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جامعة األزهر 
الشريعة والقانون بطنطاكلية 

قسم أصول الفقه

داللة العام بني القطعية والظنية
وأثرها يف الفقه اإلسالمي 

دكتور
عيد شوقي عبد املوجود االمبابي

بالكليةمدرس أصول الفقه 
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بسم هللا الرحمن الرحیم
رب العالمین سیدنا ، الصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعینو، الحمد 

اللھم صل وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ ، محمد الھادي البشیر
.                     ومن تمسك بھدیھم وسار على دربھم إلى یوم الدین، الطیبین الطاھرین

وبعـــــــد 
من حیث ، مجملةمن المعلوم أن موضوع علم أصول الفقھ ھو األدلة الشرعیة 

قسمھا األصولیون تقسیمات ، وھذه األدلة ألفاظ عربیة، إثباتھا لألحكام الشرعیة
فاھتم األصولیون بھذه األلفاظ وداللتھا على األحكام؛ حتى ، عدة باعتبارات عدة

ومن ، یمكن استفادة الحكم الشرعي الذي ھو المقصد األصیل من علم أصول الفقھ
)١(حیث إنھ قسم من أقسام اللفظ باعتبار وضعھ للمعنى" العام : " ھذه األقسام

وال یمكن االستفادة من ھذه األلفاظ إال بعد معرفة أحوالھا وما یعتریھا من 
وھذا العارض لھ أثر في كثیر من ، والعموم أحد عوارض األلفاظ، عوارض

ة العام فاالختالف بین األصولیین في دالل، األحكام الشرعیة؛ لتوقفھا  على داللتھ
انبنى علیھ اختالف العلماء في كثیر من الفروع الفقھیة؛ فكان ھذا الموضوع من 

تعالى-ًونظرا ألھمیتھ عزمت ، األھمیة بمكان أن أكتب ھذا البحث -مستعینا با
وقد " داللة العام بین القطعیة والظنیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي: "الذي أسمیتھ

:وثالثة مباحث وخاتمةجعلت ھذا البحث في مقدمة
.وتشمل أھمیة الموضوع وخطة البحث: المقدمة

.تعریف العام وصیغھ وأنواعھ: المبحث األول
.داللة العام: المبحث الثاني
.أثر الخالف بین العلماء في داللة العام: المبحث الثالث

.أھم نتائج البحث: الخاتمة
إنھ ولى ذلك ، ي میزان حسناتيوأن یجعلھ ف، فأسأل هللا أن یوفقني فیھ: و بعد

.والقادر علیھ
عید شوقي عبد الموجود االمبابي / د

مدرس أصول الفقھ
بكلیة الشریعة والقانون بطنطا

كشف األسرار عن أصول ،ط دار الكتب العلمیة ١/٢٢ینظر كشف األسرار للنسفي (١) 
. ط الفاروق١/٢٨البزدوي 
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األولاملبحث
وأنواعههوصيغالعامتعريف

:مطالبثالثةوفیه
.العامتعریف:األولالمطلب
.العمومصیغتقسیم:الثانيالمطلب
.العامأنواع:الثالثالمطلب




:اللغةفيالعام
عمھم الخیر والمطر إذا : مأخوذ من العموم وھو اإلحاطة والشمول والكثرة، یقال

.)١(انتشر وشمل أفرادا كثیرین: شملھم وأحاط بھم، وعم الشيء
:األصولیینعندالعام
واحدوضعبحسبلھیصلحمالجمیعالمستغرقاللفظھو

).٢(-هللارحمھما–البیضاويوالقاضيالرازيالفخرتعریفوھذا

، ط المكتبة العصریة بیروت سنة ٢١٩مختار الصحاح صـ: في" عم"مادة : ینظر) ١(
في المعجم الوسیط " عم"صادر بیروت، ومادة ط دار ١٢/٤٢٦م، لسان العرب ١٩٩٩

. ٤٣٥ط دار الدعوة، المعجم الوجیز صـ٢/٦٢٩
.٢/٣١٢، نھایة السول ٢/٣٠٩المحصول )٢(
وھناك تعریفات أخرى للعام، حیث اختلفت عبارات األصولیین في تعریف العام وذكروا لھ *

یراه من قصور في عدة تعریفات؛ نظرا لما یذكره بعضھم من قیود في التعریف وما 
.تعریفات البعض اآلخر

