
 الباب الثالث
 المائدةالبحث عن المشترك اللفظي في سورة 

يشتمل ىذا الباب على تقدًن البيانات عن حملة عن سورة ادلائدة وادلشًتك اللفظي بُت 
عن ادلشًتك اللفظي بُت مسميات سلتلفة يف رلال األمساء  مسميات سلتلفة، وعلى ربليل البيانات

 واألفعال واحلروف.
 تقديم البيانات  - أ

 لمحة عن سورة المائدة  -1

سورة ادلائدة مدنية وىي مائة وعشرون آية، وىي السورة اخلامسة من القرآن : تسميتها
من السماء بعد أن طلبها الكرًن. وتسمى ىذه السورة سورة ادلائدة الشتماذلا على قصة نزول ادلائدة 

احلواريون من عيسى عليو السالم،  لتدل على صدق نبوتو، وتكون ذلم عيدا. وتسمى أيضا سورة 
العقود، وسورة ادلنقذة، قال صلى اهلل عليو وسلم : "سورة ادلائدة تدعى  يف ملكوت اهلل : ادلنقذة، 

 1تنقذ صاحبها من أيدي مالئكة العذاب".
يبية، وثبت يف سورة مدنية نزلت بعد اذلجرة ولو بعد االنصراف من احلد: ىي تاريخ نزولها

( نزلت عشية عرفة، يوم اجلمعة، 3" اليوم أكملت لكم دينكم " )ادلائدة: الصحيحُت عن عمر :
عام حجة الوداع. وري عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قرأ سورة ادلائدة يف حجة الوداع وقال : "يا 

ن سورة ادلائدة آخر ما نزل، فأحلوا حالذلا،وحرموا حرامها" ورى أمحد والًتميذي أيها الناس، إ
واحلاكم والبيهقي عن عبد اهلل بن عمر قال: "آخر سورة نزلت : ادلائدة والفتح" رواه أمحد والنسائي 
واحلاكم وصححو، والبيهقي عن عائشة قالت : ادلائدة أخر سورة نزلت، فما وجدمت فيها من حالل 

 2ستحلوه، وما وجدمت فيها من حرام فحرموه".فا
اشتملت سورة ادلائدة على أحكام وتشريعات وثالث قصص. أما   :ما اشتملت عليها

األحكام اليت تناولتها السورة فتلخص فيما يلي: " أحكام العقود، الذبائح، الصيد، اإلحرام، نكاح 
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اد يف األرض، أحكام اخلمر وادليسر،  الكتابيات، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد البغي واإلفس
كفارة اليمُت، قتل الصيد يف اإلحرام، الوصية عند ادلوت، البحَتة والسائبة، احلكم على من ترك 

  3العمل بشريعة اهلل" إىل آخر ما ىنالك من األحكام التشريعية. 
فذكر وإىل جانب التشريع قص تعاىل علينا يف ىذه السورة بعض القصص للعظة والعربة، 

قصة بٍت إسرائيل مع موسى وىي قصة ترمز إىل التمرد والتغيان، مث قصة ابٍت أدم وىي قصة ترمز إىل 
الصراع العنيف بُت قويت اخلَت والشر حيث قتل قابيل ىابيل، وىي أول جردية يف األرض، مث قصة 

 4ادلائدة اليت كانت معجزة لعيسى بن مرًن ظهرت على يديو أمام احلواريُت.
 المائدةفي سورة  مختلفة بين مسميات المشترك اللفظي -2

بُت  ادلشًتك اللفظي تتضمن الىت القرآنية اآليات بتحديد البيانات ىذه جلمع الباحث سلك
 يفوعشرين مشًتكا لفظيا مخسة  باحثال ووجد. الكرًن القرآن منادلائدة  سورة يف مسميات سلتلفة

امسا، وستة أفعال، وأربعة حروف من ادلشًتكات اللفظية.  عشر مخسة، وينقسم إىل ادلائدة سورة
 فسيذكر الباحث تلك األلفاظ ادلشًتكة على ما يلي.
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  تحليل البيانات - ب

 في سورة المائدة األسماء مجال فيالمشترك اللفظي  -1

ادلراد بادلشًتك اللفظي بُت مسميات سلتلفة ىو أن تكون ادلعنيان أو معان مشًتكة غَت 
  ، وال صلة ألحدىا باآلخر.متضادة بينها

  العقود(1
               

               

العقود لغة الربوط، أو العهود. ويقال: . ومعٌت دٌ قْ عَ  وواحدىا " اسم، وىي مجعالعقودكلمة "
عقدتو إليك فتأويلو أنك ألزمتو : عاقدتو أو ، فإذا قلتإىل فالن كذا وكذا، وتأويلو ألزمتو ذلك تعهد



، عقد الشيء بغَته، وىو وصلو بو، كما يعقد احلبل باحلبل، "وقال أبو جعفر أصل "العقد 37.يثاقدب
 38إذا وصل بو شدا.

 التعريف اخلاص والتعريف العام: إىل قسمُت: فينقسم اصطالحا معٌت العقدأما 
مشروع يتبت أثره يف زللو، فيقتصد التعريف اخلاص فهو ارتباط إجيايب وقبول بوجو أما 

تا كل ما يدل على إرادة ادلتعاقدين وما يرضيهما بالعقد سواء كان بالقول، أما  باإلجياب والقبول ى
دبا ديلكو  كونو على وجو مشروع، يقصد بو أن يكون ما مت التعاقد عليو دبا يأذن بو الشرع وأن يكون

طرفُت للعقد، ومها طرف يصدر منو اإلجياب، وطرف  ، ونستنتج من ىذا التعريف تواجدادلتعاقدين
 طرف واحد كالعتق والطالق. آخر يصدر منو القبول، وال يدخل فيو ما يصدر عن إرادة

والتعريف العام ىو كل ما يلزم بو ادلرء نفسو حيث إنو ليس مشروطا تواجد طرفُت يف العقد 
يف  لو مل يتواجد طرفا آخر تثثر إرادتو حسب ىذا التعريف، فيصدق ادلرء على كل ما التزم بو، حىت

يف اآلية وا "العقود" وىذ التعريف الذي يسَت عليو العامة شلن فسر  39 العقد، مثل: العتق والطالق.
األوىل من سورة ادلائدة. وىذا التعريف العام اختاره الطربي والزسلشري على األرحح. قال ابن أسلم 

 40الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمُت. ىي ستة: عهد اهلل، وعقد احللف، وعقد
. بالنظر معنامها سلتلفانبُت معٌت لغوي ومعٌت اصطالح شرعي، و  "العقود" مشًتك لفظي إذاً 

ألنو ال قرينة  شرعي إىل معٌت اصطالح ادلعٌت فيجب حينئذ أن حيمل اللفظي إىل أحد قواعد ادلشًتك
وإمنا الفرق بُت علماء التفسَت يدور يف معٌت اصطالح شرعي وعامتهم  الىت تدل على معٌت لغوي.

 خيتار "العقود" على تعريفها العام.
 حرم   (2

                                 

               

                                                             
37

 .3631(، ص. 1616، اجمللد الثامن، )بَتوت: دار صادر، لسان العربابن منظور،   
38

، الطبعة اخلامسة، اجمللد الرابع، )بَتوت: دار الكتب العلمية، تفسير الطبريأيب جعغر بن زلمد بن جرير الطربي،   
 .390(، ص. 1669

39
 .190، )بَتوت: دار الكتب العريب، د.س.(، ص. لتعريفاتاجلرجاين، ا  

40
 .5علي الصابوين، ادلرجع السابق، ص.  زلمد  



بالضم أحرم الرجل. فإذا قيل "أحرم  "حرم"معٌت . و اسم، مجع  احلرام وىو زلرم" حرمكلمة " 
مشًتك . فقولو "أنتم حرم" الرجل" فلو معنيان: األول ىذا )يكون زلرما(، والثاين أنو دخل احلرام

على من كان يف احلرام كما حيرم على من  فيحرم الصيد ، سلتلفانومعنامها   لغويُتُتمعنيبُت  لفظي
الفقهاء  وىذا يتعلق دبسألة احلج والعمرة فَتجع إىل ما قالو مجهور 41.زلرما يف احلج أو العمرة لكان 

وأما إذا كان ليس . ولو كان يف احلرام حيرم الصيد دلن يقوم باإلحرام، أما إذا مل يكن فحّل الصيد بأنو
 فيجوز ذلك. يف احلج مثال ذبح الغنم دلن يكون متمتعاكفارة  ضلوعلى حال الصيد 

 المحصنات(3

 …..           

