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  التطور الداليل للمصطلح الفقهي
  

  )∗(سناين سناين. د
 :مقدمة

إخراج اللفظ عن معناه األصلي اللغوي إىل معىن آخر اصطلح  واالصطالح ه
ان املراد، وقد يكون بني املعنيني تقارب يف املعىن وقد مجهرة منهم لبيوعليه الناس أ

ا ملا ون اختصارال يكون، وقيل االصطالح لفظ معني تواضع عليه قوم معني
   )١(. ولكل موضوع وحرفة اصطالح.يتحدثون ويتعاملون

عندهم مفهوم وإىل حتديد أدق ملعىن املصطلح، فه) علم املصطلح(ويتجه علماء 
تعبري خاص وام، وه بوضوح تاستعماهلاد ر معناها وحدعبارة مركبة استقومفرد أ

 -   من الفنونفن ولعلوم أ يتفق عليه علماء علم من ا-ضيق يف داللته املتخصصة 
اق النظام اخلاص مبصطلحات علم ا يف سب ويرد دائم،وواضح إىل أكرب درجة ممكنة

. )٢(ددحم
 

                                                           
 .باحث يف اللسانيات من اجلزائر )∗(
، ١ األدب، دار الكتب العلمية بريوت، طحممد التنوخي، املعجم املفصل يف:ينظر )١(

  .١٠١: ، ص١م، ج١٩٩٣
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 حممد علي اخلويل، معجم علم اللغة التطبيقي، ،٥٨٩: ، ص٢املفصل يف علوم اللغة، ج
  .٢٦٢: ص
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  .ظروف نشأتهومفهوم املصطلح الفقهي : أوالً
  :مفهوم املصطلح الفقهي - ١

إطالق لفظ على معىن معني متفق عليه بني فئة من  و إذا كان االصطالح ه

للفقهاء كغريهم يف خمتلف العلوم « فإن من فروع املعرفة،العلماء يف فرع 
ناك اصطالحات معينة شائعة، تتردد يف كثري من املناسبات الفقهية، كما أن ه

  .)٣(»...اصطالحات يف كتب املذاهب
حلكم التكليفي كالفرض والواجب من هذه األلفاظ ما يتعلق باصطالحات او

باصطالحات احلكم الوضعي منها ما يتعلق و. واملندوب واملباح واملكروه واحلرام
يشترك والبطالن واإلجزاء واألداء، والعزمية والرخصة، والفساد كالصحة و

   .)٤(األصوليون مع الفقهاء يف استعمال هذه األلفاظ
 ملا للفقه ،هذا ومتيزت املصطلحات الفقهية عن سائر مصطلحات العلوم

وا خصوصتتسم واأللفاظ الفقهية تتمتع ا من معىن الشمول، فللشرع عموم
فالذين .  على خالف مصطلحات باقي العلوم،باالنتشار الواسع بني أفراد اتمع

احلج مبعانيها االصطالحية أكثر بكثري من الذين يعرفوا والزكاة ويعرفون الصالة 
أما اصطالحات باقي العلوم فالذين يعرفوا مبعانيها االصطالحية . باملعىن اللغوي

ال يعرفها  وفمصطلحات النح. ددهم قليل حمصور يف أصحاب هذا االختصاصع
كذلك مصطلحات الفيزياء فال يعرفها إال من درس هذا والدارس له وإال النحوي أ

 أفراد اتمع اإلسالمي، ألا العلم، أما مصطلحات الفقه فإا مشاعة بني جلّ
  .االجتماعيةومتعلقة حبيام التعبدية 

                                                           
  .٥١: ، ص١جم، ١٩٩١، ١المي وأدلته، دار الفكر، اجلزائر، طالفقه اإلسوهبة الزحيلي، : ينظر )٣(
 دار ابن حزم، بريوت، ،مرمي حممد الصاحل الظفريي، مصطلحات املذاهب الفقهية: ينظر )٤(

  .٢١: ص م،٢٠٠٢، ١ط
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 ال خترج عن كوا االشرعية عمومو الحات الفقهية خصوصإن املصط
كغريها من مصطلحات العلوم األخرى؛ مصطلحات حمددة ملفاهيم علم من العلوم، 

املصطلح الفقهي أكثر بكثري من  واالنتشار، فمستعملو بالشيوع لكنها تتميز عنها
  .مستعملي املصطلحات األخرى

  :نشأة املصطلح الفقهي - ٢
 السنة النبوية مبفاهيم جديدة مل يعهدها العرب منولقرآن الكرمي لقد جاء ا

 هذه املفاهيم بألفاظ عربية كان العرب قبل، لكن القرآن والسنة عبرا على
حيث أثرى القرآن الكرمي اللغة العربية .  لغري املعاين اليت جاء ا اإلسالمعملوايست

جعلها وأللفاظ من معانيها األصلية مبا نقله من اومبا طرحه من املعاين اجلديدة، 
ما كانت هذه املعاين لتتضح لوال الدور الذي قامت به ومعربة عن املعاين اجلديدة، 

نت املراد من ألفاظ القرآن بيانالسنة النبوية؛ إذ بيحت املفاهيم ا لغويا وضا، كما أ
يت جاء ا فاهيم الالسلوك املترتب عن هذه املقية واالجتماعية واإلنسانية، واألخال
ما كان الناس ليعرفوا التطور الذي حصل ملفاهيم األلفاظ الواردة يف و. القرآن

 من من هنا ميكن القول إن كال و.لنبوية الشارحة هلذه املفاهيمالقرآن لوال السنة ا
مها أول من والسنة النبوية قد فتحا باب االصطالح على مصراعيه، والقرآن الكرمي 
  .)٥(الفقهي خاصةوطلح اإلسالمي عامة أسس للمص
غرست احلضارة اإلسالمية يف أعماق اإلنسان مفاهيم جديدة يف «لقد 
. األخالق مما مل يألفه العرب يف جاهليتهمواملعامالت، والعبادات، والعقيدة، 

 اللغة العربية إذ هي يف أثرها جتلّىبذلك بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ احلضارة و
  .)٦(»دليلهووعاء الفكر 

                                                           
  .٢٧-٢٦-٢٥: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ينظر )٥(
 لبنان ناشرون، للغة العربية، مكتبةعادل عبد اجلبار زاير، معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف ا )٦(

  .٢٧: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ، وينظر٢١٧:، صم١٩٩٧، ١بريوت، ط
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إن جمموع هذه األلفاظ اليت عربت عن املفاهيم اجلديدة هي اليت مساها العلماء 
الكلمات  واأللفاظ اإلسالمية، أ واملصطلحات اإلسالمية، أ: (بعد ذلك
الفقهاء ومث استمرت دائرة االصطالح يف التوسع على أيدي العلماء  ،)٧()اإلسالمية

صارت و.  اكتمل علم الفقه مبدارسه املختلفةتابعيهم حىتوالتابعني ومن الصحابة 
ا له مصطلحاته اخلاصة اليت ي اوعرف ألهله لغتهم اليت يتميزون .  