:وسأذكر بعضا من ھذه التعریفات
).١/١٨٩المعتمد ". (كالم مستغرق لما یصلح لھ: "عرفھ أبو الحسین البصري بأنھ-١
). =١١الورقات صـ" (ما عم شیئین فصاعدا: "وعرفھ اإلمام الجویني بأنھ-٢
". نتظم جمعا من األسماء لفظا أو معنىكل لفظ ی: "وعرفھ فخر اإلسالم البزدوي بأنھ-٣
).=١/٣٣كشف األسرار عن أصول البزدوي (
اللفظ الدال من جھة واحدة على شئیین فصاعدا مطلقا : "وعرفھ اإلمام الغزالي بأنھ-٤=

).١/٣٢المستصفى ". (معا
اإلحكام " (اللفظ الواحد الدال على مسمیین فصاعدا مطلقا معا: "وعرف اآلمدي بأنھ-٥
٢/٤١٣.(
ما دل على مسمیات باعتبار أمر اشتركت فیھ مطلقا : "وعرفھ ابن الحاجب بأنھ-٦

).٢/٩٩شرح العضد على مختصر ابن الحاجب " (ضربة
كشف " (ما یتناول أفرادا متفقة الحدود على سبیل الشمول: "وعرفھ النسفي بأنھ-٧

).١/١٥٨األسرار 
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ذكرأنبعدقالحیث–هللارحمھ–الشوكانياإلمامالتعریفھذااختاروقد
الحدودأحسنأنعلمتالعامحدفيقیلماعرفتذاوإ: "للعامالتعریفاتبعض

ھوفالعام" دفعھ"قیدزیادةمعلكنالمحصولصاحبعنقدمناماھوالمذكورة
).١"(دفعةواحدوضعبحسبلھیصلحمالجمیعالمستغرقاللفظ
:التعریفشرح
ردالمفیشملالتعریف،فيكالجنسوھواإلنسان،بھتلفظماكل" اللفظ: "قولھ

المستغرق،وغیرلھیصلحمالكلوالمستغرقوالمھمل،والمستعملوالمركب،
.وضعمنبأكثرأوواحدبوضع

واحدا لكثیر غیر محصور مستغرق لفظ وضع وضعا: "وعرفھ صدر الشریعة بأنھ-٨
).١/٣٢التوضیح ". (جمیع ما یصلح لھ

ھذه أھم التعریفات الواردة في العام والموجودة في الكتب األم لعلم األصول، ومن خالل 
:االستقراء لھا یتبین ما یلي

أن بعض التعریفات خالیة من قید االستغراق، كتعریف اإلمام الجویني وفخر اإلسالم : أوال
لبزدوي والغزالي، إال أن أبا الحسین البصري وصدر الشریعة جعال االستغراق في جمیع ا

األفراد فضبطوھا، وجعلوا قید االستغراق مخرجا ما عداھا، فال یطلق العام إال على ما 
وجد فیھ ھذا القید وھو االستغراق، أما من خال تعریفھم من ھذا القید، فقد أطلقوا العام 

الصیغ المفیدة لالستغراق، وعرفوا العام بما یشمل ھذه الصیغ وغیرھا على ما وراء تلك
.من كل ما یوجد فیھ تلك القیود التي جعلھا كل في تعریفھ

من ال یقول باشتراط االستغراق جعل الجمع المنكر المثبت عاما، ومن یقول : فمثال
.باشتراط االستغراق لم یجعلھ عاما

ي اشتراط االستغراق في العموم، فمن ال یقول باشتراطھ الخالف ف: "قال ابن أمیر الحاج
".كفخر اإلسالم وغیره جعلھ أي الجمع المنكر عاما، ومن یقول باشتراطھ لم یجعلھ عاما

:أن التعریفات المذكورة صدرت بألفاظ: ثانیا
.كما في تعریف أبي الحسین البصري" الكالم"-أ

.=غزالي واآلمديكما في تعریف فخر اإلسالم وال" اللفظ"-ب
.كما في تعریف ابن الحاجب" مادل"-جـ=
.كما في تعریف النسفي" ما یتناول"-د

فالتعبیر بالكالم أولى من اللفظ؛ ألن اللفظ جنس بعید للعام فھو یطلق على المھمل 
والمستعمل، مفردا أو مركبا، بخالف الكلمة فإنھا جنس قریب، والتعریف بالجنس القریب 

.أولى
.بر باللفظ أراد أن العام من عوارض األلفاظ دون المعانيومن ع

.فقد أراد أن العموم من عوارض األلفاظ والمعاني معا" بما دل: "ومن صدر التعریف
أن اإلمام الغزالي واآلمدي قد جعال التثنیة من قبیل العموم لما فیھا من معنى : ثالثا

اللفظ الواحد، وھما بذلك قد وضعا الشمول واإلحاطة، وھو معنى لغوي للعموم، بخالف 
.في تعریفھما الحد األدنى للفظ العام

