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اللفظ العام ،وأثره يف استنباط األحكام

د.مسيح عبدالوىاب اجلندي
مقدمة

احلمد هلل رب العادلُت ،والصبلة والسبلم على رسول هللا الصادق األمُت ،وعلى آلو وصحبو أمجعُت،
وبعد:
من الواضح أن اللفظ العام وضع للعموم ،واستعمال صيغ العموم تفيد العموم ،ألن األصل يف
االستعمال احلقيقة ،وقد أمجع العلماء على أن ألفاظ العموم تفيد العموم ،بينما اختلفوا يف ادلعاين ،ىل
ىي تفيد العموم؟
قيل:إ ن العموم على أربعة أضرب" :لفظ اجلمع ،ولفظ اجلنس ،واأللفاظ ادلبهمة ،واالسم ادلفرد إذا
دخل عليو األلف والبلم"( ،)1فاألول مثل :ادلسلمُت ،والرجال ،واجلبال ،واألبرار ،والثاين مثل :الناس،
والنساء ،واإلبل ،واحليوان ،وليس ذلك من ألفاظ اجلمع ،ألنو ليس لو من جنسو واحد ،والثالث مثل:
"م ْن" يف العقبلء ،و "ما" يف غَت العقبلء ،ويكون يف االستفهام أو يف الشرط واجلزاء ،و"أي" يف
َ
اجلمع ،و"أين" يف ادلكان ،و"مىت" للزمان ،والرابع مثل :اإلنسان ،والسارق ،والكافر ،والبيع ،والصيد،
والدينار ،وغَته.
كما ذكر ابن قدامة أن "العموم من عوارض األلفاظ ،فإذا قيل :ىذا لفظ عام ،صدق على سبيل
احلقيقة ،والكبلم احلقيقي ىو ادلعٌت القائم ابلنفس ،وىو الذي يعم وخيص ،والصيغ والعبارات دالّة عليو،
ٕتوزاً"( ،)2فمثبلً؛ عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو ،وليس يف الوجود
وال يسمى ابلعموم واخلصوص إال ّ
فعل ىو عطاء نسبتو إىل زيد وعمرو واحد ،وليس يف الوجود معٌت واحداً مشًتكاً بُت اثنُت ،وكذلك
علوم الناس وإن اشًتكت يف أهنا علم ،لكن ال توصف أبهنا عموم ،والرجل لو وجود يف األعيان
واألذىان واللسان" ،فوجوده يف األعيان ال عموم لو( ،)3وأما يف اللسان ،فلفظة الرجل قد وضعت
( )1انظر ،العدة يف أصول الفقو -دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء ج-485/2الطبعة الثانية1990/م.
( )2انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج- 220/1الطبعة الثانية الرايض1399/ىـ ٖ-تقيق
د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد.
( )3إذ ليس يف الوجود رجل مطلق ،بل إما زيد وإما بكر.
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للداللة( ،)1وأما الذي يف األذىان من معٌت الرجل فيسمى كلياً( ،)3(")2وقد احتج القائلون أبنو حقيقة
فيهما ،ابعتبار أن "العموم حقيقة يف مشول أمر دلتعدد ،فكما صح يف األلفاظ ابعتبار مشول لفظ ٍ
دلعان
متعددة ْتسب الوضع ،صح يف ادلعاين ابعتبار مشول معٌت ٍ
دلعان متعددة"()4؛ ألنو ال يتصور مشول أمر
معنوي ألمور متعددة ،كعموم ادلطر واخلصب والقحط للببلد ،إذ ادلوجود يف مكان غَت ادلوجود يف
ادلكان اآلخر ،وإمنا ىو أفراد من ادلطر واخلصب ،وكذلك ما يتصوره اإلنسان من ادلعاين الكلية فإهنا
شاملة جلزئياهتا ادلتعددة الداخلة ٖتتها.
ومنشأ اخلبلف ىذا "ىو سبب اخلبلف يف معٌت العموم ،فمن قال معناه مشول أمر دلتعدد واعتربوا
وحدة األمر وحدة شخصية( ،)5منع من إطبلقو حقيقة على ادلعاين"( ،)6فبل يقال ىذا ادلعٌت عام ،ألن
الواحد ابلشخص ال مشول لو ،وال يتصف ابلشمول دلتعدد إال ادلوجود الذىٍت ،ووحدتو ليست
بشخصية ،فيكون عند ذلك إطبلق العموم على ادلعاين رلازاً ال حقيقة.
أعم من الشخصي ومن
ومن فهم من اللغة أن األمر الواحد الذي أضيف إليو الشمول يف معٌت العمومّ ،
النوعي ،أجاز إطبلق العام على ادلعاين حقيقة.
وحىت تكون الدراسة مستوفية جلوانب البحث فقد قسمت ادلوضوع إىل مباحث ثبلثة ،تناولت يف
األول تعريف العام وحكمو بعد التخصيص ،ويف الثاين تقسيم العام ،وألفاظو ،أما الثالث فهو حقيقة
صيغ العموم يف العموم ،وتطبيقات حول بعض األلفاظ ،مث ختمت ٓتا٘تة صغَتة رجحت فيها بعض
األقوال ،وأوصيت ابىتمام الباحثُت هبذا ادلوضوع ألمهيتو ،خاصة عند أىل الفتوى واالجتهاد ،أسأل هللا
تعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناتنا ،وأن ينفعنا وينفع بنا ،إنو ىو السميع العليم.

()1حيث أن نسبتها يف الداللة عليهما واحدة ،فلذلك مسي عاماً.
()2ألن العقل أيخذ من مشاىدة زيد حقيقة اإلنسان وحقيقة الرجل ،فإذا رأى بكراً مل أيخذ منو صورة أخرى ،وكان ما أخذه من
عاماً هبذا ادلعٌت فبل أبس.
قبل نسبتو إىل بكر كنسبتو إىل زيد ،فإن مسي ّ
( )3انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر البن قدامة ادلقدسي ج.220/1
( )4انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج- 287/1دار الكتاب العريب-
دمشق  -الطبعة األوىل1999/م
( )5ما ال يتشخص واحد منو كالذىب ،إذ ال يقال ذىب واحد ،فهذا الستغراق اجلنس.
( )6انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج.288/1
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الفظ العام ،وأثره يف استنباط األحكام
"اتفق األصوليون على أن األلفاظ توصف ابلعموم ،واختلفوا يف وصف ادلعاين ابلعموم"( )1وذلك على
أقوال ثبلثة:
األول :أن ادلعاين توصف ابلعموم حقيقة كاأللفاظ" ،فالعموم لغة :حقيقة يف مشول أمر دلتعدد ،فكما
صح يف األلفاظ ابعتبار مشولو دلعان متعددة ْتسب الوضع ،صح يف ادلعاين ابعتبار مشول معٌت واحد
()2
عم ادلطر واخلصب ،وعمهم العدل والعطاء ،والناس ،وضلوه ،ودلا
دلعان متعددة ابحلقيقة"  ،لذلك قيلَّ :
كان األصل يف االستعمال احلقيقة ،كان العموم حقيقة يف كل منهما ،أي أنو مشًتك معنوي ،وضع
للقدر ادلشًتك ،وىو الشمول ،وكل من اللفظ وادلعٌت فرد من أفراده.
الثاين :أن وصف ادلعٌت ابلعموم ىو رلاز ال حقيقة :يقول اآلمدي يف إحكامو" :تقييد العموم ابأللفاظ
لكونو من العوارض احلقيقية ذلا دون غَتىا عند أصحابنا ومجهور األئمة"( ،)3أي ابأللفاظ دون ادلعاين،
ووجهة ذلك ،أوالً :أن احلقيقة شأهنا االطراد ،والعموم يف ادلعاين غَت مطرد( ،)4واثنياً :أن العموم لغةً ىو
مشول أمر
()5
واحد دلتعدد ،وادلتبادر من الوحدة الشخصية .

( ) 1انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج-108/3
دار الكتب العلمية – بَتوت-الطبعة األوىل1404/ىـ -وانظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول -دمحم بن علي بن
دمحم الشوكاين ج.288/1
( )2انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-67/3عامل الكتب -لبنان-
بَتوت -الطبعة األوىل1999/م.
()3اإلحكام يف أصول األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج-218/2دار الكتاب العريب-بَتوت-الطبعة األوىل1404/ىـٖ-تقيق
د.سيد اجلميلي -وانظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو-بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي جٖ -184/2تقيق د .دمحم
دمحم اتمر-دار الكتب العلمية -بَتوت2000/م.
()4مثل معاين األعبلم الشخصية ،فإهنا ال توصف ابلعموم ال حقيقة وال رلازاً ،فبل يكون وصف ادلعٌت ابلعموم حقيقة لعدم
االطراد ،فكان رلازا .انظر ،ادلعتمد يف أصول الفقو-البصري أبو احلسُت ج ،189/1و ج-338/1دار الكتب العلمية –
بَتوت-الطبعة األوىل1403/ىـ.
( ) 5وادلعاين ليست مشخصة ،فبل توصف ابلعموم ،وإمنا يوصف بو ما فيو التشخص ،وىو اللفظ ،فإذا وصف ادلعٌت ابلعموم كان
رلازاً .انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.288/1
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الثالث :ادلعٌت ال يوصف ابلعموم ال حقيقة وال رلازاً ،حيث أن "العموم لغةً ىو مشول أمر واحد دلتعدد،
وأن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية ،وىي ال تتحقق إال يف األلفاظ ،فادلعٌت ال يوصف حقيقة
ابلعموم ،وال يوصف ادلعٌت ابلعموم رلازاً لعدم العبلقة بُت اللفظ وادلعٌت"(.)1
بعد معرفة آراء العلماء يف وصف ادلعاين ابلعموم ،يبقى السؤال ،ىل يتصور العموم يف األحكام؟
احلقيقة أن ىذه ادلسألة تتوقف على "أن احلكم يرجع إىل قول ،أو إىل وصف يرجع إىل الذات ،فإن
قلنا ابلثاين مل يتصور العموم يف األفعال ،ألن العموم من عوارض األلفاظ"(.)2
ذكر اإلمام الغزايل أنو "ال ديكن دعوى العموم يف الفعل ،ألن الفعل ال يقع إال على وجو معُت ،فبل
جيوز أن حيمل على كل وجو ديكن أن يقع عليو ،ألن سائر الوجوه متساوية ابلنسبة إىل زلتمبلتو،
والعموم ما يتساوى ابلنسبة إىل داللة اللفظ عليو ،بل الفعل كاللفظ اجململ ادلًتدد بُت معان متساوية يف
صبلح اللفظ"( ،)3ومثالو صبلة الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الكعبة ،فليس لقائل أن يستدل بو على جواز
الفرض يف البيت ،علماً أن الصبلة تعم النفل والفرض ،ألنو إمنا يعم لفظ الصبلة ال فعل الصبلة ،أما
الفعل فإما أن يكون فرضاً فبل يكون نفبلً ،أو يكون نفبلً فبل يكون فرضاً.وإن قلنا يرجع إىل قول،
السا ِرقادلائدة 38/يشمل كل سارق "فنفس القطع فعل ،واألفعال ال عموم
فقولو سبحانوَ  :و َّ
ذلا"( ، )4فالعموم ما اشتمل على أشياء متغايرة ،والفعل ال يقع إال على درجة واحدة ،فبل عموم
لؤلفعال.

()1انظر ،هناية السول شرح منهاج الوصول -عبد الرحيم اإلسنوي ج-108/3دار الكتب العلمية -بَتوت-لبنان-الطبعة
األوىل1999/م.
()2إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.288/1
()3انظر ،ادلستصفى يف علم األصول للغزايل جٖ -136/2تقيق دمحم بن سليمان األشقر-مؤسسة الرسالة -بَتوت -لبنان الطبعة
األوىل1997/م.
()4البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.182/2
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 -املبحث األول :تعريف العام ،وحكمو بعد التخصيص.

* -املطلب األول :تعريف العام

أوالً :تعريف العام لغةً:
العام ىو" :كون اللفظ موضوعا ابلوضع الواحد لكثَت غَت زلصور مستغرق مجيع ما يصلح لو" .
وقيل العموم يف اللغة ىو "مشول أمر دلتعدد ،وذلك موجود بعينو يف ادلعٌت .وذلذا يقال :عم ادلطر ،وعم
األمَت ابلعطاء ،ومنو نظر عام"(.)2
()1

اثنياً :تعريف العام اصطالحاً:
عرفو أبنو "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على
اختلف األصوليون يف تعريف العام ،فمنهم من ّ
شيئُت فصاعدا"( ،)3مثل الرجال ،وادلشركُت ،ومن دخل الدار فأعطو درمهاً ،وغَت ذلك" ،والقول من
جهة واحدة ،ىو احًتاز عن قوذلم :ضرب زيد عمراً ،وعن قوذلم :ضرب زيداً عمرو ،فإنو يدل على
شيئُت ،ولكن بلفظُت ال بلفظ واحد ،ومن جهتُت ال من جهة واحدة"( ،)4وقيل" :العام ىو اللفظ
الواحد الدال على مسميُت فصاعداً مطلقاً معاً"( ،)5وقيل :إنو "اللفظ ادلستغرق لكل ما يصلح لو دفعة
واحدة"( ، )6كما عرف اإلمام البيضاوي العام أبنو" :لفظ يستغرق مجيع ما يصلح لو بوضع واحد"(.)7
()1التعريفات-علي بن دمحم بن علي اجلرجاين جٖ-188/1تقيق إبراىيم األبياري -دار الكتاب العريب – بَتوت-الطبعة
األوىل1405/ىـ.
()2هناية السول شرح منهاج الوصول -اإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ج-371/1انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن
احلاجب-اتج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-67/3عامل الكتب  -لبنان  /بَتوت  -الطبعة
األوىل1999/م.
()3التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج - 236/1دار الفكر -بَتوت1996/م -انظر ،العدة يف
أصول الفقو -دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء ج.140/1
()4انظر ،ادلستصفى يف علم األصول -دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ج.106/2
( )5اإلحكام يف أصول األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج.217/2
( )6الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم سليمان عبد هللا األشقر -185/دار النفائس للنشر والتوزيع -عمان -األردن-
الطبعة السابعة2008/م .وادلقصود بقولو (دفعة واحدة) ،أي ال على سبيل البدل ،فمن قال اذبح خروفاً ،أو اضرب رجبلً ،فليس
ادلقصود ذبح كل اخلراف ،وال قتل كل الرجال ،فإن ذبح خروفاً ،أو ضرب رجبلً ،فقد امتثل األمر ،ومع ىذا فهو ليس عاماً عند
األصوليُت.
( )7اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي -علي بن عبد الكايف السبكي ج- -108/3هناية
السول شرح منهاج الوصول -اإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ج.371/1
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فقصد بتعريفو لفظ :أي "ما تركب من بعض احلروف اذلجائية ،وىو جنس يف التعريف ،يشمل ادلفرد
وادلركب ،وادلهمل وادلستعمل ،وادلستغرق لكل ما يصلح لو وغَت ادلستغرق ،بوضع واحد أو أبوضاع
متعددة"(.)1
وقولو يستغرق :أي يتناول ما وضع لو اللفظ دفعة واحدة ،فيخرج بو اللفظ ادلهمل ،ألن ادلهمل غَت
موضوع ،كما خيرج بو ادلطلق( ،)2والنكرة يف سياق اإلثبات(.)3
وقولو مجيع ما يصلح لو :فالذي يصلح لو اللفظ ىو ما وضع اللفظ لو لغة(.)4
وقولو بوضع واحد :ىذا القيد قصد بو أمران:
األول :إخراج ادلشًتك اللفظي إذا استعمل يف معانيو ادلتعددة(.)5

