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 : املشرتك اللفظي يف احلديث النبوي الشريف

 دراسة يف صحيحي البخاري ومسلم

 **و  م.د. حممد هالل برجــس  م.د. نشــأت علـي حممــود
 02/2/0222تاريخ القبول:  02/5/0222تاريخ التقديم: 

 
 لغوين  ظنلرر يعد المشترك اللفظي من  المانل ا التني  انر الفينا  يننل    ن  

  وقند ينلوا فعنل الفنلياي  ممنك منل  تنذ  ين   ن  ر زنرنل  ا اني  رفي تزرو فنل الع
 تلفًل ورالل  اوا   ل ن  رن ا المفن فل  ممنل   نرد مالفورنل فينا ا لفنلظ المشنتر   

 .(1) م م  المف فل  التي  ن ر  ينل المشترك اللفظي
وال ياع ل     فيا المشترك اللفظي ومودًا وعدمًل فعد     شنلر للين  انيفوي  
و  را المفرد واف   لرس وغينررم  اينر  يتنا قنلا افن  م ني  ني المشنترك اال   رن ا 

..  اير  ي  تذ العلمل   وقد ت لرفت   قنوالنم و يلتن  فيقيقتن  .الضرذ م  ال  م
منن    و مننل مننل اهتننلرا افنن  دراننتوي  ومتلفعنن   فنني رنن ا العانن ر  لنن  (2) غراضنننم  

 ن  ال ي نلد  تنلذ  فعل علي . فا الفند من    نر  لم يتلا  لررمل المشترك  ي العرفي   
 ننني  فنننوا الفقننن  يهلنننو مننن    نننر المشنننترك اللفظننني ممنننل يننندا علنننا ارتمنننلم علمنننل  

 الشريع  ف . 
قننلا د.  يتنناو مننل الميننداو   لننم يهتلفننوا  نني ومننودا  فننا عنند وا اننرو  لغوينن   

يذ لفنننراريم   نننيس ااال مع نننا ش  نننلر المشنننترك اللفظننني منننك منننل رو  ال نننلس ا انننلل
 . (3)الفييي  م   مال   اير  ال يتترق للينل الشك  

                                                 
  ملمع  الموفا.الترفي /  لي  علوم القرآ  ال ريمقام / 
  ملمع  الموفا.الترفي /  لي  يمعلوم القرآ  ال ر قام / 
 .41-42ي ظر االشتراك اللفظي  ي القرآ  ال ريم في  ال ظري  والتتفيق/  1ا
 .4/39الهفل ص:   2ا
 .811 ي اللنمل  العرفي /  3ا
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وضنك تعرينم م لانذ  ي فغي فعد ر ا    يفيا المشنترك اللفظني من  يينا 
ووضننك قواعنند وضننوافت لنن  اننم تفيننا تتفيقلتنن   نني النن ص اللغننو  اننوا   ننل  النن ص 

 شرعيًل  م م    م ال لس. 
   ظننرًا الننا اهننت م و مننل تعريننم المشننترك اللفظنني  قنند  اننر  نن م العلمننل   ينن

واشننتنر منن  رنن ا التعننلريم تعريفننل  ا وا للننراز  ورننو قولنن  اااللفننظ مفنننومنم لنن   
المشنننترك رننننو الموضنننو  ليقيقتنننني  مهتلفتنننني   و   انننر وضننننعًل  واًل مننن  ييننننا رمننننل 

   ويفنم م  ر ا التعريم    للمشترك اللفظي شروتًل وري: (1)  لك  
 اتيلد اللفظ. .8
 ف  اهت م اليقل ق ع د تفور ال ر .تعدد المع ا ويقفدو   .4

 . و  التعدد فأفا الوضك .9
فللممننلز  نن   نن    ننل  اللفننظ ينندا علننا  ينند المع ينني  فلليقيقنن  وعلننا ا هننر 

اشننتراك  وْا د دا علننا  ينند المع ينني  لغنن  وعلننا ا هننر عر ننًل فييننا فننلر العر نني 
ك اللفظني ع ند يواز  المع ا اللغنو  اانتعملاًل  ن  اشنتراك  يضنًل     شنرت المشنتر 
 الراز     ي و  تعدد المع ا فأفا الوضك اللغو     الوضك ا وا.

المشترك رو اللفظ الوايد الداا اا :َفيد    الاف ي عر    تعريفًل مهتلفًل ل  قلا
علنا مع يني  مهتلفنني   و   انر داللن  علننا الانوا  ع نند  رنا تلنك اللغنن  انوا   ل نن  

ا  و منن   اننر  االاننتعملا  و  ل نن  لينندارمل الننداللتل  ماننتفلدتي  منن  الوضننك ا و 
.. وقول ننل ع نند  رننا تلننك .ماننتفلد  منن  الوضننك ا وا وا هننر  منن   اننر  االاننتعملا

قد ي و  في  يقيقتي  لغويتي  او عر يتي  او اللغ  الا آهرا لشلر  الا    المشترك 
   وشروت المشترك اللفظي التي تفنم م  ر ا التعريم ري:(2)عر ي  ولغوي   

 اتيلد اللفظ. .8
 تعدد المع ا. .4

    ي و  التعدد ع د  را تلك اللغ . .9

                                                 

 .8/468الميفوا:   1ا
 .8/421اشفنلج  ي شرح الم نلج:   2ا
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ويفيد ر ا التعريم    اهت م المع ا ال يشترت ا  ي و  فأفا الوضك فا 
مل  ل  يدا علا مع يي  مهتلفي  دالل  علا الاوا  وضعًل  و عر ًل لغوينًل  و عر نًل 

ايننرًا منن  ا فننوليي  قنند  رننذ اششننلر  الننا      وال فنند منن   شننرعيًل  و وضننعًل وعر ننًل.
 . (1)م رذ الاف ي  ي تعريف 

الم تقي م ن  من  قد ي و  تعريم الراز   قرذ الا المفنوم العقلي والتعريم 
تعريننم الاننف ي ا قننرذ الننا الواقننك اللغننو   منن  اهتننلر تعريننم الننراز  ضننلق ع نندا 

ظنننلر ومننن  اهتنننلر تعرينننم الانننف ي اتانننك و انننر. ولنننن ا اهتلفننن     المشنننترك اللفظننني
 الفلياي   ي تتفيقلتنم اعتفلرًا فللمفلريم والتعلريم التي اهتلرورل.
 وتعريم الاف ي يفيد    للمشترك اللفظي ضوافت وري:

ا  المشترك اللفظي قد يقك  ي ااتعملا الشلر  االقرآ  والا     قد ي و  اللفظ  .8
 . دااًل فأفا الوضك علا مع ا وايد ام فلاتعملا الشلر  يدا علا مع يي 

ا  المشننترك اللفظنني قننند ي ننو  لغوينننًل ل ا دا  فأفننا الوضنننك  و فلاننتعملا  رنننا  .4
 اللغ  علا مع يي  مهتلفي  دالل  علا الاوا .

المشننترك اللفظنني قنند ي ننو  شننرعيًل و لننك ل ا ااننتعمل  الشننلر  فمع ينني  قنند ال  ل  .9
ينننندا فأفننننا الوضننننك علننننا رنننن ي  المع ينننني     ا  الشننننلر  قنننند ي شنننن  مع ينننني  

  وينعند   فا الوضنك فلانتعملل  اللفنظ  ني منل وضنع  الشنلر   فان  ع مهتلفي  
 .   ن ا اال شل  م  الشلر  يعد وضعًل شرعيًل مديداً ف لك م  المشترك اللفظي

ل  المشترك اللفظي قد ي و  فأفا الوضك دااًل علا مع ا انم يضنيم العنرم  .2
ولوي   ي نو  مع ًا آهر ويي  ٍ  يدا اللفظ علا المع يي  علا الاوا  م  غير  

 ف لك م  المشترك اللفظي. 

    ي و  المشترك اللفظي  ي لفظ  وايد  م  مت لم وايد  ي وق  وايد.  .5

لقنند اننلر الفيننا علننا رنن ا الضننوافت متم  ننًل الننا ا  فيننا ا فننوليي   نني 
فموا نذ المانأل    الماأل  فيا دقيق م ضفت لمل اشتمل    مننم من  ت ظينر  ينلت

الن   يتعلمنا منك  للفقين فينانم لوضنك القواعند وا فنوا  وال عمذ  ي  لك ل   نل 

                                                 

 .8/11علا الت قيح: // شرح التوضيح 8/841ي ظر: شرح مهتفر اف  اليلمذ:   1ا
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ال فنننننوص ليانننننت فت ا ي نننننلم الشنننننرعي  لل نننننلس  ل ننننن . ومننننن  القواعننننند التننننني   ررنننننل 
 :(1)ا فوليو   ي المشترك اللفظي

 ا فا عدم االشتراك. .8
ا  آهر مل يلمأ للي  الممتنند ع ند لعمللن  الن ص رنو المشنترك   ن  ا تعنلرل  .4

 ملز  ولا  وْا ا تعلرل ال قا واالشتراك  لل قا  ولا.المملز واالشتراك  للم

ا  القنننرا   فأ واعننننل غللفنننًل منننل تعننني  المع نننا وتينننددا   فمراعنننل  القنننرا   يفقنننا  .9
 مملا المشترك اللفظي ضيقًل ل    ال يعدم. 

الشننريم منن  ال فننو  و نني رنن ا الفيننا تتفع ننل ا لفننلظ المشننتر    نني اليننديا 
شننني  فعننند  تنننلذ اذ فعننند      نننر العلمنننل   فنننيييي الفهنننلر  ومانننلم  نمنننل  فنننح

  فننا فننر ح الشنو ل ي فوقوعنن  يقيقن   قننلا اارننو (2)منواز وقوعنن   ني ال تننلذ والان  
. وومد ل  ي ا يلدينا  لفلظنًل تندا علنا معنل ي متعندد  (3)واقك  ي ال تلذ والا    

ك  فيا لرننل وراعي ننل ومودرننل  نني النن ص والقننرا   التنني تفنني  مع لرننل اننوا   ل نن  تلنن
 القرا   لفظي   و يللي   و هلرمي     هلرج دا ر  ال ص.

ووقنننك االهتينننلر    ت نننو  رننن ا ا لفنننلظ مرتفننن  علنننا ينننروم المعمنننم فيانننذ 
 الملد  اللغوي  وري:

 اءة:ــ. الب4

ياام شر ااش اب اا م  شاا  اا : اعفنند اذ قننلا قننلا راننوا اذ  اليننديا: عنن 
 . (4)  ه  مبصوم فإنه به َوجمءفليتزوج وش  بم يستطع فرلي اب مءةاستطمع شنكم 

الفننلَ    نني اللغنن  الم ننزا النن   ينتهنن   مننل   نني تننن يذ اللغنن  االفننلَ   والمفننلَ   
.. وفو تننك فيتننًل ... ينقننلا فو  تنن  م ننزاًل و اويتنن  م ننزاًل اننوا  مع لرمننل   زلتنن .م ننزا القننوم

 .(5)اته   لك فيتًل  
                                                 

 .811ي ظر المفليا اللغوي  و اررل  ي  فوا الفق /  1ا
 .8/831// واتح ؟؟؟ شرح مالم الافو : 8/434ي ظر شرح ممك الموامك:   2ا
 .41لرشلد الفيوا/   3ا
 . 8211رقم اليديا ا -929   فييح مالم/5165رقم اليديا ا 685فييح الفهلر /  4ا
 .535-532//85تن يذ اللغ :   5ا
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.. وينقنلا ل نا م نزا ي زلنن  .م نزاو ني لانل  العنرذ ااالَفي ن  والفنلَ   والمفنلَ   ال
   م  معل ي الفل   الم زا  و الم ل  ال   يته  للا  ا واالاتقرار  وم  (1)القوم  

  وقند (2)معل ي الفلَ   ال  لح  ل  ااينقلا     يريص علا الفلَ      علا ال  نلح  
ر        قننا ا زرننر  عنن  اللغننويي     الفننلَ    و الفننلا يتلننق علننا ال  ننلح غيننر َ  نن 

الفننلَ   يتلننق علننا  مننري : الممننل  وعقنند ال  ننلح  قننلا ااويقننلا للممننل   فانن  فننلَ    
وا فنننا  ننني الفنننلَ   الم نننزا انننم قينننا لعقننند التنننزوي  فنننلَ      مننن  تنننزوج امنننر   فو رنننل 

منل   نرا افن  م ظنور من     الفنل   لن  عن    ولم يهتلم مل   نرا ا زرنر  (3)م زاًل  
. والفد م  الت في  الا    التزوج (4) ا وم نل ال  لح والتزوجمعل  م نل الم زا والا 

ال     را اف  م ظور ينقفد ف  عقد ال  لح  للتزوج او التزوي  غير الممل   ول   
قنند يتلننق اللفننظ علننا الممننل   يضننًل  ورنن ا مننل   ننرا الفيننومي فقولنن : ااوالفننلَ   فللمنند 