                       ........,.    
، على أربعة أوجو أتتحيصن، ومعناىا قد -اسم مفعول من فعل أحصنكلمة " احملصنات" 

يقول ابن فارس: "احلاء والصاد والنون أصل واحد  42ىي: العفائف، احلرائر، ادلسلمات، ادلتزوجات.
 43منقاس، وىو احلفظ، واحلياطة، واحلرز".

ئر، والثاين والفخر الرازي يف تفسَت معٌت احملصنات يف تلك االية أهنا قوالن: أحدمها أهنا احلرا 
وىذ القول الذي اختاره  العفائف. وإن قلنا: ادلراد هبا احلرائر فلم تدخل األمة الكتايية ربت اآلية،

وإن قلنا: ادلراد هبا العفائف فدخلت األمة الكتابية، وعلى ىذا البحث وقع  .ونالعلماء القيادي
التزوز باألمة الكتابية. قال: ألنو اجتمع يف اخلالف بُت الشافعي وأيب حنيفة. فعند الشافعي ال جيوز 

ة جيوز. وترجم معٌت احملصنات يف قرآن ها نوعان من النقصان: الكفر والرق، وعند أيب حنيفحق
 اذلداية بالعفائف.
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تيتموىن آإذا منها، األول: أنو تعاىل قال بعد ىذه اآلية ) لوجوه أوىل األول )احلرائر( والقول
رىن( ومهر األمة ال يدفع إليها بل إىل سيدىا، والثاين: أن نكاح األمة إمنا حيل بشرطُت: عدم أجو 

من العنت، وثالثها: أن زبصيص العفائف باحلل يدل ظاىرا على ربرًن  طول احلرة، وحصول اخلوف
 نكاح الزانية، وقد ثبت أنو غَت زلرم.

(، وادلسلمات وادلتزوجات )احلرائر والعفائف معان لغويةبُت  مشًتك لفظي"احملصنات" إذًا 
احلرائر اعتمادا  الباحث دبعٌت ودبسسب توجد القرينة )إذا آتيتموىن أجورىن( فيو ، معانيها سلتلفةو 

 . لى قول الشافعي والعلماء القياديُتع

 وقد أتت أيضا احملصنات دبعٌت "ادلتزوجات" يف ترمجة قرآن اذلداية يف اآلية "    

             ......  
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وتذكر مصادر الوجوه والنظائر للصالة عشرة أوجو: ىي الصالة الشرعية، ادلغفرة، االستغفار، 
 45.الدعاء، القراءة، الدين، موضع الصالة، صالة اجلمعة، صالة العصر، صالة اجلنازة

الدعاء وىو األصل اللغوي ُيَصلِّي، ومعناىا يف اللغة  -اسم مصدر من َصلَّى الصالة"كلمة "
الصالة، يقول الراغب: قال كثَت من أىل اللغة: "ىي الدعاء والتربك والتمجيد، يقال صّليت يف 

قل اللفظ إىل ادلعٌت االصطالح فصارت الصالة علما على أقوال تعليو، أي دعوت لو وزّكيت". مث ان
 وأفعال سلصوصة تسمى بالصالة، وىي غَت بعيدة عن الدعاء؛ إذ تشمل عليو، وتبقى بينهما تلك

وىكذا توجد أن مجيع ىذه  األوجو ترد إىل الدعاء وىو األصل، مث  الرابطة اجملازية بُت الكل واجلزء.
 46.نقل إىل الصالة الشرعية، فصارت مصطلحا

اصطالح معٌت  لغوي و معٌتبُت  مشًتك لفظي يف تلك اآليات من سورة ادلائدة" لصالة"فا
فيتعُت حينئذ إرادة ادلعٌت االصطالح الشرعي ألنو مل توجد قرينة مرجحة  ،ومعنامها سلتلفان، شرعي

" 101 آيةعلى إرادة ادلعٌت اللغوي. وقد وجد الفرق بُت العلماء يف تفسَت الصالة يف    

    "   عامة على ثالثة أقوال: األول ادلراد ىو صالة العصر كما قالو
ادلفسرين ألن مجيع أىل األديان يعظمون ىذا الوقت ويذكرون اهلل فيو وحيًتزون عن احللف الكاذب، 
والثاين قال احلسن: "ادلراد بعد صالة الظهر أو العصر ألن أىل احلجاز كانوا يقعدون للحكومة 

 47د بعد أداء أي صالة كانت.بعدمها، والثالث ادلرا
       وقد أتت "الصالة" دبعٌت ادلغفرة يف قولو تعاىل : 

.......   ( :33/06األحزاب)دبعٌت ادلغفرة، وبالثناء احلسن. أما من ادلالئكة ، ففسرت صالة اهلل 
 48 فمعناىا االستغفار.

 َيد ، أْيد   (4

 ......     ......  
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مذىب سيبويو "يٌد" أصلها يْدٌي  والنسب إىلكلمة "أيد" اسم، وىي مجع وواحدىا يٌد. 
على وزن فْعل، وىي أنثى زلذوفة الالم، فحذفت الياء زبفيفا فاعتبقت حركة الالم على الدال. أما 
.  ومعٌت يٌد: كّف، قال أبو إسحق: اليد من أطراف األصابع  األخفش فيخالفو ويقول: يِديٌّ كَنِديٌّ

 49إىل الكف.
على أربعة أوجو: وىي الفعل، والقدرة، والعطاء، ذكر تفسَت اليد يف القرآن الكرًن 

وكل معانيها استعملت رلازا إال دبعٌت اجلارحة فإهنا اليد بعينها. وإذا كانت رلازا فتخرج  50واجلارحة.
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 9وأية   (     ) 6عن دائرة ادلشًتك اللفظي. أما يف آية 

(   فمعنامها اجلارحة. وا )تطلق و  اشًتاك يف كالم العرب ليد
الكف والذراع والعضو. ومن فهم من  على ثالثة معان على الكف فقط، وعلى الكف والذراع وعلى

من اليد ما دون . ومن فهم وادلسح يف التيمم يف الغسل اليد  رلموعة الثالثة األعضاء أوجب دخوذلا
وخرج مسلم  .وادلسح يف التيمم ادلرفقُت ومل يكن احلد عنده داخال يف احملدود مل يدخلهما يف الغسل

يف "صحيحو" عن أيب ىريرة أنو غسل يده اليمٌت حىت أشرع يف العضد مث اليسرى كذلك، مث غسل 
رأيت رسول اهلل صلى اهلل ، مث غسل اليسرى كذلك، مث قال ىكذا رجلو اليمٌت حىت أشرع يف الساق

عليو وسلم يتوضأ. وىو حجة لقول من أوجب إدخال ادلرفقُت يف الغسل كما ذىب اجلمهور ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة، ألنو إذا تردد اللفظ بُت ادلعنيُت على السواء وجب أن ال يصار إىل أحد 

 51ادلعنيُت إال بدليل.
عمار ادلشهور  اآلثار يف ذلك، وذلك أن حديثفقد ورد اختالف  وأما مسح اليد يف التيمم

فيو من طرقو الثابتة: "إمنا يكفيك أن تضرب بيدك مث تنفخ فيها وسبسح هبا وجهك وكفيك". وورد يف 
بعض طرقو أنو قال لو عليو الصالة والسالم: "وأن سبسح بيديك إىل ادلرفقُت". وروي أيضا عن ابن 

: "التيمم ضربتان: ضربة للوجو، وضربة لليدين إىل ادلرفقُت"، عمر أن النيب عليو الصالة والسالم قال
فذىب اجلمهور إىل ترجيح ىذين احلديثُت على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس ذلا: 

 52يعٍت من جهة قياس التيمم على الوضوء.
حلادية عشرة، ايف أية  دبعٌت اجلارحة "يٌد اليت توجد لفظ " يف سورة ادلائدة والباقي من اآليات