 للحاجات املستجدة السريعة يف استجابةًتولدت طائفة املصطلحات الفقهية و
اتسع سلطان القوم فازدمحت اللغة وحياة اتمع اإلسالمي؛ فقد جاءت الفتوح 

التطورات واإلدارية، وت الكثرية اليت اقتضتها األوضاع السياسية باملصطلحا
أخذ علم الفقه حظه الوافر من هذه املصطلحات على و. االجتماعيةواالقتصادية 

   )٨(.اللغويونوزلته اخلاصة اليت عرفها له أهله ـغرار باقي العلوم؛ إذ كانت له من

لفقه اإلسالمي وتاريخ تاريخ ظهور ا وفتاريخ ظهوراملصطلحات الفقهية، ه«

  .)٩(»فية سياسية وإدارية متنوعة الصورنزول التشريع اإلهلي الذي منا يف ضوء خل
                                                           

كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية : ا مساهمعجم) ه٣٢٢: ت(حامت وف الرازي أبألَّ )٧(
 ومما يالحظ على ترتيبه أنه قسم مصطلحات الفقه إىل جمموعات وأبواب دون ،العربية

 مث الطهارة مث الصالة مث الصوم مبصطلحات أصول الفقه مث املواريثكر عناوينها،فبدأ ذ
أن الرازي كان السباق إىل وضع ما يبين  ووه.مث الزكاة مث احلج مث الزواج مث احلدود

 الفقه ومصطلحاته الشكل النهائي،  فيهنواة املعجم الفقهي، يف الوقت الذي مل يأخذ
الفقه ومواضيعه املختلفة اليت استقرت على أيدي الفقهاء يف زمن عرف بعد أبوابومل ت 
حسني بن فيض اهللا : كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، حتقيق :ينظر. الحق
  . )٢ج،١ج( م ٢،١٩٥٧ط املعهد اهلمذاين للدراسات اإلسالمية، القاهرة، ،اهلمذاين

، حسني نصار، ٢٦٥: لة جممع دمشق، صطه الراوي، األلفاظ اإلسالمية، جم: ينظر )٨(
  .٦٦: املعجم العريب، ص

  .١٥: خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٩(
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 على غرار العلوم - )علم الفقه( إذ من الطبيعي أن يتبع االزدهار الذي عرفه
ختتلف معانيها و فيض من االصطالحات اخلاصة اليت يستعملها الفقهاء، -األخرى 

فيقتربان يف املعىن .  مع االحتفاظ خبيط دقيق يربط بينهما،ة العامةعن املعاين اللغوي
وا أحيان١٠(.ا أخرىيبتعدان أحيان(   

روى ابن خلدون وبات لعلماء الفقه لغتهم اليت يتميزون ا عن غريهم؛ فقد 

القاسم بن رضوان كاتب العالمة  وأخربين صاحبنا الفاضل أب«: يف مقدمته فقال
ا صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أيب  قال ذاكرت يومبالدولة املرينية،

 فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ،كان املقدم يف البصر باللسان لعهدهواحلسن، 
  :هذا وهومل أنسبها له و

 مل أدر حني وقفت بـاألطالل     
  

 ما الفرق بني جديدها والبـايل      
  

من : من أين لك ذلك؟ قالو: فقلت له.. هذا شعر فقيه: فقال يل على البديهة
. ليست من أساليب كالم العربوإذ هي من عبارات الفقهاء ) ما الفرق:( قوله

  . )١١(» إنه ابن النحوىت له هللا أبوكفقل
أن ابن خلدون أورد هذه القصة يف سياق التدليل على قصور الفقهاء مع و

الفقهاء العلمية أصبح هلا  تدل داللة قاطعة على أن بيئة فإا أهل العلوم يف البالغة،و
  .مصطلحاا اخلاصة اليت تتميز ا عن باقي البيئات العلميةوقاموسها 
مل يعرض والدارس لعلم الفقه يتجلّى له أن علماء الفقه أغنوه باملصطلحات و

هلم معىن إال اصطلحوا عليه بلفظ عريب ينقلونه من معناه اللغوي إىل معناه 
  .االصطالحي ألي مناسبة

                                                           
  .٥٤: حسني نصار، املعجم العريب، ص: ينظر )١٠(
مكتبة اهلداية، دمشق، ،عبد اهللا حممد الدرويش، دار البلخي:  حتقيق،املقدمةابن خلدون،  )١١(

  .٤٠٧:  ص)واخلمسونالفصل الثامن  (،م٢٠٠٤
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 لفظ اصطلحوا على وضعه للداللة على معىن عريف بينوا أصل وضعه يف فكل
املعىن املعىن اللغوي، و: دون يف كل بابهلذا يورو. بينوا معناه الذي نقل إليهواللغة 

  :مثال ذلكواالصطالحي، 
  .ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة: يف االصطالحوالضم، : لغةً: الكفالة

ا عن أن تكون ملكً االصطالح حبس العني يفاحلبس، و: يف اللغة: وقفالو
   )١٢(.التصدق مبنفعتهاألحد من الناس و

طالع على كتب الفقه يبني الثراء الكبري الذي احتوته أبوابه من الإن ا
الفرائض، الشروط واملرياث :  لوجدنانظرنا إىل باب املرياث مثالًواملصطلحات، فل

اختالف الدارين، القضاء وتالف الدين الزنديق، اخوالقتل، املرتد واملوانع، الرق و
احلجرية، والسدس، األكدرية والثلثني، الثلث والربع، الثمن والتنفيذ، النصف و

الغراء والعمريتان، اخلرقاء والنسبة، املنربية وأوالد العالّت، العصبة وأوالد األعيان 
عدد و، )١٣(الرد، واملفقود والغرقى واهلدمى واحلرقىوالعول واحلجب : كذلكو

كلّها ألفاظ نقلت من وكبري من املصطلحات اختص ا باب املرياث يف الفقه 
  .تقسيمهواختصت بداللة متعلقة مبرياث امليت ومعناها اللغوي العام 

  :موقف الفقهاء منهو )*(التطور الداليل للمصطلح الفقهي: اثانًي

  : التطور الداليل للمصطلح الفقهي- ١
 حيمل داللة يف اللغة احلقيقية غوي يف املقام األوللفظ ل وإن املصطلح الفقهي ه

مث جاء اإلسالم فنقل دالالت هذه األلفاظ وطور معانيها ) لغة العرب قبل اإلسالم(
                                                           

، لة جممع اللغة العربية بالقاهرة جم،عبد الوهاب خالف، االصطالحات الفقهية: ينظر )١٢(
  .)بتصرف( ٢٣٩: ،  ص١٩٥٣:السنه، ٧:العدد

  .٣٢٩-٢٤٣: ، ص٨وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: ينظر )١٣(
 .صطالحيةليس املقصود تطور املصطلح الفقهي نفسه، إمنا تطور داللة اللفظ قبل أن تستقر داللته اال )*(
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لتدل على معانجديدة يف علوم الشريعة عموم ا وأصبحت ا وعلم الفقه خصوص
لعام إىل حتولت من معناها اللغوي اومعروفة يف الفقه، فاختصت به دون غريه 

  .)١٤(املفهوم االصطالحي الفقهي اخلاص
  :قد أشار ابن فارس إىل هذا التطور بقولهو

نسائكهم وآدام و يف لغام كانت العرب يف جاهليتها على إرث آبائهم«
نسخت ديانات، وم حالت أحوال،  ثناؤه باإلسالفلما جاء اهللا جلَّ. قرابينهمو