. يتفني  ممنل تقندم    الفنل   (5)فان   ال  لح والتزوج وقد تتلنق الفنلَ   علنا الممنل   
لنن  معننل   ايننر  م ننننل: الممننل   فانن  وعقنند ال  نننلح والم ننزا  ورنن ا المعننل ي مهتلفننن  
الداللنن    للفننل   منن  المشننترك اللفظنني اللغننو    نن  فلعتفننلر االاننتعملا يتلننق علننا 

   المقفننود منن  عقنند ال  ننلح الم ننزا الننا عقنند ال  ننلح ا انن  معننل . ويرمننك مع ننا 
   نننن  ر الملننننزوم و رادا مننننك الزمنننن    رمننننك اللفننننظ الننننا منننن  المننننا  ومننننل يلزمنننن قنننند الع

  مع يي .
لقد اهتلم شراح اليديا  ي فينل  مع نا الفنلَ   تفعنًل ل هنت م اللغنو    ن   

يقفنننند   ا مننننل تقنننندم   ننننا  ننننل  راننننوا اذ  ينننني لفنننظ االفننننلَ    مشننننترك فننني  مع 
ل مننت لننم علينا  مع يننل  .  ننن للم زا نن ومننل يلزمنن  منن  المننا  الممننل   م عقنند ال  ننلح

 شراح اليديا. 
ا  ي نننو   ولنننم ينننرتل   –   عقننند ال  نننلح  –مع نننا التنننزوي   لهتننلر المنننلزر  

 اوقلا معلً  ر ي  ااولنيس المنراد فللن   وقنك  ني الينديا علنا ظنلرر   المراد الممل 
                                                 

 .8/98لال  العرذ:   1ا
 .85/535تن يذ اللغ :   2ا
 .85/535تن يذ اللغ :   3ا
 .98-8/91ي ظر لال  العرذ:   4ا
 .19المففلح الم ير/  5ا
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لم  الممل      قلا اوم  لم ياتتك  علي  فللفوم  ولو  ل  غير ماتتيك للممل 
ويفدو    م  اهتلر ر ا المع نا  للمنلزر  لنم يقفند  (1)ي   ل  يلم  الا الفوم  

 . ياذ فا مل ياتلزم  ايضًل م  ما   م زا ومنر وغيررمل عقد ال  لح
م القلضي عيلل الملزر   ور      مع ا رن ا اللفظن  رنو الممنل  للقد هل

د علي   ليتزوج وم  لنم و أ  تقدير اليديا: م  ااتتل  م  م الممل  فأ  فلغ  وق
 . (2)ياتتك علا الزواج الم  ور مم  رو فللفف  المتقدم   علي  فللفوم

 مننل افنن  ا ايننر  قنند تننلفك المننلزر    قننلا  نني غريننذ اليننديا اايع نني ال  ننلح 
والتنزوج يقنلا  ين : الفنلَ   والفنل  وقند يقفنر  ننو من  المفنلَ   الم نزا     من  تننزوج 

امننر   فو  رننل م ننزاًل  
  وااننتدا علننا م رفنن  رنن ا فيننديا   ننرا ورننو قولنن : اا  امننر   (3)

ننر فنننل رمننا وقنند تزي نن  للفننلَ    مننل  ع نننل زومنننل  م 
    : للننزواج  وال يفننح    (4)

ي ننو  المننراد فنن  الممننل  يقي ننًل واذ  علننم.  معننا افنن  ا ايننر اليننديا يفاننر فعضنن  
 فعضًل  ور ا م نم   ي غريذ اليديا.

ر ننننل و  ننننر العلمننننل   واهننننت  نم منننن  المننننراد فللفننننلَ     قننننواا (5)لهننننص ال ننننوو 
المع ينني  الاننلفقي     : الممننل   ومننا  ال  ننلح. اننم فننح القننوا ا وا متلفعننًل  نني 

  لك القلضي عيلل. 
وقننند ر ي نننل افننن  يمنننر العانننق  ي ييمنننا رننن ا اللفنننظ المشنننترك االفنننلَ    علنننا 

ال مننل ك منن  اليمننا علننا مع يينن  مميعننًل ولننم يننرتل  اهتيننلر  ينند المع ينني   قننلا ااو 
. ويفندو    رن ا (6)المع ا ا عم فأ  يراد فللفلَ   القدر  علا الوت  ومنا  التنزوي   

انوا   نل وا  – رشند ممينك الشنفلذ   ا ي و  الراوا  –واذ  علم  –رو الظلرر 
ممن  يانتتيك الممننل  ولنيس لدينن  ما ن   و ممنن  ال يانتتيك الممننل  لفنرت  ييننلٍ   و 

                                                 

 .4/15المعلم ففوا د مالم: ل ملا   1ا
 .2/54ي ظر ل ملا المعلم ففوا د مالم:   2ا
 .8/861ال نلي   ي غريذ اليديا:   3ا
 .  ص. ي ظر م.   4ا
 .435-5/432ي ظر الم نلج شرح فييح مالم ف  اليملج:   5ا
 .3/891 تح الفلر :   6ا
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الننا مننل ياننتمر فنن   اننر الشنننو  ل  ومنند    فنني رنن ا  –ع  نن  منناً   عنندم شنننو   و
الينديا يمننا للمشنترك اللفظنني علننا مع يين  المهتلفنني  مميعننًل و ين  ت ايننر للمعننل ي 
الماننتفلد  منن  اليننديا ال فننو  وال مننل ك داللنني او تر يفنني يم ننك منن  لراد  المع ينني  

 واذ  علم.

 ر:ــ. باش0

 في م ااشنتكاام  ياايششنت فاايتزش  نننل قللنن  اعنن  عل شنن  رضنني اذ ع :اليننديا
 .(1) وأنم حمئض

ا فا اللغو  للفظ  افلشر  رو اذ ش ر   والَفَشر ممك َفَشر  وري ظلرر 
ملد اش ال   وقد تتلق علا  علا ملد  الوم  والماد من  اش انل   وم ن  اشنتق  

الرمننا المننر   لتضننلم   فشننلررمل وتمتعنن  ففشننرتنل مفلشننر  
الفشننر  علننا   ومنن  داللنن  (2)

بااام أ راااي لشااامبت بي اااش وا ا  اظنننلرر ملننند اش انننل  منننل روَ  عننن  رانننوا اذ 
وال ت م ااشو   اا  وورد لفننظ افلشننر  فمع ننا الممننل  وم نن  قولنن  تعننللا (3) أ  اامشكم

   قنننلا الفيضنننلو  ااالمنننراد فللمفلشنننر  811  االفقنننر / وأناااتم لااامك و  فااات ابشسااامج 
 يننن  اافننني   منننا  تعنننللا    الممنننل  يفاننند   وقنننلا القرتفننني  ننني تفانننير ا(4)النننوت   
.. و مل المفلشنر  من  غينر ممنل   ن   قفند فننل التلن    نني م رورن  وْا  .االعت لم

  نننر     المفلشنننر  قننند تنننأتي فمع نننا وي ينننظ    القرتفننني   (5)لنننم يقفننند لنننم ي نننرا  
الممنننل   منننل  ننني ا يننن  وقننند ت نننو  مننن  غينننر ممنننل   وقننند   نننر افننن  ا اينننر رننن ي  

   لفظ افلشر  فلر ل  مع يل   يدرمل لغو  وا هنر عر ني   ن  ا (6)يضلً المع يي   
 تلنننق اللفنننظ ايتمنننا المع يننني   يننندرمل م ماننن  الفشنننر  متلقنننًل    مننن  غينننر ممنننل  

ل   الننوت  منن   :افلشننر  منن  ا لفننلظ المشننتر   وال يقننلاوا هننر الممننل  والننوت    ننن 

                                                 

 . 911رقم اليديا ا-29فييح الفهلر /  1ا
 .69// المففلح الم ير/ 4/531//الفيلح: 88/951ي ظر تن يذ اللغ :   2ا
 .8/843ي ظر ال نلي   ي غريذ اليديا:   3ا
 .4/212تفاير الفيضلو :   4ا
 .4/433الملمك  ي لم القرآ :   5ا
 .8/843ي ظر ال نلي   ي غريذ اليديا:   6ا
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علننا الننوت   فننلر يتلننق  لننوازم الم مانن  فللفشننر     افلشننر  فننلر يتلننق عر ننلً 
علننننا الملننننزوم اللغننننو  والنننن زم العر نننني   يفننننا تتننننور داللنننني  لع قنننن  الم مانننن  
فللممل   ل   مل م  ممل  لال فعد م ما  ول   رن ا الع قن  ت واني  يتنا فنلر 
لفننظ افلشننر  يننندا علننا الممنننل  منن  غينننر  ظننر النننا الع قنن  ا فنننلي   فننلر لفنننظ 

المشنترك اللغنو  الن    نل  يندا اللفظ من     ن ا افلشر  يدا علا مع يي  مهتلفي 
علا مع ًا فأفنا الوضنك انم دا  عن  ترينق العنرم والعنلد  علنا مع نًا آهنر ورنو 

  فلر ل  مع يل  مهتلفل .الوت  والممل  
و مننننل يننننديا الماننننأل  النننن   ورد  ينننن  لفننننظ ايفلشننننر ي   ننننل  المفلشننننر  فمع ننننا 

  ل  الممل . الم ما  لقري   او  ل يل ل  الدال  علا امت
يقفنا   اوم   اليديا ع  عل ش   يضًل رضي اذ ع نل قلل  ا ل  ال في 

   للمفلشنننر   ننني رننن ا الينننديا فمع نننا (1)ويفلشنننر ورنننو فنننل م و نننل   مل  نننم  رفننن   
الم ما  دو  الممل  يقي ًل لقري ن  اورنو فنل م  الدالن  علنا امت نل  الممنل   يضنًل. 

م يرد لال فللدالل  علا مع ًا معي  ورو الم ما   لفظ افلشر   ي اليديا ال فو  ل
دو  الممل   وا  القري   اللفظي  ري التي   نلد  تعيني  المع نا  والفند من  اششنلر  

 الا    لفظ افلشر   ي القرآ  مل  فمع ا الممل   مل تقدم واذ  علم. 
 

 ر:ـ. خمتص1

 أ  يصااااالت ابشجااااا   انهاااااب ابن ااااات ا  االينننننديا: عننننن   فننننني ررينننننر  
 . (2) شختصشا  

لفظ امهتفر  م  الهفر ورو لغً  وانت اش انل   واالهتفنلر  ني ال ن م 
علا المع ا  والم هَفر  مل اهتفر اش انل   وتاتومز ال   يأتي    تد  الفضوا

 .(3)ومل  شفننل فيدا  أما   ليتو أ علي  م  عفًل  و َعَ ز   و ع لز  
                                                 

 . 8816رقم اليديا ا-462   فييح مالم/8341رقم اليديا ا-481فييح الفهلر /  1ا
 . 8441رقم اليديا ا-821فييح الفهلر /  2ا
 .4/626//الفيلح: 1/846ي ظر تن يذ اللغ :   3ا
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ضرذ الرمنا يندا النا هفنرا و ي لال  العرذ اااالهتفلر والتهلفر    ي
.. والمهفنننر   ل ننن  مننن  شنننعلر .واهتفنننر الرمنننا  مانننك الم هَفنننر .. . ننني الفننن  

يتضننح منن  رنن ا النن ص    ل هتفننلر  نني   (1).. واهتفننلر ال نن م ليمننلزا  .الملننوك
 اللغ  ا ا  معل  مهتلف   وري:

 وضك اليد علا الهلفر . .8
 اشمالك فللمهفر   و الع لز. .4

 وترك فعض . اشيملز  ي ال  م .9

واهت م المعل ي اللغوين  ل هتفنلر معنا شنراح الينديا ومن  فينا غريفن  
   يفلي الرمنا   ايهتلفو   ي فيل  مع ا امهتفرًا   ي اليديا ا نا ال في 

 ننن رذ الننننرو  النننا ا  مع نننلا ا  يفنننلي الرمنننا ورنننو واضنننك يننندا علنننا مهتفنننرًا   
ًا   ي غريف   قلا ااقيا رو م    ر اف  ا اير مع يي  لرواي  امهتفر   و (2)هفرا

المهفنننر  ورنننو    يأهننن  فيننندا عفنننًل يت ننن  عليننننل  وقينننا: مع نننلا    يقنننر  مننن  آهنننر 
الاننور  آينن   و آيتنني  وال يقننر  الاننور  فتملمنننل  نني  رضنن  ر نن ا رواا افنن  اننيري  عنن  

و رننننذ الهتننننلفي الننننا ا  المقفننننود ا  يأهنننن  فينننندا عفننننًل يت ننننأ   (3) فنننني رريننننر   
اف  يمر ع  الغزالي    االهتفلر رو    يي م ا ين  التني  يننل و قا   (4)علينل

الامد  ل ا مر  فنل  ني قرا تن  يتنا ال يانمد  ني الفن   لت وتننل
ويعضند قنوا  .(5)