 يف آية الرابع وستُت . أماوالثامن وعشرين، والثالث وثالثُت، والثامن وثالثُت، والرابع وتسعُت
(              )  فمعناىا

وأرادوا بذلك أنو  .عالقتها السببية، فذكرت "يد" ألهنا تسبب العطاء العطاء، وىي رلاز مرسل
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ا فإن كال من غل اليد وبسطها عما يقولون علوا كبَت  سبحانو تعاىل شلسك ما عنده خبيل بو تعاىل
 فهذه زبرج عن دائرة ادلشًتك اللفظي. 53و كناية عن ذلك.رلاز عن البخل واجلود، أ

ت القبائل يف اليت اختلف ةبُت معان لغوي مشًتك لفظي"أيد"  ها" اليت مجعيٌد فكلمة "
قول و  اجملموعة الثالثة من اليد )الكف والذراع والعضد( يود. والباحث تلفةها سلنيامعو  ،ااستعماذل

اآليتُت وإن كانت "يد" يف كالم العرب  تلكاجلمهور بأهنم يدخل ادلرفقُت من جهة األثر الوارد يف 
اليت ستبحث يف رلال احلروف من –أظهر فيما دون العضد منو فيما فوق العضد وكذلك "إىل" 

 أظهر يف معٌت الغاية منها يف معٌت مع. -ادلشًتك اللفظي
 الزكاة (5

  ......            ....  

              

      

ى ، ومعناىا لغةً "الزكاة" اسم مصدركلمة  ي، والصالح-التطهَت من زكَّ : يقال للرجل :يزكِّ
أما  54كا الزرع يزكو زكاء؛ أي ازداد وكثر ومنا.صالح، والنماء: يقال ز  أي أنو رجل تقي ذو زكّي؛

 اصطالحا ىي مقدار سلصوص يف مال سلصوص لطائفة سلصوصة.
الزكاة بعينها  – ذكر تفسَت الزكاة يف القرآن الكرًن على سبعة أوجو، وىي: قول ال إلو إال اهلل

الصدقة. أما يف كال اآليتُت فمعناىا الزكاة بعينها  –احلالل  –ئون يرب  –صدقة الفطرة  –أصلح  –
" احتج بأن العمل القليل ال يقطع    آية " ويف  55يعٍت الزكاة ادلفروضة.

كرم اهلل وجهو حُت   علىّ الصالة فهم يثتون الزكاة حال كوهنم ركوعا. وذكر أن ىذه اآلية نزلت على 
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تصدق خباسبو وىو راكع، وىو قول أيب جعفر وأيب عبد اهلل ومجيع علماء أىل البيت، فعلى ىذا يدل 
 56وقال احلسن اجلبائي: أهنا نزلت يف مجيع ادلثمنُت.  باسم الزكاة.أن صدقة النافلة تسمى أيضا 

، ومعنامها سلتلفانبُت معٌت لغوي ومعٌت اصطالح شرعي،  مشًتك لفظيفكلمة "الزكاة" 
فيتعُت حينئذ إرادة ادلعٌت االصطالح الشرعي ألنو مل توجد قرينة مرجحة على إرادة ادلعٌت اللغوي، 

وجد الفرق بُت إمامي الطربي والقرطيب يف فهم اسم الزكاة ىل جاز أن يطلق للمندوب أم ال، و 
 عكس. أما القرطيب فبال الطربي، فجوزه

 الكافرون (6

 ......            

 ونزلت يف الكفار.. ٌت الكفر لغة: السًت واخلفاءفمع، كفراسم فاعل من   كلمة" الكافرون" 
ت ذلك يف صحيح مسلم من حديث الرباء الذي سيلقي الباحث حديثو يف التايل، وعلى ىذا ثب

 57رتكب كبَتة.اادلعظم، فادلسلم ال يكفر وإن 
أنو قال: روى اإلمام أمحد ومسلم وغَتمها عن الرباء بن عازب قال:  44سبب نزول اآلية  و

وجهو( فدعاىم، فقال: ىكذا ذبدون حد مر على النيب صلى اهلل عليو وسلم بيهودي زلمم )مسود 
كتابكم؟ قالوا نعم، فدعا رجال من علمائهم فقال: أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على   اين يفالز 

ك نشدتٍت هبذا مل أخربك! صلد أنموسى ىكذا ذبدون حد الزاين يف كتابكم؟ فقال: ال، واهلل، ولو ال 
إذا زىن الضعيف ، فكنا إذا زىن الشريف تركناه، و شرافناحد الزاين يف كتابنا الرجم، ولكنو كثر يف أ

: تعالوا حىت صلعل شيئا نقيمو على الشريف والضعيف، فاجتمعنا على أقمنا عليو احلد، فقلنا
التحميم واجللد. واعترب يف ىذه اآلية بعموم اللفظ ال خبصوص السسب، فقول أن ىذه اآلية  نزلت 

 58ن كلمة "من" يف معرض الشرط، فيكون للعموم.ضعيف، أل على اليود فتكون سلصة هبم
، والفسق ، والظلم دون الظلمالكفر دون كفردبعٌت  األولعلى قولُت: قد اختلف العلماء 

 دبعٌت الكفر األكرب. الثاينو  دون فسق.
 معناىا كما يف األول )كفر دون كفر( سنطلع على ما يلي: أنب األقوالأما 
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حيكم دبا أنزل اهلل ردا للقرآن، وجحدا  إضمار؛ أي ومن مل: فيو ورلاىد قال ابن عباس ( أ
لقول رسول اهلل عليو الصالة والسالم فهو كافر )الكفر األكرب(. أما إذا مل يكن رد 
للقرآن وجحد لقول الرسول فقال ابن عباس " إنو كفر ليس بكفر باهلل ومالئكتو وكتبو 

  59."ورسلو

من سورة ادلائدة، وقال: "ىو كفر  46و  44يف ذكر آييت  -ىو من التابعُت-طاءععن  ( ب
 60دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم".

 61كمن يكفر باهلل واليوم اآلخر".  : "ليس كفر ينقل عن ادللةمحد بن حنبلقال طاوس وأ  ( ت

غَت حكم اهلل واعتقد". فأما من فعل ذلك ب احلكم قال ابن تيمية" ىذه اآلية دلن استحل ( ث
)حكم بغَت حكم اهلل(  وىو معتقد أنو راكب زلرم فهو من فساق ادلسلمُت، وأمره إىل 

 اهلل تعاىل إن شاء عذبو، وإن شاء غفر لو. 

 قوال دبعٌت الكفر األكرب، وىي:أما األ
يعقبها بقول "كفر قال ابن مسعود: "من ارتشى وحكم بغَت حكم اهلل فهو كافر" ومل  ( أ

 دون كفر".

 يف قضاء األمر فهو كافر". من ارتشى" :بن اخلطاب قال عمر ( ب

روي عن علي بن أيب طالب أنو سئل عن مال احلرام، فأجاب: "مال احلرام ىو مال  ( ت
وىذا   62مال الرشوة يف قضاء األمر، فأجاب: "إنو كفر". مث سئل عن استعمل الرشوة"،

 كفرا دون كفر.  كفر حقيقي ليس

قالت اخلوارج: "كل من عصى اهلل فهو كافر، وإن اآلية نص يف أن كل من حكم بغَت  ( ث
ما أنزل اهلل فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغَت ما أنزل اهلل، فوجب أن يكون  

 63كافرا".
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غويُت )كفر دون كفر، بُت معنيُت ل مشًتك لفظي كلمة "الكافرون" يف تلك اآليةوحاصلو أن  
، ألن لفظ الكفر إذا أطلق الكفر األكربمعٌت  يودوالباحث  .معنامها سلتلفان، و والكفر األكرب( 

قول اخلوارج يف تكفَت من حكم بغَت حكم اهلل  مل يَودّ  الباحث ولكن ،انصرف إىل الكفر يف الدين
يات جرى الكفر األكرب دلن مل حيكم دبا دبا أنو ارتكب كبَتة كما دل ظاىر اآلية، ألن يف تلك اآل

أنزل اهلل وأنكر بقلبو وجحد بلسانو، أما من عرف بقلبو كونو حكم اهلل وأقر بلسانو كونو حكم اهلل، 
إال أنو أتى دبا يضاده فهو حاكم دبا أنزل اهلل تعاىل، ولكنو تارك لو، فال يلزم دخولو ربت ىذه اآلية، 

 حسب معرفة الباحث بالنسبة إىل ذلك، فال يليق لفرقة 64وعكرمة.ما فهم من رأي ابن عباس ىذا و 
ه الدولة ألن ىذدولة اإلندونسية، مثل  - حيكم بأحكام اهلليكّفر الدولة ادلنتسبة لإلسالم ومل أن 

حىت حيارب وحّل دماء  –أكثرىم تدينوا بدين اإلسالم ومل تطبق أحكام اهلل شامال مثل حد الزاين 
أمرنا بالدعوة على طريق الكراىة واخلصومة كما م ضار ومضر، ألن االسالم مل يمفهو ، فهذا أىلها؟

 ". ISIS" فعلو الفرفة الىت تسمى ب
 الظالمون (8

 ......                