ر بزيادات زيدت، ن مواضع إىل مواضع أخنقلت من اللغة ألفاظ موأبطلت أمور، و
  [...]رطت فعفى اآلخر األولشرائط ششرائع شرعت، وو

أن العرب إمنا واملنافق، والكافر واملسلم وذكر املؤمن :فكان مما جاء يف اإلسالم
التصديق، مث زادت الشريعة اإلسالمية  وهواإلميان و املؤمن من األمان تعرفَ

إمنا : املسلموكذلك اإلسالم و. اؤمن باإلطالق مؤمنأوصافا ا مسي املوشرائط 
كذلك كانت ال و. عرفت منه إسالم الشيء مث جاء يف الشرع من أوصافه ما جاء

 جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا  فاسٌماملنافقفأما . الستروتعرف من الكفر إال الغطاء 
:  الفسق إال قوهلممل يعرفوا يفوكان األصل يف نافقاء الريبوع، وغري ما أظهروه، 

جاء الشرع بأن الفسق اإلفحاش يف و إذا خرجت عن قشرها، »فسقت الرطبة«
أصله يف لغتهم و ،مما جاء يف الشرع الصالةو ،اخلروج عن طاعة اهللا عز وجل

 [...] مل يكن على هذه اهليئةو، السجودو الركوعقد كانوا عرفوا و.  الدعاء
حظرت و مث زادت الشريعة النية، ..][. أصله عندهم اإلمساكالصيام كذلك و

مل يكن عندهم فيه  احلج كذلكوغري ذلك من شرائع الصوم، واملباشرة واألكل 
كذلك وشعائره؛ و مث زادت الشريعة ما زادته من شرائط احلج [...] غري القصد

                                                           
 ،٧٣: ، ص، عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق١٦: خالد فهمي، مرجع سابق، ص: ينظر )١٤(

  .٢٥٣:  ص،، عادل عبد اجلبار زايد، مرجع سابق٧٤
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 [...]زاد الشرع ما زاده فيهاو، مل تكن العرب تعرفها إال من ناحية النماء، الزكاة
فالوجه يف . أبواب الفقهسائر و اجلهادو العمرةذا سائر ما تركنا ذكره من على هو

يذكر ما و، شرعي وامسان لغوي  يف الصالة: ئل اإلنسان عنه أن يقولهذا إذا س
 سائر قياس ما تركنا ذكره من وهو، ما جاء اإلسالم به مث العرب تعرفهكانت 

  .)١٥(»صناعي ولغوين الشعر؛ كل ذلك له امساالعروض وو والعلوم، كالنح
استيعابه لظاهرة التطور الذي وا ألمهيته له نظرامنقلنا نص ابن فارس بكو

احصل للمصطلح الفقهي خصوص.  
 بعض املصطلحات اليت مل يكن هلا وجود من قبل يف لاعمولقد جلأ الفقهاء إىل است

م اجلديدة اليت ذلك حينما ال تتسع لغة العرب اجلاهليني  الستيعاب املفاهيولغة العرب، 

فقد أخذوا يف نقل قسم من األلفاظ األعجمية «تولدت مع توسع مباحث علم الفقه 

  .)١٦(»اازووا إىل االشتقاق والتوسع يف الكناية ؤ، كما جل)*(التصرف اوبعد تعريبها 

اختلف : األصوليني من تطور داللة املصطلح الفقهيو موقف الفقهاء - ٢
فهل . ول التطور الداليل الذي حصل للمصطلح الفقهيعلماء األصول حوالفقهاء 

 من داللته اللغوية األصلية إىل داللته االصطالحية الفقهية؟ أم أنه بقي تطور فعالً
                                                           

مصطفى : احلسن، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، حتقيق ابن فارس أمحد أبو )١٥(
  ).باب األسباب اإلسالمية (٨١- ٧٨: ، صم١٩٦٣الشوميي، مؤسسة بدران، بريوت،

). فارسية(اوس  العسكر، السفتجة، الزنديق،، اجلزاف:  املعرب والدخيلمن أمثلة )*(

، )١/٢٥٦(، )١/٩٩ (:الفيومي، مصدر سابق، ص: ينظر). يونانية( والفرسخ، والقرياط
)٢/٤٩٨(، )٢/٤٦٨(، )٢/٥٦٤(،)٢/٤٠٨(، )١/٢٧٨(. 

اللسان العريب، مكتب تنسيق :جملة  الداليل يف لغة الفقهاءالتطور ،حامد صادق قنييب )١٦(
 جرجي :ينظرو ٢٢: ،ص م١٩٨٤: السنة٢٤: العدد، الرباط،)اجلامعة العربية(التعريب 
  .٦٥ ،٦٤: ، صاللغة العربية كائن حي، دار اهلالل، القاهرةزيدان، 
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٨٣٣

هل أصبح املصطلح الفقهي ذا ومل حيدث له تطور داليل؟ وا بداللته اللغوية حمتفظً
 أنه مجع بني داللتيه اللغوية داللة اصطالحية فقهية ال عالقة هلا بالداللة اللغوية؟ أم

  ا؟ االصطالحية معو

منهم من واختلف األصوليون يف وجود احلقائق الشرعية؛ فمنهم من أثبته «
اآلخر ونفاه، مث اختلف القائلون بوجودها عندما يرد لفظ له معنيان أحدمها لغوي 

قد أشار صاحب املصباح إىل هذه القضية عند حديثه عن انتقال و. )١٧(»شرعي

هل سبيله النقل حىت تكون و«: ولهمعىن الصالة من الدعاء إىل الصالة املفروضة بق
الصالة حقيقة شرعية يف هذه األفعال، جمازيقال استعمال و أ[...] ا يف الدعاءا لغوي

مرجوحة فيه خالف بني يف املنقول عنه حقيقة واللفظ يف املنقول إليه جماز راجع 

  .)١٨(»أهل األصول
طبيعة اجلهة و منطلق هذا اخلالف يبدأ بطبيعة املصطلح الفقهي، الظاهر أنو

فهل هذه املصطلحات من وضع الشارع؟ أم من . يمصدره األساسوالواضعة له 
فهي توقيفية إذن ) تعاىلواهللا سبحانه (؟ فإن كانت من وضع الشارع  وضع الفقهاء

  .   شرعيةتكون بذلك حقائق وتدل على معانيها االصطالحية بال قرائن، و
فهي حتتاج إىل قرائن للداللة على معانيها . أما إن كانت من وضع الفقهاء

  .)١٩(بذلك حقائق شرعية بل حقائق لغويةال تكون واالصطالحية، 

                                                           
 ،بكر املالكيوأب ابن عريب القاضي ،٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن حمسن التركي )١٧(

  .٣١: صم، ١٩٩٩ ، عمان،دار البيارق،احملصول يف أصول الفقه
  .١/٣٤٦: الفيومي، مصدر سابق، ص )١٨(
 جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ، يف املصطلحات اإلسالمية،حممد يوسف موسى: ينظر )١٩(

  .٢١٤ -٢١١:  ص،م١٩٥٩:السنه، ١١:العدد
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٨٣٤

 لقد ذهب فريق من العلماء إىل أن هذه :القائلون باحلقيقة اللغوية. أ
ليست من وضع وة، غريهم من علماء الشريعو الفقهاء هاملصطلحات هي مما تعارفَ

