قسم التصوير – أوالً زمرة احلقائق

اسم املهارة :حترير احلقيقة الشرعية
مفهوم املهارة :قدرة الفقيه على حتديد داللة االسم الشرعي.

خطوات املهارة:
 .1تعيني االسم الشرعي.
 .2تتبع موارد االسم الشرعي يف:
 النصوص الشرعية ،ابلنظر يف:• معىن االسم مفردا.
• معىن االسم يف املركب.
• معىن االسم يف السياق.
 استعماالت الصحابة. اللغة. .3املقارنة بني استعماالت االسم يف النصوص الشرعية:
 إن كانت متطابقة ،فال إشكال. إن كانت متباينة ،فال خيلو احلال من:• أن ميكن القول بكل واحد منها يف موطن خاص:
 oفإن كان أحد االستعماالت شائعا؛ فيقدم ،ما مل أتت قرينة تدل على االستعمال اخلاص.
 oوإن مل يكن أحدها شائعا؛ فيستعمل كل منها يف موطنه املناسب.
• أال ميكن ذلك ،فيصار إىل الرتجيح ابلنظر يف:
 oكثرة استعمال املعىن يف النصوص.
 oاستعمال الصحابة له.
 oرجحانه من حيث اللغة.
 .4حترير العالقة بني املعىن اللغوي والشرعي من حيث كونه:
 مطابقا ألصله اللغوي. مقيدا -منقوال.
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املثال:
مسألة :معىن القرء
قال اإلمام املزن رمحه هللا:

ص َن أِبَنْ ُف أس أه َّن ثَالَثَةَ قُ ُروء﴾ ،قال :واألقراء عنده:
" (قال الشافعي) رمحه هللا :قال هللا تعاىل ﴿ َواملُطَلَّ َق ُ
َتبَّ ْ
ات يَ ََ

األطهار

()1

-وهللا أعلم -بداللتني؛ أوالمها :الكتاب الذي دلت عليه السنة ،واألخرى :اللسان( .قال) قال هللا

أ
أ
َّ
وه َّن لأعأدَِّتأأ َّن﴾ ،وقال عليه الصالة والسالم يف غ ري حديث ملا طلق ابن عمر امرأته
ساءَ فَطَل ُق ُ
تعاىل﴿ :إذَا طَل ْقتُ ْم الن َ
أ
أ
أ أ
أ
َّ
وه َّن ل ُقبُل أعدَِّتأأ َّن أ َْو
وهى حائض" :يَ ْرَأَتعُ َها فَأإذَا طَ ُه َر ْ
ساءَ فَطَل ُق ُ
ت فَ لْيُطَل ْق أ َْو ليُ ْمسك" وقال ﷺ" :إذَا طَل ْقتُ ْم الن َ
أ
أ
وه َّن لأ ُقبُل
أِف قُبُل عدَِّتأأ َّن" -الشافعي شك-؛ فأخرب ﷺ عن هللا تعاىل أن العردة :األطهار دون احليض ،وقرأ" :فَطَل ُق ُ
أعدَِّتأأ َّن" ،وهو أن يطلرقها طاهرا؛ ألهنا حينئذ تستقبل عدهتا ،ولو طلرقت حائضا ،مل تكن مستقبرلة عدهتا إال رمن بعد
احليض .وال ُقرء :اسم وضع ملعىن ،فلما كان احليض دما يرخيه الرحم ،فيخرج ،والطهر دما يتبس ،فال خيرج؛ كان
معروفا من لسان العرب أن القرء :احلبس؛ تقول العرب :هو يقري املاء يف حوضه ويف سقائه ،وتقول :هو يقري
ر
ت
ار" ،وقالت" :إذَا طَ َعنَ ْ
الطعام يف شدقه ،وقالت عائشة رضي هللا عنهاَ " :ه ْل تَ ْد ُرو َن َما ْاْلَق َْراءُ؟ ْاْلَق َْراءُْ :اْلَط َْه ُ
ض أة الثَّالأثَ أة ،فَ َق ْد ب أرئَ ْ أ
أ
ساءُ أِبَ َذا أَ ْعلَ ُم" ،وقال زيد بن اثبت وابن عمر" :إذَا
ال ُْمطَلَّ َقةُ أِف الدأَّم أم ْن ا ْحلَْي َ
َ
ت م ْنهَُ ،والن َ
ئ أم ْن َها َوَال تَ أرثُهُ َوَال يَ أرثُهَ"( ،قال الشافعي) :واألقراء :األطهار،
ض أة الثَّالأثَ أة فَ َق ْد بَ أرئَ ْ
َد َخلَ ْ
ت أِف الدأَّم أم ْن ا ْحلَْي َ
ت َوبَ أر َ
وهللا أعلم " .خمتصر املزين (.)328/8