قال  .وضع الشيء يف غَت زللوم لغة: كلمة "الظادلون" اسم فاعل من ظلم، و معٌت الظل
 الظادلوناختلفت كلمة  65ىذه اآلية قصدت إىل اليهود". مفىت مصر، "أن الشيخ حسنُت سللوف

 (.44)آية  الكافرونوحججو يف كلمة  كما سبق ذكره  الكفر األكفرأو  ظلم دون ظلم دبعٌت
 .معنامها سلتلفانبُت معنيُت لغويُت، و  مشًتك لفظيإذن، كلمة "الظادلون" 

 الفاسقون (8

                               

   

كلمة "الفاسقون" اسم فاعل من فسق، ومعٌت الفسق لغة: ىو اخلارج ادلتجاوز لألحكام. 
بُت معنيُت مشًتك لفظي إىل مسألة "الكافرون" السابقة، يعٌت أن كلمة "الفاسقون"  ىذ األمر يعودو 

. وقال حسنُت سللوف أن ىذه اآلية معنامها سلتلفان(، و الكفر األكفرو فسق دون فسق لغويُت )
                                                             

64
 .4 نفس ادلرجع، ص.  

65
 M. Quraish Shihab, Loc. Cit.,  hlm. 131. 



وذكر أن الظلم أو الفسق إذا أضيفا إىل اليهود أو النصارى فادلراد التجاوز يف ، قصدت إىل النصارى
  66الكفر.

ومن العلماء من جعل ىذه الثالثة، يعٍت قولو )الكافرون الظادلون الفاسقون( صفات 
دلوصوف واحد. قال القفال: وليس يف إفراد كل واحد من ىذه الثالثة بلفظ ما يوجب القدح يف 

ادلتقي،  ادلعٌت، بل ىو كما قال: من أطاع اهلل فهو ادلثمن، من أطاع اهلل فهو الرب، من أطاع اهلل فهو
 67ألن ذلك صفات سلتلفة حاصلة دلوصوف واحد.

واخلالصة للثالث اآليات ادلذكورة: أن التفكَت ىو دلن استحل احلكم بغَت ما أنزل اهلل، وأنكر 
سلطئ بالقلب حكم اهلل، وجحد باللسان، فهذا ىو الكافر. أما من مل حيكم دبا أنزل اهلل، وىو 

 68رضاه احلكم بغَت ما أنزل اهلل.ومذنب، فهو مقصر فاسق، مثاخذ على 
 ، أعين  عين   (01

            

               .......  

               

                      

تطلق على النقد قد ذكر يف ما سبق أن العُت: و  ومجعها "أعُت"، كلمة "عُت" اسم جامد،
من الدراىيم والدنانَت، وعلى مطر أيام ال يقلع، وعلى عُت ادلاء وعلى عُت الشمس، وعلى 

ستة أوجو، وىي: النهر، وشراب اجلاسوس، وعلى الباصرة. وذكر يف القرآن الكرًن تفسَت العُت على 
وزيد يف قول آخر دبعٌت ينبوع  69أىل اجلنة، واحلفظ والكالءة، وادلنظر بعينو، واجلارحة، والنفس.

 ادلاء.
اآلية يتكلم عن  سياقألن  ةعلى معٌت اجلارحة أو عُت الباصر  انتطلق تلك اآليتُتأما يف 

فدلت تلك القرينة على أن ادلراد دبعٌت اجلارحة، يعٍت إذا  يف األويل ة القصاص )العُت بالعُت(مسأل
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والقرينة "تفيض من الدمع" يف الثانية  شخص فأقيم القصاص على عينو أيضا، جرح الرجل عُت
بُت معان لغوية،  مشًتك لفظيفكلمة "عُت"  خاصة تطلق على "العُت" دبعٌت اجلارحة أيضا. 

 تتعلق على سياق الكالم والقرينة اليت تدل على أحد من معانيها.ها سلتلفة يعانوم
70 (    عٌت ينبوع ادلاء يف سورة الغاشية ) قد ذكرت العُت دب

، ومعٌت النهر  

 ..... يف قولو تعاىل يف سورة البقرة:                      

  ......   
71

     .....  72 )، ومعٌت النفس يف سورة مرًن: 
يعٍت:   

73طيىب نفسا.
   

 مرجع   (00

  .....             

                 

              

يرجع دبعٌت زلل الرجوع، أو من مصدر ميمي دبعٌت  -" اسم زمان من رجعمرجعكلمة "
 .ومعنامها سلتلفانبُت معنُت لغويُت،  مشًتك لفظي"فمرجع"   74الرجوع.

 أم ة   (01

 .....            .....     

                             

       .....     
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ويف قول آخر ىي اسم جنس مثل ، أّما يف قول-يثم-اسم مشتق من أمّ  أمة"كلمة "
تذكر مصادر الوجوه والنظائر لألمة على تسعة أوجو، ىي: العصبة، وادللة، و  .ومجعها أممٌ اإلنسان، 

، واإلمام، واألمم اخلالية، وادلسلمون خاصة من أمة زلمد صلى اهلل عليو وسلم، القومو والسنون، 
 75وسلم، ، واخللق. خاصة من أمة زلمد صلى اهلل عليو والكفار

ويذىب الراغب إىل معٌت عام يشمل ىذه األوجو كلها، فيقول: "واألمة كل مجاعة جيمعهم 
و تسخَتا أ أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كان ذلك األمر اجلامع

حق؛ إذا العصبة والقوم واألمم اخلالية، واخللق، وادلسلمون  اختيارا ومجعها أمم"، وما ذكره الراغب
والكفار من أمة زلمد صلى اهلل عليو وسلم، كل ىذه األوجو ال تنفك عن مفهوم اجلماعة الذي 
ذكره، وما اختالف التوجيو للمعٌت إال بسسب من زبصيص العام دبا يوحى بو سياق اآليات يف 

 76.النص القرآين
فمعناىا: مّلة (       سورة ادلائدة )من  44أما يف آية 

، أو ذي أمة واحدة، أي دين واحد ال اختالف فيو. واحدة، يعٍت مجاعة متفقة على شريعة واحدة
وأما  77قال األصحاب: ىذا يدل على أن الكل دبشيئة اهلل تعاىل وادلعتزلة محلوه على مشيئة اإلجلاء.