: رجحه الرازيوبعض املتأخرين وبكر الباقالين  وقال القاضي أب. الشارع نفسه

ة جمازات لغوية غلبت يف املعاين الشرعية لكثر] أي املصطلحات الفقهية[أا «

الشارع استعملها يف معناها اللغوي «فـ . )٢٠(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

، )٢١(»أحاطها اوروط اليت أضافها إليها دون أن ينقلها، بل تصرف بالش

 والصوم هوا، شرعوالصالة هي الدعاء لغة وا، شرعوالتصديق لغة وفاإلميان ه«

   )٢٢(.»اشرعواخلروج عن شيء لغة والفسق هوا، شرعواإلمساك لغة 
يترتب على ذلك نفي التطور الداليل للمصطلح من املعىن اللغوي إىل املعىن و

  . دلت على ذلك قرينة داخل سياق النصالفقهي إال إذا 
 إذ إن ،احلنبليةواملالكية : ا باحلقيقة اللغويةمن أكثر املدارس الفقهية تشبثًو

حلف  وفل لعرف اللغوي من احلقيقة الوضعية،ا باهم أكثر متسكً أصحاما
غريه مما ال وأال يأكل شواء، اختصت ميينه باللحم املشوي دون البيض ] شخص[

من أبرز أعالمهم ولك الشافعية فقد ظلوا حمافظني على اللغة بقوة، كذو .يشوى
 احلقيقة الشرعية يف حالة على الذي ذهب إىل أن احلقيقة اللغوية مقدمة )*(املاوردي

                                                           
شعبان :  حتقيق،فحول إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد ال،علي ين حممدالشوكا )٢٠(

  .٩٦: ، ص١: جم١٩٩٨ ،١: ط، القاهرة، دار السالم،حممد إمساعيل
  .٧٣: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢١(
  .٣١: ابن العريب، مصدر سابق، ص )٢٢(
 من وجوه. كان ثقة) ه٤٥٠ - ه٣٦٤(احلسن املاوردي وعلي بن حممد بن حبيب أب و ه)*(

أقضى وهويف غري ذلك وفروعه و تصانيف عدة يف أصول الفقه ولهالفقهاء الشافعية 
  ).٤/٣٢٧: األعالم ،١/٣٦طبقات الشافعية . (ضاة عصرهق
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٨٣٥

إن تطابق : أما اإلمام الرافعي صاحب الشرح الكبري فريى يف الطالق أنه. التعارض
احلقيقة [اب مييل إىل الوضع إن اختلفا فكالم األصحو. الوضع فذلكوالعرف 
   )٢٣(.واإلمام الغزايل يرى اعتبار العرف]. اللغوية
العلماء ذهب وهناك فريق آخر من الفقهاء  :القائلون باحلقيقة الشرعية. ب

أصبح حيمل داللة وإىل أن املصطلح الفقهي تطورت داللته من األصل اللغوي 

ن وضعها اللغوي منقلت «فهذه املصطلحات قد . ته اجلديدةشرعية، هي دالل

  .)٢٤(»وضع الشارع وأصبح هلا وضع جديد هوانقطعت منه و
: مثالً) فالصالة. (شرعية لدى السامعوأصبحت حتمل دالالت فقهية و

ال خيطر وأصبحت تشري إىل جمموع األفعال الشرعية اليت يعنيها االسم يف لغة الفقه، 
  .الدعاء: ببال السامع معناها اللغوي الذي هو

ال يدل على املعىن ولك الصوم فإنه يدل على املعىن املعروف عند الفقهاء، كذو
  .اإلمساك املطلق عن كل شيء واللغوي الذي ه

 وأن املعىن االصطالحي هلذه األلفاظ أصبح هبذلك فإن هذا الفريق يرى و
. املعىن اللغوي بات يف عداد ااز هلذه األلفاظو، ]احلقيقة الشرعية[األصل 

رة بذلك احلقائق الشرعية جمازات لغوية غلبت يف املعاين الشرعية لكثتكون «و
رعية هي استعمال اللفظ الفقهي فاحلقيقة الش، )٢٥(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

ا الزكاة، فاكتسبت تلك األلفاظ وضعو يف الشرع كاحلج ما وضع له أوالًفي
از الش. ما وضعت لهأوضحت حقيقة فيوا، مستقرنقل داللة اللفظ ورعي فهأما ا

كاستعمال لفظ الصالة الذي . من املعىن االصطالحي الفقهي إىل املعىن اللغوي

                                                           
  .٦٩: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٣(
  .٣٢: ، ابن عريب، مصدر سابق، ص٧٣: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢٤(
  .٢٢: ص ،م١٩٨٧التوليد الداليل يف البالغة واملعجم، دار توبقال، الدار البيضاء،  حممد غانيم، )٢٥(
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٨٣٦

 تؤدى بصورة معينة، مث يستعمل أفعاالًو استقر يف الشرع بداللة خاصة حتوي أقواالً
   )٢٦(.املعىن اللغويوهوهذا اللفظ للدعاء 

 لكوا احلقيقة الشرعية إىل رجع هذا الفريق سبب انتقال داللة هذه األلفاظيو
من وضع الشارع الذي حدد هلا دالالت جديدة تعرف ا دون احلاجة إىل 

  هذا الرأي، عند- من احملدثني -عبد الوهاب خالف : يناصر الشيخو )٢٧(.قرائن
 كُتَب َعلَيكُم الصَيام: قوله تعاىل يف) الصيام(حديثه عن معىن كلمة 

ال ] من معىن إىل معىن[أن هذا نقل : الذي يظهر يلو« : بقوله. ]١٨٣/البقرة[
ألن الشارع جعل للفظ الصيام حقيقة خاصة يدل عليها عند اإلطالق، . ختصيص

الذي ال ريب و[...]الوضع اجلديدوهذا آية النقل وال يدل على غريها إال بقرينة، و
أراد وة،  استعمل بعض ألفاظ النصوص يف غري ما وضعت له لغ فيه أن الرسول

منها حقائق شرعية اصطلح املسلمون على فهمها منها، حبيث هجر املعىن اللغوي 
كأن اللفظ صار حقيقة يف معناها العريف . للفظ وصار ال يفهم منه إال بقرينة

حممد يوسف : يذهب الباحثو، )٢٨(»ا يف معناها الوضعي اللغويجمازالشرعي و
ن نقرر حبق أن هناك مصطلحات لنا أ«: وسى يف االجتاه نفسه حيث يقولم

 منها يدل على املعىن اجلديد املراد به بال قرينة تدل عليه أن كالو ،إسالمية بال ريب
ا أن هذه املصطلحات من وضع الشارع نفسه؛ فإن كما لنا أن نقرر حبق أيض

مل يكن هلم أن ،اا دقيقًاملسلمني الذين حددوا هذه املعاين الشرعية اجلديدة حتديد 
يأتوا بذلك من عند أنفسهم، بل إم رجعوا يف ذلك بال ريب إىل ما جاء عنها يف 

