
 
 احلقائق زمرةأوالً  –التصوير  قسم

 حترير احلقيقة الشرعية : اسم املهارة

 قدرة الفقيه على حتديد داللة االسم الشرعي.  :مفهوم املهارة

 خطوات املهارة:  
 االسم الشرعي.   تعيني .1
 االسم الشرعي يف:   مواردتتبع   .2

  ، ابلنظر يف:الشرعية  النصوص -
 ا.االسم مفرد  معىن   •
   .بيف املرك    االسم  معىن •
 .يف السياقاالسم  معىن   •

 الصحابة.   استعماالت  -
 . اللغة -

  استعماالت االسم يف النصوص الشرعية:  بني املقارنة   .3
 فال إشكال.  ،متطابقة  كانت إن   -
  فال خيلو احلال من:   ،متباينة  كانت إن   -

  أن ميكن القول بكل واحد منها يف موطن خاص: •
o   ما مل أتت قرينة تدل على االستعمال اخلاص.   ، مفيقد    ؛افإن كان أحد االستعماالت شائع 
o   فيستعمل كل منها يف موطنه املناسب.   ا؛ وإن مل يكن أحدها شائع 

  :يففيصار إىل الرتجيح ابلنظر   ،أال ميكن ذلك •
o .كثرة استعمال املعىن يف النصوص 
o  .استعمال الصحابة له 
o  .رجحانه من حيث اللغة 

 بني املعىن اللغوي والشرعي من حيث كونه:   العالقةحترير   .4
  .ألصله اللغوي  ا مطابق   -
  امقيد   -
 . منقوال   -
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 املثال:
 مسألة: معىن القرء

 : رمحه هللا  املزن قال اإلمام  
تعاىل    " قال هللا  الشافعي( رمحه هللا:  قُ ُروء  ﴿)قال  َثالَثََة  هأنَّ  َنْ ُفسأ َيََتَبَّْصَن ِبأ  :قال: واألقراء عنده  ،﴾ َواملُطَلََّقاُت 

أعلم-    (1) األطهار الذ  ؛ بداللتني  -وهللا  الكتاب  الس    يأوالمها:  عليه  واألنةدلت  قال هللا   . اللسان   :خرى،  )قال( 
طلق ابن عمر امرأته   ملا حديث    وقال عليه الصالة والسالم يف غير   ، ﴾إَذا طَلَّْقُتْم الن أَساَء َفطَل أُقوُهنَّ لأعأدَِّتأأنَّ ﴿:  تعاىل

ك: "وهى حائض عأدَِّتأأنَّ َأْو   ُقُبلإَذا طَلَّْقُتْم الن أَساَء َفطَل أُقوُهنَّ ل ملسو هيلع هللا ىلص: "" وقال  يَ ْرَتَأُعَها فَإأَذا َطُهَرْت فَ ْلُيطَل أْق َأْو لأُيْمسأ
 ُقُبلَفطَل أُقوُهنَّ لأ ، وقرأ: "األطهار دون احليض  :ةد  العر   عن هللا تعاىل أن  ملسو هيلع هللا ىلص  فأخرب    ؛-شك  الشافعي  -"  عأدَِّتأأنَّ   ل بُ ِفأ ق ُ 

ن بعد  مر هتا إال  لة عد  قبر ست  مل تكن م    ، اقت حائض  ل ر هتا، ولو ط  ألهنا حينئذ تستقبل عد    ؛اقها طاهر  طل ر ي    وهو أن    ، "عأدَِّتأأنَّ 
كان   ؛فال خيرج  ، بست  ا ي   هر دم  والط    ، فيخرج  ،حمرخيه الر  ا ي  كان احليض دم  ا  فلم    ، ضع ملعىناسم و    :رءوالقُ   .احليض
أن  معروف   العرب  لسان  من  العرب  ؛احلبس  :ءر  الق    ا  ي    :تقول  ويف  املاء  يقرر هو  يقري  :وتقول  ،سقائه  يف حوضه   هو 

َراُء: اْْلَْطَهارُ َهْل َتْدُروَن َما  : "عنها  رضي هللاوقالت عائشة    ،قهد  الطعام يف شر  َراُء؟ اْْلَق ْ إَذا طََعَنْت "، وقالت: "اْْلَق ْ
َأْعَلمُ  ََذا  ِبأ َوالن أَساُء  ْنُه،  مأ بَرأَئْت  فَ َقْد  الثَّالأثَةأ،  احْلَْيَضةأ  مأْن  الدَّمأ  بن  ،"اْلُمطَلََّقُة ِفأ  زيد  وابن عمر وقال  إَذا  "  :اثبت 

َها َواَل َترأثُُه َواَل يَرأثُهَ َدَخَلْت ِفأ الدَّمأ مأْن   األطهار،   :واألقراء  :()قال الشافعي  "،احْلَْيَضةأ الثَّالأثَةأ فَ َقْد بَرأَئْت َوبَرأَئ مأن ْ
 (. 328/ 8) خمتصر املزين   وهللا أعلم ". 