. بتصرف. ١٧-١٣صـ) رحمھ هللا(محمد عبد العاطي/ د-العام وداللتھ على األحكام أ(
. ١/١٨٦، تیسیر التحریر ١/١٩٠، التقریر والتحبیر ٢/٣١٥نھایة السول : وینظر

.  ١١٣إرشاد الفحول صـ)١(
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فيقیدفھوواحدةدفعةاللفظلھوضعلماالمتناولھو" المستغرق: "قولھ
غیروالمھملالوضع،فرعاالستغراقألنالمھمل؛اللفظبھیخرجالتعریف
.موضوع
أوكرجل،مفردةكانتسواءاإلثبات،سیاقفي،)١(لنكرةا: أیضابھویخرج

فلمالشائع،للفردوضعتالنكرةألنكرجال؛مجموعةأوكرجلین،مثناة
تستغرق ما وضعت لھ، بمعنى أنھا لم تتناول ما وضعت لھ دفعة واحدة، وإنما 

.تناولتھ على سبیل البدل
وإنما وضع للماھیة، فال ؛ ألنھ لم یوضع لإلفراد)٢(المطلق: ویخرج بھ أیضا

.یكون مستغرقا لھا؛ ألنھ لم یوضع لألفراد
أطعم عامال، فمعناه حقق اإلطعام في أي عامل، إن شئت في زید : فلو قیل مثال

أو محمد أو خالد، وال یقتضي ذلك إطعام زید ومحمد وخالد في وقت واحد؛ ألن 
.اللفظ لم یدل على ذلك

یصلح لھ اللفظ ھو ما وضع اللفظ لھ لغة، وعلى الذي " جمیع ما یصلح لھ: "قوله
.ذلك فالمعنى الذي لم یوضع لھ اللفظ ال یكون اللفظ صالحا لھ

موضوع لغیر العاقل، فیترتب على " ما"مثال موضوع للعاقل، ولفظ " من"فلفظ 
" ما"صالحا للعاقل ولیس صالحا لغیر العاقل ولفظ " من"ذلك أن یكون لفظ 
في العاقل، ولفظ " من"غیر صالح للعاقل، فإذا استعمل لفظ صالحا لغیر العاقل و

في عیر العاقل صدق كل واحد منھما أنھ عام؛ ألنھ استغرق ما یصلح لھ، " ما"
وعدم صالحیة كل منھما لغیر ما وضع لھ ال یخرجھ عن كونھ عاما في غیر ما 

. وضع لھ
أن: المعنىیكونو" لھیصلح: "بقولھمتعلقایكونأنإما" واحدبوضع: "قولھ

أوضاعبواسطةالواحدوضعبواسطةیكونإنمالھیصلحلمااللفظاستغراق
.متعددة

ھوالعامأن: المعنىویكون" لھیصلحما: "قولھفي" ما"منحاالیكونأنوإما
ثبتقداللفظلھیصلحالذيالمعنىكونحاللھیصلحمالجمیعالمستغرقاللفظ

.متعددةاعبأوضالواحدبوضع
بنفسھامعنىبإزاءاللفظةتعیینأوالمعنى،بإزاءاللفظتخصیص: والوضع
).٣(الوضعجھةمنالناشئةالداللةوھيالزمتھ،

وضع لشيء ال بعینھ، أي لواحد شائع في أمتھ ال یخص واحدا دون آخر ما: النكرةھي)١(
.باعتبار الوضع

.اللفظ الدال على الماھیة مع وحدة غیر معینة: كما ذكر سراج الدین األرموي–أو ھي 
ط دار السالم ٤٣٢-١/٤٣١تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد، لمحمد بن یوسف الحلبي (

).١/٣٤٤القاھرة، التحصیل –
البحر . (ما دل على الماھیة من غیر أن یكون لھ داللة على شيء من قیودھا: المطلق) ٢(

). ٣/٤١٣المحیط 
. ١/٣٠كشف األسرار عن أصول البزدوي : ینظر) ٣(
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:ألمرینبھجيء" واحدبوضع"القیدوھذا
إذاالعین،كلفظالمتعددةمعانیھفياستعملإذا،)١(اللفظيالمشتركإلخراج-أ

یكونالفإنھوالجاسوس،والذھب،الجاریة،الماءوعینالباصرة،فياستعمل
بوضعولیسمتعددةبأوضاعواحدةدفعةالمعانيلھذهاستغراقھألنعاما؛
.واحد

ھذاأفرادجمیعبھوقصدمعانیھأحدفياستعملإذااللفظيالمشتركإدخال-ب
الذھبادأفرجمیعبھمراداوالفضةالذھبفيالعینلفظكاستعمالالمعنى،