  .)٢٩(»نة املصدرين األساسيني لإلسالمالسوالقرآن 
                                                           

  .١٢٥ -١٢٤: السيد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٦(
  . ٢١٤ - ٢١١: حممد يوسف موسى، مرجع سابق،  ص: ينظر )٢٧(
  .٢٣٦: عبد اهللا خالف، مرجع سابق، ص )٢٨(
  .٢١٨: ص، حممد يوسف موسى، مرجع سابق )٢٩(
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واجلدير باملالحظة أن رأي هذا الفريق يتفق مع مفهوم املصطلح يف علم اللغة 
صرف معناه ؛ حيث يدل املصطلح على معىن حمدد يف بيئة علمية حمددة، فال يناحلديث

هذا ما تقرر يف علم أصول و«. إىل أي مفهوم اصطالحي آخر وإىل املفهوم اللغوي أ
حمل على معناه العريف  أنه إذا ورد يف النص لفظ ي،يف علم أصول القانونوالفقه 

 إال إذا دلت قرينة على إرادة معناه اللغوي، ،القانوين ال على معناه اللغويوالشرعي أ
إِنَّ اللََّه َوَمالئكََته يَصلُّونَ َعلَى النبِي َيا أَيَها الَّذيَن آَمنوا َصلُّوا :كما يف قوله تعاىل

هَعلَي]فالقرينة دالة على أن املراد من الصالة معناها اللغوي  ]٥٦: األحزاب

  .)٣٠(»الدعاءوهو

 بعد عرض مفصل للمسألة، »إرشاد الفحول«خيلص الشوكاين صاحب و

 هذا تقرر لك ثبوت احلقائق فإذا عرفَت«:  إىل القول-ة الطرفني راد أدلإيو

  .)٣١(»ها مل يأت بشيء يصلح لالستداللعلمت أن نافيوالشرعية 
فالذي عليه عامة العلماء أنه جيب تقدمي . مجهورهمورأي عامة العلماء  ووهذا ه

   .)٣٣(»لاحملصو«ا ابن عريب يف كتابه هب إليه أيضما ذ وهو )٣٢(.احلقيقة الشرعية
األصوليني يف داللة وإن اخلالف بني الفقهاء  :مناذج خالفية بني الفريقني. ج

 يف حتديد آثاره له -احلقيقة الفقهية الشرعية واحلقيقة اللغوية، :  بني-األلفاظ 
تنطبق ظاهرة و. م استنباط احلكم الشرعي املتعلق مبسألة مامفهوم النص، ومن ثَ

                                                           
  .٢٣٧: عبد الوهاب خالف، نفسه، ص )٣٠(
  .٩٨: ،ص١ ج،الشوكاين، إرشاد الفحول )٣١(
  .٩٥: ،ص١، جاملصدر السابق: ينظر )٣٢(
  .٣٣ ،٣١:ابن عريب، مصدر سابق، ص: ينظر )٣٣(
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٨٣٨

يتبعها خالف بني الفقهاء يف كثري من و ، األلفاظاخلالف هذه على عدد كبري من
  :من األمثلة على ذلكو. املسائل الفقهية الفرعية

 َتنكحوا َما َنكََح َآَباؤكُم مَن َوال: يف قوله تعاىل) النكاح(داللة لفظ  •
معناه من وافقه من الفريق األول، يرون أن وفاإلمام الشافعي . ]٢٢:النساء[ النَساِء
: يترتب على ذلك استنباط حكم شرعي مفادهو على املعىن اللغوي،  محالًطءالو

مبعىن أن الذي زىن بامرأة حيرم على أبنائه التزوج . أن الزنا يوجب حرمة املصاهرة
فحملوا داللة اللفظ على املعىن االصطالحي : أما غريهم من الفريق الثاين. ا

ب عليه اقتصار املنع على املرأة يترتو. الزواج بعقد شرعي: والفقهي الذي ه
ا، أما الزنا فال يوجب حرمة املصاهرةاملتزو ٣٤(.ج(   

لك؛ حيث يقول يف مادة  فيذهب خالف ذ»املصباح«أما الفيومي صاحب و

من  وغلبه، أويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره :... نكح« ):نكح(
ح املطر األرض إذا اختلط من نكوتناكحت األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض، أ

ا ألنه مأخوذ من الوطء مجيعو يف العقد اجماًز: على هذا فيكون النكاحو. بثرائها
يؤيده أنه ال يفهم وال يف أحدمها، و ال فيهما حقيقةفال يستقيم القول بأنه . غريه

نكح  وال يفهم الوطء إال بقرينة حنونكح من بين فالن،  والعقد إال بقرينة حن
إن قيل غري مأخوذ من شيء، فريجح االشتراك و. ذلك من عالمات اازو. زوجته

 .)٣٥(»يفهم واحد من قسميه إال بقرينةألنه ال 
فرض رسول : قال. يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما) فرض(داللة لفظ 

، فمن العلماء من محله على )∗(متفق عليه... ا من شعريصاع: زكاة الفطر  اهللا
                                                           

  .٢٥٥، ٢٥٤: عبد اهللا بن حمسن التركي، أسباب اختالف الفقهاء، ص: ينظر )٣٤(
  .٢/٦٢٤: صالفيومي، املصباح املنري،  )٣٥(
 .٢/٦٧٧ صحيح مسلم، ، مسلم،٢/٥٤٧اري، صحيح البخاري،  البخ)∗(
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٨٣٩

. ة وليست واجبةنالتقدير، وترتب عليه أن زكاة الفطر س: ي وهواملعىن اللغو
قال بوجوب واإللزام، والوجوب : محله على املعىن االصطالحي وهو منهم منو

 .)٣٦(زكاة الفطر
 اسَتيَسَر مَن فَإِنْ أُحصرتم فََما: يف قوله تعاىل) اإلحصار(داللة لفظ  •
قهاء يف حتديدها هل هي للمنع العام أم للمنع  اختلف الف]١٩٦:البقرة[ الَْهديِ

  )٣٧(.مبرض أم للمنع بعدو
 طَيباَصعيدا فَلَم َتجِدوا َماًء فََتَيمموا :يف قوله تعاىل) الصعيد( داللة لفظ •

هل هي الصعود باملعىن اللغوي أي كلما صعد على وجه . ]٦:املائدة ،٤٣:النساء[
غريها كما وحلجارة  كل صاعد فوق األرض كاالتيمم علىبذلك جيوز واألرض، 

 غريهم؟وقال املالكية؟ أم الصعيد مرادف للتراب كما ذهب إىل ذلك الشافعية 
ـ احلَ(داللة لفـظ     • يف قولـه تعـاىل    ) لم :   لُـهَوَحم ـَصالُهثُـونَ   ثَال َوف
محـل  ومحل البطن،   : هل يدل على مطلق احلمل لغة، فيشمل       ]١٥:األحقاف[َشهرا

خاص حبمل اجلنني    وأم ه . حنيفةو الرضاع، كما ذهب إليه أب     مدةَالظهر  و  الذراعني
، األمثلة أكثر من أن حتصى يف هذا اال       و )٣٨(.يف بطن أمه كما ذهب إليه اجلمهور      

 .املعاجم الفقهيةواألصول وهي مبثوثة يف كتب الفقه و
فظ يف سياق قد يرد اللو: الفقهيوالقائلون باالشتراك بني املعىن اللغوي . د

فهل املراد منه املعىن اللغوي؟ أم املعىن الفقهي . جممل عام ال حتدد داللته بوضوح
يف احلالة األخرية حيتمل اللفظ معنيني يف آن واحد وا؟ االصطالحي؟ أم كالمها مع