فمعناىا: عصبة، قال الطربي ىي مجاعة من الناس، وفسر ىذه (    ) 66يف آية 
األمة ادلقتصدة قوالن: أحدمها: أن ادلراد منها الذين آمنوا من أىل الكتاب: كعبد اهلل بن سالم من 

من النصارى، فهم على القصد من من دينهم، وعلى ادلنهج ادلستقيم منو، ومل  اليهود، والنجاشي
دييلوا إىل طريف اإلفراط والتفريط. والثاين: ادلراد منها الكفار الذين يكونون عدوال يف دينهم، وال يكون 

 78فيهم عناد شديد وال غلظة كاملة.
فيتعُت . معانيها سلتلفةأوجو، و بُت معان لغوية، وذكر فيها تسعة  مشًتك لفظيفكلمة "أمة" 

 " يف الثانية لداللة القرينة عليهما. وقد ذكر فيها معٌتعصبة" يف األوىل ومعٌت "ملةحينئذ معٌت "
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       .....  79يف قولو تعاىل:  السنُت ادلعدودة
ومعٌت  ، 

 اإلمام، يعٌت معٌت شخص واحد ليس مجاعة كما يف معان أخرى؛ قولو تعاىل:      

          
80

  81يعٌت إماما يقتدى بو. ، 

 مائدة (02

               

                 

                

                          

فاعل من ماد ديِْيُد إذا ربرك فكأهنا سبيد هبا عليها، أي تتحرك، وقال أبو كلمة "مائدة" اسم 
 ادلائدة دبعٌتعبادة: مسيت ادلائدة ألهنا ميد هبا صاحبها، أي أعطيها وتفضل عليو هبا. مث استخدمت 

خوان عليو طعام ) بُت معنيُت لغويُت مشًتك لفظيأما "مائدة" يف تلك اآليتُت  82خوان عليو طعام.
عام دة يف تفسَت ادلصباح خبوان عليو طوترمجت ادلائ 83.معنامها سلتلفان، و (وشراب ومعٌت الطعام ذاتو

ال يسمى ادلائدة حىت وضعت األطعمة ربتو، وإن مل توضع  وشراب، وقال القطرب، "ادلكتب
 84األطعمة ربتو يسمى خوانا.

 وليٌّ، أولياء   (03

               ..... 
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      .....   

واليًة، يقال: الويل: من ويل األمر،  -يليْ  -من فعل ويل  أولياء"، ومجعها "اسم ويّل"كلمة "
. يقال: ويل البلد: حكمو وتسلط عليو، وويل فالنا:  أو قام بو، فكل من ويل أمرك فهو وليك"

والصاحب، والقريب، وتذكر مصادر الوجوه والنظائر للويل أحد عشر وجها، وىي: الولد،  أحبو.
والعون، واآلذلة، والعصبة، والويل يف دين الكفر، والويل يف دين اإلسالم، وادلوىل ادلعَتق، والويل والرب، 

85يف النصح.
  

للفظ من حيث تدل وجو ادلذكورة تشمل معظم األيقول ابن اجلوزي أن للويل داللة عامة 
 ويف تفسَت ادلصباح 86على تويل األمر، واألمر يتنوع بُت صحبة، وقرابة، ونصح، وعون، وغَت ذلك.

 87، وذلك :اإلمامة، والناصر، وادلدافع، والصاحب، والقريب، واحملب، وأوىل.ذكر معٌت الويل
كما   حملب والناصراقد اختلف معناه، فقد جاء دبعٌت  الثالث يف تلك اآليات أما لفظ "الويل"

(        ..... يف قولو )
88

 إلماموا ادلتصرفوجاء دبعٌت  
 89كما قال عليو الصالة والسالم "أديا امرأة نكحت بغَت إذن وليها".

فاحتجوا برواية أيب موسى األشعري أنو قال: قلت لعمر  ادلتصرف واإلماموالذين ذىبوا دبعٌت 
نصرانيا، فقال: مالك قاتلك اهلل!، أال ازبذت حنيفا، أما  ابن اخلطاب رضي اهلل عنو: إن يل كاتبا

            مسعت قول اهلل تعاىل )

  ) هم إذ أىاهنم اهلل، وال أعزىم  إذ أذذلم اهلل، وال مقلت: لو دينو ويل كتابتو، فقال: ال أكر
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أنو قد أدنيهم إذ أبعدىم اهلل، قلت: ال يتم البصرة إال بو، فقال: مات النصراين والسالم، يعٍت ىب 
فلذلك ال ينبغي على  90اآلن واستغن عنو بغَته.مات فما تصنع بعده، فما تعملو بعد موتو فاعملو 

أىلها  ادلسلمُت أن يتخذوا النصاري واليهود إمامهم أو تكون مقام والية مهمة يف الدولة اليت أكثر
 سيما تكون زلافظُت ألن ىذه الوالية أعلى من درجة الكاتب.مسلمون، ال 

      تعاىل ) يف قولووالشيعة كذلك ذىبت دبعٌت اإلمامة 

              )وخصصت بإمامة علي كرم اهلل وجهو 

ألن ادلراد ) بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم    ) وروي  ىو شخص معُت. يف قول
. روي أن عبد اهلل بن سالم قال: دلا عطاء وابن عباس أهنا نزلت يف علي ابن أيب طالب عليو السالم

نزلت ىذه اآلية قلت يا رسول اهلل أنا رأيت عليا تصدق خباسبو على زلتاج وىو راكع، فنحن نتواله. 
اآلية غَت عامة يف كل  ىذهوقيل أيضا أنو ال جيوز أن يكون دبعٌت الناصر، ألن الوالية ادلذكورة يف 

والوالية  (ادلثمنُت، بدليل أنو تعاىل ذكر بكلمة "إمّنَا وكلمة "إمنا" للحصر، كقولو )إمنا اهلل إلو واحد"
دبعٌت النصرة عامة لقولو تعاىل )وادلثمنون وادلثمنات بعضهم أولياء بعض( وإذا مل تكن دبعٌت النصرة  

فيكم  ادلتصرفٌت سوى ىذين، فصار تقدير اآلية: "إمنا ، ألنو ليس للويل معكانت دبعٌت التصرف
أيها ادلثمنون ىو اهلل ورسولو وادلثمنون ادلوصوفون بالصفة الفالنية، وال معٌت لإلمام إال اإلنسان الذي 

ذكور )علّيا( يكون متصرفا يف كل األمة، فثبت دبا قالت الشيعة داللة ىذه اآلية على أن الشخص ادل
فعلى ىذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم فقد أذنبوا  91إمام األمة. فيها جيب أن يكون

 بسبب إنكارىم إمامة علي بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بناء على ىذه اآلية عند الشيعة.

ت جاء إىل جوا يف رواية أن عبادة ابن الصامفاحت الناصرو  احملبأما من ذىبوا بأن معناىا 
أ فقال عبد اهلل بن أيب : لكٍت ال أترب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فتربأ عنده من مواالة اليهود، 

ىذه اآلية، ومعٌت ال تتخذواىم أولياء: أي ال تعتمدوا على  منهم ألين أخاف الدوائر، فتزلت
قال جابر ( .....       )االستنصار هبم، وال تتودوا إليهم. ويف أية 

: جاء عبد اهلل بن سالم إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال: يا رسول اهلل إن قوما من بن عبد اهلل
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وفارقونا وأقسموا أن ال جيالسونا، وال نستطيع رلالسة أصحابك لبعد قريظة والنضَت قد ىاجرونا 
من اليهود، فنزلت ىذه اآلية، فقرأىا عليو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ادلنازل، وشكى ما يلقى 

، فكل من  فعلى ىذا: اآلية عامة يف حق كل ادلثمنُت 92فقال: رضينا باهلل وبرسولو وبادلثمنُت أولياء.
، قال ابن عباس: كان رفاعة بن زيد وسويد بن 57كان مثمنا ويل كل ادلثمنُت. وكذلك يف أية 

 93يوادوهنما، فأنزل اهلل تعاىل ىذه اآلية. مث نافقا وكان رجال من ادلسلمُت ظهروا اإلسالماحلرث قد أ
 .احملب والناصرفأسباب نزول تلك اآليات الثالث تشَت لفظ الويل دبعٌت 

 يلظ الو أن محل لف وىم ردوا احلجج اليت قدمها الذين ذىبوا دبعٌت ادلتصرف واإلمام بقوذلم
 لوجوه: واإلمام أوىل من محلو على معٌت ادلتصرف والناصراحملب  معٌتعلى 

ىذا ادلعٌت )احملب والناصر(، وليس  وبعدىا ليس إال 55: أن الالئق دبا قبل ىذه اآلية األولى
علوم طالن ىذا كادلبألن  األمة وأمواذلم ادلراد ال تتخذوا الييهود والنصارى أئمة متصرفُت يف أرواح

). مث بالغ يف النهي عن ذلك قال اأحبابا وأنصار ، بل ادلراد ال تتخذوا اليهود والنصارى بالضرورة  

