: الطبعة،  العممية الكتب دار:  (ىـٕٓٙ: المتوفى) المقدسي قدامة
 م ٜٜٗٔ - ىـ ٗٔٗٔ

 محمد بن ا عبد بن يوسف عمر أبو:  المدينة أىل فقو في الكافي .ٕٙ
 محمد محمد: تح  (ىـٖٙٗ: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن

 الرياض،  ٕط الحديثة، الرياض مكتبة: الموريتاني ماديك ولد أحيد
 مٜٓٛٔ/ىـٓٓٗٔ

 تميم بن عمرو بن أحمد بن الخميل الرحمن عبد أبو:  العين كتاب .ٖٙ
 إبراىيم د المخزومي، ميدي د: تح  (ىـٓٚٔ: المتوفى) البصري الفراىيدي
 اليالل ومكتبة دار:  السامرائي

 عبد بن محمد بن بكر أبو:  اْلختصار غاية حل في األخيار كفاية .ٗٙ
: المتوفى) الشافعي الدين تقي الحصني، الحسيني معمى بن حريز بن المؤمن
 – الخير دار: سميمان وىبي ومحمد بمطجي الحميد عبد عمي: تح (ىـٜٕٛ
 ٜٜٗٔ األولى،: الطبعة دمشق

 إبراىيم بن حمادة بن طالب بن الغني عبد:  الكتاب شرح في المباب .٘ٙ
 وفصمو، حققو،، (ىـٜٕٛٔ: المتوفى) الحنفي الميداني الدمشقي الغنيمي

 العممية، المكتبة: الحميد عبد الدين محيي محمد: حواشيو وعمق وضبطو،
 لبنان – بيروت

 ابن الدين جمال الفضل، أبو عمى، بن مكرم بن محمد:  العرب لسان .ٙٙ
 – صادر دار:  (ىـٔٔٚ: المتوفى) اْلفريقى الرويفعى األنصاري منظور
 ـ      ى ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة بيروت

 م .ٚٙ
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

مباحث االلفاظ في اصول الحنفية اطروحة قمدىا عبدالكريم عمي  .ٛٙ
عبدالوىاب محمد عمي العدواني  الى كمية  المغاري باشراف االستاذ الدكتور

 م  ٕ٘ٓٓاالداب  جامعة الموصل 
 ابن محمد بن ا عبد بن محمد بن إبراىيم ،  المقنع شرح في المبدع .ٜٙ

،  بيروت العممية، الكتب دار(: ىـٗٛٛ: ت) الدين برىان إسحاق، أبو مفمح،
 م ٜٜٚٔ - ىـ ٛٔٗٔ األولى،: الطبعة

 السرخسي األئمة شمس سيل أبي بن أحمد بن محمد: المبسوط .ٓٚ
-ىـٗٔٗٔ،    طبعة بدون:  بيروت – المعرفة دار(: ىـٖٛٗ: المتوفى)

 مٖٜٜٔ
 بن محمد بن الرحمن عبد:  األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع .ٔٚ

 بدون:  العربي التراث إحياء دار:  (ىـٛٚٓٔ: المتوفى، )زاده شيخي  سميمان
  تاريخ وبدون طبعة

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو  الميذب شرح المجموع .ٕٚ
)  (والمطيعي السبكي تكممة معيا كاممة طبعة)الفكر دار:  (ىـٙٚٙ: المتوفى)

 دت (
 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد ا عبد أبو المحصول .ٖٚ

 مؤسسة،  (ىـٙٓٙ: المتوفى) الري خطيب الرازي الدين بفخر الممقب الرازي
 م ٜٜٚٔ - ىـ ٛٔٗٔ الثالثة،: الطبعة، الرسالة

أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك   مختصر اختالف العمماء .ٗٚ
دار ،  د. عبد ا نذير أحمد تح ىـ(ٕٖٔبن سممة الطحاوي )المتوفى: 

 ٚٔٗٔالطبعة: الثانية،   بيروت –البشائر اْلسالمية 
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 الفقكوةىالمصنفاتىفيىاللغووةىالظواهر

 ((وتطبوقاىنظروة))

 

 
 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

:  التواب عبد رمضان: المغوي البحث ومناىج المغة عمم إلى المدخل .٘ٚ
 بالقاىرة الخانجي مكتبة

 جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد:  وأنواعيا المغة عموم في المزىر .ٙٚ
 الكتب دار: منصور عمي فؤاد: تح (ىـٜٔٔ: المتوفى) السيوطي الدين