 .ما يعرف باملشترك اللفظي وهو
                                                           

  .٢٥٥:  ص،عبد اهللا بن حمسن التركي، املرجع نفسه )٣٦(
  .٢٥٢-٢٥١:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن حمسن التركي: ينظر )٣٧(
  .٢٦٢-٢٦١: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٣٨(
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٨٤٠

 ؛ فإذا -اازو بني احلقيقة -فالفقهاء األحناف ال جييزون االشتراك اللفظي 
حجتهم يف ذلك أن احلقيقة على الضد من ااز وأريد أحدمها انتفى اآلخر، 

  . ضدهويستحيل إرادة الشيء و
أن : حجتهم يف ذلكوال يرون فيه استحالة، وأما الشافعية فيجيزون االشتراك 

.  حالة اإلفرادحدة عدة معاناالشتراك حاصل يف لغة العرب؛ فتجتمع يف اللفظة الوا

ال خيفاك أن املشترك موجود يف هذه اللغة العربية ال ينكر ذلك إال مكابر «إذ 
مثله و[...]  الطهر مستعمل فيهما من غري ترجيحوكالقرء فإنه مشترك بني احليض 

األسود، وكذا اجلون مشترك بني األبيض والعني فإا مشتركة يف معانيها املعروفة، 
 وواقع يف لغة العرب باالستقراء فه وكما هو .أدبروكذا عسعس مشترك بني أقبل و

٣٩(»لسنةاوا واقع يف الكتاب أيض(.  
) اللمس( اختالفهم يف حتديد داللة لفظ :من فروع هذه املسألة اخلالفيةو

َجاَء أََحٌد منكُم مَن الَْغائط وَعلَى َسفَرٍ أَوَوإِنْ كُنتم َمرَضى أَ الوارد يف اآلية الكرمية 
  .]٦ :، املائدة٤٣ :النساء[  ستم النَساَء فَلَم َتجِدوا َماًء فََتَيمموا َصعيدا طَيباالَموأَ

اجلماع، وكناية عن الوطء وحنيفة يأخذ باملعىن اازي للّمس الذي ه وفأب
أما الشافعي فإنه . ال يوجب الوضوء على جمرد اللمس باملعىن اللغوي ولذلك فهو

جوب الوضوء من ويترتب على ذلك و. ااازي معوملعىن اللغوي حيمل اللفظة ا
   )٤٠(.مباشرة املرأة، ووجوب الغسل من مجاعها

احلقيقة ني الرأيني السابقني القائلني بويقف القائلون ذا الرأي موقف الوسط ب
حامد الغزايل  واحلقيقة الشرعية، ويعبر عنه أحد أئمة الشافعية الكبار أبواللغوية أ

ال وواملختار عندنا أنه ال سبيل إىل إنكار تصرف الشرع يف هذه األسامي، « :قولهب
                                                           

  .٩١: ، ص١ىل حتقيق احلق من علم األصول، ج إرشاد الفحول إ،الشوكاين )٣٩(
  .٢٥٧ ،٢٥٦: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٠(
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٨٤١

 ولكن عرف اللغة .سبيل إىل دعوى كوا منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم
أحدمها التخصيص ببعض املسميات كما يف الدابة، : تصرف يف األسامي من وجهني

 هذا  اجلنس إذ للشرع عرف يف فتصرف الشرع يف احلج والصوم واإلميان من
والثاين يف إطالقهم االسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به . االستعمال كما للعرب

كتسميتهم اخلمر محرمة واحملرا واألم مم شرحر٤١(»م وطؤهامة واحملر(  .  
ويتضح من خالل النقاش الدائر بني املدارس الثالث أن املصطلح الفقهي بات 

فمنهم من . استقطاب بني املعىن اللغوي األصلي واملعىن الشرعي االصطالحيحمل 
ا يف ومنهم من جيعله حقيقة يف الثاين جماز.  الثاينيفا  جماز،جيعله حقيقة يف األول

ا  وكان كل ذلك سبب. املعنيني أريد به أيلَيعلَماألول، ومنهم من يستنطق السياق 
 . ا يف اختالف الفقهاءي وسببيف تعدد معىن املصطلح الفقه

ويف كل احلاالت فإن املصطلحات الفقهية أصبحت حتمل دالالت جديدة مل 
ا يف اللغة العربية  تطوراهلية، ومثل ذلك االنتقال يَعدتكن معروفة ذا املعىن يف اجل

٤٢(ا يف سبل القولوتوسع(.  
  :مسائل أخرى تتعلق باختالف الفقهاء حول املصطلح: اثالثً

 داللة وحتديد. ءا الختالف الفقهاساسي أاأن اللغة كانت سببن تبني سبق أ
فلم يتوقف عند اإلقرار .  الزاوية يف هذا االختالف حجَرلَثََّم) املصطلحات( األلفاظ

                                                           
حممد عبد السالم :  املستصفى يف علم األصول، حتقيق،حامد حممد بن حممد والغزايل أب )٤١(

  .١٨٣: ، ص١، جه١٤١٣ ،١:ط، بريوت،دار  الكتب العلمية ،عبد الشايف
 جملة امع العلمي العراقي، ،أمحد مطلوب، احلقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية: رينظ )٤٢(

الزركشي بدر : ينظر .٣٢٩: ، صم١٩٨٢جانفي (كانون الثاين ، ١، ج٣٣: مج
 وزارة األوقاف والشؤون ، البحر احمليط يف أصول الفقه،الدين حممد بن مهادر

  .١٠٥: ، ص٢، ج) الترادفباب مباحث(م ١٩٩٢ ،٢:ط، الكويت،اإلسالمية
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٨٤٢

باملعىن اازي  و عند األخذ باملعىن اللغوي أ،بتطور داللة املصطلح الفقهي من عدمه
بعضها من صميم اللغة كالترادف :  مسائل أخرى بل تعداه إىل،االصطالحي

  . واالشتراك، وبعضها اآلخر من إبداع األصوليني والفقهاء كالقياس اللغوي
 الترادف يف اللغة مشتق من مرادفة البهيمة، وهي : الترادف االصطالحي-١

األلفاظ املفردة الدالة  وه: أكثر على ظهرها وردفها، ويف االصطالحومحلها اثنني أ
بني ألفاظ وقد اختلف علماء اللغة واألصول يف وجود الترادف . )٤٣(على شيء واحد

وأنه ما من امسني ملسمى [...] أنكر كثري من الناس الترادف يف اللغة « اللغة  فـ
  .)٤٤(»علممل تولمت لنا أإضافة سواء ع ونسبة أ وواحد إال وبينها فرق يف صفة أ

. احلق وت الترادف يف اللغة العربية وهوذهب اجلمهور من العلماء إىل إثبا
.. .األسد والليث، واحلنطة والقمح، واجللوس والقعود: فالترادف حاصل يف مثل

  . ا وإنكاره مباهتةوهذا كثري جد. خلإ
ومنهم من ، يني فمنهم من أخذ بالترادفووسار الفقهاء على منوال اللغ

ا، أم ى واحد هل تؤدي معنأنكره، واختلفوا يف داللة بعض املصطلحات الفقهية
ففقهاء . الفرض والواجب: ومن أمثلة ذلك. لكل واحد معىن مستقلّ عن اآلخر