  اهتفنلر الانمد   قنلا  ننا عن  االغزالي يديا   را افن  ا اينر ا   الرانوا 
لاننمد  ملوزرننل ولننم ياننمد : ااقيننا  راد    يقننر  الاننور   نن  ا ا تنننا الننا اافنن  ا ايننر

وا  انننرو  مننن   رنننا اللغننن  وغرينننذ منننل عليننن  الميققنننو  وفنننيح ال نننوو    (6)لننننل  
الينننديا والمينننداي     المهتفنننر رنننو الننن   يفنننلي ويننندا علنننا هلفنننرت  انننم   نننر 

 فينل     م   عا الينود    نا ع    رار  التشف  ا قواا  ي افذ ال ني  ولعا  
                                                 

 .949-5/944لال  العرذ:   1ا
 .8/981ي ظر غريذ اليديا:   2ا
 .4/96ال نلي   ي غريذ اليديا:   3ا
 .8/418ي ظر معللم الا  :   4ا
 .4/886ي ظر  تح الفلر :   5ا
 .4/96ال نلي   ي غريذ اليديا:   6ا
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ال ننننوو  قننننواًل يفينننند      ننننر . وقنننند (2)رننننذ ال ننننوو مننننل   واهتننننلر افنننن  يمننننر  (1)فنننننم
رن ا ي نو   علنا   (3) و آيتي الاور   يقر  م  آهررل آي  رو    يهتفر االهتفلر 

ع ننن   ننني الينننديا مننن  قفينننا االهتفنننلر  ننني ال ننن م  ورنننو  يننند االهتفنننلر الم نننني 
 .معل ي االهتفلر التي   ررل اللغويو 

 ييتما ا ا  معلٍ :    ي اليديا تفي   ممل تقدم    ااالهتفلر  الم ني ع
 وضك اليدي  علا الهلفر  ورو قوا ممنور العلمل . .8
 .   يأه  فيدا عفل يتو أ علينل .4
اشيمننلز  نني ال نن م فننأ  يهتفننر الاننور   يقننر  ا ينن   و ا يتنني  منن  آهررننل  و  .9

 فمع ا    يي م ا ي  التي  ينل الامد     يقر رل. 

رمننح ممنننور العلمننل  القننوا ا وا  وعلنن   ننلللفظ مشننترك فنني  عنند  معننل   و 
فلي  الا م ذ اف  عمنر  وضنع  يند   :اعيد ف  زيلد قلامل  ع  الترميح مل 

ي نا   اعلا هلفرتي  ل مل فل ا قلا ر ا الفلذ  ي الف   و ل  راوا اذ 
علا عفل  و ع لز  ليس فم ني  ع  .  قند منل  عن   م قنيس  االت ل و مل   (4)ع  

لمننل  اننم  ويمننا الليننم اتهنن    اي اذ ع نننل اا   راننوا اذ ف نن  ميفنن  رضنن
  ا وع  عتل  قلا  ل   فيلذ راوا اذ .(5)عمودًا  ي مف ا يعتمد علي   

 ننن ا ا يلديننا دالنن  علننا عنندم ال ننني عنن    (6)و  علننا العفنني  نني الفنن  ا يتو نن
ت نننو  علنننا عفنننل  و ع نننلز مننناً . وي فغننني     االت نننل التهفنننر ل د  نننل  فمع نننا 

علين  القينلم  الرهف   ني االعتمنلد علنا العفنل لعمنز  و منرل  و  ينوا فنأ  يشنق
 ي و  اشت نل  علنا العفني لغينر يلمن  م رورنًل     ا يلدينا النوارد   ني منواز 

علننا رنن ا فنني    اشت ننل  منن  عمننز  و ضننعم  وي ف نني اشت ننل   ينننل مننل يفنني   علنن
                                                 

 .4/956الم نلج شرح فييح مالم:   1ا
 .4/885ي ظر  تح الفلر :   2ا
 .4/815تح الفلر  //  4/956ي ظر الم نلج شرح فييح مالم:   3ا
 .4/886ي ظر  تح الفلر :   4ا
 .4/281ا   الفينقي:   5ا
 .م.   ص.   6ا
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الهلفنننر  واشت نننل  علنننا  يمنننا االتهفنننر  الم نننني ع ننن  علنننا وضنننك اليننندي  علنننا
مهفر  لغير يلم    ي و  م  دالل  المشترك علا مع يي  مك تقييد يما المع ا 
الاننل ي ااشت ننل  علننا العفننل فأ  ي ننو  لغيننر عمننز  و يلمنن   و مننل ل ا  ننل  ليلمنن  

وقند   ينديا ام قنيس وينديا عتنل  للفييح المواز م  غير  رار   مل تقندم  ني 
لم ني ع   علنا اهتفنلر ا ينل  التني  يننل الانمد   يفح يما االتهفر  ايقلا 

 علا ا ا  معل   ورو الظلرر واذ  علم. ي و  اللفظ دااًل 
ف نل  علنا منل تقنندم ي نو  الينديا دااًل علنا  رارنن  ا ان   شنيل   ني الفنن    

 وري: 
 وضك اليدي  علا الهلفر . .8
 اشت ل  علا العفل لغير يلم . .4

 امد .اهتفلر ا يل  التي  ينل ال .9

لنننم يقفننند رننن ا المعنننل ي ع ننندمل  ننننا عننن  التهفنننر  ننني   ا لعنننا الرانننواو 
نننل فنننح يمنننا اللفنننظ علنننا رننن ا المعنننل ي الا اننن  منننلز   لرادتننننلالفننن    ول ننن  لم 

 مميعًل وْا   ل  المع ا ا وا رو ا ولا فلليما  مل تقدم.
قنلا ااامن  ال لنذ هفينا ومننر   ا. هفا: ع  را ك ف  هدي  ع  رانوا اذ 2

 .(1)فغي هفيا و اذ اليملم هفيا  ال
لفظ اهفيا  مأهو  م  الهفا ويتلق  ي اللغ  علا الرد  والفلاد من   نا 
شي   واليرام الفي  يانم ا هفيانًل مانا الز نا والمنلا الينرام والند م ومنل  شنفننل ممنل 
يننننننر م اذ  ويقننننننلا للشنننننني  ال رينننننن  التعننننننم والرا ينننننن : هفيننننننا ماننننننا الاننننننوم والففننننننا 

وال نننر اا
وه فننن  ا منننر منننل  قلننن  ا زرنننر  عننن  افننن  ا عرافننني  قنننلا: اا فنننا   (2)

 ننل  مننن  ال ننن م  نننو الشنننتم وْا   نننل  مننن    د  الهفيننا  ننني  ننن م العننرذ الم نننروا   ننن
و نننني لاننننل  العننننرذ   (3)التعننننلم  نننننو اليننننرام وْا   ننننل  منننن  الشننننراذ  نننننو الضننننلر  

  للفظ االهفيا   للدالل  اللغوي .(4)ااالهفيا ضد التيذ م  الرزق والولد وال لس  
                                                 

 . 8561رقم اليديا ا-281فييح مالم/  1ا
 .921-1/991ي ظر تن يذ اللغ :   2ا
 .1/924تن يذ اللغ :   3ا
 .4/421لال  العرذ:   4ا
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فمع ننا الم ننروا والفلانند والننرد   ول نن  فننلر لنن  داللنن  شننرعي   هننر  ورننو مننل عف ننر 
ع ننن  افننن  ا عرافننني فمفنننتلح االينننرام    فنننلر لننن  فلالانننتعملا الشنننرعي داللتنننل  

 ال رار  واليرم   ورمل مع يل  مهتلفل .
لقننند منننل  لفنننظ االهفينننا   ننني عننند   يلدينننا م ننننل ينننديا المانننلل   ننني داللننن  

ومنننننر الفغننني يفينننند لهفينننا  نننني رننن ا اليننننديا   يمنننا اهفيننننا  علنننا امنننن  ال لنننذ ا
اليرم    أتلق الهفينا علنا داللن  شنرعي  تتعلنق فنلشام  والفند من  اششنلر  النا    
منننر الفغنني رننو مننل تأهنن ا الزا ينن  علننا الز ننل اننملا منننرًا ل و نن  علننا فننورت   قننلا 

منن  ال لننذ  قنند  قننا ال ننوو  عنن  و مننل ا  (1)ال ننوو  ااورننو يننرام ف ممننل  الماننلمي   
ممننلرير العلمننل  يرمنن  فيعنن  وام نن  اننوا   ننل  ممننل يمننوز اقت ننلاا  م ال لال  مننل مننل  

و مننل  اننذ  .(2)عنن     ي يفنن  ريمنن  اذ منن  فنني  فيننك ال نن ذ التنني  ينننل م فعنن 
اليمننننلم  ننننل  اليملمنننن  مفلينننن   وعلننننا العلمننننل  لفليتنننننل فننننأ   ينننننل  فعننننًل وفنننن يًل 

ا علننا لتلينن  ام نننل ورننو مننل  قلنن  ال ننوو  عنن  ا  اننري  منن  الاننلم  ينند  (3)لألفنندا 
اينننتمم و عتنننا   اوالهلنننم واينننت  لننن  الممننننور فينننديا افننن  عفنننلس    ال فننني 

 لو  ل  يرامًل لنم يعتن    ندا لفنظ االهفينا  ي رن ا الينديا علنا   (4)اليملم  مرا
يننا فمع ننا مهتلفنني    أمننل ع نند يملنن  علننا امنن  ال لننذ ومنننر الفغنني  للهفمع ينني  

اليرام  و مل مك  اذ اليملم  للهفيا فمع ا الم روا  قلا ال وو  ع د   م  عن  
 اننذ اليمننلم ااال ننني علننا الت زينن  واالرتفننل  عنن  د نني  اش اننلذ  واليننا علننا 

ومقفود الفقنل  فنلل ني علنا الت زين     الي نم  (5)م لرم ا ه ق ومعللي ا مور  
ا   ننل  علننا التيننريم  نننو اليننرام وا   ننل  علننا رننو ال رارنن      ال ننني الشننرعي 

الت زي   نو الم نروا  وانوا   نل   انذ اليمنلم م رورنًل  و مفلينًل  ننو يهتلنم عن  
اليرمننن  التننني تانننفذ اشانننم فهننن م ال رارننن  التننني ال تانننتلزم اشانننم فنننا تانننتلزم تنننرك 

                                                 

 .6/15الم نلج شرح فييح مالم:   1ا
 .16-15ي ظر م.     2ا
 .9/11ي ظر معللم الا  :   3ا
 . 5638رقم اليديا ا-614فييح الفهلر /  4ا
 .6/11الم نلج شرح فييح مالم:   5ا
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ترك لام  و الشي  امتالاًل ا مر والاواذ فه م اشفلي  التي ال يتعلق فللفعا  و ال
 اواذ. 

مهتلفني   ني ينديا لفظنًل وايندًا اهفينا  فمع يني    القد اانتعما الرانوا 
   ن اهفيا  مك ام  ال لذ ومنر وايد ول   مك اهت م اليما علا الموضوعل 

علنا  اشفلين الفغي فمع ا اليرام ومك  اذ اليملم ل  مع نا آهنر امنل ال رارن  او 
 اله م  ي الماأل .

االشتراك اللغنو     ن   ني لهفيا  لفظًل مشتر ًل لم ي   م  ييا  و  اا    ل
اللغ  فمع ا الم روا وال يقفدو  فللم روا االفت ح الفقني فا مل يقلفا التينذ  

الشرعي  ن االهفينا  مشنترك لفظني    ن  منل   ني عنرم  و مل م  ييا االاتعملا
اللفنظ  ني الن ص الوايند  الشر  فداللتي  مهتلفتي   ي  ص وايد  وقد اهتلف  داللن 

 لومود قرا   هلرمي  تعي   مع ا اللفظ ع د يمل  علا موضو  معي . 

 ع:ـ. رج1

 استنصااا اقنننلا لننن   ننني يمننن  النننودا    اعننن  مرينننر    ال فننني الينننديا: 
  .(1)  ر ي ك مشا  ي ش   ر كم شقم   رض تشجرواابنمس، فقم  ال 

والرمنو  رنو النرد  و رمك  عا ملل تلم ييتلج الا  لعنا  منل رنو ا فنا  
 قنند  قننا ا زرننر   نني تفاننير قننوا اذ تعننللا: اوالاننمل   ا    العننود ويقلفننا النن رلذ

و ني تفانير قولن  تعنللا ال ن    (2)الرمك      ا  المتر     يمي  ويرمك ويت رر
  ورمك فمع ا  نرر وم ن  (3)علا رمع  لقلدر     علا لعلدت  ييًل فعد موت  وف ا

يفننندو   نن  رامنننك الننا مع نننا الننرد والعنننود    منن   عنننلد الشنني   قننند ترميننك ا  ا   و 
  ررا.