( )1رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج.111/3
( )2ألن ادلطلق مل يوضع لؤلفراد ،إمنا وضع للماىية ،فبل يكون مستغرقاً ذلا .انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل
علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.120/2
( )3ألن النكرة مل تستغرق ما وضع ت لو ،أي أهنا مل تتناولو دفعة واحدة ،وإمنا تناولتو على سبيل البدل ،ففي النكرة ادلفردة ،إذا قيل
اضرب رجبلً ،فمعٌت ىذا ٖتقيق الضرب يف أي رجل ،زيد أو بكر أو خالد ،وال يقتضي ٖتقيق الضرب فيهم يف وقت واحد ،ألن
اللفظ مل يدل على ذلك ،وإذا قيل اضرب رجلُت ،أو رجاالً ،فيتحقق الضرب يف أي رجلُت ،أو رجال ،وال يقتضي ٖتقيق الضرب
يف كل رجلُت ،أو يف كل الرجال دفعة واحدة ،ألن اللفظ مل يوضع لذلك .انظر ،ادلعتمد يف أصول الفقو-دمحم بن علي البصري ،أبو
احلسُت ج -230/1دار الكتب العلمية – بَتوت-الطبعة األوىل1403/ىـ -وانظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول
إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.120/2
( )4فمثبلً( ،من) لفظ وضع للعاقل ،و (ما) لغَت العاقل ،فإذا استعمل لفظ (من) يف العاقل ،ولفظ (ما) يف غَت العاقل ،كان كل
منهما عام استغرق الصاحل لو ،ىذا القيد قصد بو ٖتقيق معٌت العموم ،كما قصد بو االحًتاز عن اللفظ الذي استعمل يف بعض ما
َّ ِ
َّاسآل عمران ، 173/فإن ادلراد من الناس يف ىذه اآلية ىو نعيم بن مسعود األشجعي
ين قَ َ
يصلح لو ،كقولو تعاىل الذ َ
ال َذلُُم الن ُ
ِ
َّاسالبقرة  ،199/فإن
يضوا ِم ْن َحيْ ُ
فقط ،انظر ،اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ،74/4وكذلك قولو تعاىلُ  :مثَّ أَف ُ
ث أَفَ َ
اض الن ُ
ادلقصود من الناس ىو إبراىيم عليو السبلم ،انظر ،اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج.427/2
فهذا ليس عاماً ،ألنو مل يستغرق مجيع ما يصلح لو .انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد
الكايف السبكي ج-60/3وانظر ،ادلعتمد يف أصول الفقو -أبو احلسُت البصري ج.226/1
( )5مثل استعمال (العُت) يف الباصرة واجلارية والذىب واجلاسوس ،فإنو ال يكون عاماً ،ألن استغراقو ذلذه ادلعاين دفعة واحدة ليس
بوضع واحد ،إمنا أبوضاع سلتلفة .انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد
الكايف السبكي ج.120/2
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الثاين :إدخال ادلشًتك اللفظي إذا استعمل يف أحد معانيو ،وقصد بو مجيع أفراد ىذا ادلعٌت(.)1
*-ادلطلب الثاين :حكم العام بعد التخصيص:
اختلف العلماء يف أن العام الذي دخلو التخصيص ىل ىو رلاز أم حقيقة ،فقال قوم من الفقهاء إنو
"ال يصَت رلازاً كيف كان التخصيص ،أي أنو حقيقة يف الباقي"( )2وقيل أن "العموم يكون رلازا يف
ادلستبقى ،واحدا كان أو مجاعة ،وسواء كان ادلخصص متصبل أو منفصبل ،عقليا أو لفظيا ابستثناء أو
شرط أو تقييد بصفة"( ،)3وقيل أن "القرينة ادلخصصة( )4إن استقلت بنفسها صارت رلازاً وإال فبل"(،)5
فصل وذكر فيو وجوىاً:
ومنهم من ّ
فذىب قوم إىل أنو "ال يصَت رلازا ابلتخصيص ،متصبلً كان ادلخصص أو منفصبلً ،لفظاً كان أو غَت
لفظ"( ،)6وقال آخرون "أما العام الذي أريد بو اخلصوص فالظاىر أنو رلاز قطعاً ،وال يطرقو ىذا
اخلبلف ألنو مستعمل يف بعض مدلولو"( ،)7وقال آخرون يصَت رلازاً يف حال دون حال ،واختلفوا يف
تفصيل تلك احلال ،فإن "خص بدليل لفظي مل يصر رلازاً ،متصبلً كان الدليل أو منفصبلً ،وإن خص

()1مثل استعمال لفظ (العُت) يف الذىب ،فيكون عاماً ،الستغراقو مجيع ما يصلح لو بوضع واحد ،وىو أفراد الذىب ،وىذا واضح
ومعلوم.
( )2العدة يف أصول الفقو-دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء ج -542/2كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم
البزدوي-عبد العزيز بن أمحد بن دمحم البخاري ج -449/1التبصرة يف أصول الفقو للشَتازي ج -103/1اإلحكام يف أصول
األحكام لآلمدي ج.247/2
()3اإلحكام يف أصول األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج242/2
( )4القرينة ادلخصصة ادلس تقلة ضرابن عقلية ولفظية ،أما العقلية فكالداللة الدالة على أن غَت القادر غَت مراد ابخلطاب ابلعبادات،
وأما اللفظية فيجوز أن يقول ادلتكلم ابلعام أردت بو البعض ،ويف ىذين القسمُت يكون العموم رلازا ،والدليل على ذلك أن اللفظ
موضوع يف اللغة لبلستغراق ،فإذا استعمل يف البعض فقد صار اللفظ مستعمبل يف جزء مسماه ،وذلك ىو اجملاز.
( )5انظر ،احملصول يف علم األصول للرازي ج.19/3
( )6احملصول يف علم األصول للرازي ج -18/3وانظر البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج -408/2وانظر ،الفصول يف
األصول-أمحد بن علي الرازي اجلصاص جٖ-252/1تقيق د.عجيل جاسم النشمي-الناشر :وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية
دولة الكويت-الطبعة األوىل1985/م -وانظر ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي-عبد العزيز بن أمحد بن دمحم
البخاري ج.445/1
( )7انظر البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج -412/2العدة يف أصول الفقو -دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء
ج.644/2
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()2
()1
بدليل غَت لفظي كان رلازاً"  ،وقيل" :يكون رلازاً إال أن خيص بلفظ متصل"  ،وقيل" :يكون رلازاً
إال أن يكون سلصصو شرطاً أو استثناءً"( ،)3وقيل أيضاً" :يكون رلازاً إال أن يكون سلصصو شرطاً أو
تقييداً بصفة ،وجعلو رلازاً ابالستثناء"(.)4
كما اختلفوا يف حجية العام بعد ٗتصيصو" ،وزلل اخلبلف فيما إذا خص ٔتبُت"( ،)5أما "إذا خص
ٔتبهم ،كما لو قيل( :اقتلوا ادلشركُت إال بعضهم)( ،)6فبل حيتج بو على شيء من األفراد ببل خبلف ،إذ
ما من فرد إال وجيوز أن يكون ىو ادلخرج ،وأيضاً إخراج اجملهول من ادلعلوم يصَته رلهوالً"( ،)7أما إذا
كان التخصيص ٔتبُت ،فقد اختلفوا يف ذلك على أقوال :األول :أنو حجة يف الباقي( ،)8والثاين :أنو
ليس ْتجة فيما بقي( ،)9والثالث :أنو إن خص ٔتتصل ،كالشرط واالستثناء والصفة فهو حجة فيما

( )1انظر ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج -247/2وانظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم
األصول للبيضاوي -علي بن عبد الكايف السبكي ج.173/3
( )2العدة يف أصول الفقو-دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء ج -540/2روضة الناظر وجنة ادلناظر عبد هللا بن أمحد
بن قدامة ادلقدسي ج239/1
( )3التبصرة يف أصول الفقو للشَتازي ج – 123/1انظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-البن أمَت احلاج ج.341/1
( )4انظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-البن أمَت احلاج ج -341/1ادلعتمد يف أصول الفقو -أبو احلسُت البصري
ج.262/1
()5إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.340/1
ِ
ث َو َج ْد٘تُُوهُالتوبة ،5/اليت مشلت عامة ادلشركُت بدون استثناء أو ٗتصيص.
ُت َحيْ ُ
( )6إشارة إىل اآلية فَاقْـتُـلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
( )7انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-113/3وإرشاد الفحول إىل
ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.340/1

متناوال للكل ،فيكون حجة يف كل واحد من أقسام ذلك الكل ،وضلن نعلم
()8وىو احلق الذي ال شك فيو وال شبهة ،ألن اللفظ العام كان ً
ابلضرورة ،أن نسبة اللفظ إىل كل األقسام على السوية ،فإخراج البعض منها ٔتخصص ال =يقتضي إمهال داللة اللفظ على ما بقي ،وأيضاً
ادلقتضى للعمل بو فيما بقي موجود ،وىو داللة اللفظ عليو ،وادلعارض مفقود ،فوجد ادلقتضى وعدم ادلانع ،فوجب ثبوت احلكم ،وأيضاً قد ثبت
عن سلف ى ذه األمة ومن بعدىم االستدالل ابلعمومات ادلخصوصة ،وشاع ذلك ،وقد قيل :إنو ما من عموم إال وقد خص ،وأنو ال يوجد عام
غَت سلصص ،فلو قلنا إنو غَت حجة ،فيما بقي ،للزم إبطال كل عموم ،وضلن نعلم أن غالب ىذه الشريعة ادلطهرة إمنا ثبتت بعمومات .انظر،

اإلحكام يف أصول األحكام -لآلمدي ج-272/1إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج - 341/1كشف األسرار عن
أصول فخر اإلسبلم البزدوي-عبد العزيز بن أمحد بن دمحم البخاري ج ،445/1و انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.416/2
( )9دليل ىذا القول أن الصيغة ادلوضوعة للعم وم إذا خصت صارت رلملة ،وال جيوز االستدالل هبا يف بقية ادلسميات إال بدليل ،كسائر
اجملازات ،كما استدلوا أبن معٌت العموم حقيقة غَت مراد مع ٗتصيص البعض ،وسائر ما ٖتتو من ادلراتب رلازات ،وإذا كانت احلقيقة غَت مرادة،
رلمبل فيها ،فبل حي مل على شيء منها ،والباقي ىو أحد اجملازات فبل حيمل على شيء منها .انظر ،إرشاد الفحول
وتعددت اجملازات ،كان اللفظ ً
إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.342/1
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بقي ،وإن خص ٔتنفصل فبل( ،)1والرابع :إن التخصيص إن مل دينع استفادة احلكم ابالسم وتعلقو بظاىره
جاز التعلق بو( ، )2واخلامس :إن كان ال يتوقف على البيان قبل التخصيص ،وال حيتاج إليو فهو
حجة( ،)3والسادس :أنو جيوز
التمسك بو يف أقل اجلمع ،ألنو ادلتعُت( ،)4والسابع :أنو يتمسك بو يف واحد فقط( ،)5والثامن :الوقف،
فبل يعمل بو إال بدليل(.)6
 ادلبحث الثاين :تقسيم العام ،وألفاظو*-ادلطلب األول :تقسيم العام :قسم األصوليون العام إىل ثبلثة أقسام " :عام من جهة اللغة ،وعام من
جهة العرف ،وعام من جهة العقل"(.)7

()1إن كان سلصصو شرطا ،أو تقييدا بصفة  ،كقولو :من دخل داري عادلاً أكرمتو ،فهو حقيقة ،وإال فهو رلاز حىت يف االستثناء،
والعام إذا ثبت خصوصو سقط االستدالل ابللفظ ،وصار حكمو موقوفاً على داللة أخرى من غَته ،فيكون ٔتنزلة اللفظ ،وكان
يفرق بُت االستثناء ادلتصل ابللفظ ،وبُت الداللة من غَت اللفظ ،فيقول :إن االستثناء غَت مانع بقاء اللفظ فيما عدا ادلستثٌت .انظر،
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج.247/2
ِ
ُتالتوبة، 5/ألن قيام الداللة على ادلنع من قتل أىل الذمة ،ال دينع من تعلق احلكم ،وىو
()2كما يف قولو تعاىل :فَاقْـتُـلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
القتل ابسم ادلشركُت ،وإن كان دينع من تعلق احلكم ابالسم العام ،ويوجب تعلقو بشرط ال ينبئ عنو الظاىر ،مل جيز التعلق بو ،كما
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَـ ُه َما ادلائدة ،38/ألن قيام الداللة على اعتبار النصاب واحلرز ،وكون ادلسروق ال
السا ِر ُق َو َّ
يف قولو تعاىلَ  :و َّ
شبهة للسارق فيو دينع من تعلق احلكم ،وىو القطع بعموم اسم السارق ،ويوجب تعلقو بشرط ال ينبئ عنو ظاىر اللفظ .انظر ،رفع
احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-110/3وإرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من
علم األصول للشوكاين ج -343/1و روضة الناظر وجنة ادلناظر البن قدامة ادلقدسي أبو دمحم ج.239/1
()3كـقولو تعاىل :اقْـتُـلُوا ال ُْم ْش ِركُِت التوبة ،5/ألن مراده ّبُت قبل إخراج الذمي ،وإن كان يتوقف على البيان ،وحيتاج إليو قبل
ِ
الصبلة البقرة ،110/فإنو حيتاج إىل البيان قبل إخراج احلائض وضلوىا .انظر،
يموا َّ
التخصيص فليس ْتجة ،كقولو تعاىل :أَق ُ
إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.342/1
()4إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.343/1
()5البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.418/2
()6انظر ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج -247/2وانظر ،إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين
ج 340/1وما بعدىا.
( )7انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي -علي بن عبد الكايف السبكي ج-124/3
البحر احمليط يف أصول الفقو-دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي جٖ-228/2تقيق د .دمحم دمحم اتمر-دار الكتب العلمية -لبنان-
بَتوت2000/م -انظر ،هناية السول شرح منهاج الوصول-عبد الرحيم اإلسنوي ج.382/1
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األول :العام من جهة اللغة :ىو ما استفيد عمومو من جهة اللغة ،أي أن اللفظ وضع يف اللغة للعموم،
وىو على ضربُت:
"إما أن يدل عليو بنفسو لكونو موضوعاً لو(.)1
()2الثاين :العام من جهة العرف:
أو بواسطة اقًتان قرينة بو ،وىذه إما يف اإلثبات وإما يف النفي(")3ىو ما استفيد عمومو من العرف ،مع
كون لفظو اللغوي ال
()4
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم النساء ،23/فإنو يفيد يف العرف ٖترمي وجوه
يفيد العموم"  ،كقولو تعاىلُ  :حِّرَم ْ
االستمتاعات اليت تفعل ابلزوجة واألمة ،كالوطء والقبلة ،والنظر بشهوة ،وليس ذلك مأخوذاً من رلرد
اللغة ،فاللفظ ابعتبار وضعو اللغوي إمنا يفيد حرمة شيء ما من األمهات ،وىو ٖترمي وطئهن فقط.