لھیصلحماجمیعاستغرقلفظأنھعلیھیصدقألنھعاما؛یكونفإنھوالفضة،
).٢(والفضةالذھبأفرادوھوواحدبوضع




جھةمنیفیدهأنإماالعمومیفیدوالذيتفیده،)٣(كثیرةوألفاظصیغللعموم
:ثالثةسامأقفھذه،)٤(العقلأوالعرف،أواللغة،

أصول الفقھ . (ھو اللفظ الواحد الموضوع لمعنیین فأكثر بوضع مستقل: المشترك الفظي)١(
).٢/٣٠للشیخ محمد أبو النور زھیر 

-٢/٤٥٧، شرح مختصر الروضة ٣١١-٢/٣٠٩المحصول : شرح ھذا العریف في: ینظر)٢(
، أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور ٣١٨-٢/٣١٥، نھایة السول ٢/٨٨، اإلبھاج ٤٥٨

محمد إبراھیم / ، إتحاف األنام بتخصیص العام لألستاذ الدكتور١٦٢-٢/١٦٠زھیر 
.٢٢-٢٠الحفناوي صـ

:في أن للعموم صیغ موضوعة لھ خاصة بھ على مذاھباختلف العلماء ) ٣(
إلى أن للعموم : ذھب جمھور العلماء منھم األئمة األربعة والظاھریة وعامة المتكلمین-أ

.صیغة تخصھ وموضوعة لھ حقیقة
ذھب أبو الحسن األشعري وأصحابھ ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفیة، ومحمد بن -ب

إلى أن العموم ال صیغة لھ تخصھ، وما ذكر من صیغ العموم : المنتاب من المالكیة
.موضوع في الخصوص وھو أقل الجمع وال یقتضي العموم إال بقرینة

:ذھب الواقفیة إلى عدم الجزم بشيء ونقل عنھم أقوال-جـ
أن ما یظن أنھ من صیغ العموم فھو مشترك بین العموم والخصوص وعلیھ : أحدھا

.األكثرون
الوقف بمعنى أنا ال ندري أن تلك الصیغ حقیقة في العموم مجاز في الخصوص أو : نیھاثا

.بالعكس، أو ھي مشترك بینھما، وھو اختیار القاضي الباقالني
.صیغة العموم في األوامر والنواھي، أما األخبار فالتوقف: ثالثھا

، نھایة ٥٩٦-٢/٥٩٢ر ، روضة الناظ٤٩٠-٢/٤٨٥العدة ألبي یعلى : ینظر المسألة في(
، ٨٩، المسودة صـ٢/٤٧٥، شرح مختصر الروضة ١٢٦٥-٤/١٢٦٢الوصول للھندي 

، ١٠٩-٣/١٠٨، شرح الكوكب المنیر ٢/١٠٢شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
). ١١٥إرشاد الفحول صـ

، ٣/٦٢، البحر المحیط ٢/٩١، اإلبھاج ١٠٠، المسودة صـ٢/٣١١المحصول : ینظر)٤(
.٢/٦٧٥مع تشنیف المسا
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.لغةالعمومیفیدما: األولالقسم
اللغةفيوضعقداللفظأنبمعنىاللغة،جھةمنعمومھاستفیدماوھو

).١(للعموم
:نوعانالقسموھذا
لھالنوعوھذا. قرینةإلىاحتیاجغیرمنبنفسھالعمومعلىدلما:األولالنوع
:ھيكثیرةألفاظ

:وھيعاقلالوغیرالعاقلتعمألفاظ-١
"أي"-أ

وغیرالعاقلتعموھي. استفھامیةأوشرطیةكانتإذاالعمومصیغمنفأي
.العاقل

األسماءفلھتدعواماأیاما: تعالىقولھیعقللمنالشرطیة" أي" فمن
جلدتھ،أولعنتھ،أوسببتھ،المسلمینمنرجلأیما: "--وقولھ،)٢(الحسنى
).٣"(ورحمةزكاةلھفاجعلھا

.)٤(بعرشھایأتینيأیكم: تعالىقولھیعقلفیمناالستفھامیة" أي"ومن
.تخرجوقتأي: یعقلالماوفي
).٥(أظھرفیھافالعمومشرطیةأيكانتوإذا
عبدوالقاضيالشیرازي،اسحقأبوالشیخالعمومصیغمنبكونھاصرحوقد

واآلمديقدامة،وابنعھ،وأتباالرازيوالفخرالصباغ،بننصروأبوالوھاب،
).٦(وغیرھم

كانتفإن،)٧(استفھامیةأوشرطیة،كانتإذابماكالمھمنھمكثیرقیدلكن
الرحمنعلىأشدأیھمشیعةكلمنلننزعنثم: تعالىكقولھموصولة،