ننل المع ننا ا هننر لننن نننو فمع ننا فننلر وا تقننا  مننل   نني تننن يذ اللغنن   ارمك   م 
نن  انناا نن  اننرورًا   رمننك اذ رم  رورًا     فنندا رم 

   تيننوا. وقنند  افنن   ايننر منن   (4)
                                                 

 . 848رقم اليديا ا 21فييح الفهلر /  1ا
 .9/8481// الفيلح: 8/962ي ظر تن يذ اللغ :   2ا
 .3/285ي ظر لال  العرذ:   3ا
 .8/961تن يذ اللغ :   4ا
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مللنننك     رمنننك فمع نننا ال ينننل  موا قننن  رمنننك لننننافلر  مع نننًا وعمنننً   قننند   نننر افننن  
فنا قنلا افن    (2)ورمنك  آا وقلا الرضي اا لل   زيد م  مراد ل  فنلر   (1)فلر

  (3)افلر  مع نًا وعمنً     ار ال يويي  ااتعملا ارمنك  لنن مللك اامم ل هفي علا
 الفيرور  واال تقلا.  وممي  رمك فمع ا فلر يدا علا

 ي :ويظنر ممل تقدم    للفعا ارمك  مع يي  مهتلف
 ورو يقلفا ال رلذ.رمك فمع ا علد ورد   .8
 رمك فمع ا فلر الداا علا التيوا واال تقلا. .4

الا  لعا م تفينًل فن  و منل  اشعرافي والمع ا ا وا ييتلج م  ييا الف لع  
المع ا الال ي  نو  عا  لقص ال يقتفر علا الفلعا وال ياتغ ي ع  الهفر   في  

 المع يي  اهت م  يو  وداللي. 
   ل  ومنل :ال تشجروا  ر ي ك مشا  : ا ا  قول  ل

ا وا:    ي ننو  رمننك فمع ننا عننلد وي ننو  الفعننا تلمننًل وا فننلرًا  يننلا مننناوا 
فمشننتق  والمع ننا ال تعننودوا  ننل ري  فعنند  راقنني رنن ا  و فعنند ممننلتي  وقننلا القلضنني 

 .(4)عيلل ااور ا  ولا مل يتأوا علي  اليديا  
فنننلر  ورنننو اهتينننلر افننن  مللنننك  ننني داللننن     ي نننو  رمنننك فمع نننا االانننل ي: 

اليننديا ل  قننلا ااممننل هفنني علننا   اننر ال يننويي  ااننتعملا ارمننك  فمع ننا افننلر  
واهتننلر   (5)   ال تفننيروا   فعنند   فننلراً اال ترمعننوا   امع ننًا وعمننً  وم نن  قولنن  

رنن ا القننوا ماتشننندًا فقننوا افنن  مللننك وي ننو  المع ننا علننا رنن ا الومنن : ال  (6)العي نني
وا فعننند  راقننني منننوقفي رننن ا  و فعننند مفنننلرقتي الننند يل  نننل ري    ي نننو  رمنننك مننن  تفنننير 

  .رمك وا ل ري   هفر رمك ااما  علا ال لقف  واالواو  
                                                 

 .8/961 ي ظر شرح التانيا:  1ا
 .4/431شرح الرضي علا ال ل ي :   2ا
 .831شوارد التوضيح/  3ا
 .4/894  وي ظر الم نلج شرح فييح مالم: 8/942ل ملا المعلم:   4ا
 .831شوارد التوضيح /  5ا
 .4/811ي ظر عمد  القلر :   6ا
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الشنننك    ارمنننك  اانننتنعما  ننني رننن ا الننن ص فأيننند المع يننني  وْا ا قل نننل فللومننن  
م اشان  رفقن ا وا  ي و  الهتيلر ارمك  لتل   و  ت  ف غين    فيننل ا  من  هلنك 

 علي  م  قتا فعل ففعل. ال لس الا مل  ل   د   قد رمك ع  اليق وعلد ورن 
لننم يتنندا ك مننك الومنن  ا وا  نني   د لو مننل مننك الومنن  الاننل ي  نننو ال يقننا ف غنن  

دا علنننا التينننوا   د اْ الياننن  والممنننلا   فيننن  اانننتعملا رمنننك فمع نننا افنننلر   ننننو و 
رنني فلقينن   وي ننو  ااننتعملا والتفننيير لال     داللنن  رمننك تلمننح مننك مع ننا التغييننر و 

 ر ا اللفظ م  قفيا ت ايم المعل ي المتعدد   ي اللفظ الوايد واذ  علم. 

 الة:ـــ. الص2

 صااّلبإّ  أحاا كم إ ا : اا اعنن    ننس فنن  مللننك قننلا قننلا ال فنني اليننديا: 
  .(1)  ل  يشينه وبك  تح  ق شه ابيسشى يت ل ينمجت شّ ه فال 

رنن ا رننو ا فننا  ينننل وقنند ورد   (2)ير والفر نن الفنن    نني اللغنن  النندعل  فننلله
إ ا  لت اقلا: ا  ار ا المع ا  ي اليديا الفييح  ع   في ررير     الراوا 

  (3)  فلييكاا  وا   كاام  صاامئشم  فليصاا ّ  كاام  ش طااشا  أحاا كم ابااب طراامم فليجاا  فاام  
ا ليفننا  فننناا ليد  لنننم فللفر نن  والهيننر و ننا داٍ   نننو   او ا ننر ا زرننر  قولنن  

 ر ا ري الدالل  اللغوي  للفظ الف  . . (4)مفاٍّ  
و مل  ي الشر   ني  ر ل  مهفوفن  و   نلر معلومن  فشنرا ت ميفنور   ني 

 و رنننني  قننننواا و  عننننلا مهفوفنننن  مفتتينننن  فننننللت فير ومهتتمنننن    (5) وقننننل  مقنننند ر  
تتلنننق علنننا ا  عنننلا التننني تتضنننم  ر وعنننًل وانننمودًا فللتانننليم  والشنننك    الفننن   

ضًل علا فن   الم نلز   وفن   الم نلز  تهتلنم فني لتننل و  عللننل و قوالننل وتتلق  ي
نل تاما ف    قلا الفهلر  ريم      ع  الفلوا  الهمس المفروض   ومك  لك  

 ي فلذ ا   الف   علا الم لز  اااملرل ف   ليس  ينل ر و  وال امود وال اذ 
                                                 

  .598رقم اليديا ا-61فييح الفهلر /  1ا
 .213الم ير///المففلح 84/496ي ظر تن يذ اللغ  :   2ا
 .8/63الملمك الفغير:   3ا
 .9/51  وي ظر ال نلي   ي غريذ اليديا: 84/496تن يذ اللغ :   4ا
 .16ي ظر التعريفل /  5ا
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.. وْا ا  ينندا ينننوم العيننند  و ع ننند .اننن .. وقنننلا الي.يننت لم  يننننل و يننننل ت فيننر وتانننليم
ولننننن ا  فنننن   الم ننننلز  تهتلننننم فننننللمع ا عنننن   .(1)الم ننننلز  يتلننننذ المننننل  وال يتننننيمم  

الف   المعرو   ويينا  تلنق لفنظ الفن    ل ن  يشنما الفن تي  معنًل لال  ل ا دلن  
قري    ي الايلق او غيرا علنا اراد  علنا ايندرمل  نأ  يقنلا: رنا فنلي  العفنر؟ 

د ليد  الفلوا  الهمس المفروض .  دالل  لفظ االف    علنا المع يني   للمقفو 
 فدالل  االاتعملا الشرعي ال اللغو  وال العر ي. 

اا   ااننم الفنن   يت ننلوا مننل ال قننلا   رنن ا اللفننظ وقنند فننر ح الننراز  فلشننتراك
قرا    ي   ف   ا هرس  ومل ال انمود  ين  وال ر نو   فن   الم نلز  ومنل ال قينلم 

للفنن   منن  ا اننمل  الشننرعي  المشننتر   اننفذ ااننتعملا    (2)  ينن   فنن   القلعنند 
  .الشلر  لنل   ار م  مع ا

مننن  يقنننر  الينننديا ال يننن رذ ظ ننن  لال  النننا الفننن        و منننل ينننديا المانننأل   ننن
المعرو نن   ا  الر ننو  والاننمود  ول نن  ل ننَم ال يقننلا    اللفننظ مشننترك ويفننح يمننا 

ل  المشننننترك يقيقنننن   نننني  ننننا  ننننرد منننن  معل ينننن   ويقفنننند  ننننالمشننننترك علننننا مع يينننن   
 ي اليديا علنا مع يني  فلليقيق  رن ل اليقيق  الشرعي    يفح يما لفظ افل ا  

مهتلفنني   ينندرمل الفنن    ا  الر ننو  والاننمود والاننل ي فنن   الم ننلز   وي ننو   نني 
ي   علا مع يي  معًل وال قري   دال  تهفنص  يند المع يناليديا لفظ مشترك ييما 

 اليما علا المع يي  معًل  ولا و تم و فح مع ًا.    لفا 

 ورةــ. الص5

ع    س ف  مللك قلا  ل  ق رام لعل ش  اتر  ف  مل ذ فيتنل  قلا اليديا: 
 .(3) ترشض فت صالتت تصمويشه  ا فمنه ال تزا   أشيطت لنم قشاشكا  ال في 

ننور وم نن  المفننو ر  ذ تعننللا  والفننور  ا اننمل  ورننو منن  الفننور  ممعنننل الفن
انم    ي الش ا  ويفدو    الفور  لغً  تشما الفور المعرو   االمرقومن   والتملاينا

                                                 

 .858فييح الفهلر /  1ا
 .8/985الميفوا:   2ا
 . 4811رقم اليديا ا-544   فييح مالم/912رقم اليديا ا-59فييح الفهلر /  3ا
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  نننر افننن  م ظنننور  ننني معنننرل   مننن  علنننا اانننم اذ المفنننور اا  ننن  انننفيل   رنننو 
 مقتضنا عتنم التملاينا   (1)المفو ر ال    ل  عنز اانم  ومنا  فنورً  وال تمانلاًل  

م ظننننور يقتضنننني المغننننلير  في نمننننل  والشننننك    مننننرادا  علننننا الفننننور  نننني  نننن م افنننن 
فللفنننور المقلفلننن  للتملاينننا الرانننوم التننني  ل ننن  ترانننم وال يقفننندو  الفنننور اليدياننن  

 (2) قلا ااوالتفلوير التملاينا   للفور الشهفي   ام  ا ر اف  م ظور التفلوير 
  تتلنق  ل فا  ني الفنور     (3)وقلا الفيومي ااالفور  التمالا وممعنل فور  

علننا التماننلا ول نن  االاننتعملا العرفنني يفينند لت قنننل علننا مننل لننيس ففننور  مماننم  
االتمالا      ا  الظا  ااوالتفوير  يضنًل فن ك الفنور  التني رني تمانلا الشني  
   مل يملاا الشي  ويي ي ري ت  التي رو عليننل انوا    ل ن  الفنور  ممانم   و 

  ت ق   (4)  ظا  و غير  ا  ظا   و  مل يعفر فعل الفقنل   ا  غير ممام 
الفنننور  علنننا التملاينننا وعلنننا المرانننوم فريشننن  الرانننلم ويانننمي  العلمنننل  المتقننندمو  
الفور المرقوم  يدا علا    للفور  مع يني  مهتلفني  ع ند اشتن ق واالانتعملا  

 ويفيد    اللفظ مشترك  ي عرم االاتعملا اللغو . 
االفننننننور   االفننننننور    لفننننننظ  مننننننل  نننننني اليننننننديا ال فننننننو  الشننننننريم  قنننننند مننننننل

ومانلم  وم ننل الينديا  واالمفو ر  واالتفنلوير   ني  يلدينا عند    ررنل الفهنلر 
  (5)لقرام ال   ورد  ي يديا الماأل  رو اتر رقيق م  فوم  و  لوا المتقدم  وا

والمراد فللتفلوير  ي اليديا الم  ور الراوم المعرو   يللينًل    المرقومن   ولنيس 
تملايننا المماننم   ل نن  مننل   نني ليند  الروايننل  منن   نن م عل شنن  رضنني المقفنود ال

 مفننننوم اقتع نننلا    (6)اذ ع ننننل ااقللننن   قتع نننلا  معل نننل م ننن  وانننلد   و وانننلدتي   
علننا قتعنن  منن  القمننلش وظننلرر االاننتعملا  نني اليننديا يقتضنني    ي ننو  مرقومننًل 
ر المرقومننن     الفنننور اانننتعمل  منننر  فمع نننا الفنننو      ال فنننو  الشنننريم يننندا علنننا 

                                                 

 .6/829لال  العرذ:   1ا
 .6/822م  :   2ا
 .282المففلح الم ير/  3ا
 .84/39المواوع  الفقني :   4ا
 .8/641ي ظر  تح الفلر :   5ا
 . 4811رقم اليديا ا-544فييح مالم/  6ا
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ومنننر   هنننر   يننند المع يننني   اللفنننظ اانننتعما  ننني          التفنننلوير غينننر الممانننم 
    ني المع يني  معنًل   من  اانتعملا الفنور  ني فمع ا التملايا والفور المرقوم  