أي يف حال االستفهام والشرط ،وإما أال يكون شامبلً للكل ،فإما أن
( )1أما الضرب األول ،فألفاظو كثَتة" ،كلفظ كل ومجيع ،و ّ
خيصص أبويل العلم ،كلفظ (من) شرطاً أو استفهاماً ،فإهنا ٗتتص ابلعقبلء ،وقد تستعمل يف غَتىم ،وإما أن خيتص بغَت العادلُت،
فإما أن يعمهم أو خيتص ببعضهم ،واألول (ما) االمسية ،فإهنا تفيد العموم إذا كانت معرفة ،ضلو ى ِ
ات ما رأيت ،فتفيد العموم فيما
َ
ِ
الس َماء َوَما
عدا العادلُت من الزمان وادلكان واجلماد واإلنسان ،وقيل إهنا تتناول العادلُت أيضاً ،كما يف قولو تعاىلَ و َّ
اىا)الشمس ،5/وَ وَال أَنْـتُ ْم َعابِ ُدو َن َما أ َْعبُ ُدالكافرون ،3/والثاين أن خيتص عموم بعضهم ،فإما أن خيتص ابألمكنة ،ضلو (أين
بَـنَ َ
جيلس أجلس) ،ومنو حيث ،أو ابألزمنة ،ضلو(مىت تقم أقم) .انظر ،الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت للدكتور دمحم سليمان
األشقر -186/وانظر ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج -219/2اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم
األصول للبيضاوي -للسبكي ج.124/3
( )2انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو-دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج.228/2
( ) 3القرينة إما أن تكون يف جانب اإلثبات ،أو تكون يف جانب النفي ،ففي جانب اإلثبات أمران ،األول " :أل" الداخلة على
اسم اجلنس ،أو على اجلمع ،مثل :ادلسلم والرجل ،وادلسلمُت والرجال .والثاين :إضافة اجلمع أو اسم اجلنس إىل الضمَت ،مثل:
أوالدان ،ومثل قولو تعاىل  :فليحذر الذين خيالفون عن أمرهالنور .63/أما يف جانب النفي فهي أوالً :وقوع النكرة يف سياق
النفي ب (ما) أو (ال) أو (ليس) سواء كان النفي مباشراً للنكرة ،أو فصل بينهما==بفاصل مثل :ما يف ادلسجد أحد -ال رجل يف
البيت -ليس يف ادلكتب أحد .اثنياً :وقوع النكرة يف سياق الشرط ،مثل :إن جاءك فقَت فأكرمو ،يستثٌت من عموم النكرة يف سياق
النفي إذا دخل النفي عليها بعد عمومها ،فإهنا ال تفيد العموم ،ألن ادلقصود يف ىذه احلالة إمنا ىو سلب العموم وليس عموم
السلب ،مثل :ما كل عدد زوجاً ،فلو كان الكبلم من عموم السلب فيعٍت أنو ال يوجد عدد ىم زوج ،وىذا ابطل ،لذا كان الكبلم
من سلب العموم  .انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج -217/2أصول الفقو للدكتور دمحم أبو النور زىَت ج.396/2
( ) 4انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج-142/3
وانظر ،هناية السول شرح منهاج الوصول-لئلسنوي ج.382/1
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ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيـتَةُ ادلائدة ،3/فاللفظ ابعتبار اللغة ،إمنا يفيد ٖترمي شيء
ومثل ذلك قولو تعاىلُ  :حِّرَم ْ
من ادليتة ،وىو أكلها ،لكن العرف جعل كل ما يتعلق هبا من أكل أو انتفاع زلرماً.
الثالث :العام من جهة العقل :أي ما استفيد عمومو من جهة العقل دون اللغة أو العرف ،وىو على
ثبلثة أضرب:
()1
"األول :اللفظ ادلشتمل على ترتيب احلكم على الوصف ،كقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :كلمسكر حرام"  ،فعلَّة
التحرمي ىي اإلسكار ،فإن ترتيبو يشعر بكونو علة لو( ،)2والثاين :ما يذكر جوااب عن سؤال السائل عمن
أفطر ،فقال :عليو الكفارة فيعلم أنو يعم كل مفطر ،والثالث :مفهوم ادلخالفة عند القائلُت بو(.)4(")3
لذلك صلد أبن علماء األمة اختلفوا يف األحكام بسبب اختبلفهم دلفهوم العام ،ففي ٖترمي ادليتة ،صلد أن
مال ًكا وأاب حنيفة حرموا أكل حلمها دون االنتفاع هبا( ،)5بينماالشافعي وأمحد بن حنبل ،فقد حرما حىت
االنتفاع هبا(.)6

( )1اجلامع الصحيح للبخاري -ج-204/5رقم -4343/ابب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع-دار الشعب
– القاىرة -الطبعة األوىل1987/م.
َّ
()2وذلك يفيد ابلعقل على معٌت أنو كلما وجدت العلة وجد ادلعلول ،وكلما انتفت انتفى ،فهذا إمنا دل ابلعقل ،ومل يدل ابللغة وال
ابلعرف ،أما العرف فواضح ،وأما اللغة فؤلنو لو َّ
دل هبا لكان إما ادلنطوق أو ادلفهوم ،وانتفاء ادلفهوم ظاىر ،وال يدل ابدلنطوق ،الن
تعليق الشيء ابلوصف ال يدل على التكرار لفظاً .انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-
علي بن عبد الكايف السبكي ج.142/3
()3وذلك كقولو ملسو هيلع هللا ىلص" :مطل الغٍت ظلم" اجلامع الصحيح للبخاري-رقم-2287/ابب يف احلوالة ،فانو ٔتفهومو يدل على أن مطل
غَت الغٍت ال يكون ظلماً.
()4انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي -علي بن عبد الكايف السبكي ج-142/3
البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.228/2
( )5انظر ،أحكام القرآن -أمحد بن علي أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي -ج-150/1دار احياء الًتاث العريب -
بَتوت1405/ىـٖ-تقيق دمحم الصادق قمحاوي -وانظر ،أحكام القرآن-القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ادلعافري
اإلشبيلي ادلالكي ج.192/5
( )6تفسَت آايت األحكام-دمحم علي السايس ج-344/1ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر2002/م -انظر ،ادلغٍت يف فقو اإلمام
أمحد بن حنبل الشيباين-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -84/1دار الفكر – بَتوت-الطبعة األوىل1405/ىـ.
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*-املطلب الثاين :ألفاظ العموم:
أي ،وعامة ،وسائر ،وكافة ،وقاطبة ،وكلمة
كل ،ومجيع ،و ّ
أوالً" :ألفاظ موضوعة إلفادة العموم ،ضلو ّ
(كل) ىي من أقوى صيغ العموم"(.)1
ّ
و(أي) يف اجلميع ،و(أين) يف
اثنياً" :األمساء ادلبهمة مثل( :من) فيمن يعقل ،و(ما) فيما ال يعقلّ ،
()2
ادلكان ،و(مىت) يف الزمان ،و(ما) يف االستفهام واجلزاء وغَته ،و(ال) يف النكرات" .
اثلثاً" :النكرة يف سياق النهي أو النفي ،ضلو قولو تعاىل :فَ َبل تَ ْدعوا مع َِّ
َح ًدا اجلن ،18/وضلو:
اَّلل أ َ
ُ ََ
ما جاءين رجل"( ،)3فالنفي يشمل مجيع الرجال ،وحيتمل أن يراد ما جاءين رجل ،بل رجبلن" ،فيكون
ٍ
ِ
نصاً يف العموم ،كقولو
ىنا لنفي الوحدة ،لذا حيسن توكيد النكرة ادلنفية بـ (من) ،فتكون النكرة حينئذ ّ
تعاىلَ :وَما َكا َن َم َعوُ ِم ْن إِلٍَو ادلؤمنون.)4("91/
ِ
رابعاً" :وقوع النكرة يف سياق الشرط ،ضلو قولو تعاىل :وإِ ْن أ ِ
استَ َج َارَك فَأ َِج ْرهُ َح َّىت
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُت ْ
َ َ
اَّللِ التوبة ،6/وضلو :إن جاءك رجل فأكرمو"(.)5
يَ ْس َم َع َك َبل َم َّ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين
خامساً" :االسم احمللى بـأل ،مفرداً كان ،ضلو قولو تعاىل:إ َّن اْإلنْ َسا َن لَفي ُخ ْس ٍر ( )2إَّال الذ َ
َآمنُواالعصر ،3-2/أو مجعاً ،كالرجال وادلسلمُت والقوم"(.)6
( )1انظر ،الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم سليمان األشقر -186/أصول السرخسي للسرخسي ج -151/1دار
الكتاب العلمية بَتوت -لبنان-الطبعة االوىل 1993/م -وانظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر البن قدامة ج.222/1
( ) 2شرح الورقات يف علم أصول الفقو حملمد بن دمحم الشافعي ادلعروف "اببن إمام الكامليّة" على ورقات إمام احلرمُت
اجلويٍت-128/دار ابن عفان للنشر والتوزيع -القاىرة-الطبعة األوىل2008/م -انظر ،مذكرة يف أصول الفقو -دمحم األمُت
الشنقيطي -196/دار العلوم واحلكم للنشر والتوزيع-دمشق -سوراي-الطبعة الرابعة2004/م -البحر احمليط يف أصول الفقو-دمحم
بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج- 288/2انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج221/1
احملصول يف علم األصول-دمحم الرازي ج -525/2الرايض -الطبعة األوىل1400/ىـٖ-تقيق طو جابر فياض العلواين.
( )3البحر احمليط يف أصول الفقو-دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج-288/2انظر ،مذكرة يف أصول الفقو للشنقيطي-197/
وانظر ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي-عبد العزيز بن أمحد بن دمحم البخاري ج -35/2انظر ،إرشاد الفحول إيل
ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم علي الشوكاين ج.308/1
( )4انظر ،الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم سليمان األشقر.186/
( )5انظر ،إرشاد الفحول للشوكاين ج -308/1وأصول الفقو-د .دمحم أبو النور زىَت -396/انظر ،اإلحكام يف أصول
األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج.233/2
( )6انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -221/1انظر ،مذكرة يف أصول الفقو
للشنقيطي -197/وانظر ،علم أصول الفقو-عبد الوىاب خبلف ج-182/1الناشر مكتبة الدعوة  -الطبعة الثامنة -دار القلم.
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سادساً" :ادلضاف إىل معُت ،سواء كان ادلضاف مجعاً أو مفرداً "( ،)1كقولك :جاء إخوة علي ،أي كل
واحد منهم ،وضلو قولو تعاىل :وإِ ْن تَـع ُّدوا نِعمت َِّ
وىا إبراىيم ،34/وادلقصود نعم هللا
صَ
َ ُ َْ َ
اَّلل َال ُْٖت ُ
تعاىل.
سابعاً" :األمساء ادلوصولة ،فهي زلمولة على العموم( ،)2ضلو :أكرم من أيتيك ،أي كل من أيتونك،
وقولو تعاىل :والَّ ِذين يـرمو َن الْمحصنَ ِ
البلئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
اتالنورَ  ،4/و َّ
يض الطبلق.4/
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
()3
دل على خاص فهو عام يف أجزائو  ،ضلو :قرأت كتاب النحو ،أي قرأت كل ما فيو ،فدليل
اثمناً :ما ّ
عمومو أنو ٔتعٌت كل.
اتسعاً :الفعل يف سياق النفي أو النهي ،ضلو :مل يتكلم زيد ،وضلو ال تتكلم"( ،)4فهو شامل لكل أنواع
الكبلم.
 -املبحث الثالث :حقيقة صيغ العموم يف العموم ،وتطبيقات أصولية.

* ادلطلب األول :حقيقة صيغ العموم يف العموم.
اتفق األصوليون على أن صيغ العموم تستعمل يف العموم ،لكنهم اختلفوا ىل ىذه الصيغ حقيقة يف
العموم ،أم أهنا رلاز ،وذلك على أقوال:
القول األول" :صيغ العموم حقيقة يف العموم رلاز يف اخلصوص"(:)5
استدلوا على ذلك بقوذلم ،أوالً :جواز استثناء أي قدر كان من مدلوذلا ،قليبلً أو كثَتاً(،)6
( )1انظر ،اإلحكام يف أصول األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج -297/2وانظر ،الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم
سليمان األشقر-187/
()2علم أصول الفقو-عبد الوىاب خبلف ج-182/1مكتبة الدعوة  -الطبعة الثامنة -لدار القلم.
()3انظر ،الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم سليمان األشقر188/
( )4انظر ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي-عبد العزيز بن أمحد بن دمحم البخاري ج.231/2
()5انظر ،هناية السول شرح منهاج الوصول -اإلسنوي ج -384/1التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج ،دمحم بن دمحم
ج -300/1وانظر ،اإلحكام يف أصول األحكام -لآلمدي ج -241/2وانظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل
علم األصول للبيضاوي -للسبكي ج.143/3
( )6وذلك ألن ىذه الصيغ جيوز أن يستثٌت منها ما شئنا من األفراد اتفاقاً ،واالستثناء إخراج ما لواله لوجب اندراجو يف ادلستثٌت
منو ،فلزم من ذلك أن تكون األفراد كلها واجبة الدخول ،وال معٌت للعموم إال ذلك ،ألن الدخول لو مل يكن واجباً ،بل كان جائزاً،
لكان جيوز االستثناء من اجلمع ادلنكّر ،فنقول :جاء رجال إال زيداً ،وقد نص النحاة على منعو .انظر ،هناية السول لؤلسنوي
ج -384/1وانظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي -للسبكي ج.143/3
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اثنياً :استدالل الصحابة بعموم ىذه الصيغة( ،)1اثلثاً :اجلمع ادلن ّكر ال يقتضي العموم(.)2
القول الثاين" :صيغ العموم حقيقة يف اخلصوص ،رلاز يف العموم"(:)3
وقد احتج أصحاب ىذا القول" ،أبن اخلصوص متيقن ،فجعلو حقيقة أوىل من العموم لكونو
مشكوكاً"( ،)4فاحلقيقة دائماً متيقنة ،بينما الغَت متيقن -أي ادلشكوك -فهو رلاز ،كما أن "استعمال
صيغ العموم يف اخلصوص أكثر من استعماذلا يف العموم"( ،)5فكثَتاً ما نقول :رأيت الناس ،ولبست
ثيايب ،وأنفقت مايل ،وافتقر الناس ،ومجع السلطان التجار ،ومل يكن ادلقصود أنٍت رأيت كل الناس ،وال
لبست كل ثيايب ،وال أنفقت كل مايل ،وال افتقر كل الناس ،وال مجع السلطان كل التجار ،إمنا ادلقصود
احلقيقي ىو البعض ،هبذا تكون الصيغ حقيقة يف اخلصوص ،وابلتايل فهي رلاز يف العموم.