كامل،بمعنى-أيبفتح–رجلأيبرجلمررت: نحوحاالكانتأو،)٨(عتیا
. رجلأيبرجلمررت: نحوصفةكانتأوالرجل،أیھای: نحومنادىكانتأو

).٩(كاملبمعنى

. ٣٣، إتحاف األنام صـ٢/١٦٦أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور زھیر : ینظر) ١(
). ١١٠(اإلسراء من اآلیة ) ٢(
أو سبھ أو دعا --من لعنھ النبي : باب–البر والصلة واألدب : صحیح مسلم، كتاب) ٣(

).  ٨٩/٢٦٠١(ح ١٦/١٤١علیھ ولیس ھو أھال لذلك 
).٣٨(النمل من اآلیة )٤(
.٣٣٩تلقیح الفھوم صـ: ینظر)٥(
، اإلحكام لآلمدي ٢/٥٩٣، روضة الناظر ٢/٣١١، المحصول ١٤اللمع صـ: ینظر)٦(

.٢/٣٢٢، نھایة السول ٣٤١-٣٤٠، تلقیح الفھوم صـ٢/٤١٥
.٣/١٢٣، شرح الكوكب المنیر ٢/٣٢٣، نھایة السول ٣٤١تلقیح الفھوم صـ: ینظر)٧(
).٦٩(مریم من اآلیة )٨(
. ٣٥-٣٤، إتحاف األنام صـ٣٢٤–٣/٣٢٣نھایة السول : ظرین) ٩(
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): ١(الموصولاالسم-ب
كقولھمثنىأووالتي،كالذيمفرداكانسواءالموصول،االسمالعمومصیغمن

سبقتالذينإن:تعالىكقولھكالذین،جمعاأو،)٢(منكميأتيانهاواللذان:تعالى
كقولھوالالئي،)٤(نشوزهنتخافونوالالتي:نحوالتيوال)٣(الحسنىمنالهم

.)٥(المحيضمنيئسنوالالئي:تعالى
).٦(وقاطبةوكافةوعامةومعاشرمعشر-جــ
.)٧(واإلنسالجنمعشريا:تعالىقولھنحومعشر،: العمومألفاظمن

حورنا،سونؤخرإفطارنانعجلأناألنبیاءمعاشرأمرنا: "--كقولھومعاشر،
).٨"(الصالةفيشمائلناعلىبأیمانناونضرب
.عامةالقومجاء: نحووعامة،
.)٩(كافةيقاتلونكمكماكافةالمشركينوقاتلوا:تعالىقولھنحووكافة،

.قاطبةالطالبأكرمت: نحووقاطبة،
وكافةوعامةیضاف،الوقاطبةمضافین،إالیكونانالومعاشرمعشرلفظلكن

).١٠(وخالیینمضافیننیستعمال
":وجمیعكل: "لفظ-د

).١١(العمومصیغمنكغیرھماالعمومیفیدانوجمیعكل

، ٣/١٢٣، شرح الكوكب المنیر ٢/٦٦٠، تشنیف المسامع ٣/٨٣البحر المحیط : ینظر)١(
.١٢١، إرشاد الفحول صـ١/٢٦٠فواتح الرحموت 

).١٦(النساء من اآلیة )٢(
).١٠١(األنبیاء من اآلیة )٣(
).٣٤(النساء من اآلیة )٤(
).٤(ن اآلیة الطالق م)٥(
، شرح الكوكب ٢٣٥٧-٥/٢٣٥٦، التحبیر شرح التحریر ٣/٧٣البحر المحیط : ینظر) ٦(

، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي ١١٩، إرشاد الفحول صـ١٢٩-١٢٨/ ٣المنیر
٢/٢.

). ٣٣(الرحمن من اآلیة ) ٧(
لیمین في الصالة في أخذ الشمال با: باب–الصالة : أخرجھ الدار قطني في سننھ، كتاب)٨(

وضع الید : باب–، والبیھقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الصالة )١٠١٦(ح ٢/٣١
).٢٣٢٩(ح ٢/٤٤الیمنى على الیسرى في الصالة 

). ٣٦(التوبة من اآلیة ) ٩(
. ٣/٧٣البحر المحیط : ینظر) ١٠(
حكام ، اإل٢/٥٩٣، روضة الناظر ٢/٣٣٧، المحصول ١/١٥٧أصول السرخسي : ینظر)١١(

، ٢/٤٧٢، شرح مختصر الروضة ١٨٣-١/١٨٢، كشف األسرار للنسفي ٢/٤١٥لآلمدي 
، تیسیر التحریر ٣/٦٤،٧١، البحر المحیط ٢/٣٢٢، نھایة السول ١/٦٠التوضیح 