رضننني اذ ع ننننل الفنننور المرقومننن  اغينننر الممانننم   منننل منننل   ننني ينننديا عل شننن  
اال   ارانوا اذ ع   في ررير  قلا قلا المتقدم    يديا الماأل   وم    يضًل 

 عتننم التفننلوير علننا التملايننا  .(1)تنندها الم   نن  فيتننًل  ينن  تملايننا  و تفننلوير 
يقتضي المغلير   وع  عل ش  رضي اذ ع نل   نل اشتر   نمرنق   ينل تفلوير  قنلم 

ال نمرنقن   فللفلذ  لم يدها  قل :  توذ الا اذ ممل    ف  قلا امل رن ا   اال في 
قل : لنتملس عليننل وتوا ندرل  قنلا: ال   فنيلذ رن ا الفنور يعن فو  ينوم القيلمن  

وال نمرنقن  رنني   (2)يقنلا لنننم  يينوا مننل هلقنتم وْا  الم   نن  ال تندها فيتننًل  ين  الفننور  
 .(3)الوال د التي يفم فعضنل الا فعل  واتوا د  فمع ا تتواد

ور المرقومنن  معننًل  نني لفننظ واينند  قنند  مننل ااننتعملا الفننور  نني التملايننا والفنن
مننل  عنن    ننس فنن  مللننك قننلا:   نن  ع نند افنن  عفننلس ورننم ياننألو   وال ينن  ر ال فنني 

فنننورً   ننني الننند يل  ل نننم ينننوَم مننن د فنننو ر ايقنننوا ا  ا قنننلا: انننمع  ميمننندًا   ا
و ني رواين   هنر  منل  رمنا النا افن    (4)القيلم     ي فخ  ينل الروح ولنيس ف نل خ  

 ننأ ت ي  ينننل   قننلا لنن  اد ن م نني   نند ل ل نني رمننا  فننور رنن ا الفننور عفننلس  قننلا: 
م    ام قلا  د  م ي   د ل م   يتا وضك يدا علنا ر ان  قنلا:   ف  نك فمنل انمع  

يقوا ا نا مفنو ر  ني ال نلر يمعنا لن    اامع  راوا اذ   ا م  راوا اذ
ا    ن  الفند  –لس    افن  عفن –وقنلا  ف ا فور  فوررل َ فداًل  تع ف   ي من م 

ومننل   يضنًل  ني يننديا عن  عفند اذ قننلا   (5) نلعً   لفن ك الشنمر ومننل ال  فنس لن 
  .(6)يقوا: ال    شد  ال لس ع افًل يوم القيلم  المفو رو    اامع  ال في 

                                                 

 . 4884رقم اليديا ا-559فييح مالم/  1ا
 . 5351رقم اليديا ا-115فييح الفهلر /  2ا
 .81/211ي ظر  تح الفلر :   3ا
 . 5369رقم اليديا ا-219 /فييح الفهلر   4ا
 . 4881رقم اليديا ا-559فييح مالم/  5ا
 . 4813رقم اليديا ا-559   فييح مالم/5351رقم اليديا ا-115فييح الفهلر /  6ا
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ظلرر ر ا ا يلديا ااتعملا الفور  ي المع يي  معًل ولن ا عل ق شراح     ل
فنننننلل  م علنننننا ال نننننوعي  مننننن  الفنننننور    التملاينننننا  علنننننا رننننن ا ا يلديننننناالينننننديا 

االمانننتي   والفنننور المرقمننن  اغينننر المانننتي     قنننلا القلضننني عينننلل اااهتلنننم 
ال لس  ي ر ا ا ي لم   رذ فعضنم الا    المم و  م   لك مل  ل  ل  ظا  أمل 

.. رقمنًل  ل ن   و غينر .مل ال ظا ل     فأس ف   و رنذ فعضننم النا م نك الفنور
وقننلا ال ننوو  معقفننًل علننا ا يلديننا ااورنن ا ا يلديننا فننريي   نني تيننريم  (1)رقننم  

فننور الييننوا  و  ننن  غلننيظ التيننريم و منننل الشننمر و يننوا ممنننل ال روح  ينن   نن  تينننرم 
  .(2)ف عت  وال الت اذ ف  واوا  الشمر المامر وغيرا  

رني والفد م  اششلر  الا    الم     التي ال تدها فيتًل  ين   لنذ او فنور  
و مل م     اليفظ وْايفنل  ا عمنلا و تلفتننل   م     الريم  والتفريك واالاتغفلر

مننل لننيس فيننرام منن   لننذ الفننيد والننزر  والملشنني        نننم ال يفننلرقو  ف نني آدم  مننل 
والفننننور  التنننني تمننننتن   نننني الفاننننلت والواننننلد  وغيررمننننل ال يمت ننننك دهننننوا الم   نننن  

 .(3)فافف 
ترك لفظي لغو   وقد ااتعما  ني الينديا ال فنو  تفي      لفظ االفور  مش

ومننر   هننر   تلننق   فمع يينن    مننرً   تلننق و رينند فنن  الفننور المرقومنن  غيننر الماننتي 
 و ريد ف  المع يي  مميعًل واذ  علم. 

 ب:ـعس. 2

 لسا لا    انهب ابن ات ع  اف  عمر رضي اذ ع نمل قلا االيديا: 
 .(4) اب ح 

 ن رذ الننرو  النا ا ن  ال نرا  الن   مع نا عانذ  اهتلم اللغويو   ي فينل  
افنن  وهللفنن    (5)ياهنن  علننا ضننراذ الفيننا  و  ننر ا نن  يننأتي فمع ننا الضننراذ ايضننلً 

                                                 

 .6/692ل ملا المعلم:   1ا
 .1/441الم نلج شرح فييح مالم:   2ا
 .1/484ي ظر الم نلج شرح فييح مالم:   3ا
 . 4412م اليديا ارق-935فييح الفهلر /  4ا
 . 8/855ي ظر غريذ اليديا :   5ا
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 لاتفننوذ ا  ي ننو  العاننذ رننو مننل  الفيننا او ضننراف   وضننعم ا  ي ننو   ا ايننر
ااَعَاننذن الفيننا: مننلاا   راننًل  ننل   و فعيننرًا   و غيررمننل وعاننف  فمع نا ال ننرا    قننلا 

  (1) نراا  َعَاٌذ وَعَانَذ  يلَن  يعانف       .. وقيا: يقلا ل را  الفيا.ضًل ضراف  ي
.. وَعَاننذن الفيننا .وقننلا المننورر  ااالعاننيذ ال ننرا  النن   ياهنن  علننا ضننراذ الفيننا

و قا اف  م ظور مل   را اف  ا اينر والمنورر  غينر   (2) يضًل ضراف  ويقلا ملاا  
  .(3)  الفيا  و ضراف     قو      ي و  العاذ فمع ا مل

 يظنر ممل تقدم    العاذ لفظ مشترك ياد  ا ا  معل   ري: 
 مل  الفيا. .8
 ضراذ الفيا    مملع   يدا علا اليدا. .4

  را  الفيا  و ا مر  التي تاه  علا الفعا. .9

الفيننا غيننر يليننظ    المعننل ي الا انن  مهتلفنن   نني االاننتعملا اللغننو    مننل  
ولنننن ا اهتلفننن    ظنننلر شنننراح الينننديا  ننني فينننل  مع نننا  الضنننراذ ورمنننل غينننر ال نننرا  

 لهتنننلر الينننديا  وتفنننك رننن ا هننن م  ننني المانننل ا الفقنيننن  المانننت فت  مننن  الينننديا  
النننرو   نني غريفنن  ا  ي ننو  العاننذ  نني اليننديا فمع ننا ال ننرا  اننم قننلا ااولننو  ننل  
المع ا علا الضراذ  فا  لدها ال ني علا  ا من  ا نز   ينً  و ني رن ا ا قتنل  

العاننذ رننو ال ننرا  النن   ياهنن  علننا ضننراذ       رننذ ال رمننل ي الننا و   (4)ال اننا  
  ا ا و   التقنندير:  نننا الراننواالفيننا   ننر   ال رمننل ي    ال ينن م  نني الينندي

عنن   ننرا  الفيننا  وقننلا ااوْا مننل يننرم ال ننرا  لمننل  ينن  منن  الغننرر ل  رننو شنني  غيننر 
عملنن  وقنندرا          (5)معلننوم وال ينندر  رننا يلقننح  م ال؟ ورننا َتعلَننقن ال لقنن ن  م ال؟  

مننر  وتعيني  وقنن  العمنا وقنندرا وفنن ا ت نند ك ممننوا والفند  نني االمنلر  منن  تعيني  ا 
   ي ننو  العاننذ فمع ننا الضننراذ     نننا عنن  ضننراذ  (6)واهتننلر ال ننوو المنللنن   

                                                 

 .9/492ال نلي   ي غريذ اليديا:   1ا
 .8/818الفيلح:   2ا
 .11-4/11ي ظر لال  العرذ:   3ا
 .  855/ 8غريذ اليديا :   4ا
 .81/882ال وا ذ الدرار  شرح فييح الفهلر :   5ا
 .6/12الم نلج شرح فييح مالم:   6ا
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الفيا    فد م  تقدير مضلم مين وم     ننا عن  امن  ضنراذ الفينا  و  منر  
الا    ال ن م علنا تقندير ين م مضنلم  ورنو  (1)ضراذ الفيا  و رذ اف  يمر

فمع نا منل  الفينا   للعاذ ع د اف  يمر امللمل ام  مل  الفيا  و  مر  الممل   
 و الضراذ  ويليظ    العلمل  قدروا المي وم اامن   و  منر    والعلن   ني رن ا    
اليمننا علننا الننام  يقفنند فنن  الفيننك واليمننا علننا ا مننر  يقفنند فنن  اشمننلر   ولننن ا 

و رننذ   (2) رننذ الشننل عي  وا ي ننلم وغيررمننل الننا يرمنن  فيننك مننل  الفيننا وْاملرتنن 
ي  الا مواز اشملر  للضراذ لمند  معلومن   و ل ضنرفل  م  الفيلف  والتلفع(3)ممك

لننوا العاننذ فمع ننا المننل  ولننيس ال ننرا   و الضننراذ اننم قنندروا  معلومنن  ويفنندو   نننم  و 
عن  امن  منل    االمي وم اام   وي و  تقدير اليديا ع درم:  نا راوا اذ 

ن ا  ملزوا    اليلم  تدعو للي  ول     الفيا     تموز اشملر  علا الضراذ   مل 
لنننن   ي ننننو  غننننرر  فننننا لقنننند ورد ي ننننو  الضننننراذ لمنننند  معلومنننن  ولضننننرفل  معلومنننن  

 نني ينننديا فننييح   لالشننتراك اللفظننني للفننظ اعانننذ  الترغيننذ  نني لتنننراق الفيننا 
واهت م معل ي  معا علمل  اليديا يهتلفو   ي شري  وم  َام  اهتلفوا  ي الي نم 

فنظ اعانذ  علنا ممينك معل ين  فنا اهتنلر الشرعي  وي يظ    العلمل  لم ييملوا ل
لييمننا اللفننظ علينن   للمشننترك اللفظنني  نني رنن ا الماننأل  لننم ييمننا  ننام مع ننًا واينندًا 

 علا مميك معل ي  وال يفح يمل  لال علا مع ًا معي  واذ  علم. 