الزِاين النور ،2/وبعموم اجلمع ادلضاف ،فإن فاطمة
الزانِيَةُ َو َّ
( )1فقد استدلوا بعموم اسم اجلنس احمللى أبل ،كقولو تعاىلَّ  :
اَّلل ِيف أَو ِ
ِ
الد ُك ْمالنساء،11/
احتجت على أيب بكر -رضي هللا عنهما -يف توريثها من النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -بقولو تعاىل :يُوصي ُك ُم َُّ ْ
رد على فاطمة بقولو -ملسو هيلع هللا ىلص" :ضلن معاشر األنبياء ال نورث ،ما تركناه صدقة" اجلامع الصحيح
واستدل أيضا أبو بكر بعمومو ،فإنو ّ
للبخاري -رقم-3712/ابب مناقب قرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وىو بلفظ "ال نورث ،ما تركنا فهو صدقة" واستدل عمر -هنع هللا يضر -بعموم
اجلمع احمللى أبل ،فإنو قال أليب بكر حُت عزم على قتال مانعي الزكاة :كيف تقاتلهم وقد قال النيب -ملسو هيلع هللا ىلص" :أمرت أن أقاتل الناس
حىت يقولوا :ال إلو إال هللا" اجلامع الصحيح للبخاري-رقم-392/ابب فضل استقبال القبلة ،فقال أبو بكر-هنع هللا يضر :-أمل يقل" :إال
رد عليهم أبو بكر-هنع هللا يضر -بقول النيب -ملسو هيلع هللا ىلص" :األئمة من قريش" سنن
ْتقها"؟ ودلا قال األنصار للمهاجرين :منا أمَت ومنكم أمَتّ ،
النسائي الكربى رقم-5942/ابب األئمة من قريش .انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد
الكايف السبكي ج.78/3
( )2ألنو حيتمل كل أنواع العدد ،فاجلمع ادلنكّر إذا مل يكن مضافا ال يقتضي العموم ،فـ (رجال) مثبلً حيتمل كل نوع من أنواع
العدد ،بدليل صحة تقسيمو إليو ،وتفسَت اإلقرار بو ،وإطبلقو عليو ووصفو بو ،كرجال ثبلثة وعشرة ،ومورد التقسيم-وىو اجلمع-
أعم من أقسامو ضرورة ،فيكون اجلمع أعم ،وكل فرد أخص ،واألعم ال يدل على األخص ،وال يستلزمو فبل حيمل عليو .انظر ،هناية
السول لؤلسنوي ج.386/1
( )3انظر ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج-222/2أصول الفقو-د .دمحم أبو النور زىَت ج -398/2انظر ،رفع احلاجب
عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج.79/3
( )4انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-79/3التحبَت شرح التحرير
يف أصول الفقو-علي بن سليمان ادلرداوي احلنبلي ج.2327/5
( )5التبصرة يف أصول الفقو-إبراىيم بن علي الشَتازي ج-111/1دار الفكر–دمشق-الطبعة األوىل1403/ىـٖ -تقيق د .دمحم
ىيتو.
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القول الثالث" :صيغ العموم مشًتك لفظي بُت العموم واخلصوص"( .)1وقد استدل أصحاب ىذا القول
"أبن صيغة االشًتاك اللفظي بُت العموم واخلصوص أطلقت ذلما ،واألصل يف اإلطبلق احلقيقة"(،)2
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيم البقرة ،282/كما استعملت يف
فقد استعملت يف العموم يف قولو تعاىلَ  :و َّ
َّ ِ
َّاس آل عمران ،173/قال اإلمام القرطيب :أنو يريد
ين قَ َ
اخلصوص يف قولو تعاىل :الذ َ
ال َذلُُم الن ُ
ابلناس واحداً ،ىو نعيم بن مسعود األشجعي( ،)3واألصل يف االستعمال احلقيقة ،وابلتايل ال جيوز أن
تكون الصيغ رلازاً يف أحدمها ،ألن اجملاز خبلف األصل ،فالصيغ موضوعة لكل من العموم واخلصوص
استقبلالً ،وىذا ىو االشًتاك اللفظي(.)4
كما أن ىذه الصيغ حيسن االستفسار عنها من ادلتكلم عما يريد ،حيث يصح أن يقال لو أردت
العموم أو اخلصوص" ،وحسن االستفسار يدل على أن الصيغ صاحلة لكل من العموم واخلصوص،
فتكون حقيقة يف كل منهما ،ولو كانت حقيقة يف واحد منهما دلا حسن االستفسار ،ألن اللفظ عند
إطبلقو يفهم منو معناه ،وال يفهم غَته إال بقرينة تدل على ذلك"(.)5
إن العرب تستعمل لفظ العُت يف مسمياتو ،ولفظ اجلون يف السواد والبياض واحلمرة استعماالً واحداً
متشاهباً ،يقول الشيخ اخلضري-رمحو هللا تعاىل " :-فقضينا أبنو مشًتك ،ومن ادعى أنو حقيقة يف

( )1انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج-71/3ادلستصفى يف علم
األصول-أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ج -120/2انظر ،قواطع األدلة يف األصول -منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد
ادلروزى السمعاين التميمي جٖ-155/1تقيق دمحم حسن امساعيل الشافعي-دار الكتب العلمية -بَتوت -لبنان-الطبعة
األوىل1999/م.
( )2انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج -80/3وانظر ،اإلحكام يف
أصول األحكام -لآلمدي ج.241/2
( )3تفسَت القرطيب-دمحم بن أمحد القرطيب ج -279/4دار الكتب ادلصرية – القاىرة-الطبعة الثانية1964/م.
( ) 4ادلشًتك اللفظي ىو لفظ وضع دلعنيُت أو أكثر أبوضاع متعددة ،أي وضع لكل معٌت من معانيو على حدة ،كأن يوضع ذلذا
ادلعٌت ،مث يوضع مرة اثنية دلعٌت آخر ،مثل لفظ (العُت) ،فهي تعٍت الباصرة ،وعُت ادلاء ،واجلاسوس ،والسلعة .انظر ،الوجيز يف
أصول الفقو للدكتور عبد الكرمي زيدان -321/دار التوزيع والنشر اإلسبلمية -القاىرة -الطبعة األوىل1993/م.
()5انظر ،أصول الفقو -د.دمحم أبو النور زىَت ج-402/2وانظر ،اإلحكام يف أصول األحكام -لآلمدي ج-222/2احملصول يف
علم األصول-دمحم الرازي ج -526/2انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين
ج.295/1
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واحد ،رلاز يف اآلخر ،فهو مطالب ابلدليل على أن ىذا ليس من قبيل ادلشًتك ،كما أنو مل يقم أي
()1
دليل على أنو حقيقة يف العموم وال يف اخلصوص ،فهو متحكم ،فيلزم االعًتاف ابالشًتاك"
القول الرابع" :صيغ العموم حقيقة يف العموم يف األوامر والنواىي ،ورلهولة يف األخبار"(.)2
استدل القائلون ابلعموم يف األوامر والنواىي دون األخبار أبن التكاليف عامة على مجيع ادلكلفُت،
والعموم إمنا يستفاد من اللفظ ،فلو مل تكن الصيغ الواقعة يف األوامر والنواىي مفيدة للعموم للزم أحد
أمرين ":إما التكاليف غَت عامة ،فهذا ابطل ألن التكاليف عامة ،أو أهنا عامة ،وال يعلم ادلكلف طريقة
عمومها ،وىذا أيضاً ابطل دلا فيو من التكليف ٔتا ال يطاق ،من ىنا تبُت أن األوامر والنواىي تقتضي
العموم ،أما األخبار فبل تكليف فيها ،فبل نعلم ىل تفيد العموم أو اخلصوص"(.)3
وقد فصل السبكي يف األخبار قائبل" :إن األخبار إذا وردت وسلرجها سلرج العموم عند القائلُت بو،
وكانت وعداً أو وعيداً ،فيعلم أن ادلراد هبا العموم"( .)4يفهم من ىذا الكبلم أن الوعد أو الوعيد على
شيء ،جيعل الشخص مكلفاً ٔتعرفة اخلرب ،ليتحقق ادلقصود من الوعد ،وىو االنقياد إىل الطاعات وفعل
اخلَتات ،وادلقصود من الوعيد ترك ادلعاصي وادلنكرات ،وبذلك يكون مقتضى التعميم موجوداً.
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء
كما أن ىناك من األخبار ما جيعل الشخص مكلفاً هبا ،وذلك مثل قولو تعاىلَ  :و َّ
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء الزمر.62/
َعلِ ٌيمالبقرة ،282/وقولو أيضاًَّ  :
القول اخلامس" :التوقف ،وعدم اجلزم بشيء من احلقيقة وال اجملاز"( )5وذلك لتعارض األدلة ،فبعضها
يثبت العموم وبعضها اآلخر يثبت اخلصوص ،وال مرجح ألحدمها على اآلخر ،فالقول ابلعموم أو
اخلصوص يعترب قوالً ببل دليل ،وىذا ابطل ،لذا كان الوقف أسلم ،وقد أكد األصوليون أن "الواجب
التوقف إال أن يًتجح أحدمها على اآلخر ٔترجح"( ،)6وىذا عام يف حال تعارض األدلة .

( )1أصول افقو -الشيخ دمحم اخلضري-152/دار احلديث-القاىرة-الطبعة األوىل2001/م.
( )2انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب للسبكي ج -71/3وانظر ،التحبَت شرح التحرير يف أصول الفقو-علي بن
سليمان ادلرداوي احلنبلي ج -2328/5وانظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.228/1
( )3انظر ،أصول الفقو -د .دمحم أبو النور زىَت ج -403/2انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب للسبكي ج.80/3
( )4انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.144/3
()5انظر ،قواطع األدلة يف األصول -منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد ادلروزى ج.155/1
( )6انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.239/3
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ذكر ابن قدامة "أن حاصل حجة الواقفية ىي مطالبة ابلدليل ،وال دليل"(.)1
ولعل السؤال الذي يطرح نفسو يف ىذا ادلقام ،ىل داللة العام قطعية أو ظنية؟
انقسم األصوليون حول داللة العام ،ىل ىو قطعي أو ظٍت؟ "ذىبت مجاعة إىل أنو قطعي ،وأخرى أنو
ظٍت ،واشتهر قول اإلمام الشافعي أبهنا ظنية"( ،)2كما ذكر األسنوي أن "داللة العموم قطعية عند
الشافعي-رمحو هللا -وظنية عند أكثر الفقهاء"(.)3
قال مجهور الشافعية" :إن داللة العام على كل فرد ٓتصوصو ظنية الحتمالو للتخصيص ،وإن مل يظهر
سلصص ،لكثرة التخصيص يف العمومات"( ،)4أي أن العموم راجح ،واخلصوص مرجوح ،وىذا ىو
ادلعروف عن الشافعي ،ووجهتهم يف ذلك أن ىذه الصيغ كثر إطبلقها مع إرادة بعض مدلوذلا ،حىت
اشتهر بُت العلماء قوذلم" :ما من عام إال وطرقو التخصيص"( ،)5وىذا القول ليس على عمومو أيضاً،
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيمالبقرة ،282/وقولو أيضاً :لَّوُ َما ِيف
حيث خرج منو قول هللا تعاىلَ  :و َّ
السماو ِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض البقرة" ،255/ىذه الكثرة ٕتعل داللة الصيغ على العموم ظنية ،ألن
َّ َ َ
احتمال إرادة البعض منها حاصل بدليل أن ما من عام إال وطرقو التخصيص ،فيكون إرادة اخلصوص
من ىذه الصيغ مستندة لدليل ،واالحتمال الناشيء عن دليل ينايف القطعية ،أي أن داللة الصيغ على
العموم ظنية"(.)6
بينما ذىب أغلب احلنفية إىل أن داللة الصيغ على العموم داللة قطعية ،أي ال ٖتتمل التخصيص،
ووجهتهم يف ذلك "أن الصيغ وضعت للعموم دون اخلصوص ،فعند إطبلقها يفهم منها ما وضعت لو،
وىو العموم ،واحتمال إرادة اخلصوص منها احتمال رلرد عن الدليل ،وىذا ال ينايف قطعية الداللة،
()1انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.338/1
( )2اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.119/3
( )3هناية السول شرح منهاج الوصول لؤلسنوي ج -384/1انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.197/2
( )4انظر ،شرح مجع اجلوامع البن السبكي -دمحم بن أمحد احمللي ج ،223/1وىو شرح احمللي على منت مجع اجلوامع لعبد الوىاب
ابن السبكي.
( )5التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج-2516/6روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن
قدامة ادلقدسي ج238/1د.
( )6انظر ،أصول الفقو-د .دمحم زىَت أبو النور ج -404/2وانظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عبد الوىاب بن علي
بن عبد الكايف السبكي ج.323/3
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فتكون الداللة على العموم قطعية ال ظنية ،ويكون الوضع للعموم حقيقة وحيمل على اخلصوص رلازاً،
()1
ِ
ِ
ُت
إذ ىو يفيد أن العموم أصل واخلصوص عارض"  ،ففي قولو تعاىلَ  :وَما َعلَّ ْمتُم ّم َن ا ْجلََوارِِح ُم َكلّبِ َ
ِ
ُت زلتمل أن يريد ذكره من اجلوارح والكبلب
ادلائدة" ،4/معلوم أنو شامل للطَت والكبلب ،مث قولو ُم َكلّبِ َ
ِ
ُت ٔتعٌت مؤدبُت ،وال خيصص ذلك ابلكبلب دون غَتىا ،فوجب محلو على
منها ،ويكون قولو ُم َكلّبِ َ
العموم وأن ال خيصص ابالحتمال"(.)2
نشأ عن ىذا اخلبلف ،اختبلف األحكام ادلستنبطةْ ،تسب مفهوم داللة صيغ العام" ،فأكثر األحناف
ال جيوزون ٗتصيص العام ابلقياس وال ٓترب الواحد"( ،)3ألن داللتهما ظنية ،بينما داللة العام قطعية،
والظٍت ال يعارض القطعي ،ألن القطعي مقدم عليو ،أما "إن خصص العام ابلقطعي كادلتواتر ،فقد
صار بعد التخصيص ظنياً ،عندىا ال مانع من ٗتصيصو ابلظٍت ،كخرب الواحد مثبلً ،ألن الظٍت يعارض
الظٍت ادلماثل لو"( ،)4بينما الشافعية "فيجيزون ٗتصيص العام ٓترب الواحد أو ابلقياس ،ألن داللتهما
ظنية ،وكذلك العام فداللتو ظنية أيضاً ،والظٍت يعارض الظٍت فيخصصو"(.)5
أما حجية العام فيما بقي بعد التخصيص ،فقد اختلف العلماء ىل يكون حجة أم ال" ،وزلل اخلبلف
فيما إذا خص ٔتبُت ،أما إذا خص ٔتبهم كما لو قيل :اقتلوا ادلشركُت إال بعضهم ،فبل حيتج بو على
أيضا إخراج اجملهول من
شيء من األفراد ببل خبلف ،إذ ما من فرد إال وجيوز أن يكون ىو ادلخرج ،و ً
رلهوال"( ،)6وأما إذا كان التخصيص ٔتبُت ،فقد اختلفوا يف ذلك على أقوال:
ادلعلوم يصَته ً