احلجاز ال يفرقون بينهما، إذ كل ما طلبه الشارع طلبواجب وفرض،  وا فها حتمي
أما فقهاء العراق فيفرقون بينهما حبسب الدليل؛ فما دلّ .  فهما لفظان مترادفانلذاو

  .الفرضالذي يطلق عليه وفه) كالقرآن( قطعي الورود ا دليلٌ حتمعلى طلبه
الذي يطلق وفه) كحديث اآلحاد( الورود  ظينا دليلٌوما دل على طلبه حتم

  .)٤٥(كذلك الشأن بني الفاضل والفاسد، والفقري واملسكنيو. الواجبعليه 
                                                           

 حتقيق -خمتصر التحرير:  املسمى -حممد بن أمحد بن عبد العزيز، شرح الكوكب املنري ابن النجار )٤٣(
  .)بتصرف (١٦٢:، ص١ج.  م١٩٨٠ الزحيلي، نزيه محاد، دار الفكر، دمشق، وهبةحممد:

  .٨٨: ص،١ج) الفصل الرابع يف تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاين: ينظر )٤٤(
  .٢٤٠: عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٥(
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٨٤٣

الكناية االتساع يف جمال ااز و: كان من أبرز أسباب وجود ظاهرة الترادفو
خاصة يف باب النكاح الذي متيل فيه الفطرة اإلنسانية إىل عدم التصريح بألفاظ دالة 

ولذلك جلأ الفقهاء إىل ااز والكناية للداللة عن . داللة صرحية مبا خيدش احلياء
 آخر أقل حدة منه الفظً ها بِ استبدلووكلما استقر لفظ وأصبح متداوالً. تلك املعاين

املباشرة، والغشيان، : فنشأت بذلك ظاهرة الترادف يف مثل. ملعىنا عن اومعرب
وكلها . الباه، والدخولوع، والبناء، ضبلاإلفضاء، واوواملس، واللمس، والعورة، 

  .)٤٦(ألفاظ  مترادفة دالة على اجلماع
ا من  وكان سبب،وعلى ذلك فإن املصطلح الفقهي وقع يف ظاهرة الترادف

 وهذا يتناىف مع مواصفات املصطلح العلمي يف علم .أسباب اختالف الفقهاء
الباحث وقد الحظه . املصطلح احلديث، الذي ال يقبل بظاهرة الترادف املصطلحي

 يصطلح بألفاظ خمتلفة للمعىن العلمي الّيستحسن أ«: حامد صادق قنييب بقوله
 منه عندما ا، بل هم أكثر حتلالًما مل يتقيد به الفقهاء املسلمون كثري والواحد، وه

 ملّا و)٤٧(.»الواحد إىل دائرة املذاهب األخرىخترج عن دائرة املذهب الفقهي 
 من لُخ لتلك األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، فإا مل َتناتاملعاجم الفقهية مدوكانت 

  . املصطلحات الفقهية املترادفة
غة من اللغويني وبذلك يكون أصحاا قد احنازوا إىل القائلني بالترادف يف الل

  . القدامى وكذلك األصوليني
 االشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد املعىن، وأن تأيت :االشتراك االصطالحي - ٢

إنه : ك فقال قومَر وقد اختلف أهل العلم يف املشَت متعددةاللفظة الواحدة بدالالت

                                                           
  .٢٨١: ينظر خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٤٦(
  .٢٥:حسن صادق قنييب، مرجع سابق، ص )٤٧(
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٨٤٤

نه إ وقالت طائفة ،نه ممتنع الوقوعإ وقال آخرون ،الوقوع يف لغة العربواجب 
واشترك يف هذا االختالف علماء اللغة وعلماء الفقه وأصوله، . )٤٨(جائز الوقوع

بأن األلفاظ متناهية واملعاين غري متناهية، : فاحتج الفريق القائل بوجوبه يف اللغة
 ألن عدد املعاين أكثر من عدد ،املتناهي إذا وزع على غري املتناهي لزم االشتراكو

 ال يفيد  فاحتجوا بأن املخاطبة باللفظ املشترك،متناع املشتركأما القائلون با. األلفاظ
ما ذهب  و، وه)٤٩(وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد، فهم املقصود على التمام

إليه علماء املصطلح احملدثون من ضرورة الدقة يف داللة املصطلح ومنعوا بذلك 
اللغة والقرآن، وإذا  يف وجوده يف ٌفلَ خمَتفاالشتراك إذن. االصطالحياالشتراك 

اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة فإنه البد من االختالف بني الفقهاء يف 
  .حتديد مدلوهلا

  : واالشتراك على نوعني
ومن أمثلته يف . بالتضادالذي يسمى  ووه:  متضادة اشتراك بني معان-أ 

: صرميال. لألبيض واألسود: اجلون. للطهر واحليض: القرء: املصطلح الفقهي
  .)٥٠(نادر يف اللغة العادية ويف لغة الفقهووه. البياض واخلالص يف السواد أ

تعة فإنه يأيت املُ:  خمتلفة غري متضادة، كمصطلح واشتراك يأيت يف معان-ب 
  إىل أجلٍأن يتزوج الرجل امرأة مبهر يسريٍ:  أحدمها:عند الفقهاء على ثالثة أوجه

انقضائه بغري طالق، وذلك جائز عند الشيعة،  على أن ينفسخ النكاح عند ،معلوم
متعة : والوجه الثالث قت ومل يدخل عليها،لِّقة إذا طُلَّكسوة املطَ: والوجه الثاين

احلج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه وحيلّ له ما كان حوكذلك . م عليهر
                                                           

  .٨٩: ،ص١، ج)الفصل الرابع يف تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاين )٤٨(
  .٩٠: ، ص١املصدر السابق، ج: ينظر )٤٩(
  .٢٨٨:رجع سابق، صخالد فهمي، م: ينظر )٥٠(
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٨٤٥

ومصطلح . يأيت مبعىن العزل عن املرأة، وكذلك عزل الوكيل: العزل: مصطلح
  .)٥١(اإلصالح بني الزوجني وخلع احلاكمو ةََرَجؤيشمل إصالح العني املُ: إلصالحا

لفعل واحلرف،واملشترك ال يكون يف االسم فقط .  فقد يكون يف ا
لوارد يف قوله تعاىل ،)عسعس: (فالفعل كـ َس ا سَع ا َع لَّيلِ إِذَ ل ا  َو

تكوير[ ل   .أدبر ومبعىن أقبل أ ووه. ]١٧: ا
 اللَّه َوالراسخونَ في َوَما َيعلَم َتأْوِيلَه إِالَّ :يف قوله تعاىل، وكالوا: واحلرف

ا بِهلْمِ َيقُولُونَ َآَمنالْع ]باختالف وهل هي للعطف أم لالستئناف، . ]٧/آل عمران
٥٢(امعىن احلرف يتغري معىن اآلية كلي(.  