 ا: ــ. لغ9

َشاا  تو ااي فيحسااا  اا  اعنن   فنني رريننر  قننلا: قننلا راننوا اذ  :اليننديا
بجشرا  فمساتشع وأنصا    اش باه شام  يناه و اي  ابجشرا  وزيام ة ابو وء ثم أتب ا

  .(4)  بغم ثالث  أيمم، وش  شّس ابحصم فق 
وا فننلللغو   اللغننو  نني اللغنن  رننو اهننت ت ال نن م  وم نن  قننوا اذ تعننللا اوْا ا مننر 

وقننننلا افنننن   ننننلرس ااالنننن م والغنننني  واليننننرم المعتننننا  فنننن     (5)   مننننروا فللفلتننننا
                                                 

 .2/514ر : ي ظر  تح الفل  1ا
 .2/514// تح الفلر : 6/12ي ظر الم نلج شرح فييح مالم:   2ا
 .2/811ي ظر تيف  ا يو  :   3ا
 . 151رقم اليديا ا-419فييح مالم/  4ا
 .1/831ظر تن يذ اللغ : ي   5ا
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  (1)فللشنني    اللننن ا الشنني  ال يعتنند  فنن  وا هننر علننا فننيييل   ينندرمل ينندا علنن
و قنننا افننن  م ظنننور عننن  الشنننل عي اااللغنننو  ننني لانننل  العنننرذ ال ننن م غينننر المعقنننود 

واللغننو ال ي نو  لال   نني ال ن م  مننل رننو واضنح منن   ن م الشننل عي ولننن ا   (2)علين   
  .(3)ت ل م ف     قلا الفيومي ااولغل الرما ت ل م فلللغو ورو  ه ت ال  م ولغل ف    

الغل  الوارد  ني الينديا الشنريم فننات ل م  ورنو منل  ي ندا لفظ  االزرر لقد  ا ر 
  وي ف ي علا رن ا    اللغنو ال يتلنق علنا  هن ت (5)ل اف  ا ايرموتفعن (4)الملزر 
ورن ا يفيند اشنتراك اللفنظ فني   ياذ فا يت لوا مل لنيس لفظنًل  منس اليفنل  ال  م 

قنوا الشنل عي يمن          ال اشنتراك  ني اللفنظ   ن –واذ  علنم  –ر مع يي   والظلر
 م  و منننل تفانننير الننننرو  وغينننرا وعمنند   ننني تفانننير اللغنننو  ننني   ننن  ال ي ننو  لال فنننلل 

ننم  ظنروا     من  منس  اليفنل   أ منل ت لنم فنلللغو    ات لم   لعلنم  رادوا    لنالغل  فن
ذ علننا منن  مننس  اليفننل ل  ال ممعنن  الماننأل  منن  مننن  الي ننم الشننرعي المترتنن للننا

ا آهنر عن   فني ررينر     يل    نو  ي ي م م  ت لم ولغل و لك     منل   ني يند
قننلا ال ا قلنن  لفننليفك ينننوم الممعنن    فنن  واشمننلم يهتننذ  قننند   اراننوا اذ 
وي يننظ    ا مننر فننللمعروم  ننل مر فلش فننل  واشمننلم يهتننذ غيننر  .(6)لغننو  

منننن  اللغننننو      امننننوم الشننننريع    قنننند عنننند ا الراننننوا معتفننننر مننننك اعتفننننلرا  نننني ع
الوقنن  لمنن  ييضنننر الهتفنن  َفينننَد     وامنننذاش فننل  للهتيننذ واالانننتمل  لنن  رننو 

ال  م  ا ل  الهتف  قد ي دذ  أ  ي نو  شرشنلد  عمنا  و د نك ضنر عن  المانلمي  
 واذ  علم. 

تقنندير مف نني علننا ينن م يننرم التشننفي  وال االزرننر يتفنني  ممننل تقنندم     نن م 
  ي اللفظ واذ  علم.م  مس اليفل   أ مل ت لم  ولن ا ال اشتراك 

                                                 

 .5/455مقلييس اللغ :   1ا
 .41/881لال  العرذ:   2ا
 .614المففلح الم ير/  3ا
 .8/982 د مالم: ي ظر المعلم ففوا  4ا
 .2/451ي ظر ال نلي   ي غريذ اليديا:   5ا
 . 392رقم اليديا ا-816فييح الفهلر /  6ا
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 . نكح42

األياام حتااب تسااتيشش وال  تاانك ال ا  االيننديا عنن   فنني رريننر  عنن  ال فنني 
 .(1) اب كش حتب تستي  ( قمبوا يم شسو  اهلل وكيف إ نهم؟ قم  )أ  تسك  تنك 

 ليًل ل ا تزو منل وَ َ ينل ل ا مل   ي تن يذ اللغ  اا  ح     امر   ي  ينل    
و فننا ال  ننلح  نني  نن م العننرذ الننوت . وقيننا للتننزو ج   ننلح   نن  اننفذ   فلضننعنل 

 نننل زرر  ينننر     ال  نننلح يقيقننن  رنننو النننوت  ال العقننند  َفيننند     (2)النننوت  المفنننلح  
و مننل افنن  م ظننور  قننلا اا  ننح   (3)المننورر  قننلا ااال  ننلح الننوت  وقنند ي ننو  العقنند  

..  ننلعلم    .   ي  ينننل    ليننًل ل ا تزومنننل و  ينننل ي  ينننل فلضننعنل  يضننلً  نن   امننر 
عقد التزوي  يام ا ال  لح  

 ظلرر  ن م ا زرنر     ال  نلح يقيقنٌ   ني النوت    (4)
و نن م المنننورر  يشنننير الننا   ننن  يقيقنننٌ   ينمننل  و منننل افننن  م ظنننور   ممننلز  ننني العقننند

   مل  نص  علنا رن ا. فنا فنر ح افن    رذ الا     ال  لح مشترك في  العقد والوت
منن  المشننترك اللغننو   نن  ر   نن  يتلننق علننا اشفضننل     الممننل   ننلرس فننأ  اللفننظ 

 و منن   الضننمو رننذ الفيننومي الننا    ال  ننلح ا   ننل  مننأهو ًا منن    (5)وعلننا العقنند
  ن      ح المترن ا رل ل ا اهنتلت ف َارارنل  لل  نلح ممنلز  ني العقند والنوت  مميعنلً 

العقد لال  فقري    يو   ح  ي ف ي     وال يفنم الوت  لال  فقري    ينو   نح  ال يفنم
فقري   م  ع مل  المملز  وْا   ل  غير منأهو  من  شني  زومت  و لك    الفنم 

  .(6) يترمح االشتراك     ال يفنم وايد م  الوت   و العقد لال  فقري  
 ن م افن   نلرس وافن   يفدو ا  ال  لح غير منأهو  من  شني   منل رنو ظنلرر

 م ظور وغيررمل  فا رو يقيق   ي الوت  والعقد م  غير اعتفلر آهر واذ  علم. 

                                                 

 . 8283رقم اليديا ا-921   فييح مالم/5896رقم اليديا ا-649فييح الفهلر /  1ا
 .819-2/814تن يذ اللغ :   2ا
 .8/289الفيلح:   3ا
 .لال  العرذ  4ا
 .5/215مقلييس اللغ    5ا
 .166ي ظر المففلح الم ير/  6ا
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وي ف ي علا القوا فأ   يقيقن   ني النوت  والعقند   ن  لنو يلنم ال ين  ح هفنا 
منن    مننل ااننتعملا القننرآ  لننن ا اللفننظ  قنند قننلا ا زرننر : ااال تعننرم شنني  .(1)فللعقنند

رننن ا         العقننند  ويفننندو  (2)ذ لال  علنننا مع نننا التنننزوي     نننر ال  نننلح  ننني  تنننلذ ا
اليفر غير فنييح  قند اانتا ا ال فنو  قولن  تعنللا ايتنا ل ا فلغنوا ال  نلح   قنلا 

    الفلوغ.  (3)اا    المراد اليلم  
  .(4)و رذ فعل الفقنل  الا    ال  لح مل   ي القرآ  فمع ا الوت   يضلً 

د ال تنننزوج الاي نننذ التننني  لرقننن  زومننننل فمنننو   و  نننللمراالمانننأل  و منننل ينننديا 
تننن ق يتنننا يتلنننذ ا منننر م ننننل فنننا فنننر ح افننن  يمنننر فمفننننوم ال  نننلح النننوارد  ننني 

  يتنننا يتلنننذ ا منننر م ننننل –   الاينننذ  –الينننديا  قنننلا ااالمع نننا ال يعقننند عليننننل 
ومن  ا يلدينا  .(5)وياهن  من  قولن  اتانتأمر    ن  ال يعقند لال  فعند    تنأمر فن لك  

منل   يننل ال  نلح فمع نا العقند منل تنرمم لن  الفهنلر  فقولن  افنلذ التنزوي  علننا  التني
القنننرآ  وفغينننر فنننداق  وال يهفنننا    المنننراد فنننللتزوي  العقننند  ومننن  ا يلدينننا التننني 
 وردرل الفهلر   ي ر ا الفلذ مل   را ع  انا ف  اعد الالعد  و ي  ا قلم رما 

م  شي   قلا ال  قلا: اا رذ  لتلذ  قلا يل راوا اذ    ي ينل قلا ارا ع دك 
ولننو هلتمننًل منن  يدينند   نن رذ  تلننذ اننم مننل   قننلا: مننل ومنند  شنني ًل وال هلتمننًل منن  
 :يديننند  قنننلا: ارنننا معنننك مننن  القنننرآ  شننني   قنننلا معننني انننور   ننن ا وانننور   ننن ا قنننلا

 نا ع مل  ال  لح من  رن ا الينديا فم  (6)نل فمل معك م  القرآ   اا رذ  قد    يت
ويننرمح رنن ا المع ننا مننل مننل   نني فعننل الروايننل  اقنند زومت نننل  و نني  العقنند  يضننًل 

                                                 

 .3/2ي ظر يواشي تيف  الميتلج شرح الم نلج:   1ا
 .2/819تن يذ اللغ :   2ا
 .116ال ليل /  3ا
 .3/9ي ظر يواشي تيف  الميتلج:   4ا
 .3/428 تح الفلر :   5ا
 . 5823ا-642فييح الفهلر /  6ا
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  وقنند ورد   يلديننا  هننر  مننل  ال  ننلح  ينننل فمع ننا (1)رواينن   هننر  ا قنند مل ت نننل 
 .(2)العقد  يضلً 

   عل شن  زوج ال فني  مل ممي  ال  نلح فمع نا النوت   عن  عنرو  فن  الزفينر 
.. و  ننلح آهننر  ننل  .عنن    يننل  هفرتنن     ال  ننلح  نني الملرلينن   ننل  علننا  رف  ا

الرمننننا يقننننوا المر تنننن  ل ا تنننننر  منننن  تمانننننل  راننننلي الننننا  نننن    لاتفضننننعي م نننن  
ويعتزلنننل زومنننل وال يماأنننل  فنندًا يتننا يتفنني   يملنننل منن   لننك الرمننا النن   تاتفضننك 

   ا تفي   يملنل  فلفنل زومنل ل ا  يذ وْا مل يفعا  لك رغفً   ي  ملف  الولد   م  
 ننللمراد فلل  ننلح الننوت  والممننل  اننم   ننر    (3)  ننلح   ننلح االاتفضننل    ننل  رنن ا ال

 الايد  عل ش   ي تملم اليديا  وعي  آهري  م  ال  لح ورمل فمع ا الوت   يضًل. 
  ا ال  لح فمع ا العقد والوت  مميعنًل  م ن  منل رواا  فنو ررينر  مل ممي  

ي نل  ننلظفر فنن ا  النندي  ترفنن  قننلا اتنن  ح المننر    رفننك لمللنننل ولياننفنل وممللنننل ولنند
مننن  الينننديا اانننتيفلذ    ال ت نننو  المنننر    ا   فعنننل الفقننننل   هننن       ننن (4)ينننداك 

 قضني  مفننوم ا منلذ   (5)قراف  قريف     الغللذ     الولد في  القريفي  ي و   يمق
الولد م  اليديا يدا علا    ال  لح فمع ا العقد والوت   وم   يديا عل ش   ي 

ح ال لس اليوم و ين  ايهتنذ الرمنا النا الرمنا وليتن   و اف تن   يفندقنل انم   ر   ل
رننن ا رنننو الظنننلرر واذ  علنننم. وم ننن  عننن     يعقننند عليننننل ويملمعننننل     (6)ي  يننننل 

اال ينننننن  ح الميننننننرم وال يننننننن َ ح وال   اعامننننننل  فنننننن  عفننننننل  قننننننلا قننننننلا راننننننوا اذ 
الشنننننك    و يمنننننلمك.  اال يننننن  ح المينننننرم     ال يعقننننند وال  ا قولننننن    (7)يهتنننننذ 

عقند ال  نلح  قند قنلا فيرمتن  ممننور العلمل   ممعوا علا يرم  ممل  الميرم و مل 
و  مننل ا ي ننلم  قننللوا يمننوز   ننلح الميننرم    عقنندا وتما نن وا فيننديا   نن   العلمننل 

  ح ميمو   ورو ميرم    عقند عليننل  ول ن  قنلا القلضني عينلل اافنيح   ا
                                                 

 .3/464ي ظر  تح الفلر :   1ا
 .5825  5138ليديا رقم ا-ي ظر فييح الفهلر   2ا
 .5841رقم اليديا -648فييح ا لفهلر /  3ا
 . 5131رقم اليديا ا-681فييح الفهلر /  4ا
 .3/863ي ظر  تح الفلر :   5ا
 . 5841ا-648فييح الفهلر /  6ا
 . 8213رقم اليديا ا-926فييح مالم/  7ا
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و منل قولن    (1)ورنو قنوا  فنرا  الفنيلف  ورواينلتنم    را اليديا     تزومنل ي الً 
 مننننل  لفننننظ ال  ننننلح  نننني اليننننديا   (2)اوال ينننن  ح   مع ننننلا وال يعقنننند علننننا غيننننرا  ا

والننوت  و مننل الاننل ي اوال  فمع ينني    مننل اللفننظ ا وا اال ينن  ح الميننرم   مع ننلا العقنند
اليديا فمع ا العقد       اللفظي   يلين  ح   مع لا ال يعقد علا غيرا  وقد يقلا 

   مفنننوم اننيلق اليننديا ينندا علننا    المقفننود رننو تيننريم عقنند ال  ننلح والهتفنن  
 . واذ  علم م  الميرم

ومن  ا يلديننا الدالنن  فننراي  علننا    ال  نلح فمع ننا العقنند والننوت  مننل مننل  
 ل  افن  عمنر ل ا انن ا عم ن  تلنق ا انًل قنلا لنو تلقن  منرً  ا ي فييح الفهلر : 