( )1انظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج.244/1
( )2أحكام القرآن -أمحد بن علي ،أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي ج-310/3دار احياء الًتاث العريب -بَتوت 1405/ىـ-
ٖتقيق دمحم الصادق قمحاوي.
( )3انظر ،أصول السرخسي-دمحم بن أمحد السرخسي ج.142/1
( )4التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج-311/1دار الفكر -بَتوت1996/م.
( )5انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج -387/1البحر احمليط يف أصول
الفقو للزركشي ج.503/2
( )6انظر ،شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول الفقو-سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي ج-82/1
ٖتقيق زكراي عمَتات-دار الكتب العلمية -بَتوت – لبنان-الطبعة األوىل1996/م-إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم
األصول للشوكاين ج.340/1

733

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

األول :أنو حجة يف الباقي(،)1
والثاين :أنو ليس ْتجة فيما بقي( ،)2الثالث :أنو إن خص ٔتتصل كالشرط واالستثناء والصفة فهو حجة
فيما بقي ،وإن خص ٔتنفصل فبل( ،)3الرابع :إن التخصيص إن مل دينع استفادة احلكم ابالسم وتعلقو
بظاىره جاز التعلق بو( ،)4اخلامس :إن كان ال يتوقف على البيان قبل التخصيص ،وال حيتاج إليو كـ

متناوال للكل ،فيكون حجة يف كل واحد من أقسام ذلك الكل ،وضلن نعلم ابلضرورة أن نسبة اللفظ إىل
( )1ألن اللفظ العام كان ً
ِ
اب حال كون
است ْ
كل األقسام على السوية ،فإخراج البعض منها ٔتخصص ال يقتضي إمهال داللة اللفظ على ما بقي ،كما أن ْ
ص َح ُ
حجة قبل التَّخصيص ،يدل على َّ
حىت ي ُقوم الدَّليل النَّاقل
حجة ،واألصل بقاء ما كان على ما كانَّ ،
أن العام قبل التَّخصيص َّ
العام َّ
عن ذلك احلال .انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول==للشوكاين ج-341/1انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج
على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج -155/5انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر البن
قدامة ج -238/1انظر ،شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول الفقو-سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي
ج .-82/1شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري جٖ-529/2تقيق عبد هللا بن عبد احملسن
الًتكي-مؤسسة الرسالة-الطبعة األوىل 1987/م.
( )2استدلوا أبن معٌت العموم حقيقة غَت مراد مع ٗتصيص البعض ،وسائر ما ٖتتو من ادلراتب رلازات ،وإذا كانت احلقيقة غَت
رلمبل فيها ،فبل حيمل على شيء منها ،فالعام بعد التخصيص يصَت مستعمبلً يف غَت ما
مرادة ،وتعددت اجملازات ،كان اللفظ ً
وضع لو ،فيكون رلازاً ،فادلشركُت كان موضوعاً لبلستغراق ،فإذا خص منو اليهود والنصارى صار مستعمبلً يف بعض ما وضع لو،
وىو غَت ما وضع لو .انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج -342 /1وانظر ،شرح سلتصر الروضة-
سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري ج.530/2
( )3أي إذا خصص بدليل منفصل صار رلازا ،وإن خصص بلفظ متصل فليس ٔتجاز ،بل يصَت الكبلم ابلزايدة كبلما آخر،
موضوعا لشيء آخر ،فقولنا مسلم ،يدل على واحد ،مث نزيده الواو والنون فيدل على أمر زائد وال صلعلو رلازا ،مث نزيد األلف والنون
يف رجل ،فيصَت صيغة أخرى ابلزايدة ،وال فرق بُت زايدة كلمة أو زايدة حرف .انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر البن قدامة
ج -238/1انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج -342 /1انظر ،شرح سلتصر الروضة-سليمان
بن عبد القوي الطويف ج.534/2
ِ
ِ
ُت التوبة ،5/ألن لقيام الداللة على ادلنع من قتل أىل الذمة ال دينع من تعلق احلكم،
( )4كما يف قولو تعاىل :فَاقْـتُـلُوا ال ُْم ْشرك َ
وىو القتل ابسم ادلشركُت ،وإن كان دينع من تعلق احلكم ابالسم العام ،ويوجب تعلقو بشرط ال ينبئ عنو الظاىر ،مل جيز التعلق بو،
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَـ ُه َما ادلائدة ،38/ألن قيام الداللة على اعتبار النصاب واحلرز ،وكون ادلسروق
السا ِر ُق َو َّ
كما يف قولو تعاىلَ  :و َّ
ال شبهة للسارق فيو دينع من تعلق احلكم ،وىو القطع بعموم اسم السارق ،ويوجب تعلقو بشرط ال ينبئ عنو ظاىر اللفظ .انظر،
إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج.343 /1
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اقْـتُـلُوا الْ ُم ْش ِركُِت التوبة ،5/فهو حجة( ،)1السادس :أنو جيوز التمسك بو يف أقل اجلمع ،وذلك ألنو
ادلتعُت( ،)2السابع :أنو يتمسك بو يف واحد فقط( ،)3الثامن :الوقف ،فبل يعمل بو إال بدليل(.)4
جواز ٗتصيص العموم إىل أن يبقى واحداً
اختلف األصوليون يف جواز ٗتصيص العموم إىل أن يبقى واحداً ،فقد جوزه ابن قدامة( ،)5وقيل ال جيوز
النقصان من أقل اجلمع ،ألنو خيرج بو عن احلقيقة ،إال أن تستعمل يف الواحد على سبيل التعظيم
واإلابنة ،أبن ذلك الواحد جيري رلرى
الكبَت ،فأما على غَت ذلك فليس ٔتستعمل(.)6
أما األدلة اليت خيص هبا العموم فهي تسعة:

( )1ألن مراده ّبُت قبل إخراج الذمي ،وإن كان يتوقف على البيان ،وحيتاج إليو قبل التخصيص فليس ْتجة ،كقولو تعاىل:
ِ
الصبلة البقرة ، 110/فإنو حيتاج إىل البيان قبل إخراج احلائض وضلوىا .انظر ،إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم
يموا َّ
أَق ُ
األصول للشوكاين ج.343/1
( )2استدل ذلذا القول ،أبن أقل اجلمع ىو ادلتيقن ،والباقي مشكوك فيو ،ورد ٔتنع كون الباقي مشكوًكا فيو .انظر ،إرشاد الفحول
إىل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج -343 /1وانظر ،شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف
ج.526/2
( )3أنو يتمسك بو يف واحد فقط ،وىو أشد ٖتكماً شلا قبلو ،وذلك ألن اللفظ العام وإن كان واحداً لكنو يف تقدير ألفاظ متعددة
مطابقة ألفراد مدلولو يف العدد ،مثالو :إذا قال :أكرم الرجال ،وفرضنا أن جنس الرجال عشرون ،فلفظ الرجال يف تقدير عشرين
لفظاً يدل كل لفظ منها على رجل من العشرين ،فكأنو قال :أكرم زيداً وبكراً وخالداً وجعفراً وبشراً  .انظر ،شرح سلتصر الروضة-
سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف ج.531/2
( ) 4فالوقف إمنا حيسن عند توازن احلجج وتعارض األدلة ،انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ج/1
 342وما بعدىا -وانظر ،شرح سلتصر الروضة -سليمان الطويف ج.535/2
( )5انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -240/1العدة يف أصول الفقو -دمحم بن احلسُت
بن دمحم بن خلف ابن الفراء ج.544/2
ِ
ِ
ِ
( )6واحتجوا بقول هللا تعاىل إِ َّان َضلْ ُن نـََّزلْنَا ال ّذ ْكَر َوإ َّان لَوُ َحلَافظُو َن احلجر ،9/ومنزل الذكر ىو هللا الواحد عز و جل ،وقد أنفذ
عمر بن اخلطاب-هنع هللا يضر-إىل سعد بن أيب وقاص القعقاع مع ألف فارس ،قائبلً إين أنفذت إليك ألفي رجل ،فقد وصفو أبنو ألف،
فاذا جاز ذلك يف ألفاظ العدد فجوازه يف ألفاظ العموم أوىل ،واجلواب أن ذلك خرج على طريق التعظيم أو اإلخبار بقيام الواحد
مقام اجلماعة وذلك سائغ .انظر ،احملصول يف علم األصول-دمحم بن عمر بن احلسُت الرازي ج -16/3وانظر ،ادلعتمد يف أصول
الفقو-دمحم البصري أبو احلسُت ج.236/1
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األول دليل احلس( ،)1وبو خصص قولو تعاىل :تُ َد ِّمُر ُك َّل َش ْي ٍء ِأب َْم ِر َرِّهبَا األحقاف ،25/خرج منو
السماء واألرض وأمور كثَتة ابحلس.
الثاين دليل العقل( ،)2وبو خصص قولو سبحانو :وَِّللِ علَى الن ِ ِ
ِ
اع إِلَْي ِو َسبِيبلً
استَطَ َ
َّ َ
َّاس ح ُّج الْبَـْيت َم ِن ْ
آل عمران ،97/لداللة العقل على استحالة تكليف من ال يفهم .
الثالث اإلمجاع فإن اإلمجاع قاطع ،والعام يتطرق إليو االحتمال(.)3
الرابع النص اخلاص خيصص اللفظ العام( ،)4فقول النيب -ملسو هيلع هللا ىلص " :-ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار
()5
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديـَ ُه َماادلائدة ،38/وقولو صلى
السا ِر ُق َو َّ
فصاعداً"  ،خصص عموم قولو تعاىلَ  :و َّ
هللا عليو وسلم" :ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة"( ،)6خصص عموم قولو" :فيما سقت
السماء العشر"( )7وال فرق بُت أن يكون العام كتااب أو سنة ،أو متقدما أو متأخرا.

( ) 1انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج-237/3
وانظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -243/1وانظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم
األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج - -382/1ادلوافقات للشاطيب ج.18/4
()2نريد ابلتخصيص الدليل ادلعرف إرادة ادلتكلم ،وأنو أراد ابللفظ ادلوضوع للعموم معٌت خاصا ،والعقل يدل على ذلك .انظر،
ادلستصفى يف علم األصول-أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ج -179/2وانظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن
قدامة ادلقدسي ج -244/1علم أصول الفقو-عبد الوىاب خبلف ج -188/1مكتبة الدعوة -الطبعة الثامنة -دار القلم-
البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج.412/2
( ) 3وإمجاعهم على احلكم يف بعض صور العام ،على خبلف موجب العموم ،ال يكون إال عن دليل قاطع بلغهم يف نسخ اللفظ،
إن كان أريد بو العموم ،أو عدم دخولو ٖتت اإلرادة عند ذكر العموم .انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة
ادلقدسي ج244/1
( )4انظر ،ادلستصفى يف علم األصول-أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ج -179/2انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن
أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -245 -244/1اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن
عبد الكايف السبكي ج.239/3
( )5صحيح مسلم -4494/ابب حد السرقة ونصاهبا.
( )6صحيح البخاري -1459/ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة.
( )7صحيح ابن خزدية-2307/ابب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة -إسناده صحيح-السنن الكربى للبيهقي -7740/ابب
إجياب الصدقة يف الزبيب إذا بلغ  ..وقال :إسناده صحيح.

733

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

فالصحابة خصصوا قولو تعاىلَ  :وأ ُِح َّل لَ ُكم َّما َوَراء َذلِ ُك ْم النساء ،24/برواية أيب ىريرة عن النيب-
ملسو هيلع هللا ىلص " -ال تنكح ادلرأة على عمتها وال على خالتها"( ،)1وخصصوا آية ادلَتاث بقولو ملسو هيلع هللا ىلص" :ال يرث
ادلسلم الكافر ،وال الكافر ادلسلم"(" ،)2وال يرث القاتل"(" ،)3وإان معاشر األنبياء ال نورث"( .)4شلا يدل
على أن "الصحابة والتابعُت ،كانوا يتسارعون إىل احلكم ابخلاص على العام ،من غَت اشتغال بطلب
اتريخ ،وال نظر يف تقدمي وال أتخَت"(.)5
اخلامس ادلفهوم ابلفحوى ودليل اخلطاب ،فإن الفحوى قاطع كالنص ودليل اخلطاب حجة كالنص(،)6
فيخص عموم قولو ملسو هيلع هللا ىلص :يف أربعُت شاة شاةٔ ،تفهوم قولو" :يف سائمة الغنم الزكاة"(.)7
()8
وى َّن َح َّىت
السادس فعل رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتخصيص عموم قولو تعاىلَ  :والَ تَـ ْقَربُ ُ
يَطْ ُه ْر َنالبقرةٔ ،222/تا روت عائشة اهنع هللا يضر قالت:
()9
كان رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص " -أيمرين فأتزر ،فيباشرين وأان حائض" .

() 1عن الزىري ،قال :حدثٍت قبيصة بن ذؤيب أنو مسع أاب ىريرة يقول" :هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن تنكح ادلرأة على عمتها وادلرأة وخالتها"
صحيح البخاري حسب ترقيم فتح الباري -5110 /ابب ال تنكح ادلرأة على عمتها .وعن أيب ىريرة ،قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليو وسلم" :ال تنكح ادلرأة على عمتها ،وال على خالتها" صحيح ابن حبان-4068/ابب ذكر الزجر عن سؤال ادلرأة الرجل
طبلق أختها لتكتفىء ٔتا يف صحفتها.
( )2صحيح البخاري -6764/ابب ال يرث ادلسلم الكافر وال الكافر ادلسلم -..صحيح مسلم -4225ابب حدثنا حيي بن
حيي.
( )3وىو قول عمر بن اخلطاب-هنع هللا يضر -مسند اإلمام أمحد-346/ابب مسند عمر بن اخلطاب-هنع هللا يضر -قال شعيب األرانؤوط
حديث حسن.
( )4مسند اإلمام أمحد -9973/ابب مسند أيب ىريرة-هنع هللا يضر ،-وقال إسناده صحيح على شرط الشيخُت.
()5انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.246/1
( )6أنوار الربوق يف أنواع الفروق-أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ادلالكي الشهَت ابلقرايف ج-251/2وانظر ،روضة
الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.247/1
()7سنن الدار قطٍت-1985/ابب وجوب الزكاة يف مال الصيب واليتيم ،وقال :إسناده صحيح.
( )8انظر ،ادلستصفى يف علم األصول-أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ج -179/2وانظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن
أمحد بن قدامة ادلقدسي ج247/1
( )9صحيح البخاري-300/ابب قراءة الرجل يف حجر امرأتو وىي حائض.
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السابع تقرير رسول هللا-ملسو هيلع هللا ىلص -واحداً من أمتو ٓتبلف موجب العموم وسكوتو عليو( ،)1فسكوت النيب-
ملسو هيلع هللا ىلص -عن الشيء يدل على جوازه ،فإنو ال حيل لو اإلقرار على اخلطأ وىو معصوم.
الثامن قول الصحايب ،عند من يراه حجة مقدم على القياس ،خيص بو العموم ،فإن القياس خيصص بو،
فقول الصحايب ادلقدم عليو أوىل(.)2
التاسع قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر( ،)3فيو وجهان:
أحدمها خيص بو العموم ،والوجو اآلخر ال خيص بو العموم" ،ألن الظنون ادلستفادة من النصوص أقوى
من الظنون ادلستفادة من ادلعاين ادلستنبطة ،وألن العموم أصل ،والقياس فرع فبل يقدم على األصل،
وألن القياس إمنا يراد لطلب حكم ما ليس
()4
منطوقا بو ،فما ىو منطوق بو ال يثبت ابلقياس" .
()6
()5
ذكر اإلمام السبكي ادلخصص ،أبنو متصل ومنفصل ،فادلتصل أربعة  ،االستثناء  ،مثل:
اَّللُ لََف َس َد َاتاألنبياء ،22/والشرط( ،)7وىو الذي يتوقف عليو أتثَت ادلؤثر ال
لَ ْو َكا َن فِي ِه َما ِآذلَةٌ إَِّال َّ
وجود ادلؤثر ،مثل اإلحصان لوجوب الرجم ،فإن أتثَت ادلؤثر وجوب الرجم ىو الزان ،متوقف عليو دون