     )  ودلا كانت الوالية ادلنهي فيما قبل ىي الوالية دبعٌت النصرة
وكذلك فيما بعد ىذه اآلية أعاد اهلل النهي عن كانت الوالية ادلأمور هبا ىي الوالية دبعٌت النصرة، 

 94ذىم أولياء.اازب
 55: قالت الروافض "محلت الوالية على التصرف واإلمامة"، فلو كانت ىذه اآلية الثاني

 نافذ التصرف حال حياة الرسول؟، وال ديكن لعلي أن يقوم بالتقيةما كان  فلماذ دالة على إمامة عليّ 
قرآن من ىثال الروافض. واآلية تقتضي كون ىثالء ادلثمنُت موصوفُت وأنو كان أعرف بتفسَت ال

على احملبة والنصرة كانت الوالية حاصلة يف احلال. وأمجعت  بالوالية يف احلال، أما لو محلنا الوالية
األمة على أن ىذه اآلية ال تدل على إمامتو، ولكن تدل على أن إيتاء الزكاة حال الركوع مل يكن إال 

 95.علي، فكانت اآلية سلصوصة بو من حيث ىذا الوجويف حق 
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ادلتقدمة ) : قد بُت الَتىان البُت أن اآليةالثالث             

    ) 
96

 55الدالئل على صحة إمامة أيب بكر، فلو دلت ىذه اآلية  إىل آخر اآلية من أقوى 
بُت اآليتُت، وذلك باطل. فوجب القطع بأن ىذه  على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض

 97اآلية ال داللة على إمامة علي بعد الرسول.
ألن اهلل تعاىل ذكر ادلثمنُت ادلوصوفُت يف ىذه  ال يسلم أن الوالية ادلذكورة غَت عامة،: الرابع

اآلية بصيغة اجلمع، ومحل ألفاظ اجلمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنو رلاز ال 
للحصر، والدليل  55وال يسلم أن كلمة "إمنا" يف آية حقيقة، واألصل محل الكالم على احلقيقة. 

 أنزلناه من السماء( وال شك أن احلياة الدنيا ذلال أمثال أخرى عليو قولو )إمنا مثل احلياة الدنيا كماء
 98ىذا ادلثل، وقال )إمنا احلياة الدنيا ذلو ولعب( وال شك أن اللعب واللهو قد حيصل يف غَتىا. ىسو 

 لغويُت، األول دبعٌت ُتبُت معني مشًتك لفظيواحلاصل أن كلمة "ويل" اليت مجعها "أولياء" 
 معٌت احملب والناصر يود. والباحث معنامها سلتلفان، و احملب والناصر، والثاين دبعٌت ادلتصرف واإلمام

ىذ . فلما أريد بو ىهنا رأوا دبعٌت ادلتصرف واإلمام الذيناحلجج اليت قدمها  ردواألن احلجج ادلقدمة 
هوميو معا. مث امتنع أن يراد معٌت التصرف دلا ثبت أنو ال جيوز استعمال ادلشًتك اللفظي يف مف ادلعٌت

إذا كان ال جيوز بازباذ اليهود والنصارى أحبابا وأنصارا ال سيما بازباذىم متصرفُت يف أرواح األمة 
 زجر أبا موسى حىت أن عمر بن اخلطاب ألن ىذا األمر معلوم بالضرورة على بطالنو، وأمواذلم 

عمر رضي اهلل عنو احتج بآية األشعري وعَته بسسب ازباذ النصراين كاتبا ولو كان حافظا وأمينا، و 
من سورة ادلائدة. فإذن، ما فهم من رواية أيب موسى األشعري أنو ال جيوز للمسلمُت أن ينتخبوا  55

. وإذا كان ازباذ النصراين كاتبا ادلسلمُت دولةيف  غَت مسلم أو شلا حيل والية مهمة متصرفاذوا ويتخ
انت دولة اإلندونسية أجرت نظام حكم ، ولو كغَت جائز عند عمر فكيف احلال باحملافظ؟

وىم متصرفُت؟، وما األحسن علينا أن نتبع حكم اهلل الدديقراطية فهل الق علينا كادلسلمُت أن ينتخب
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أم غَته؟ كما يف قولو تعاىل )                      

  )
99

 . 
نَ َعْم ِإِن اقْ َتَضْت اْلَمْصَلَحُة تَ ْولِيََّتُو يفْ َشْيٍء الَ " : قالوأما ابن حجر اذليتمي يف هتفة احملتاج ف 

يٍّ َوَلْو خِلَوْ  رُُه ِمَن اْلُمْسِلِمُْتَ َأْو َظَهَر ِمَن اْلُمْسِلِمُْتَ ِخَيانٌَة َوأَِمَنْت يفْ ِذمِّ احْلَاِكِم َمَثاًل ِفِو ِمْن يَ ُقْوُم بِِو َغي ْ
ُب َعَلى َمنْ  ُعُد َجَواُز تَ ْولِيَِّتِو ِلَضُرْورَِة اْلِقَياِم دبَْصَلَحِة َما َويلَِّ ِفْيِو، َوَمَع َذِلَك جيَِ يَ ْنِصُبُو ُمرَاقَ َبتُوُ  َفاَل يَ ب ْ

َعرُِّض أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمُْتَ  ُعُو ِمَن الت َّ  مسلم وليا يف حالة . وعلى ىذا فيجوز انتخاب غَت100"َوَمن ْ
 الضرورة، أما إذا كان احلال غَت الضرورة فال جيوز.

جاكرتا بالتهمة على إسائة القرآن خاصة يف  زلافظ فرناما( جحياكي ف)باسو  فما قام أىوك
شلا تسبب يف بغض بعض علماء ادلسلمُت وبعض قيادات ادلنظمات اإلسالمية خىت أهنم  55آية 

عدالة. باحلقيقة ينبغي للمسلم أن ديلك صفة الغَتة يف دلطالبة ال جاكرتاتظاىروا يف شوارع عاصمة 
 قلبو، فحينما أقيمت اإلساءة على الدين فيتحرك قلبو ويبغض بسسب ذلك الفعل.

م؟ بوهنم وحيسنوهنلمسلمُت أن خيالطهم ويصاحلوباقي ادلسألة ىل جرى مطلقا أن ال جيوز 
سيد طنطوي أن الكفار تنقسم إىل ثالثة أنفار، وىي الكفار الذمية، والكفار احلربية،  أجاب

وادلنافقون. أما الكفار الذمية ىم الذين يعيشون مع ادلسلمُت، ويأمنون هبم وال حياربوهنم وال يعملون 
أما هذا النفر ال بأس دبخالتهم ومصاحبتهم وإحساهنم. باألنشطة اليت تساعد عدو اإلسالم، ف

من سورة ادلائدة وادلنافقان يف سبب  55و 51ين خياطبون يف سبب نزول آية الكفار احلربية ىم الذ
، فال جيوز أن يتوادوىم ويستنصروىم. وخاصة يف ادلنافقُت أمر اهلل أن يعتٍت ادلسلمون 57نزول آية 

 101معاداهتم.دون 
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قاموس ادلنور معانيها ادلختلفة، وىي ادلِلك، كلمة "ملك" اسم، ومجعها ملوك. وذكر يف 
أما يف القرآن القرًن كلمة "ملك"  102واحلكم والسلطة، وادللكوت، وادلاء القليل، وحب اجللبان.

الغناء والثروة، واإلمارة، والنبوة، والضبط، فذكرت معانيها يف كتاب الوجوه والنظائر، وىي: القدرة،  
 103واخلزانة، واستئذان ادلالئكة، والفضيلة وادلنزلة.

اآلية أما "ملك" يف تلك .  ومعانيها سلتلفةبُت معان لغوية،  مشًتك لفظيفكلمة "ملك" 
، يعٍت خزائن السموات واألرض. فقد وجدت على خلزانةاألخَتة من سورة ادلائدة فتعُت معناىا على ا

النبوة كما يف قولو تعاىل: ، مثاال دبعٌت سوى اخلزانة معٌت آخر             

         .......  . 

 المشترك اللفظي في مجال األفعال في سورة المائدة .1
 يقومان قمتم،  (1

         ........     