.١٢٧، ٣/١٢٣، شرح الكوكب المنیر ١/٢٢٤
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دخالماعمومفيمحكمانأنھماأيعلیھ،الداللةفيالعمومصیغأقوىوھما
.علیھ
جمیعأورجل،كل: یقالكأنالخصوص،بھماالمرادویكونیطلقانالفھما

.ذلكفیھایجوزفقدالعموم،ألفاظسائربخالفحد،الوابھویرادالرجال،
علیھدخالماعمومفيمحكمانوھماوجمیع،كل،ومنھا: "الشریعةصدرقال

).١"(العمومأدواتسائربخالف
الأنھماالمرادبلأصال،التخصیصیقبالنالأنھمامحكمانأنھمامعنىولیس
وخلق:تعالىفقولھ، العمومألفاظمنكغیرھمافیھمافالتخصیصخاصین،یقعان
).٣(العمومھذامنذاتھالعقلخص،)٢(شيءكل
لفظكلمدلولوسأبین" جمیع"لفظمدلولیخالف" كل: "لفظمدلولأنإال

:حدةعلىمنھما
".كل: "لفظمدلول

ومن. بالرأسإلحاطتھاإلكلیلمنمأخوذةكأنھاوالشمول،اإلحاطةتقتضيكل
والحیوانوغیره،العاقلتشملفھي،)٤(الموتذائقةنفسكل:عالىتقولھذلك

أقوىمنكانتفلذلكوالجمع،والمثنىوالمفردوالمؤنث،والمذكروالجماد،
).٥(العمومصیغ
متبدأةالعمومتفیدمنھاأعمكلمةالعربكالمفيلیس":الوھابعبدالقاضيقال

.اإلفرادسبیلعلىلإلحاطةوھي،)٦"(كلھمالقومجاءنحوالعاملتأكیدوتابعة
: قالإذاحتىغیره،معھلیسكأنھبانفراده،مسمىكلیعتبرأن:اإلفرادومعنى

والطلقت،واحدةفدخلتنسوةأربعولھطالق،فھيالدارتدخلليامرأةكل
عمومأوجبتلماكلكلمةألنالباقیات؛دخولعلیھاالطالقلوقوعینتظر
.طالقفأنتالداردخلتإن: واحدةلكلقالكأنھصاراداالنفر
علىیقصرالحتىبدخولھاواحدةكلطالقیتعلقأنفي: العمومفمعنى

.الواحدة
.الباقیاتبدخولواحدةكلعلىالطالقوقوعیتوقفالأنفي:االنفرادومعنى
الفإنھادارالمنھنواحدةفدخلتالدارھذهدخلتنإن: لھنقاللومابخالف
طالقھنتعلقفأوجبشمول،عمومدخلتن،إن: بقولھالثابتالعمومألنتطلق؛

. ١/٦٠التوضیح ) ١(
).٢(الفرقان من اآلیة )٢(
.١/٦٠التلویح )٣(
).١٨٥(اآلیة آل عمران من )٤(
، تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم ٢/٨كشف األسرار عن أصول البزدوي : ینظر)٥(

.٣/١٢٤، شرح الكوكب المنیر ٣/٦٤، البحر المحیط ٢٥٠للحافظ العالئي صـ
. ٣/١٢٥شرح الكوكب المنیر ) ٦(
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وبوجودالشرط،بعضألنھشيء؛منھنواحدةبدخولیقعفالجمیعا،بدخولھن
).١(الجوابمنشيءیتحققالالشرطبعض
افتضماالختالفتبعاعمومهافیختلفمعان،إضافتهإلىبالنسبةلهكلولفظ
.إلیه
منواحدكلبھیرادالحكمأنأياألفراد،عمومأفادالنكرةإلىأضیففإذا

غیره،عنالنظرقطعمعاألصالةجھةعلىالنكراتمنإلیھأضیفتماأفراد
.األفراديالكلمعنىوھذا
اللزومامنهمالكلألفلزمهألف،عليمنهماواحدلكل: لرجلینقالفلو

.)٢(یهفصاحبهیشاركه
).٣(أجزائھعمومأفادمعرفةإلىأضیفوإن

).٤(النكرةجزئیاتمنجزءلكلثابتالحكمأن: بمعنى
فیصدقمأكول،رمانكل: قولھمبینفرقواولذاالمجموعي؛الكلمعنىوھذا
ھذایصدقفالمأكول،الرمانوكلمأكول،الرمانأفرادجمیعألنالقول؛ھذا

).٥(أكولمغیرقشرهإذالقول؛
كلیقملم: نحوعلیھا،متقدمنفيعلیھایدخللمإذا" كل"لفظعمومومحل