( )1انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.248/1
()2انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج -528/2وانظر ،ادلعتمد يف أصول الفقو-دمحم بن علي بن الطيب البصري أبو
احلسُت ج.277/2
()3أنوار الربوق يف أنواع الفروق-أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ادلالكي الشهَت ابلقرايف ج.374/3
( )4الربىان يف أصول الفقو -عبد ادللك اجلويٍت ج-875/2دار الوفاء-مصر-الطبعة الرابعة1418/ىـ-انظر ،روضة الناظر وجنة
ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.249/1
( )5الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف جٖ-329/1تقيق خليل ادلنصور-دار الكتب العلمية -بَتوت1998/م -رفع
احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج -32/4هناية السول شرح منهاج الوصول-
اإلمام عبد الرحيم اإلسنوي ج.411/1
( )6انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج.195/3
()7انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو -الزركشي ج-472/2اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول
للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج -217/2هناية السول شرح منهاج الوصول-اإلمام عبد الرحيم اإلسنوي ج.426/1
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وجوده ،ألنو قد يوجد الزان وال يوجد اإلحصان ،والصفة( ،)1كتحرير رقبة مؤمنة ،ألن رقبة عام ،والتقييد
()2
ِ ِ
الصيَ َام إِ َىل اللَّْي ِل البقرة.187/
ابدلؤمنة خيرج الكافرة ،والغاية  ،مثلُ  :مثَّ أَ٘تُّوا ّ
أما إذا تعارض عمومان" ،فأمكن اجلمع بينهما( ،)3وإن تعذر اجلمع بينهما لتساويهما ولكوهنما
متناقضُت ،فبل بد أن يكون أحدمها انسخا لآلخر ،فإن أشكل التاريخ طلب احلكم من دليل
غَتمها"(.)4
وكذلك لو تعارض عمومان "كل واحد عام من وجو ،خاص من وجو ،مثل قولو ملسو هيلع هللا ىلص :من انم عن
صبلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا( ،)5فإنو يتناول الفائتة ٓتصوصها ،ووقت النهي بعمومو ،مع قولو:
ال صبلة بعد العصر حىت تغرب الشمس( )6يتناول الفائتة بعمومو والوقت ٓتصوصو"(.)7
وقولو :من بدل دينو فاقتلوه( )8مع قولو:

( )1انظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج - 297/3اإلهباج يف شرح
ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج -327/3هناية السول شرح منهاج
الوصول-اإلمام عبد الرحيم اإلسنوي ج.429/1
( ) 2انظر ،اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج-224/3
وانظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو –الزركشي ج -478/2التحبَت شرح التحرير يف أصول الفقو-علي بن سليمان ادلرداوي
احلنبلي جٖ-2632/6تقيق د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أمحد السراح-مكتبة الرشد -السعودية-
الرايض2000/م -شرح الورقات-دمحم بن أمحد احمللي الشافعي جٖ-88/1تقيق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانو -الطبعة
الثانية2000/م.
()3أبن يكون أحدمها أخص من اآلخر فيقدم اخلاص ،أو يكون أحدمها ديكن محلو على أتويل الصحيح ،واآلخر غَت شلكن أتويلو،
فيجب التأويل يف ادلؤول ،ويكون اآلخر دليبلً على ادلراد منو مجعاً بُت احلديثُت ،إذ ىو أوىل من إلغائهما.
()4روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.249/1
الصبل َة
( )5أخ رجو البخاري من حديث أنس هنع هللا يضر بلفظ" :من نسي صبلة فليصل إذا ذكرىا وال كفارة ذلا إال ذلك" َ وأَقِِم َّ
لِ ِذ ْك ِري ، كتاب مواقيت الصبلة ،ابب من نسي صبلة فليصلها إذا ذكرىا  .597ومسلم ،684/كتاب ادلساجد ومواضع
الصبلة ،ابب قضاء الصبلة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
()6سنن ابن ماجة-ابب النهي عن الصبلة بعد الفجر -1249/قال األلباين صحيح .مسند أمحد بن حنبل -21500/قال
األرانؤوط صحيح.
()7انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج -272/2وانظر ،روضة الناظر وجنة
ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج -251/1وانظر ،ادلعتمد يف أصول الفقو-دمحم البصري أبو احلسُت ج.428/2
( )8صحيح البخاري -3017/ابب ال يعذب بعذاب هللا.
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هنيت عن قتل النساء( )1فهما سواء لعدم ترجيح أحدمها على اآلخر فيتعارضان ويعدل اىل دليل غَتمها.
وقال قوم "ال جيوز تعارض عمومُت خاليُت عن دليل الًتجيح ،ألنو يؤدي إىل وقوع الشبهة ،وىو منفر
()2
عن الطاعة"
* -ادلطلب الثاين :تطبيقات أصولية حول العام
أوالً :يف عموم نفي ادلساواة بُت الشيئُت:
اختلف األصوليون يف مسألة عموم نفي ادلساواة بُت الشيئُت ،ففي قول هللا تعاىل :ال يَ ْستَ ِوي
َّ ِ
َّ ِ
أَصحاب النَّا ِر وأَصحاب ْ ِ
ين ال
َ َْ ُ
َْ ُ
ين يـَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
اجلَنَّة احلشر ،20/وقولو سبحانو :قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
يـعلَمو َن الزمر ،9/وقولو أيضاً :أَفَمن َكا َن مؤِمنًا َكمن َكا َن فَ ِ
اس ًقا الَّ يَ ْستَـ ُوو َن السجدة ،18/حيث
ُْ َ
َ
َْ ُ
ذىب اإلمام البيضاوي واإلمام الرازي وغَتمها إىل "أن نفي ادلساواة بينهما ال يقتضي من كل الوجوه،
بل من بعضها ،فإن اآلايت عندىم ليست عامة ،فبل ينبغي االستواء من كل وجو ،ألن األعم ال
يستلزم نفي األخص"(.)3
بينما ذىب الشافعية إىل أن "نفي ادلساواة بُت الشيئُت يقتضي نفيها بينهما من كل الوجوه اليت ديكن
نفيها عنها ابعتبار ظاىر اللفظ"( ،)4وبناء على ذلك ،فإن الذمي غَت مسا ٍو للمسلم ،وىو أقل منو يف
( )1صحيح البخاري -4646/ابب ٖترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب.
( )2انظر ،روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.252/1
( )3اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي-علي بن عبد الكايف السبكي ج -153/3وانظر،
التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج .284/1وقد ذكر الرازي أن ذلك لوجهُت ،األول :أن نفي
االستواء أعم من نفي االستواء من كل الوجوه ،أو من بعضها ،والدال على القدر ادلشًتك بُت القسمُت ال إشعار فيو هبما ،والثاين:
أنو إما أن يكفي يف إطبلق لفظ ادلساواة االستواء من بعض الوجوه ،أو ال بد فيو من االستواء من كل الوجوه ،واألول ابطل ،وإال
لوجب إطبلق لفظ ادلتساويُت على مجيع األشياء ،ألن كل شيئُت فبل بد وأن يستواي يف بعض األمور ،من كوهنما معلومُت
ومذكورين وموجودين ،ويف سلب ما عدامها عنهما ،ومىت صدق عليو ادلساوي ،وجب أن يكذب عليو غَت ادلساوي ،ألهنما يف
العرف كادلتناقضُت ،فإن من قال ىذا يساوي ذاك ،فمن أراد تكذيبو قال إنو ال يساويو ،وادلتناقضان ال يصدقان معاً ،فوجب أن ال
يصدق على شيئُت البتة أهنما متساواين وغَت متساويُت ،ودلا كان ذلك ابطبلً ،علمنا أنو يعترب يف ادلساواة ،ادلساواة من كل الوجوه،
وحينئذ يكفي يف نفي ادلساواة ،نفي االستواء من بعض الوجوه ،فقولنا ال يستواين ال يفيد نفي االستواء من مجيع الوجوه ،وهللا
أعلم .انظر ،احملصول يف علم األصول للرازي ج.618/2
( )4إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج-305/1البحر احمليط يف أصول الفقو
للزركشي ج.280/2
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العصمة" ،فإذا قتل ادلسلم الذمي ال يقتل ادلسلم بو لعدم ادلساواة"( )1كما ذكر اآلمدي أنو "يقتضي
نفي االستواء يف مجيع األمور عند أصحابنا القائلُت ابلعموم ،حجتهم أنو إذا قال القائل :ال مساواة بُت
زيد وعمرو ،فالنفي داخل على مسمى ادلساواة ،فلو وجدت ادلساواة من وجو ،دلا كان مسمى ادلساواة
منتفياً ،وىو خبلف مقتضى اللفظ "( ،)2كما أنو " ليست ادلساواة يف اإلثبات للعموم ،وإمنا ىي
للخصوص ،وإال مل تصدق مساواة بُت شيئُت أبداً ،إذ ما من شيئُت إال وبينهما نفي مساواة ،لعدم
ادلساواة بُت كل شيئُت من مجيع الوجوه ،وإال لكاان واحداً ،فادلساواة ال داللة ذلا على العموم ،إمنا
استفيد العموم من النفي ،والنفي قرينة أفادتو"(.)3
ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص" :ادلسلمون تتكافأ دماؤىم"( ،)4قال السرخسي" :ال يدل ىذا على أن دماء غَتىم ال
تكافؤىم ،وأن ٗتصيص الشيء ابلذكر ال يدل على نفي ما عداه ،وادلراد بو ىنا نفي ادلساواة بينهما يف
أحكام اآلخرة دون أحكام الدنيا ،فإان نرى ادلساواة بيننا وبينهم يف بعض أحكام الدنيا"(.)5
اجلَن َِّة احلشر" ،20/أنو دلا مل
اب ْ
اب النَّا ِر َوأ ْ
وقال الكاساين يف قولو تعاىل :ال يَ ْستَ ِوي أ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
ديكن العمل بعمومو ،لثبوت ادلساواة بُت ادلسلم والكافر يف أشياء كثَتة ،محل على اخلصوص ،وىو نفي
ادلساواة بينهما يف العمل يف الدنيا ،أو يف اجلزاء يف اآلخرة"(.)6
اثنياً :مسألة خطاب هللا تعاىل للرسول ٓتصوصو ،ىل يتناول األمة؟
ِ
ِ
وى َّن
إذا ورد خطاب خاص ابلنيب -ملسو هيلع هللا ىلص -مثل قول هللا تعاىلَ  :اي أَيـُّ َها النِ ُّ
َّيب إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ فَطَلّ ُق ُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ُتاألحزاب،1/
َّيب ات َِّق َّ
لعدَّهت َّنالطبلق ،1/وقولو أيضاًَ  :اي أَيـُّ َها النِ ُّ
ين َوالْ ُمنَافق َ
اَّللَ َوال تُط ِع الْ َكاف ِر َ
وقولو سبحانوَ  :اي أَيـُّ َها الْ ُمَّزِّم ُل ( )1قُِم اللَّْي َل إَِّال قَلِ ًيبل ادلزمل ،2-1/فهل ىذا اخلطاب خاص ابلنيب
ملسو هيلع هللا ىلص ،أو أنو يتناول األمة؟
( )1اجملموع شرح ادلهذب-أبو زكراي زليي الدين حيِت بن شرف النووي  ،وىو شرح النووي لكتاب ادلهذب للشَتازي
ج.356/18
( )2اإلحكام يف أصول األحكام-علي بن دمحم اآلمدي ج.266/2
( )3رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ج.150/3
()4فتح الباري شرح صحيح البخاري-أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي رقم -6517/ابب ال يقتل ادلسلم
بكافر-سنن ابن ماجو رقم-2683/ابب ادلسلمون تتكافأ دماؤىم ،قال األلباين صحيح.
( )5انظر ،ادلبسوط للسرخسي ج.243 ،152/26
()6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ج.308/7
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قيل " :أن اخلطاب خاص بو ملسو هيلع هللا ىلص ،وال يتناول األمة ،مستدلُت ابلقطع من اللغة ،أبن ما للواحد ال
يتناول غَته ،وأبنو لو عمهم كان إخراجهم ٗتصيصا وال قائل بو"( ،)1ويظهر التخصيص يف قولو تعاىل:
ِ
ِ
وى َّن لِعِدَّهتِِ َّن الطبلق ،1/وكذلك يف قولو سبحانوَ  :و ْامَرأًَة ُّم ْؤِمنَةً
َ اي أَيـُّ َها النِ ُّ
َّيب إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساء فَطَلّ ُق ُ
ِ ِِ
نكحها خالِصةً لَّ َ ِ
ِ
ِِ
ُت األحزاب،50/
إِن َوَىبَ ْ
َّيب إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
ك من ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َّيب أَن يَ ْستَ َ َ َ َ
ت نـَ ْف َس َها للن ِّ
ِ
ك اإلسراء ، ،79/يف اآلية األوىل ،أفرد النيب صلى هللا
وقولو أيضاًَ  :وِم َن اللَّْي ِل فَـتَـ َه َّج ْد بِِو َانفلَةً لَّ َ
عليو وسلم ابخلطاب" ،وأمر بصيغة اجلمع والعموم ،فدل أنو خطاب لو ولؤلمة ،ولو كان اخلطاب
خاصاً بو لقال تعاىل( :فطلقهن) ،ويف اآليتُت األخَتتُت لو كان اخلطاب خاصاً ابلرسول ،لكان قولو:
(خالصةً لك) و(انفلةً لك) ،غَت مفيد فائدة جديدة ،وىو خبلف الظاىر"(.)2
وقال الزركشي" :ال يدخل ٖتتو األمة إال بدليل منفصل من قياس وغَته ،وحينئذ فيشملهم احلكم ال
ابللفظ ،وقيل يدخل يف اللفظ ،فهو عام إال بدليل خيرجو"(.)3
َّيب األنفال ،64/ىو "من حيث اللفظ
وقيل أن ما ورد من القرآن مبدوءً بقول هللا تعاىل َ اي أَيـُّ َها النِ ُّ
موجو إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ويقتضي اللفظ ٗتصيصو بو ،إال أنو مع ذلك حيمل على العموم لؤلمة ،وىذا
العموم من حيث ادلعٌت ال من حيث اللفظ ،فاخلطاب للقائد ىو خطاب ألتباعو ،والشمول جاء من
أدلة خارجية"( ، )4وىذا ما أكده األحناف واحلنابلة ،حيث قالوا "يتناول األمة بعمومو إايىم ،وأن أمر
مثلو -أي النيب ملسو هيلع هللا ىلص -شلن لو منصب االقتداء وادلتبوعية ،يفهم منو أىل اللغة مشول أتباعو عرفاً ،ال
مدلوالً وضعياً لذلك اللفظ"(.)5

()1انظر ،ادلستصفى يف علم األصول للغزايل ج-145/2وانظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج ،دمحم بن دمحم
ج-285/1دار الفكر -بَتوت1996/م.
( )2انظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج ،دمحم بن دمحم ج-285/1وانظر ،أصول الفقو-د .دمحم زىَت أبو النور
ج.413/2
()3البحر احمليط يف أصول الفقو-بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج.341/2
( )4الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت -د .دمحم سليمان األشقر.200/
( )5انظر ،التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج ج -285-284/1وانظر ،العدة يف أصول الفقو -دمحم بن الفراء
جٖ-330/1تقيق د .أمحد بن علي بن سَت ادلباركي -الطبعة الثانية1990/م.