             

      ......     

يقوم، فمعٌت قام قد -فعل مضارع، وأصلهما من قام كلمة "قمتم" فعل ماض، و"يقومان"
 أتت على عدة أوجو يف القرآن الكرًن، منها: هتيأ واستعد، وصلى، وربقق، وبعث، وحل زللو.

. أما يف تلك اآليتُت من سورة ادلائدة تلفةسل معانيها، و بُت معان لغوية مشًتك لفظيف"قام" 
 نالحي" والثاين )يقومان مقامهما( معناىا "دمتواستعد هتيئتمفاألوىل )قمتم إىل الصالة( معناىا "
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1984), h. 1358. 
103

 .616احلسُت بن زلمد الدامغاين، ادلرجع السابق، ص.   



كما يف قولو تعاىل:   104. و قد أتت أيضا "قام" دبعٌت "بُعث""مازلله            

 
105

  

 المستم (2

 .....                

                         .....     

يلمس، والعرب  -، وأصل الفعل َلِمسيالمس -من المس " فعل ماضىتمكلمة "المس
اليد، ومرة تكٍت بو على اجلماع. فذىب قوم إىل أن على اللمس الذي ىو ب اسم اللمس مرةتطلق 

ومن ىثالء  ،اللمس باليد ووذىب آخرون إىل أن اللمس ادلوجب للطهارة يف آية الوضوء ىو اجلماع،
ومنهم  وىو مذىب مالك ومجهور أصحابو. من رآه من باب العام أريد بو اخلاص فاشًتط فيو اللذة،

ومن اشًتط  قالو الشافعي وأصحابو. وهبذا من رآه من باب العام أريد بو العام فلم يشًتط اللذة فيو،
عليو وسلم كان يلمس عائشة اللذة فإمنا دعاه إىل ذلك ما عارض عموم اآلية من أن النيب صلى اهلل 

حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة  حديث وخرّج أىل احلديث عند سجوده بيده وردبا دلستو
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم "أنو قبل بعض نسائو مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ، فقلت من ىي 

 106الكوفيون. و احلجازيون وصححوإال أنت؟ فضحكت؟" قال أبو عمر: ىذا احلديث وىن
باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس  

ة واجملاز، فاألوىل أن حيتمل على احلقيقة حىت نو إذا تردد بُت احلقيقباليد وينطلق رلازا على اجلماع، وأ
لى ادلعنيُت بالسواء يدل الدليل على اجملاز. وقال القاضي أيب الوليد "إن اللمس وإن كانت داللتو ع

قد كٌت بادلباشرة  أو قريبا من السواء أنو أظهر عندي يف اجلماع وإن كان رلازا، ألن اهلل تبارك وتعاىل
 107وادلس عن اجلماع ومها يف معٌت اللمس.

، تمجامعو  البشرة ستممس لغويُت، ومها ُتبُت معني لفظيمشًتك " تمالمسفاحلاصل أن "
، ويعتمد القول بأن األصل (اللمس باليد) مذىب الشافعييميل إىل الباحث ف. أما معنامها سلتلفانو 
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يف الكالم احلقيقة حىت يدل الدليل على رلازه، فحمل معٌت اللمس باليد أوىل من محلو على معٌت 
عند الشافعي بشرط  دلن دلس ادلرأة باليد سواء التّذ أم مل يتلذ ءاجلماع بناء على ذلك. فيبطل الوضو 

 .يكون بينهما حائلأن ال 
أما من فهم من اآلية اللمسُت معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت باالسم ادلشًتك إمنا 

 108تقصد بو معٌت واحدا من ادلعاين اليت تدل عليها االسم ال مجيع ادلعاين اليت يدل عليها.
، يعف و (3  ، عَفاا عف 

 .....           

                            

      .....      

 .....                      

                         

               

اشتقاق سواء، كلمة "اعف" فعل أمر، و"يعفوا" فعل مضارع، و"عفا" فعل ماض، وكلها من 
عفوا. وتذكر مصادر الوجوه والنظائر للعفو أربعة أوجو، ىي: ادلغفرة، والًتك، -يعفو-واألصل عفا

ن الكثرة. واحلق أن مرد ىذه األوجو األربعة إىل شيئ واحد ىو الًتك، يقول ابو والفاضل من ادلال، 
 109".فارس: "العُت والفاء واحلرف ادلعتل أصالن يدل أحدمها على ترك الشيئ واآلخر على طلبو

، وكل اآليات ادلذكورة ذكرت معانيها سلتلفةبُت معان لغوية، و  مشًتك لفظيإذن، "عفا" 
 ".الًتكفمعناىا "(   ) 15" إال يف أية ادلغفرةدبعٌت "

 ناكتبكتب،   (4
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 نفس ادلرجع.   
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                        ..... 

   

            

               .....    

يقال: كتب إليو؛ أرسل إليو  يكُتب،-من كتب يانماض ن"كتبنا" فعال"كتب" وكلمة 
وتذكر مصادر الوجوه والنظائر للفعل كتب مخسة أوجو، ىي: أمر، وجعل، وفرض، وقضى،  رسالة.

والفرض بالكتابة، ووجو ذلك أن الشيئ  وحفظ. قال الراغب: "يعرب عن اإلثبات والتقدير واإلجياب
يراد، مث يقال، مث يكتب، فاإلرادة مبدأ والكتابة منتهى، مث يعرب عن ادلراد الذي ىو مبدأ إذا أريد 

 110هى".ىي ادلنت توكيده بالكتابة اليت
) 21 أما يف أية. معانيها سلتلفةبُت معان لغوية، و  مشًتك لفظي" تبكفكلمة "  

       ) ،"32  ويف أية 111فمعناىا "أمر (  

     ) 45، ويف أية قضينامعناىا (     

 فاستخدمت "كتب" يف تلك اآليات الثالثة دبعان سلتلفة اليت تتعلق على  .فرضنا( معناىا
على أحد من معانيها. مث دلاذ استخدم اهلل تعاىل لفظ اجلمع )كتبنا(؟، ألنو لتعظيم  القرينة اليت تدل

 نفسو. 
 ترتد وا، يرتد   (5
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         .....     

يرتد، و"ترتدوا" ىي فعل مضارع رلزوم بال -كلمة "ترتدوا" و"يرتد" فعالن مضارعان من ارتد
 ) 15. أما يف آية ومعنامها سلتلفانبُت معنُت لغويُت،  مشًتك لفظيالناىية. فكلمة "يرتد" 

   )" 54أية " بسبب القرينة )أدباركم(، ويف ال تنهزموافمعناىا (   

    ) 112" بسبب القرينة )الدين(."يرجع عن اإلديانفمعناىا 
 ضربتم (5

                                

             

    .....     

يضِرب، وذلا أكثر من عشرين معٌت، وىي: ضرب -كلمة "ضربتم" فعل ماض من ضرب
باليد، وضرب بالسيف، وضرب بيده: أشار، وضرب بعرض احلائط، وضرب اللون مال إىل اللون 
اآلخر، وضرب اللنب أي خالطو، وضرب الفحل الناقة، وضرب القلب: النبض، وغَتىا. وادلعٌت العام 

مث يستعار ىذا ادلعٌت لكل ادلعاين األخرى. أما يف القرآن الكرًن  يئ على شيءش إيقاعيف الضرب ىو 
صف، والبيان، َت، والضرب باليد أو اآللة، والو جاءت كلمة الضرب على مخسة أوجو، وىي: الس

  113واإلحاطة واللزوم.
 أما يف تلك اآلية ). معانيها سلتلفةبُت معان لغوية، و  مشًتك لفظي" تمفكلمة "ضرب  

    )" :أي سافرمت وسرمت، ألن القرينة )األرض( تدل على ذلك  "،السَتفمعناىا

ادلعٌت. وقد جاءت " ضرب" دبعٌت "أحاط ولزم" يف قولو تعاىل: )           

                                                             
112
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       ....)
114

  ) ومعٌت الوصف  أي "أحيطت ولزمت" 

            ..... )
115

116أي وصف اهلل شبها. 
      

 في سورة المائدة المشترك اللفظي في مجال الحروف .2

 إلى (0

             

     ......     