( )1وهو مذهب املالكية أيضا ،أما احلنفية واحلنابلة فاألقراء :احلريض .ينظر :خمتصر القدوري (ص ،)169االختيار لتعليل املختار
( ،)174/3الرسالة للقيواين (ص ،)98الشرح الصغي للدردير مع الصاوي ( ،)673/2اإلنصاف للمرداوي ( ،)279/9منتهى
اإلرادات البن النجار ( ،)396/4اإلقناع للحجاوي (.)69/4
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م
.1

اخلطوة

املثال

تعيني االسم الشرعي

القرء
جاءت نصوص شرعية توضح أن القرء يف
ص َن أِبَنْ ُف أس أه َّن ثَالَثَةَ
قوله تعاىلَ ﴿ :واملُطَلَّ َق ُ
َتبَّ ْ
ات يَ ََ
قُ ُروء﴾ ،مبعىن الطهر ،منها:

معىن االسم مفردا
النصوص

الشرعية،

ابلنظر يف:

أ
أ
َّ
وه َّن
اء فَطَل ُق ُ
سَ
 قوله تعاىل﴿ :إذَا طَل ْقتُ ْم الن َلأ أعدَِّتأأ َّن﴾.
أ
أ
َّ
وه َّن
اء فَطَل ُق ُ
سَ
 وقراءة﴿ :إذَا طَل ْقتُ ْم الن َل ُقبُل أعدَِّتأأ َّن أ َْو أِف قَ ْب أل أعدَِّتأأ َّن﴾.
 -وقوله عليه الصالة والسالم البن عمر حني

طلق امرأته وهي حائض" :يَ ْرَأَتعُ َها فَأإ َذا
ت فَلْيُطَلأ ْق أ َْو لأيُ ْم أسك".
طَ ُه َر ْ
.2

تتبع موارد االسم
الشرعي يف:

معىن االسم يف املركب
معىن االسم يف السياق

استعماالت الصحابة

 قالت عائشة رضي عنهاَ " :ه ْل تَ ْد ُرو َن َماار" ،وقالت" :إذَا
ْاْلَق َْراءُ؟ ْاْلَق َْراءُْ :اْلَط َْه ُ
ض أة الثَّالأثَ أة،
طَ َعنَ ْ
ت ال ُْمطَلَّ َقةُ أِف الدأَّم أم ْن ا ْحلَْي َ
ت أم ْنهُ".
فَ َق ْد بَ أرئَ ْ

ت
 وقال زيد بن اثبت وابن عمر" :إذَا َد َخلَ ْئ
ض أة الثَّالأثَ أة فَ َق ْد بَ أرئَ ْ
أِف الدأَّم أم ْن ا ْحلَْي َ
ت َوبَ أر َ
أم ْن َها َوَال تَ أرثُهُ َوَال يَ أرثُهَ".
اللغة

القرء :لغة احلبس ،ويطلق على احليض أيضا
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م

املثال

اخلطوة

-

إن كانت متطابقة فال إشكال
فإن كان أحد
االستعماالت
شائعا ،فيقدم ما

-

أن ميكن مل أتت قرينة تدل
القول بكل على االستعمال
واحد منها اخلاص
املقارنة بني
.3

استعماالت االسم
النصوص

يف
الشرعية:

يف موطن وإن

مل

يكن

إن كانت خاص:

أحدها

متباينة فال

فيستعمل

خيلو احلال

منها يف موطنه

من:

املناسب

شائعا،
-

كل

كثرة
أال ميكن استعمال املعىن يف
النصوص

ذلك

فيصار إىل استعمال
الرتجيح

الصحابة له

ابلنظر يف :رجحانه
حيث اللغة
حترير العالقة
.4

بني املعىن اللغوي
والشرعي
حيث كونه:

-

مطابقا ألصله اللغوي
مقيدا

يرتجح استعمال القرء مبعىن الطهر ،بكثرة استعمال
الصحابة له
من يرتجح استعمال القرء مبعىن الطهر ،لرجحانه من
حيث اللغة

العالقة بني املعىن اللغوي والشرعي املطابقة
-

من
منقوال

-