بخالفالعموم،سلبوسمیتعلیھ،واردوالنفيللمجموع،حینئذفإنھاالرجال،
فرد،كلفيالنفيالستغراقحینئذفإنھایقم،لمإنسانكل: نحوعنھا،تأخرلوما

.السلبعمومویسمى
).٦(البیانأربابعندعلیھامتفقالقاعدةوھذه

":جمیع: "لفظمدلول
).٧(وجمعوأجمعینوجمعاءكأجمعمنھا،یتصرفوما" جمیع"العمومصیغمن

. ١/١٨٢كشف األسرار للنسفي : ینظر) ١(
، ٦٠٦-١/٦٠٥، شرح المنار البن ملك ٦٥-٣/٦٤، البحر المحیط١/٦٠التوضیح : ینظر)٢(

، شرح الكوكب ١/١٠٦، فتح الغفار البن نجیم ١/٦٠٦حاشیة الرھاوي على شرح المنار 
.١/٣٣٢، شرح نور األنوار لمالجیون ٣/١٢٤المنیر 

، شرح ١/١٠٧، فتح الغفار ١/٦٠٦، شرح المنار البن ملك ١/٦٠التوضیح : ینظر)٣(
.٣/١٢٤الكوكب المنیر 

. ٢/٩٣اإلبھاج ) ٤(
، التقریر ١/٦٠٦، شرح المنار البن ملك ٣/٦٦، البحر المحیط ٢/٩٣اإلبھاج : ینظر)٥(

.١/١٠٧، فتح الغفار ١/٢٠٥والتحبیر 
.٣/١٢٧، شرح الكوكب المنیر ٥/٢٣٥٣التحبیر شرح التحریر للمرداوي )٦(
. ٣/١٢٨منیر ، شرح الكوكب ال٣/٧١، البحر المحیط ٢٩٨تلقیح الفھوم صـ: ینظر) ٧(



-٣٣٢١-

الرجال،جمیع: فیقالمعرفة،إلىإالتضافالأنھاإال" كل":مثللإلحاطةفھي
فإنھاكلبخالفالظھور،بطریقفردكلعلىوداللتھارجل،جمیع: یقالوال

).١(النصوصیةبطریق
سبیلعلىأفرادھالجمیعوالشمولاإلحاطةتوجب:الحنفیةالسادةوعند

سبقكما–االنفرادسبیلعلىاإلحاطةفیوجب" كل" لفظبخالفاالجتماع،
،-بیانھ
واالجتماعلإلحاطةتعرضغیرمنمطلقاالعمومیوجب" من"ولفظ

).٢(واالنفراد
القومجاءني: فیقال" كل"للفظمؤكدةصارت" كل"مثلحاطةلإلموجبةولكونھا

لجمیعاإلحاطةتوجب" جمیع: "أنحكىالزجاجأنرويوقد).٣(أجمعونكلھم
).٤(المبردعناالجتماعسبیلعلىأفرادھا
أوالالحصنھذادخلمن: اإلمامقاللوفیمایظھراالجتماعتوجبأنھاوبیان

بینھمیقسمواحدنفللھمكانمعا،عشرةالحصندخلفإنالنفل،منكذافلھ
.االجتماعسبیلعلىالعمومتوجبأنھاإذاجمیع،لفظبحقیقةعمالبالسویة

النفلاألولاستحقوإنمافقط،لألولالنفلكانفرادى،الحصنالعشرةدخلوإن
؛"جمیع"للفظالحقیقيالمعنىوھواالجتماعمعنىفیھیتحققولمواحدأنھمع
).٥(االستعارةطریقعلىكلمعنىفياستعملقدجمیعلفظألن
لكلمةوالمجازيالحقیقيالمعنىبینجمعفیھبأن: ذلكعلىیعترضأنھإال

. یصحالواحدلفظفيوالمجازيالحقیقيالمعنىبینوالجمعجمیع،
إماالواقعنألالوقوع؛بحسبوالمجازالحقیقةبینجمعالبأنھعنھ،یجابولكن

عملفھواالجتماعسبیلعلىالدخولتحققفإنمجتمعین،أوفرادىالدخول
یتصوروالبمجازهعملفھوفرادىالدخولتحققوإن" جمیع"لفظبحقیقة
الحقیقيالمعنىبینالجمعیلزمحتىمعامجتمعینأوفرادىالدخولتحقیق

).    ٦(والمجازي
"من"منوھوفقطالعاقلیعملفظ-٢

، شرح الكوكب ١/١٠٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣/٧١البحر المحیط : ینظر) ١(
. ٣/١٢٨المنیر 