337

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

كما قيل أن "ىذا اخلطاب نوعان ،نوع سلتص لفظو ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،ولكن يتناول غَته بطريق األوىل(،)1
ونوع يكون اخلطاب لو ولؤلمة ،وأفرده ابخلطاب لكونو ىو ادلواجو ابلوحي ،وىو األصل فيو ،والسفَت
بينهم وبُت هللا ،وىذا معٌت قول ادلفسرين اخلطاب لو ،وادلراد غَته"(.)2
َّيب األنفال ،64/كما ال يدخل النيب
"وال تدخل األمة ٖتت خطاب النيب-ملسو هيلع هللا ىلص -يف قولو َ اي أَيـُّ َها النِ ُّ
ِ ِ
ي العنكبوت ،56/و َ اي أَيـُّ َها
ٖتت اخلطاب اخلاص ابألمة ،أما اخلطاب بقولو تعاىلَ  :اي عبَاد َ
َّ ِ
َّاس البقرة ،21/فيدخل النيب ٖتتو ،لعموم ىذه األلفاظ"(،)3
الذ َ
ين َآمنُوا البقرة 153/و َ اي أَيـُّ َها الن ُ
فالنيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ىو أحد ىؤالء ادلذكورين ،العباد ،والذين آمنوا ،والناس ،وال مانع من ذلك.
السامل عاماً يتناول اإلانث؟
اثلثاً :ىل مجع ادلذكر ّ
اتفق األصوليون على "أن الصيغة اليت ٗتص الرجال ال تشمل النساء ،وأن الصيغة اليت ٗتص النساء،
فهي ال تشمل الرجال"( ،)4كما اتفقوا على أن "اجلمع الذي ال تظهر فيو عبلمات التذكَت وال التأنيث،
فهو يعم النوعُت معاً ،وذلك مثل :من ،والقوم ،والناس ،بينما وقع اخلبلف يف اجلمع الذي تظهر عليو
عبلمة التذكَت ،مثل :ادلؤمنُت وادلسلمُت ،أي ما يعرف ّتمع ادلذكر السامل"( ،)5فهل ىذا يشمل الذكور
واإلانث ،أو أنو خاص ابلذكور فقط؟
()6
ذىب مجهور الشافعية واحلنفية إىل" أنو خاص ابلذكور دون اإلانث"  ،وقد استدلوا بقول هللا تعاىل:
إِ َّن الْمسلِ ِمُت والْمسلِم ِ
ات األحزاب" ،35/فلو كان مدلول ادلسلمات داخبلً يف عموم ادلسلمُت دلا
ُْ ََ َُْ
( )1وذلك كقولو تعاىل :اي أَيـُّها النِ ِ
ِ
اَّلل لَ َ ِ
اَّللُ لَ ُك ْم
ض َّ
ات أ َْزَواج َ
ك تَـْبـتَغي َم ْر َ
َ َ ُّ
ض َ
كالتحرمي ،1/مث قال :قَ ْد فَـَر َ
َّيب ملَ ُٖتَِّرُم َما أ َ
َح َّل َُّ
َِٖتلَّةَ أ َْديَانِ ُك ْم التحرمي.2/
( )2البحر احمليط يف أصول الفقو-بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج.342/2
()3ادلستصفى يف علم األصول للغزايل ج.145/2
( )4شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري جٖ-515/2تقيق عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي -مؤسسة
الرسالة-بَتوت-الطبعة األوىل1987/م.
( )5الربىان يف أصول الفقو-عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويٍت ج-244/1دار الوفاء  -ادلنصورة  -مصر
الطبعة الرابعة1418/ىـٖ-تقيق د .عبد العظيم زلمود الديب -وانظر ،احملصول يف علم األصول-دمحم الرازي ج.622/2

( )6انظر ،قواطع األدلة يف األصول -منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد ادلروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي جٖ-115/1تقيق
دمحم حسن دمحم حسن امساعيل الشافعي-دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبنان-الطبعة األوىل1999/م-اذلداية شرح بداية ادلبتدي -علي بن أيب

بكر بن عبد اجلليل ادلرغياين ج-251/4الناشر :ادلكتبة اإلسبلمية -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين
ج-186/16تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق-فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ج.405/8
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حسن ىذا ،ألنو يكون تكراراً ببل فائدة"( ،)1وذكر اإلمام الرازي "أن اجلمع تضعيف الواحد ،وقولنا قام
ال يتناول ادلؤنث ،فقولنا قاموا الذي ىو تضعيف قولنا قام ،وجب أن ال يتناول ادلؤنث"( ،)2وذكر
الطويف أن مجع ادلذكر السامل ،وضمَت اجلمع ادلتصل ابلفعل ،ضلو ادلسلمُت ،وكلوا واشربوا ،وأيكلون
ويشربون ،ففيو خبلف ،فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة ،فهذا متفق عليو ،ألن خبلف وضع اللفظ ال
ديتنع أن يدل عليو دليل" ،أما من قال أبن اإلانث يدخلن فيو ٔتقتضى اللفظ وضعاً ،فليس بصحيح،
واحلق أهنن ال يدخلن يف ذلك"(.)3
وذكر عدة أدلة على ذلك:
"األول :القطع ابختصاص الذكور هبذه الصيغ لغةً ،واختصاص اإلانث بغَتىا( ،)4والثاين :قَـ ْو ُل أُِّم
()5
ِِ
ُت
َسلَ َمةَ :اي رسول هللا ،ما ابل الرجال ذُكروا ومل تذكر النساء ؟ فنزل :إِ َّن الْ ُم ْسلم َ
ِ
ِ ِ
َحز ِ
ث :أن لفظ ادلؤمنُت وادلسلمُت لو تناول النساء ،لكان قولو
اب ،35/والثَّال ُ
َوالْ ُم ْسل َماتْ األ ْ َ
تعاىل:إِ َّن الْمسلِ ِمُت والْمسلِم ِ
ات األحزاب ،35/تكراراً ،والتكرار عبث ،فثبت أن اإلانث ال يدخلن
ُْ ََ َُْ
يف اللفظ ادلذكور"(.)6
ولو نظران إىل صيغ خطاب هللا تعاىل اليت تشمل الذكر واألنثى ،لوجدان أنو يغلب عليها التذكَت ،مثل
ِ ِ
ِ ِِ
ُت البقرة ،97/وقولو أيضاًَ  :وبَ ِّش ِر
ُت البقرة ،2/وقولوَ  :وبُ ْشَرى ل ْل ُم ْؤمن َ
قولو تعاىلُ  :ى ًدى ل ْل ُمتَّق َ
( )1أصول الفقو – الشيخ دمحم اخلضري-158/دار احلديث -القاىرة-الطبعة األوىل2001/م.
( )2انظر ،احملصول يف علم األصول-دمحم الرازي ج.623/2
()3شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري ج.516/2
() 4فيقال :مسلمون ومسلمات ،وكلوا واشربوا يف ادلذكر ،وكلن واشربن يف ادلؤنث ،وقالوا :مجع ادلذكر السامل ،ضلو :مؤمنون ،ومجع
ادلؤنث السامل ضلو :مؤمنات ،وإذا ُع ّرب عن كل قبيل (مذكر أو مؤنث) بصيغة ،مل يتناول صيغة اآلخر ،انظر ،شرح سلتصر الروضة-
سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري ج.517/2
اَّللُ َعلَيْ ِو
صلَّى َّ
( )5سنن الًتمذي-3022/ابب سورة النساء ،واحلديث صححو األلباين ،وقيل أن أم عمارة األنصارية أتت النيب َ
َو َسلَّ َم ،فقالت :ما أرى كل شيء إال للرجال ،وما أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت ىذه اآلية -سنن الًتمذي -3211/صححو
األلباين -وانظر ،تفسَت القرطيب ج -185/14دار الكتب ادلصرية – القاىرة-الطبعة الثانية1964/م ،ووجو الداللة من احلديث
فدل على أنو ال يتناول النساء ،إذ لو تناوذلن دلا سألت ،وإال
أن ادلرأة من أىل اللغة ،وقد فهمت عدم دخوذلن يف لفظ ادلؤمنُتّ ،
يكون سؤاذلا خطأً ،فبل تستحق عليو جواابً ،لكنها أجيبت بنزول اآلية .انظر ،شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي بن
الكرمي الطويف الصرصري ج -519/2وانظر ،أصول الفقو حملمد أبو النور زىَت.413/
()6انظر ،شرح سلتصر الروضة-سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري ج.520/2
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الصابِ ِرين البقرة ،155/واي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا ادلائدة ،1/وكذلك اي ِعب ِاد َّ ِ
ين
َ َُ
َ َ
ي الذ َ
َّ َ
َ َ َ
العنكبوت" ،56/فإن تناول ىذه الصيغ ليست أبصل الوضع ،بل بقرائن ،لشرف الذكورية،
اجتمع ادلذكر وادلؤنث غلّب ادلذكر
يف اخلطاب ،لشرف الذكورية( )1وخفة اللفظ"(.)2
قال اإلمام أبو حنيفة–رمحو هللا تعاىل" :-مجع الذكور يتناول اإلانث ،مث رجع ،وقال :يتناول الذكور
()3
ٕتوز ،والكبلم ْتقيقتو"
خاصة ألن حقيقة االسم للذكور ،وانتظامو اإلانث ّ
وال خيفى على أحد أن قول القائل مسلمان ،مبٍت على قول القائل يف الواحد مسلم ،وقول القائل
مسلمات ،مبٍت على قولو يف الواحدة مسلمة ،وقول القائل مسلمون ،مبٍت على مسلم ومسلمُت ،وىذه
التقاسيم أظهر من أن حيتاج يف إثباهتا إىل التكلف ،مث تكلم العرب يف اإلانث ،فقالوا مسلمة ومسلمتان
ومسلمات ،وما ذكر من تغليب عبلمة التذكَت عند زلاولة التعبَت عن اجلنسُت فصحيح على اجلملة،
"أما أن يقال وضع اللسان على أن ادلسلمُت مسًتسل على الرجال والنساء اسًتسالو على آحاد الرجال
فبل ،والذي ذكروه صاحل لو أريد ،وليس يف اللسان القضاء بو إال عند قرينة شاىدة عليو"(.)4
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِِ
وج ُه ْم النور،30/
وذكر ابن العريب يف قول هللا تعاىل:قُل لّْل ُم ْؤمن َ
ُت يـَغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِرى ْم َوَْحي َفظُوا فُـُر َ
أهنا "قول عام يتناول الذكر واألنثى من ادلؤمنُت ،حسب كل خطاب عام يف القرآن ،إال أن هللا تعاىل
ِِ
قد خيص اإلانث ابخلطاب على طريق التأكيد ،كما ورد يف قولو تعاىلَّ  :
ُت
إن الْ ُم ْسلم َ
والْمسلِم ِ
اتاألحزاب.)5("35/
َ َُْ
آ َمنُوا
فإذا ما

()1كما غلّب القمر على الشمس يف قوذلم :القمران ،لشرف الذكورية .انظر ،إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول
ج.319/1
َّ ِ
()2خفة اللفظ ،كما لو قال :اي ِعب ِاد ِ ِ َّ ِ
ين َآمنُوا َو َّ
وموا َوقُ ْم َن ،كان عيّاً
البلِِت َآم َّن وقُ ُ
ين َآمنُوا ،و َ اي أَيـُّ َها الذ َ
ي َوإ َمائ َي الذ َ
َ َ َ
العي من إفرادىن ابل ِّذكر ،قلنا بدخوذلن يف اخلطاب ،ال بوضع اللغة انظر ادلصدر السابق للطويف
يف عرف اللغة ،فلقرينة لزوم ّ
ج.522/2
( )3فتح القدير-كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ادلعروف اببن اذلمام ج-372/24تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق
وحاشية ِّ ِ
يب-عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ج -179/3ادلطبعة الكربى األمَتية  -بوالق – القاىرة-الطبعة األوىل1313/ىـ.
الشلْ ِّ
()4انظر ،الربىان يف أصول الفقو-عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويٍت ج.245/1
()5أحكام القرآن-القاضي دمحم أبو بكر بن العريب ادلالكي ج.60/6
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مىت اجتمع ادلذكر وادلؤنث غلب التذكَت ،ولذلك لو قال دلن ْتضرتو من الرجال والنساء قوموا واقعدوا
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض َع ُد ّّو
تناول مجيعهم ،قال ابن قدامة" :يظهر ذلك يف قولو تعاىلَ  :وقُـ ْلنَا ْاىبِطُواْ بـَ ْع ُ
البقرة ، 36/وكان ذلك خطااب آلدم وزوجتو والشيطان ،وأكثر خطاب هللا تعاىل يف القرآن بلفظ
التذكَت ،وذكره ذلن بلفظ مفرد تبييناً وإيضاحاً ،ال دينع دخوذلن يف اللفظ العام الصاحل ذلن ،كقولو
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
ال البقرة.)1("98/
يل َوِمي َك َ
تعاىلَ  :من َكا َن َع ُد ِّوا َّّّلل َوَمآلئ َكتو َوُر ُسلو َوج ْرب َ
رابعاً :خطاب ادلشافهة ،ىل يعم غَت احلاضرين وقت اخلطاب؟
َّ ِ
ين َآمنُوا
اخلطاب الوارد شفاىاً يف عصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضلوَ  :اي أَيـُّ َها النَّاس البقرة ،21/و َ اي أَيـُّ َها الذ َ
البقرة ، 153/ويسمى خطاب ادلواجهة ،قال الزركشي " :واحلق أنو شلا عرف ابلضرورة من دينو عليو
الصبلة والسبلم أن كل حكم تعلق أبىل زمانو فهو شامل جلميع األمة إىل يوم القيامة"(.)2
"ومعتمد القول ،أبن خطاب ادلشافهة ال يتناول ادلعدوم ،وأن العرب مل تضع مثل قوموا ،وال عليكم
أنفسكم ،خطاابً للمعدوم ،بل وال للموجود الغائب بل احلاضر القريب"(.)3
بينما اعترب اإلمام الشوكاين "اخلطاب الشفاىي إمنا يتوجو إىل ادلوجودين ابعتبار اللفظ ال إىل ادلعدومُت،
ونقطع أبن غَت ادلوجودين وإن مل يتناوذلم اخلطاب ،فلهم حكم ادلوجودين يف التكليف بتلك األحكام،
حيث كان اخلطاب مطل ًقا ،ومل يرد ما يدل على ٗتصيصهم ابدلوجودين"(.)4
َّاسالبقرة ،21/ال يتناول من حيدث بعدىم
وذكر األسنوي أن "خطاب ادلشافهة كقولوَ  :اي أَيـُّ َها الن ُ
إال بدليل منفصل"( ،)5وأن "خطاب ادلشافهة يعم أبدلة خارجية ،وإال مل يكونوا مأمورين"(.)6