تلقنننل ا اننًل يرمنن  يتننا تنن  ح زومننًل   د   مر نني فننن ا  نن  اال فنني      ي   نن و مننرت
 ننللمراد فننن اتنن  ح زومننًل  العقنند والننوت      منن  تل ننق ا اننًل  نن  ترمننك لنن   (3)غيننرك 

  ازومتن  يتنا تن  ح زومنًل غينرا    : فننأ  يعقند عليننل ويتأرنل لقنوا راننوا اذ 
و وق   (4)عانننيلتك وتننن وقي عانننيلت  اال تيل ننني  لزومنننك ا وا يتنننا يننن وق ا هنننر 

 .(5) ي الفرج العايل    لي  ع  ي و  الممل  ال   ييفا فتغييذ اليشف 
وقننند اانننتعما  ننني   ظننننر ممنننل تقننندم    لفنننظ اال  نننلح  مننن  ا لفنننلظ المشنننتر  

اليديا ال فو  فمع ا العقد مر  وفمع ا الوت   هر   وااتعما فمع لرمل معًل فلفظ 
 . واذ اعلم يح الفهلر وايد  مل ورد  ي في

 . الواجب:44

 ساااا  قننننلا ا  ا   راننننوا اذ   اعنننن   فنننني اننننعيد الهنننندر   :اليننننديا
 .(6) للب ك  شحتلم واج ابجشر  

                                                 

 .2/554ل ملا المعلم:   1ا
 .ي ظر م  .ص    2ا
 . 5462قم اليديا ار -696فييح الفهلر /  3ا
 . 5465رقم اليديا ا-696فييح الفهلر /  4ا
 .3/511ي ظر  تح الفلر :   5ا
 . 126رقم اليديا ا-418   فييح مالم/135رقم اليديا ا-814فييح الفهلر /  6ا
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النواو والمننيم والفننل   فننا واينند ينندا علننا اننقوت الشنني  ووقوعنن   وم نن  قننوا 
ذ  لنم واالشنتراك اللفظني  ني االومنو   (1)اذ تعللا ا   ا ومف  م وفنل     انقت 

 قند عنر م علمنل    يأ  م  الدالل  اللغوي  وال من  االفنت ح ا فنولي  و الفقنني
 و ارنو  عنا يانتيق الن م علنا  (2)ا فوا الوامذ فن امل يمدح  لعلن  وين م تلر ن  

و مل الم دوذ  ي افت ح علمنل  ا فنوا  ننو امنل يمندح  (3)تر   م  غير ع ر 
  (5) ي مفلشنرت  انواذ ولنيس  ني تر ن  عقنلذ   و امل ي و  (4) لعل  وال ي م تلر   

 للوامننذ ال اشننتراك  ينن  ال منن  ييننا الداللنن  اللغوينن  وال منن  ييننا  و نن  مفننتليًل 
 قنيًل  يضًل مك الم دوذ     الوامذ منل يانتيق تلر ن  الن م او العقنلذ لغينر عن ر 
 و مل الم ندوذ  لنيس  ني تر ن  عقنلذ  رن ا رنو ا فنا  ني المانأل   ول ن  ورد لفنظ

 الوامذ  ي ال فوص الشرعي  واهتلم  ي داللت  ع د شراح اليديا.
  الفرق في  الفننم الشنرعي للفنٍظ  و  نٍص لالفد قفا الفيا  ي الماأل  م  في
   نن   االفننت ح ا فننولي رننو لنن لك اللفننظ وفنني  االفننت ح الفقننني  و ا فننولي

و مل ا لفلظ  ي اتفلق تل ف  م  علمل  ا فوا علا دالل  لفظ علا مع ًا معي   
ال فوص الشرعي  االقرآ  والان     نداللتنل ال تهضنك لداللن  المفنتليل  الفقنين  

اليل منن   نني  دا  فمواضننع  الشننلر   ننني  و ا فننولي      ا لفننلظ الشننرعي  رنني 
علنننا  المع ننا ورننني ا فنننا   ننن  يفنننح    يفننننم لفننظ شنننرعي مننن  القنننرآ   و الاننن  

  فنننا ا لفننلظ الشننرعي  مننن  للفنننظ منن  ا لفننلظ اننلس افننت ح لتل فننن  منن  العلمننل  
القرآ  والا   تفنم علا و ق قواعد اللغ  و دا نل  وقد ي  ر الشنلر  معنل ي يقفندرل 
 عم م  المعل ي اللغوي   و  هص م نل  و    ت و  متفل  فنل فافذ مل. ول رمنك 

اوامنننذ علنننا  نننا مينننتلم    ننننا لفنننظ   ا النننا المقفنننود   قنننوا قنننوا رانننوا اذ
اننم ي فغنني معننًل مننذ  منن  المشننترك اللفظنني  ينندا علننا اللننزوم القتعنني والم نندوذ اوا

تأويل  فنللقرا   فعند  لنك وتنرميح  يند المع يني     ن  ال يفنح يمنا المع يني  علنا 
                                                 

 .6/13ي ظر مقلييس اللغ :   1ا
 .8/46لرشلد الفيوا:   2ا
 .613ال ليل /  3ا
 .8/46لرشلد الفيوا:   4ا
 .111ل ليل /ا  5ا
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رن ا اللفنظ لنيس من  المشنترك     ل    ي ف ي علي  ت لقل  ي الواقنك   و يقنلا اللفظ 
   لمنراد فللوامنذ  ني الينديا اللنزوم قتعنًل اللفظي  الاًل.  للفقنل  م نم من  قنلا ا

  االفرل   يأام تلر   ورو قوا الظلررين  وي نلا افن  ينزم عن   اينر من  الفنيلف 
وقنند  شننلر الشننل عي الننا   (1)و مننل ممنننور الفقنننل   قنند اهتننلروا ال نندذ  نن  يننأام تلر نن 

وامذ  قول  ااييتما مع يي : الظلرر م نمل    فاالشتراك اللفظي  ي لفظ اوامذ  
   تمزئ التنلر  لف   الممع  لال  فللغانا  منل ال يمنزئ  ني تننلر  الم نذ غينر 

 ني  نص االوامذ   نن .(2)الغاا  وييتمنا وامنذ  ني االهتينلر وا هن ق وال ظل ن   
ع ننند الشنننل عي مننن  المشنننترك اللفظننني ول ننن  مننن  يينننا االانننتعملا والداللننن  الينننديا 

َفينَد    الشنل عي رمنح فعند  لنك    ي نو  الشرعي  ولنيس من  يينا الداللن  اللغوين   
فييننا الومننوذ  نني اليننديا فمع ننا ال نندذ واليننا علننا الفعننا ولننيس علننا اللننزوم 

امنن  توضننأ يننوم   ايعلقننذ تلر نن  ماننتداًل فقري نن  هلرمينن  ورنني يننديا راننوا اذ 
وقنند تفنننك الشننل عي ممننننور   (3)ومنن  اغتانننا  للغاننا   ضنننا نننل و عمننن  ف الممعنن  

دو  وموفننن  وتنننفعنم العلمنننل  مننن  فعننند لانننتيفلذ غانننا الممعننن  الانننلم  ننني القنننوا ف
 .(4) لك

يفنندو ا  لفننظ اوامننذ   نني اليننديا لننيس منن  المشننترك الفظنني وال يقفنند فنن  
  االفننت ح ا فننولي فننا يقفنند فنن   نني اليننديا   نن  الزم اعتفننلرًا لل ظل نن  والعفننلد 

تنم فن  من  ولن ا فر   العلمل  ع  الوموذ ا فولي الا ال دذ ا فولي لمل اي
  نلد     غاننا  –   ا يلدينا والوقننل ك الدالن  علنا مننواز تر ن   –قنرا   هلرمين  

 للوامنذ  ني الينديا ي فغني    يفانر فمع نا الن زم    الممع  م دوذ وليس  رضنلً 
ور ا التفاير ال ياتلزم الوموذ فمع ا الفرل  وْا مل يندا علنا االرتمنلم واالعت نل  

قلن  افن  ا اينر عن  الهتنلفي  ني شنرح الينديا ل  وممل يدا علنا منل   نر منل    ف 
                                                 

 .4/265// تح الفلر : 8/989ي ظر المعلم ففوا د مالم:   1ا
 .435الرالل /  2ا
 .431ي ظر الرالل /  3ا
// نننتح الفنننلر : 2/856// الم ننننلج شنننرح فنننييح مانننلم: 8/989ي ظنننر العلنننم ففوا ننند مانننلم:   4ا

4/265-266. 
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وْا منل شنف ن  قلا اامع لا وموذ االهتيلر واالاتيفلذ دو  ومنوذ الفنرل واللنزوم  
فللوامننذ تأ ينندًا  مننل يقننوا الرمننا لفننليف  يق ننك علنني  وامننذ  

 ننللمراد فللوامننذ   (1)
للم دوذ  ني   ي اليديا اللزوم عمومًل ام  ا ر فعد  لك فلللزوم االهتيلر  المرادم

االفنننت ح ا فنننولي  ويعنننزز رننن ا النننر   منننل اشنننترت  ا فنننوليو  مننن     شنننرت 
 نن  واينند   و مننل  نني رنن ا اليننديا  المشننترك اللفظنني مننواز الممننك فنني  معل ينن  د عنن 

يفننح يمننا الوامننذ علننا اللننزوم القتعنني النن   يقتضنني النن م والعقننلذ علننا تر نن  
مل في نمل م  الت لقل  ي المفنوم وعلا ال دذ ال   يقتضي عدم ال م علا الترك ل

 والواقك واذ  علم. 

 ر:ــ. وت40

اباا ي قننلا: ا  اعنن  افنن  عمننر رضنني اذ ع نمننل    راننوا اذ  :اليننديا
 .(2) أ َله وشمَبه ُوِتشَ ت وته صالة ابرصش كينشم 

َوَتر مضلرع  يتر  مل  ي وعد يعد  مل   ي لال  العرذ ااوترا يقن  ومللن  
وقننننلا الفينننننومي ااوتننننر  زيننننندًا يق ننننن   ت ننننرا مننننن  فننننلذ وعننننند  يضنننننًل   (3) قفنننن  لينننننلا  

   الوتر رو الم لي  التي يم ينل الرما علا غيرا  رذ النرو  الا و   (4) قفت   
  (5) ي نو  النوتر فمع نا الاننلذلن  قتنيً  او ين رذ فمللنن  وارلن   ن  يفقني شنني ًل قتنا ي

نن    لوالشننك    النن قص مفننلي  للاننلذ  ل   ٌ  فلل لينن    نننو داا علننا  قنندا  ا هيننر َ هد
الشي  فلل لي   ي يي     ال قص ليس   لك     يقلا  ني مقلفلن  ال انر    نلل قص 

 مفلي  للالذ  ولن ا  ل  للوتر مع يل  مهتلفل  رمل ال قص والالذ. 
و منننل ينننديا المانننأل   قننند اهتلنننم شنننراح الينننديا  ننني فينننل  مع نننلا   للمنننلزر  

    قننص: ينقننلا ا النن قص  قننلا ع نند شننري  اليننديا اااهتننلر    ي ننو  الننَوتر فمع نن

                                                 

 .5/854ال نلي   ي غريذ اليديا:   1ا
 . 554ليديا ارقم ا-881فييح الفهلر /  2ا
 .1/895لال  العرذ :   3ا
 .118المففلح الم ير/  4ا
 . 8/911ي ظر غريذ اليديا:   5ا
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ورنننو ظنننلرر اهتينننلر افننن    (2)وْاليننن   رنننذ القلضننني عينننلل (1)وترتننن    :  قفنننت   
: ااوترتن  ل ا  قفنت    أ نك معلتن  وتنرًا فعند اير ل   قل  م  غينر تضنعيم   قنلاا 

دو    اوتنر وي يظ مقلفل  وتر فلل ار  م    م اف  ا اير  ويف  (3)    ل   ايرًا  
 رلننن    ننني الينننديا يشنننف  قنننوا اذ تعنننللا اواذ مع نننم ولننن  يتنننر م  عمنننلل م   وقنننلا 

واهتننلر  (4) نني معل ينن  ع نند   ننر ا ينن  اا   لنن  ي قفنن م شنني ًل منن  اننواف م  الزمننلج 
 يضنننًل    ي نننو  اوتنننر   ننني الينننديا فمع نننا ا قنننص   و منننل  فنننو العفنننلس   5االعي ننني

اوتر  علنننا لا اانننلذ   قنننلا ااوال فنننذ يمنننا لننننالقرتفننني  قننند اهتنننلر    ي نننو  مع ننن
وقفدا فنن اال فنذ     ل ا قل نل ف فنذ   (6)الذ ورو يتعد  الا مفعولي  ف فا   

   االننن قص ا رلَننن  ومللَننن    ننني الينننديا ولنننيس فنننللر ك. و  نننر الهتنننلفي المع يننني   
والانلذ   قنلا ع ند شنري  الينديا اامع نا وتنر     قنص  و انلذ  فقني وتنرًا  ننردًا 