 لغة الفقهاء إن ظاهرة االشتراك اللغوي انتقلت من لغة العرب العامة إىل
ترتب على ذلك اختالفهم و فتسببت يف اختالفهم حول مفهوم املصطلح، ،اخلاصة

علم املصطلح احلديث ال حيبذ و. يف استنباط األحكام من النصوص الشرعية

 يصطلح بلفظ واحد إذ يستحسن أالّ«االصطالحي يف بيئة علمية معينة االشتراك 
ذا الشرط لكن يالو . علمية خمتلفةلتأدية معان حظ أن الفقهاء املسلمني مل يتقيدوا

ا  إذ نراهم قد يطلقون لفظً،اكثري٥٣(»ا على معان اصطالحية متعددةواحد( ،
.  متعددة معانهلَ و أ،االلفظ مشتركً و يكون املصطلح أاألصل يف املصطلحات أالّو

                                                           
اخلوارزمي حممد بن ، ١٩٧ ،١٩٦: ص،مرجع سابق: عبد اهللا بن حمسن التركي: ينظر )٥١(

، ١طفهمي النجار، دار الفكر اللبناين، بريوت، : أمحد، مفاتيح العلوم، حتقيق ودراسة 
  .٤٦٦: ، ص٨، وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج١٨:  صم،١٩٩٣

، عبد اهللا بن الشيخ، ١٩٩:  التركي، مرجع سابق، صعبد اهللا بن عبد احملسن: ينظر )٥٢(
  .٣١: مرجع سابق، ص

  .٢٥: ، صحامد صادق قنييب، مرجع سابق )٥٣(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٦

املتعددة  وتقييد كل مصطلح من هذه األلفاظ املشتركة، أولعل حتكيم السياق أو
هذا ما أشار إليه و ،الوقوع يف سوء الفهم و يفيد يف انعدام ضرورة اخللط أ،املعاين

. املشتركة من خالل السياق) جار(األزهري يف ضرورة حتديد مدلول كلمة 

اجلار وفاجلار الذي جياورك بيت بيت، . اجلار يف كالم العرب على وجوه كثرية«
اجلار الشريك يف النسب و يف العقار املقاسم، اجلار الشريكوالغريب،  وهوالنفيح 
وا كان أبعيد اجلار الشريك واجلار الناصر، واجلار احلليف، واجلار اخلفري، وا، قريب

اجلار ما قرب من و[...]  اجلار فرج املرأةواجلار امرأة الرجل، و[...] يف التجارة
وجب االستدالل بداللة فاحتمال اسم اجلار هلذه املعاين ي[...] املنازل من الساحل

  .)٥٤(»عىن الذي يذهب إليه اخلصمتدل على امل

داللة ب ، املتعلقةاليت اختلف فيها الفقهاء من املسائل: القياس اللغوي. ج

والقياس يف اللغة «. ثبوت اللغة بالقياس و يف اللغة، أالقياس: املصطلح الفقهي
ألن القياس اجلمع بني املتماثلني هذا قياس هذا، أي مثله، : مأخوذ من املماثلة، يقال

 قياس مصطلحات وردت فيها أحكام إمكان وزاع هـ وحمل الن،)٥٥(»يف احلكم
 وسبب  الشتراكهما يف علةَّ، مصطلحات أخرى مل ترد فيها أحكامعلىشرعية 
ا ويصبح بذلك املصطلح األول املقيس مرادفً. كقياس النبيذ للخمر. احلكم

 - وخاصة الشافعية -فمن الفقهاء من أثبت القياس . هللمصطلح الثاين املقيس علي

                                                           
 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، ،منصور حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي واألزهري أب )٥٤(

، ه١٣٩٩ - الكويت -ون اإلسالمية ؤ، وزارة األوقاف والشحممد جرب األلفي: حتقيق
  .٢٤٤، ٢٤٣: ، ص١ ج،األوىل: الطبعة

  .٦: ، ص٥ج) يف حقيقة القياس: الباب األول( مصدر سابق، ،الزركشي )٥٥(



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٤٧

للوطء : ئط لالَّألخذه خفية، وزان: لتخمري العقل، وكسارق لنباش: كخمر لنبيذ
   )٥٦( .ا على تسمية امرأة الرجل جارهقياس: احملرم، وشريك جلار

إذا وضع لفظ ملسمى خمصوص : يعين: ال تثبت اللغة بالقياس«: ومنهم من قال
 ال يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغري ،ار معىن يوجد يف غريهباعتب

وا أحقيقة، سواء كان الوضع لغوي وا أشرعي وذلك كإطالق اخلمر على ،اعرفي 

  .)٥٧(»العقار من املسكرات
وقد تسبب هذا االختالف يف عدم حتديد داللة املصطلحات بدقة، ففي الوقت 

 كتسمية النبيذ -ا  قياس-إسقاط داللة بعضها على بعض  بعضهم إىل  فيهالذي يذهب
لنص القرآين ويترتب عليه حترمي األول حلرمة الثاين با،امخر  َماإِن ِسرَوالَْمي رالَْخم
. ]٩٠:املائدة[ زالم رِجٌس من َعَملِ الشيطَان فَاجَتنِبوه لََعلَّكُم تفْلحونَنَصاب َواَألَواَأل

  . يذهب بعضهم اآلخر إىل إبطال هذا القياس يف الداللة اللغوية واحلكم الشرعي
وناقش ابن العريب املالكي القائلني بالقياس اللغوي، وبين هلم أنه جيب التمييز 

فالقياس «: لشرعي يف مسألة اخلمر والنبيذ والقياس يف احلكم ا،بني القياس يف اللغة
. محل النبيذ يف التحرمي على اخلمر و الشرعي وهيف حكم ويف هذه املسألة إمنا ه

إن هذه غفلة؛ فإن محل النبيذ على اخلمر يف التحرمي إمنا ينبين على محل : فاجلواب
ا فالثاين قياس لغوي وفيه ا شرعيواألول وإن كان قياس. النبيذ على اخلمر يف االسم

  .)٥٨(»اختلفنا
                                                           

  .٢٥٣/٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ينظر )٥٦(
فصل (، ه١٤١٦، ١التفتازاين سعد، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، ط )٥٧(

  .٩٨: ، ص٣، ج)لقياسيف شروط ا
  .٣٤:  مصدر سابق، ص،ابن عريب )٥٨(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٨

  :خالصة
ا يف ا يف التوليد وانتشارهي عرف توسعمن كل ما سبق يتبني أن املصطلح الفق

ا االستعمال ال نظري له، وفاق بذلك كل مصطلحات العلوم األخرى؛ لكونه متعلقً
بتفاصيل األحكام الشرعية اليت تنظم جمال العبادات وجمال املعامالت يف حياة الفرد 

  .واتمع املسلم
ه ومعانيه لكنه مع هذا االزدهار لقي عدة صعوبات يف حتديد دالالت

وتوحيدها، وكانت هذه الصعوبات ناجتة عن اللغة العربية ذاا، فتراوح املصطلح 
ازي، فأحيانا جيمع بينهما، وأخرى يقع يف الفقهي بني املعىن اللغوي واملعىن ا
ا، ورمبا يف ظواهر لغوية أخرى ظاهريت الترادف واالشتراك ويف القياس اللغوي أيض

  .مل نذكرها
 مفهوم املصطلح الفقهي، يفان من أهم أسباب اختالف الفقهاء كل ذلك ك

وما ترتب عليه من تعدد يف االجتهادات الفقهية اليت أفضت إىل تكوين مدارس 
 . ومذاهب فقهية، أصبح لكل واحد منها معجمه االصطالحي اخلاص