 مٜٜٛٔ ىـٛٔٗٔ األولى،: الطبعة،  بيروت – العممية
 جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد:  وأنواعيا المغة عموم في المزىر .ٚٚ

 الكتب دار: منصور عمي فؤاد: تح (ىـٜٔٔ: المتوفى) السيوطي الدين
 مٜٜٛٔ ىـٛٔٗٔ األولى،: الطبعة،  بيروت – العممية

 أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد:  المغة مقاييس معجم .ٛٚ
:  الفكر دار:  ىارون محمد السالم عبد: تح (ىـٜٖ٘: المتوفى) الحسين
 .مٜٜٚٔ - ىـٜٜٖٔ

 محمد الدين، شمس:  المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .ٜٚ
 العممية الكتب دار:  (ىـٜٚٚ: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن

 مٜٜٗٔ - ىـ٘ٔٗٔ األولى،: الطبعة
 قدامة بن محمد بن أحمد بن ا عبد الدين موفق محمد أبو: المغني .ٓٛ

:  طبعة بدون،  القاىرة مكتبة:  (ىـٕٓٙ: المتوفى) الحنبمي، الدمشقي
 مٜٛٙٔ - ىـٖٛٛٔ

 بالراغب المعروف محمد بن الحسين: القرآن غريب في المفردات .ٔٛ
 -القمم دار:  الداودي عدنان صفوان: تح  (ىـٕٓ٘: المتوفى) األصفيانى

 ىـ ٕٔٗٔ - األولى: الطبعة،   دمشق
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

: المتوفى) الحنفي الَحَمبي إبراىيم بن محمد بن إبراىيم: األبحر ممتقى .ٕٛ
 العممية الكتب دار:  المنصور عمران خميل وأحاديثو آياتو خرح: تح  (ىـٜٙ٘

 مٜٜٛٔ - ىـ ٔٗٔ األولى،: الطبعة،  بيروت/ لبنان -
 الكتاب دار:  عابدين  ابنمحمد بن السيد عمر  الخالق منحة .ٖٛ

 تاريخ بدون - الثانية: الطبعة اْلسالمي
 يحيى الدين محيي زكريا أبو:  الفقو في المفتين وعمدة الطالبين منياج .ٗٛ

 دار:  عوض أحمد قاسم عوض: تحا (ىـٙٚٙ: المتوفى) النووي شرف بن
 مٕ٘ٓٓ/ىـٕ٘ٗٔ األولى،: الطبعة الفكر

منيج النسفي في الكشف عن داللة االلفاظ من خالل كتابو )طمبة  .٘ٛ
الطمبة في االصطالحات الفقيية ( رسالة ماجستير ،قدميا ، عبدالكريم عمي 
عمر المغاري الى كمية اْلداب ، جامعة الموصل باشراف الدكتور طالل 

 م  ٜٜٜٔيحيى الطوبجي ، 
 ا عبد وأب الدين شمس: خميل مختصر شرح في الجميل مواىب .ٙٛ

 بالحطاب المعروف المغربي، الطرابمسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد
 ىـٕٔٗٔ الثالثة،: الطبعة،  الفكر دار:  (ىـٜٗ٘: المتوفى) المالكي الر عيني

 مٕٜٜٔ -
 العباس أبي بن محمد الدين شمس:  المنياج شرح إلى المحتاج نياية .ٚٛ

 بيروت الفكر، دار:  (ىـٗٓٓٔ: المتوفى) الرممي الدين شياب حمزة بن أحمد
 مٜٗٛٔ/ىـٗٓٗٔ - أخيرة ط: الطبعة

 يوسف بن ا عبد بن الممك عبد:  المذىب دراية في المطمب نياية .ٛٛ
: المتوفى) الحرمين بإمام الممقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني، محمد بن
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 الدكتور

 المغاريىعمرىعليىالكرومىعبد

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

 األولى،: الطبعة المنياج دار:  الّديب محمود العظيم عبد  تح  (ىـٛٚٗ
 مٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔ

 الجميل عبد بن بكر أبي بن عمي:  المبتدي بداية شرح في اليداية .ٜٛ
 طالل: تح (ىـٖٜ٘: المتوفى) الدين برىان الحسن أبو المرغيناني، الفرغاني
  بيروت - العربي التراث احياء دار:  يوسف

 
 
 
 
 
 
 
 