، ومرة يكون دبعٌت الغايةكلمة "إىل" حرف جر، ويف كالم العرب حرف "إىل" مرة يدل على 
ادلرافق، ومن فهم من "إىل" الغاية مل يدخلها يف  إدخال. فمن جعل "إىل" دبعٌت مع  أوجب مع

أيضا دبا يدعي إىل  أثرهوقد ذكر مفهموم "اليد" يف رلال األمساء من ادلشًتك اللفظي، و  117الغسل.
 وجوب إدخال ادلرافق يف الغسل.

 القول يف اشًتاك ىذا احلرف يف قولو )فقد تقدم (   أما "إىل" يف قولو )

  ) .عند معقد الشراك، وقيل  العظمان الذانا واختلف أىل اللغة يف اسم الكعب، وقيل مه
مها العظمان الناتئان يف طرف الساق. وال خالف فيما حسب القاضي ابن رشد يف دخول الكعبُت 
يف الغسل عند من يرى أهنما عند معقد الشراك إذ كان جزءا من القدم، لذلك قال قوم: إنو إذا كان 

يو حرف "إىل" وإذا مل يكن من الشيئ الذي يدل عل يعٍتاحلد من جنس احملدود دخلت الغاية فيو: 
 ) جنس احملدود مل يدخل فيو مثل قولو تعلى:        ....   )

118
    

، ومل توجد معنامها سلتلفان، و (معو  الغاية)معٌت   لغويُتُتبُت معني مشًتك لفظي" إىلفكلمة "
من ادلعنيُت لكنو يف األوىل يوجد األثر دبا يوجب إدخال القرينة يف تلك اآلية اليت تدل على أحد 

                                                             
114

 .111سورة آل عمران اآلية   
115

 .45سورة النحل اآلية   
116

 .316احلسُت بن زلمد الدامغاين، ادلرجع السابق، ص.   
117

 .19، ادلرجع السابق، ص. زلمد بن أمحد  
118

 .13نفس ادلرجع، ص.   



ادلرافق يف الغسل ولو كانت "إىل" أظهر دبعٌت "الغاية"، ويف الثانية أيضا بوجوب غسل الكعبُت ألنو 
 جزءا من القدم. "عند معقد الشراك" فكان من يرى دبعٌت
 و (1

             

      .....     

األشياء ادلرتبة بعضها على كلمة "و" حرف عطف، ويف كالم العرب "و" قد يعطف هبا 
 . ولذلك انقسم النحويونوذلك ظاىر من استفراء كالم العربغَت ادلرتبة، ، وقد يعطف هبا بعض

، فقال ضلاة البصرة: ليس تقتضي نسقا وال ترتيبا وإمنا تقتضي اجلمع فقط، وقال فيها قسمان
الكوفيون: بل تقتضي النسق والًتتيب. فمن رأى أن الواو يف آية الوضوء تقتضي الًتتيب قال بإجياب 

، وبو قال مل يقل بإحيابوومن رأى أهنا ال تقتضي الًتتيب  محد وأبو عبيد.، وبو قال الشافعي وأالًتتيب
. والسبب الثايت اختالفهم يف أفعالو عليو الصالة والسالم، ىل ىي زلمولة أبو حنيفة والثوري وداود

على الوجوب أو على الندب؟ فمن محلها على الوجوب قال بوجوب الًتبيب، ألنو مل يرو عنو عليو 
 119على الندب قال إن الًتتيب سنة. لسالم أنو توضأ قط إال مرتبا، ومن محلهاالصالة وا

، وقد األشياء ادلتتابعة ادلتالحقة بعضها على بعضو "و" أيضا يف كالمهم قد يعطف هبا 
قوم لسقوط ادلواالة دبا ثبت عنو عليو . وقد احتج األشياء ادلًتاخية بعضها عن بعض يعطف هبا

 120ان يتوضأ يف أول طهوره ويثخر غسل رجليو إىل آخر الطهر.الصالة والسالم أنو ك
 التتابع، ومعٌت غَت الًتتيبو  معٌت الًتتيب، بُت معان لغويةبُت  مشًتك لفظي" وفكلمة "

أو  تتابعالو  الًتتيب. أما الشافعي فيقول إن الواو يف آية الوضوء دبعٌت معنامها سلتلفان، و الًتاخيو 
 طويل. حىت ال تنفصل بوقت ومواالهتاترتيب أفعال الوضوء و ، فيجب حينئذ ادلواالة
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        .....   

)تعاىل: قولو مثل  زائدةأهنا مرة تكون يف كالم العرب كلمة "ِب" حرف جر، وتطلق     

   )
أخذت بثوبو وبعضده. فمن رآىا زائدة مثل قول القائل:  التبعيض، ومرة تدل على 121

ىهنا كوهنا مثكدة، وبو ذىب مالك. ومن رآىا مبعضة أوجب  كلو، ومعٌت الزائدة  مسح الرأسأوجب 
احتج من رجح ىذا قد مسح بعضو، وبو ذىب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة. و 

ادلغَتة: "أن النيب عليو الصالة والسالم توضأ فمسح بناصيتو وعلى  ادلفهوم )التبعيض( حبديث
العمامة" خرجو مسلم.  ومن فهم دبعٌت التبعيض أيضا فقد حده منهم بالثلث، ومنهم من حده 

  122.، وأبو حنيفة حده بالربع. أما الشافعي فلم حيد يف ادلاسح وال يف ادلمسوح حدابالثلثُت
إذا كان حرف (  )تعاىل  عٍت قولوآية التيمم، ي وكذلك "ب" يف

 يف آية الوضوء شلاثلمعٌت  على يف ىذه آية التيمم حيتوي على معٌت التبعيض فكذلك حيتوي "ب"
وقال الشافعي: "مسح الوجو يف التيمم بدال عن غسل الوجو يف الوضوء، ولذلك  123.على قول

اليت جيب أن يغسل يف الوجو. أما مسح الرأس فهو أصل ليس جيب أن حييط ادلسح بعض األعضاء 
 124بدال."

. معنامها سلتلفان، و (التبعيضو  الزائدة) بُت معنيُت لغويُت لفظيمشًتك " بفكلمة "
ووجوب  والشافعي قال: "احتمل يف قولو )وامسحوا برؤوسكم( إحاطة معٌت وجوب مسح الرأس كلو

قد كفى، يعٍت أن النيب عليو الصالة  أن مسح بعض الرأس على لكن السنة دلت مسح بعضو،
 اعتمادا على قول الشافعي. التبعيضدبعٌت  والسنة أنفتعُت ادلراد بوجود  125والسالم مسح بناصيتو".
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أربعة أوجو، وىي: صلة للكالم، ودبعٌت كلمة "ِمن" حرف جر، وذكر تفسَت "من" على 
تمييز ل ، وقد تردتبعيضيف كالم العرب "من" قد ترد الل أيضا وتطلق 126الباء، ودبعٌت يف، ودبعٌت على.

فمن ذىب إىل أهنا ىهنا للتبعيض أوجب نقل الًتاب إىل أعضاء التيمم. ومن رأى أهنا  .اجلنس
قال: ليس النقل واجبا. والشافعي إمنا رجح محلها على التبعيض من جهة قياس التييمم  لتمييز اجلنس

رضو حديث عمار ادلتقدم )يف حبث كلمة "يد" السابقة(  ألن فيو "مث تنفخ يعاعلى الوضوء، لكن 
 127فيها"، وتيمم رسول اهلل عليو الصالة والسالم على احلائط.

فكلمة "مِ ن" مشًتك لفظي بُت معان لغوية، و معانيها سلتلفة. أما يف تلك اآلية اختلف دبعٌت التبعيض 
أو سبييز اجلنس. أما الشافعي فذىب بوجوب نقل الًتاب ألن "من" دبعٌت التبعيض، و حديث عمار 

أنو ليس بوجوب استنادا دبا أن الرسول أمر عمار بنفخ الًتاب مث مسحها إىل أعضاء التيمم.  يدعي
 وإمنا ىهنا دبعٌت سبييز اجلنس، يعٌت أن ادلسح بشئ من ذلك الًتاب وال جيوز بغَته.128
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