  

 
املالو (  1)  أما احلنفية  أيض ا   يةكهو مذهب  ينظر:  احلري ض فاألقراء:  واحلنابلة  ،  القدوري )ص.  املختار  ،  (169خمتصر  لتعليل  االختيار 
)ص   ،( 3/174) للقيواين  الصغي  ،  (98الرسالة  الصاوي  الشرح  مع  )  ، (2/673)للدردير  للمرداوي  منتهى  ،  (9/279اإلنصاف 

 . (4/69) للحجاوي اإلقناع ،  (4/396)النجار   البناإلرادات 
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 املثال اخلطوة  م

 القرء  تعيني االسم الشرعي   .1

2.  
االسم   موارد  تتبع 

 الشرعي يف: 

الشرعية،  النصوص  
 ابلنظر يف: 

 معىن االسم مفرد ا 

القرء يف   أن  توضح  نصوص شرعية  جاءت 
هأنَّ َثالَثََة  قوله تعاىل: ﴿ َنْ ُفسأ َواملُطَلََّقاُت َيََتَبَّْصَن ِبأ

 ﴾، مبعىن الطهر، منها: قُ ُروء  
- ﴿ تعاىل:  َفطَل أُقوُهنَّ  قوله  الن أَساَء  طَلَّْقُتْم  إَذا 

 ﴾. لأعأدَِّتأأنَّ 
- ﴿ َفطَل أُقوُهنَّ  وقراءة:  الن أَساَء  طَلَّْقُتْم  إَذا 

 ﴾. عأدَِّتأأنَّ َأْو ِفأ قَ ْبلأ عأدَِّتأأنَّ ُقُبلل

حني   - عمر  البن  والسالم  الصالة  عليه  وقوله 
 " حائض:  وهي  امرأته  فَإأَذا  طلق  يَ ْرَتَأُعَها 

ك   ". َطُهَرْت فَ ْلُيطَل أْق َأْو لأُيْمسأ

 - املرك ب معىن االسم يف 

 - معىن االسم يف السياق 

 استعماالت الصحابة 

عنها:   - رضي  عائشة  َما  "قالت  َتْدُروَن  َهْل 
اْْلَْطَهارُ  اْْلَقْ َراُء:  " اْْلَقْ َراُء؟  وقالت:  إَذا  "، 

َطَعَنْت اْلُمطَلََّقُة ِفأ الدَّمأ مأْن احْلَْيَضةأ الثَّالأثَةأ،  
ْنُه"   . فَ َقْد بَرأَئْت مأ

عمر:   - وابن  اثبت  بن  زيد  َدَخَلْت  " وقال  إَذا 
ِفأ الدَّمأ مأْن احْلَْيَضةأ الثَّالأَثةأ فَ َقْد بَرأَئْت َوبَرأَئ  

َها َواَل َترأثُُه َواَل يَرأثُهَ  ن ْ  . " مأ

 الق رء: لغة احلبس، ويطلق على احليض أيض ا  اللغة 



 
 احلقائق زمرةأوالً  –التصوير  قسم

 املثال اخلطوة  م

3.  

بني   املقارنة 
االسم   استعماالت 
النصوص   يف 

 الشرعية: 

 - كانت متطابقة فال إشكال إن  

كانت   إن 
فال   متباينة 
احلال   خيلو 

 من: 

ميكن   أن 
بكل   القول 
منها   واحد 
موطن   يف 

 خاص: 

أحد   كان  فإن 
االستعماالت  

ما   فيقد م  شائع ا، 
تدل   قرينة  مل أتت 
االستعمال   على 

 اخلاص

- 

يكن   مل  وإن 
شائع ا،   أحدها 
كل   فيستعمل 
موطنه   يف  منها 

 املناسب

- 

ميكن   أال  
ذلك  

إىل   فيصار 
الرتجيح  

 ابلنظر يف: 

كثرة  
استعمال املعىن يف  

 النصوص 
- 

استعمال  
 الصحابة له 

استعمال القرء مبعىن الطهر، بكثرة استعمال  يرتجح 
 الصحابة له 

من   رجحانه 
 حيث اللغة 

من  يرتجح   لرجحانه  الطهر،  مبعىن  القرء  استعمال 
 حيث اللغة 

4.  

حترير العالقة  
اللغوي   املعىن  بني 
من   والشرعي 

 حيث كونه: 

 بني املعىن اللغوي والشرعي املطابقة   العالقة مطابق ا ألصله اللغوي 

ا   - مقيد 

 - منقوال  

 