   ي ننو  اوتننر   نني اليننديا علننا  –واذ  علننم  –والظننلرر  (7) رننا وال مننلا   فنن 
و ق التقدير اشعرافي   قد منل   الرواين  فنللر ك وال فنذ لنن ا رلن  ومللن    منل قنلا 

     التومي  ال يو  يعني   اهتينلر  يند المع يني  المن  وري  (8) فو العفلس القرتفي
ر ك  للظننلرر تفاننير اوتننر  فمع ننا ا قننص       نن    ل نن  الرواينن  فننلللننن ا اللفظنن  

 قننص يتعنند  لمفعننوا واينند   ي ننو  ا رلننن   مفعننواًل لمننل لننم يا ننم  لعلنن   ورننو اهتيننلر 
و مننل ل   ل نن  الرواينن  فلل فننذ  ننل ولا تفاننير اوتننر  فننن ااننلذ       (9)ا لوانني

يما  الذ يتعد  لمفعولي   ورو اهتيلر  في العفلس القرتفي  ل  قلا: ااوال فذ

                                                 

 .8/411المعلم ففوا د المالم:   1ا
 .4/531ي ظر ل ملا المعلم:   2ا
 .5/821ال نلي   ي غريذ اليديا:   3ا
 .5/82معل ي القرآ  وْاعراف :   4ا
 .5/91ي ظر عمد  القلرئ:   5ا
 .4/458فنم لمل اش ا م  تلهيص  تلذ مالم: الم  6ا
 .8/889معللم الا  :   7ا
 .4/451المفنم لمل اش ا م  تلهيص  تلذ مالم:   8ا
 .46/841ي ظر روح المعل ي:   9ا
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اشعرافي يعي    يد ومي   للت  (1)ل ن اوتر  علا انل َذ ورو يتعد  الا مفعولي  ف فا 
المع ينني   والظننلرر    ال اشننتراك  نني اللفننظ     التومينن  ال يننو  يفينند اهتيننلر  ينند 

وفننننن ا التومينننن  يتفنننني     يننننا  اشعننننراذ  نننني الترا يننننذ   - مننننل   ر ننننل  –المع ينننني  
 فنلم المومود  ي دالل  ا لفلظ واذ  علم.وال فوص اللغوي  يزيا اش

 . وراء:41

فللنننننلمر   ننننأتي فوضننننو    اعنننن   فنننني ميفنننن  قننننلا هننننرج علي ننننل راننننوا اذ 
 توضننأ  فننل ا ف ننل الظنننر والعفننر وفنني  يدينن  َع ننز   والمننر   واليمننلر يمننروَ  منن  

 .(2)ورا نل
يضننًل  اورا   منن  المشننترك اللفظنني النن     ننرا اللغويننو  ورننو منن  ا ضننداد  

قلا ميمد ف  قلانم ا  فنلر : ااورا  من  ا ضنداد يقنلا للرمنا: وراَ ك   : هلفَنك  
  والمع نا 81امن  ورا ننم منن م  الملاين  ا ين   :ووراَ ك   :  ملَمَك قنلا اذ تعنللا

[  13-م   ملمنم  وقلا تعللا او ل  ورا رم ملك يأهن   نا انفي   غفنفًل هال ننم
يأتي فمع ا هلنم وفمع نا       ن اورا (3)وا اف  عفلس مع لا: و ل   ملمنم ورو ق
وتننلفك افنن  م ظننور   (4) ايننر منن  اللغننويي  القننوا فلشننترا   مننلم  و قننا ا زرننر  عنن  

يفدو ممنل تقندم     .(5)القوا فأ  اورا   م  ا ضداد وفأ   يدا علا الهلم وا ملم
 ه م في  اللغويي   ي اشتراك اللفظ و و   م  ا ضداد.

 قنلا: قنلا رانوا اذ  اورد لفنظ اورا    ني ينديا آهنر  عن  تلين  لقند 

ا  ليفا  وال يفلا  َم  منر  ورا  ي: اال ا وضك  يدن م في  يدي  ماا ماهر  الر  ا
 لفظ اورا    ي اليدياي  مشترك لفظي ورو م  ا ضداد  ور ا اللفنظ ال  .(6) لك  

عندم امتملعنمنل  ني الواقنك   يفح    ييما علنا مع يين     مفننوم الضندي  يفيند

                                                 

 .4/458المفنم لمل اش ا م  تلهيص  تلذ مالم:   1ا
 . 233رقم اليديا ا-62فييح الفهلر /  2ا
 .59-54ا ضداد/  3ا
 .85/912 يذ اللغ : ي ظر تن  4ا
 .181ي ظر المففلح الم ير/  5ا
 . 233رقم اليديا ا-849فييح مالم/  6ا
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   يفح    ي و  شي  هلنم شني  و ملمن  فلعتفنلر وايند  ني زمنل  وايند وم نل  
الفننند    يننندا علنننا  يننند مع ييننن   والتنننرميح وايننند  ولننن ا  ننن   اورا    ننني اليننندياي  

رنننو ا منننلم  ومع نننا  ننني ينننديا المانننأل  فنننللقرا    والظنننلرر    المقفنننود فنننناورا   
ر يمنننرو  مننن   منننلم الع نننز   والع نننز  رننني النننرمح القفنننير  و الينننديا والمنننر   واليمنننل

 ي ننو  منن  الانن   وضننك شنني   مننلم المفننلي ولننو  ننل  عفننًل   (1)اليرفنن  القفننير 
نننر فعننند  فنننغير  لي نننو  انننتر   منننلم المفنننلي   ننن  ا  ل ننن  الانننتر   منننلم اشمنننلم  مننن  يم 

منن  مننل  فعنند فلعتفننلر    الاننتر   مننلم اشمننلم    الاننتر  يعنند  مننلم الاننتر  ولننيس هلفنننل
الاتر   نو  ملمنل و ملم اشملم  وممل يقو  ر ا الم رذ منل منل   ني فعنل رواينل  

 ننني قفننن    اميفننن      فنننلا ر   رانننوا اذ عننن  عنننو  فننن   فننني : الينننديا ا وا
يمرا  م   دٍم ور ي  ف اًل  هرج وضو ًا  ر ي  ال لس يفتندرو   لنك الوضنو    من  

لنم يفنذ م ن   هن  من  فلنا يند فنليف   انم ر ين   م   شي ًل تما َح ف   ومن  فلذ 
 ني يل ن  يمنرا  مشنم رًا   فنل ا النا   اف اًل  هرج ع ز   ر زرل  هرج رانوا اذ 

 قولن  افني    (2)الع ز  فلل لس ر عتي  ور ي  ال لس والدواذ يمرو  فني  يند  الع نز  
ديا الانل ي فرواينل  ومنل  الين .يد  الع ز   يفيد    ال لس والدواذ تم نر  منلم الع نز 

 عد   وم نل:
  ل  فلي والدواذ تم ر فني  يندي ل  ن  ر ل  لنك مل رواا مالم ع  تلي  قلا: 

 قلا اماا ماهر  الرما ت و  في  يد   يد م ام ال يضرا مل مر    ا لراوا اذ
اوال يفنللي   ااال يضنرا منل منر  فني  يدين   يفا نر قولن    ا  قولن   (3)في  يدين  
وراَ   لننك   نني الرواينن  المتقدمنن   والتر يننذ اللغننو  افنني  يدينن   ينندا علننا  منن  مننر  

ولعا    ا ملم  ولن ا  للفواذ دالل  لفظ اورا    ي اليدياي  المتقدمي  علا ا ملم
 منل  –يندا علنا الهلنم  يضنًل ال  ت   ي اهتيلر لفظ اورا   دو  ا ملم     اورا   

 -المي  وَم  يقوم مقلم   ني لملمن  الفن  لملم الم -  ا  أ  الراوا   -تقدم 
رننو دا مننًل  مننلم  و ننأ  الاننتر  ومنن  فعنندرل هلننم لنن     ا مننلم  شننرم منن  الهلننم 

                                                 

 .4/282//ل ملا المعلم: 9/911ي ظر ال نلي   ي غريذ اليديا:   1ا
 . 519رقم اليديا ا-849فييح مالم/  2ا
 . 233رقم اليديا ا-849فييح مالم/  3ا
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من  انترٍ  ومن  فعند الانتر   ننو هلنم لن    اغللفنًل    نا من  منل  فعند رانوا اذ 
 واذ  علم.  ا ملم راوا اذ غير متقدم علي  وال ي و  

ي يننديا آهننر دااًل علننا الهلننم  مننل رننو الغللننذ  نني لقنند مننل  لفننظ اورا    نن
قنلا ارنا تنرو  قفلتني رن نل  واذ   ا  م ال لس   عن   فني ررينر     رانوا اذ 

اورا    ني  نن  (1)وْا ي  را نم من  ورا  ظننر    مل يهفا علي  ر وع م وال هشوع م
منل يضنًل ر ا اليديا يدا يقي ًل علا الهلنم    الظننر هلنم لا انل   ومن   لنك  
فنل ا   ارواا  فو داود ع  عمرو ف  شنعيذ عن   فين  عن  مندا ا   رانوا اذ 

منندار  مننل   فنمنن  تمننر  فنني  يدينن   مننل زاا ينندار نل يتننا لفننق فت نن  فللمنندار  للننا
   ننناورا    نني رنن ا (3)واينندار نل  منن  ادر   فننللنمز   : ينندا عنل  (2) مننر  منن  ورا نن 

 اليديا فمع ا هلم يقي ًل. 
مننل تقنندم    اورا   ااننتعما  نني اليننديا ال فننو  فمع ننا  مننلم وفمع ننا يفنندو م

هلنننم  وقننند في  ننن  القنننرا   الهلرميننن  والميتفننن  فنننلل ص داللننن  اللفنننظ وعي  ننن  المع نننا 
 المراد م   واذ  علم.

     وفعنند  قنند فننل  منن  دراانن  المشننترك اللفظنني  نني اليننديا ال فننو  الشننريم 
المشننننترك اللغننننو  و هننننر  منننن  المشننننترك اليننننديا ال فننننو  ورد  ينننن   لفننننلظ رنننني منننن  
منن  ا لفننلظ التني ورد  مننل ايتمننا ا انن       فلانتعملا  رننا الشننر   و  رنا العننرم و 

معنننل  مننن  غينننر قري ننن  مرميننن  لمع نننا علنننا آهنننر  منننل  ننني لفنننظ امهتفنننر   ومننن  
ا لفلظ مل ايتما مع يي  ويما علينمل لعدم القري   المرمي   مل  ني لفنظ االفنل    

منل ايتمنا   انر من  مع نا ول ن  القنرا   عي ن  المع نا المنراد. وظننر  وم  ا لفلظ
   تعينني   يننند معننل ي المشنننترك فمننل ي ت فننن  منن  قنننرا   يعنني  علنننا معر نن  التر ينننذ 

  ا شنن ا ويفننوذ توميننن  لي ننم لعرافنني  مننل  نني يننديا راننوا اذ   د لال يننو  
 ا أ مل وتر  رل  وملل  .

اتعملا المشترك اللفظي. فداللتن  علنا قد ال يقفد ا  االراوا      يفدو و 
و   اننر ع نند اشتنن ق ول نن  ولمننل فننح يمننا اللفننظ علننا معل ينن  مننك عنندم  مع ينني  

                                                 

 . 128رقم اليديا ا-11فييح الفهلر /  1ا
 .8/865معللم الا  :   2ا
 .4/881//ال نلي   ي غريذ اليديا: 8/865ي ظر معللم الا  :   3ا
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قري نن  مرميننن  يمنننا العلمنننل  اللفنننظ علنننا االشنننتراك و منننلزوا اليمنننا علنننا   انننر مننن  
تننرميح  يند المعننل ي علنا غيننرا فن  مننرمح واذ  مع نا لنورودا  نني القنرآ  ولنن   يلنزم

  علم.
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Homonymy in the Prophetic Traditions: A Study 

in Sahih Al-Bukhari and Moslim 

Dr. Nash’at A. Mahmood  &  Dr. Mohammed H. Barjas** 

Abstract 

Studying homonymy in the Prophet’s traditions is 

considered very important since it deals with the relationship 

between the linguistic aspect and semantic one. It facilitates 

the understanding the meanings of words, and the texts of 

Prophet’s traditions. Understanding the Prophet’s traditions, 

which include words of more than one meaning, depends on 

understanding the significances of such words in the Arabic. 

So, significance of the text should be taken into consideration 

in order to understand those words mentioned in the Prophet’s 

traditions. If the clues that help us to understand the text are 

not available, then the meanings of that homonymous should 

be considered, if not, one of the meanings will be against other 

ones without any evidence.  

We collected many homonymous words from Sahih Al-

Bukhari and Sahih Moslim. The homonymy in these words 

may be used by the Arab linguists or by the Holy Koran and 

Sunna. Also, we explained their meanings in the Prophet’s 

traditions in which they were mentioned according to the 

contexts and cotext of the text. 
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