()1روضة الناظر وجنة ادلناظر-عبد هللا بن أمحد بن قدامة ادلقدسي ج.236،237/1
()2البحر احمليط يف أصول الفقو-بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ج.338/2
()3انظر ،ادلستصفى يف علم األصول للغزايل ج-145/2وانظر ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عبد الوىاب بن علي بن
عبد الكايف السبكي ج.218/3
( )4إرشاد الفحول إيل ٖتقيق احلق من علم األصول-دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين ج -322/1وانظر ،ادلستصفى يف علم
األصول للغزايل ج.145/2
()5هناية السول شرح منهاج الوصول-اإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ج.390/1
()6ادلصدر السابق ج.105/3
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قال ابن أمَت احلاج" :إن مسألة اخلطاب الشفاىي ليس خطااب دلن بعدىم ،أي للمعدومُت الذين
سيوجدون بعد ادلوجودين يف زمان اخلطاب ،وإمنا يثبت حكمو ذلم ،أي اخلطاب الشفاىي دلن بعدىم،
دل على أن
بدليل من نص أو إمجاع أو قياسّ ،
كل خطاب علق ابدلوجودين حكماً ،فإنو يلزم من بعدىم"(.)1
ومن قال أن خطاب ادلشافهة خاص ابحلاضرين يف زمن اخلطاب ،وأنو ال يتناول غَتىم شلن مل يكن
موجوداً يف زمنو ،وأن احلكم دلن بعدىم بدليل آخر ،استدلوا بدليلُت:
"األول :اخلطاب يقتضي وجود سلاطب مستوف شروط التكليف ،فمن مل يكن موجوداً زمن اخلطاب
ليس أىبلً للخطاب ،فبل يكون موجهاً لو .والثاين :إذا كان خطاب اجملنون والصيب غَت ادلميز غَت
مقبول ،ويسفو من خياطبهما ،فخطاب ادلعدوم غَت مقبول بطريق أوىل"(.)2
خامساً :ىل يدخل الرسول يف اخلطاب العام لؤلمة؟
"اخلطاب ادلتناول دلا يندرج فيو النيب ملسو هيلع هللا ىلص واألمة كقولو اي أيها الناس البقرة ،21/واي أيها الذين
آمنواالبقرة ،153/عام يف حقهما ،ألن اللفظ عام ،وال مانع من دخول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيو"( ،)3فهذه
الصيغ عامة لكل إنسان ،وكل مؤمن ،وكل عبد ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص من الناس وادلؤمنُت ،والنبوة غَت سلرجة لو
عن إطبلق ىذه األمساء عليو ،فبل تكون سلرجة لو عن ىذه العمومات.
وقيل" :أن اخلطاب العام للناس يدخل فيو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اال بدليل على عدم دخولو"(.)4

()1التقرير والتحرير يف علم األصول-ابن أمَت احلاج  ،دمحم بن دمحم ج-289/1وانظر ،ادلستصفى يف علم األصول للغزايل
ج.145/2
()2أصول الفقو -د .دمحم أبو النور زىَت ج.415/2
( )3انظر ،احملصول يف علم األصول-دمحم بن عمر بن احلسُت الرازي ج -200/3وانظر ،اإلحكام يف أصول األحكام
ج -292/2انظر ،البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشي ج -.343/2وانظر ،ادلستصفى يف علم األصول للغزايل ج.145/2
()4مذكرة أصول الفقو على روضة الناظر للعبلمة ابن قدامة رمحو هللا-الشيخ دمحم األمُت بن ادلختار الشنقيطي ج.196/1
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اخلامتة
احلمد هلل رب العادلُت ،وأفضل الصبلة وأمت التسليم على سيدان دمحم سيد األولُت واآلخرين وعلى آلو
وصحبو أمجعُت ،وبعد/
تبُت لنا من خبلل ىذا البحث مدى اختبلف علماء األصول يف تعريف العموم بدايةً ،و٘تسك كل
منهم برأيو ،واتفاقهم على أن ألفاظ العموم تدل على العموم ،بينما نراىم اختلفوا يف ادلعاين على أقوال،
واختلفوا يف أن العام الذي دخلو التخصيص ىل ىو رلاز أم حقيقة؟ كما اختلفوا يف حجية العام بعد
ٗتصيصو ،ومع اتفاقهم على أن صيغ العموم تستعمل يف العموم ،صلدىم اختلفوا ىل ىذه الصيغ حقيقة
يف العموم ،أو أهنا رلاز؟
ىذه اخلبلفات ىي سبب الختبلف األحكام الفقهية لدى علماء األمة ،مع استدالل كل منهم أبدلتو
اليت رجحت لديو ،من ىنا نستطيع أن نستنتج أمهية فهم اللفظ العام دلن ىو يف موقع االجتهاد
واالستنباط ،فإذا ثبت العام عند أحد العلماء ،فهذا يعٍت إمكانية التخصيص ،بينما ديتنع التخصيص يف
حال عدم ثبوت اللفظ العام ،وابلتايل ٗتتلف األحكام بينهما كما سبق ذلك من خبلل البحث.
كما أوصي ابلبحث يف ىذا ادلوضوع ،ودراستو دراسة دقيقة ،نظراً ألمهيتو يف فهم النص واستنباط
احلكم بشكل صحيح ،مع مراعاة اآلراء ادلختلفة ،والغوص يف أعماق الكتب القددية واحلديثة ،والبحث
العلمي احلثيث ،ليكون ىذا ادلوضوع يف متناول طالب العلم عند احتياجو واالستفادة منو عل أكمل
وجو شلكن.
أسأل هللا العظيم أن ينفعنا ٔتا علمنا ،ويعلمنا ما ينفعنا ،ويزيدان علماً ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب
العادلُت.
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املصادر واملراجع
* القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
* اإلسنوي -عبد الرحيم -هناية السول شرح منهاج الوصول -دار الكتب العلمية -بَتوت-لبنان-
الطبعة األوىل1999/م.
* األشقر -دمحم سليمان عبد هللا -الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت  -185/دار النفائس للنشر
والتوزيع -عمان -األردن -الطبعة السابعة2008/م.
* ابن إمام الكامليّة -دمحم بن دمحم الشافعي -شرح الورقات يف علم أصول الفقو على ورقات إمام
احلرمُت اجلويٍت-دار ابن عفان للنشر والتوزيع -القاىرة-الطبعة األوىل2008/م.
* ابن أمَت احلاج -دمحم بن دمحم -التقرير والتحرير يف علم األصول  -دار الفكر -بَتوت1996/م.
* اآلمدي -علي بن دمحم -اإلحكام يف أصول األحكام -دار الكتاب العريب-بَتوت-الطبعة األوىل
1404/ىـٖ-تقيق د.سيد اجلميلي.
* البخاري -اجلامع الصحيح دار الشعب – القاىرة-الطبعة األوىل1987/م.
* البخاري -عبد العزيز بن أمحد بن دمحم -كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي.
* البيهقي-أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي -السنن الكربى للبيهقي -رللس دائرة ادلعارف النظامية
– اذلند -حيدر آابد-الطبعة األوىل1344/ىـ.
* الًتمذي  -دمحم بن عيسى أبو عيسى السلمي -سنن الًتمذي -دار إحياء الًتاث العريب  -بَتوت
ٖتقيق أمحد دمحم شاكر وآخرون.
* التفتازاين -سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي -شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول
الفقو ٖ-تقيق زكراي عمَتات-دار الكتب العلمية -بَتوت – لبنان-الطبعة األوىل1996/م.
* اجلرجاين-علي بن دمحم بن علي -التعريفاتٖ-تقيق إبراىيم األبياري -دار الكتاب العريب– بَتوت-
الطبعة األوىل1405/ىـ.
* اجلصاص -أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي -أحكام القرآن  -دار احياء الًتاث العريب -
بَتوت1405/ىـٖ-تقيق دمحم الصادق قمحاوي.
* اجلصاص-أمحد بن علي الرازي -الفصول يف األصول ٖ-تقيق د.عجيل جاسم النشمي-الناشر:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية دولة الكويت-الطبعة األوىل1985/م.
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*اجلويٍت -عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف -الربىان يف أصول الفقو -دار الوفاء  -ادلنصورة –
مصر-الطبعة الرابعة1418/ىـٖ-تقيق د .عبد العظيم زلمود الديب.
* أبو احلسُت -دمحم البصري -ادلعتمد يف أصول الفقو -دار الكتب العلمية – بَتوت-الطبعة
األوىل1403/ىـٖ-تقيق خليل ادليس.
* ابن حنبل -أمحد بن دمحم بن ىبلل بن أسد الشيباين -مسند اإلمام أمحد ٖ-تقيق السيد أبو ادلعاطي
النوري-عامل الكتب – بَتوت-الطبعة األوىل1998 /م.
* اخلضري  -الشيخ دمحم -أصول الفقو –-دار احلديث -القاىرة-الطبعة األوىل2001/م.
* خبلف -عبد الوىاب  -علم أصول الفقو -مكتبة الدعوة -الطبعة الثامنة -دار القلم.
* الدارقطٍت  -علي بن عمر -سنن الدار قطٍت -تدقيق مكتب التحقيق ٔتركز الًتاث -طبعة مؤسسة
الرسالة.
* الزركشي-بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا -البحر احمليط يف أصول الفقو ٖ -تقيق د .دمحم دمحم
اتمر-دار الكتب العلمية -بَتوت2000/م.
* زىَت  -دمحم أبو النور أصول الفقو -دار ادلدار اإلسبلمي -بَتوت -لبنان-الطبعة األوىل2001/م.
* زيدان  -عبد الكرمي -الوجيز يف أصول الفقو  -دار التوزيع والنشر اإلسبلمية -القاىرة -الطبعة
األوىل1993/م.
* الزيلعي -عثمان بن علي احلنفي -تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ ِ
يب  -ادلطبعة الكربى
الشلْ ِّ
األمَتية  -بوالق – القاىرة-الطبعة األوىل1313/ىـ.
* السايس-دمحم علي -تفسَت آايت األحكام -ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر2002/م.
* السبكي-عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف -رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب -عامل
الكتب -لبنان-بَتوت -الطبعة األوىل1999/م.
* السبكي  -علي بن عبد الكايف  -اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول
للبيضاوي -دار الكتب العلمية – بَتوت-الطبعة األوىل1404/ىـ.
* السجستاين  -أبو داود سليمان بن األشعث -سنن أيب داود- -دار الكتاب العريب – بَتوت.
*السرخسي -أصول السرخسي  -دار الكتاب العلمية بَتوت -لبنان-الطبعة االوىل 1993/م.
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*السرخسي -أبو بكر دمحم بن أيب سهل -ادلبسوط للسرخسي ٖ-تقيق خليل زلي الدين ادليس-دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت -لبنان-الطبعة األوىل2000/م.
* الشاطيب -إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي – ادلوافقات -دار ابن عفانٖ -تقيق أبو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الطبعة األوىل1997 /م.
* الشوكاين -دمحم بن علي بن دمحم -إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق من علم األصول-دار الكتاب
العريب -دمشق  -الطبعة األوىل1999/م.
* الشنقيطي -دمحم األمُت -مذكرة يف أصول الفقو  -دار العلوم واحلكم للنشر والتوزيع-دمشق-
سوراي-الطبعة الرابعة2004/م.
* الشنقيطي -دمحم األمُت بن ادلختار -مذكرة أصول الفقو على روضة الناظر للعبلمة ابن قدامة.
* الشَتازي-إبراىيم بن علي -التبصرة يف أصول الفقو -دار الفكر–دمشق-الطبعة األوىل1403/ىـ-
ٖتقيق د .دمحم ىيتو.
* البخاري -دمحم بن امساعيل -صحيح البخاري-دار الشعب – القاىرة-الطبعة األوىل1987/م.
* الطويف -سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الصرصري -شرح سلتصر الروضة ٖ-تقيق عبد هللا بن عبد
احملسن الًتكي-مؤسسة الرسالة-الطبعة األوىل1987/م.
* ابن العريب-القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر ادلعافري اإلشبيلي ادلالكي -أحكام القرآن.
* الغزايل  -ادلستصفى يف علم األصول ٖ -تقيق دمحم بن سليمان األشقر-مؤسسة الرسالة  -بَتوت-
لبنان الطبعة األوىل1997/م.
* ابن الفراء  -دمحم بن احلسُت بن دمحم بن خلف -العدة يف أصول الفقو-الطبعة الثانية1990/م.
* القرايف -شهاب الدين أمحد بن إدريس ادلالكي-الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق ٖ-تقيق
خليل ادلنصور-دار الكتب العلمية -بَتوت1998/م.
* القرطيب-دمحم بن أمحد -تفسَت القرطيب  -دار الكتب ادلصرية – القاىرة-الطبعة الثانية1964/م.
* القرطيب -دمحم بن أمحد -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-دار عامل الكتب -الرايض -ادلملكة العربية
السعودية 2003/م.
* احمللي -دمحم بن أمحد -شرح مجع اجلوامع البن السبكي وىو شرح احمللي على منت مجع اجلوامع لعبد
الوىاب ابن السبكي.
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* احمللي -دمحم بن أمحد الشافعي -شرح الورقات ٖ-تقيق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانو-
الطبعة الثانية2000/م.
* ادلرغياين  -علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل -اذلداية شرح بداية ادلبتدي  -ادلكتبة اإلسبلمية.
* ادلروزى  -منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي -قواطع
األدلة يف األصولٖ- -تقيق دمحم حسن دمحم حسن امساعيل الشافعي-دار الكتب العلمية ،بَتوت-
لبنان-الطبعة األوىل1999/م.
* ادلرداوي -علي بن سليمان احلنبلي -التحبَت شرح التحرير يف أصول الفقو ٖ-تقيق د .عبد الرمحن
اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أمحد السراح-مكتبة الرشد -السعودية -الرايض2000/م.
*ادلروزي ،منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد السمعاين التميمي  -قواطع األدلة يف األصول -
ٖتقيق دمحم
حسن امساعيل الشافعي-دار الكتب العلمية -بَتوت -لبنان-الطبعة األوىل1999/م.
* ادلقدسي-عبد هللا بن أمحد بن قدامة -روضة الناظر وجنة ادلناظر  -الطبعة الثانية -
الرايض1399/ىـ ٖتقيق د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد.
*النووي-أبو زكراي زليي الدين حيِت بن شرف -اجملموع شرح ادلهذب ،وىو شرح النووي لكتاب
ادلهذب للشَتازي.
* النيسابوري -أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي -صحيح مسلم -دار اجليل بَتوت -
دار األفاق اجلديدة ـ بَتوت.
* النيسابوري  -دمحم بن إسحاق بن خزدية أبو بكر السلمي -صحيح ابن خزدية  -ادلكتب اإلسبلمي
– بَتوت1970/مٖ-تقيق د .دمحم مصطفى األعظمي.
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