، ٢/١٠، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٨٤كشف األسرار للنسفي : ینظر) ٢(
، فتح الغفار ١/٢٠٥، التقریر والتحبیر ١/٦٠٧، شرح المنار البن ملك ١/٦١التوضیح 

. ١١٨، إرشاد الفحول صـ٣/١٢٨، شرح الكوكب المنیر ١٠٩-١/١٠٨
.٢/١٠كشف األسرار عن أصول البزدوي : ینظر)٣(
.١١٨، إرشاد الفحول صـ٣/٧١البحر المحیط : ینظر)٤(
، ٢/١٠، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١٨٥-١/١٨٤كشف األسرار للنسفي : ینظر) ٥(

. ١/١٠٩، فتح الغفار ٦٠٨-١/٦٠٧، شرح المنار البن ملك ١/٦١التوضیح 
.١/١٠٩، فتح الغفار ١/٦١التوضیح : ینظر)٦(
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) .١(شرطیھاواستفھامیةكانتاذاالعاقلتعموھى" من" العمومصیغمن
كقولةالشرطیةومنجاءك؟من؟عندكالذيمن: كقولكاالستفهامیةمن

فهواهللاعلىيتوكلومنيحتسبالحيثمنويرزقهمخرجالهيجعلاهللايقومن:تعالى
.)٢(حسبه

السماواتفيمنلهيسجداهللاأنترألمتعالىكقولة،لةموصو" من"كانتإذاأما
معجببجر_ لكمعجببمنمررت:نحو، موصوفةنكرةأو)٣(األرضفيومن
النكرةمعنىفيالموصوفةألنالتعمفأنھا، نكرةوھومعجبرجلأي_

)٤(للخصوصتكونقدوالموصولة
كانتفإذااستفھامیةأوطیةشرتكونأن_منشرط_وشرطھا:"اإلسنويقال

كانتأومعجبرجلأيمعجببجرلكمعجببمنمررتنحو،موصوفةنكرة
)٥"(تعمالفإنھاقامأیالذيقاممنمررت:نحوموصولة

العقولذوىفتعمانواستفھامیةشرطیةتكونمنالتفتازانیأنالدینسعدوذكر
قولةفيكما، البعضوإرادةللخصوصفیكونانوموصوفةموصولةوتكون
فيبمنالمرادفان)٦(إليكينظرمنومنهم:وقولھإليكيستمعمنومنهم:تعالى

).٧(المنافقینمنمخصوصبعضاآلیتین
" ما"وھو، العاقلغیریعملفظ_ ٣

العبیدفیھیدخلفال،شئتاشترما:نحو،العاقلغیرتعموھى" ما"العمومصیغمن
).٨(اإلماءوال
).٩(استفھامیةأوشرطیةكانتإذاالعمومتفیدفما

تلقیح الفھوم ٥٩\١التوضیح ٤٢٥\٢االحاكم لالمرى ٣١١\٢المحصول : ینظر (١)
شرح ٥٦٨-٥٦٧\١تشنیف المسامع ٧٣\٢البحر المحیط ٣٢٤٣\٣نھایة السول ٣٢٠ص

٤٤-٤٣اتحاف االنام ص١١٩\٣الكوكب الممیز 
)٣-٢(طالق من االیتین ال(٢)  
)١٨(الحج من االیة (٣)
٦٤غایة لوصول لألنصاري ص ٢٢٩الغیث الھامع ص ٣٢٤\٣نھایة السول : ینظر (٤)
٤٤اتحاف االنام ص ٦٥_ 
٣٢٤\٣نھایة السول (٥)
)٤٣، ٤٢(یونس من االیتین (٦)

٥٩\١التلویح (٧)٧
٣٢٥\٣ینظر نھایة السول (٨)
المحصول ، ١٥٦\١اصول السرخسى ،١٤اللمع ص ،٤٨٥\٢العدة :ینظر (٩)
، ٦٠\١التوضیح  ، ٤١٥\٢االحكام لالمرى ، ٥٣٩\٢روضة الناظر ،٣١٢_٣١١\٢

شرح ، ٣٤٥\٥التجبیر شرح التحریر ، ٣\٧٣البحر المحیط ، ٣٢٥\٣نھایة السول 
١٢٠_١١٩\٣الكوكب المنیر 
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أوالشرطأواالستفھامفيكانتإذاالعاقلغیرفيوما": یعلىأبوالقاضيقال
)"١(الجزاء

فاليمسكومالهاممسكفالرحمةمنللناساهللايفتحما:تعالىكقولھ، الشرطیةماو
.)٣(لألبرارخيراهللاعندوما:تعالىوقولھ)٢(بعدهمنلهمرسل
.عندكالذيما: كقولك، االستفھامیةوما
تكونوقد، بشيءأي،لكمعجببمامررت:نحوموصوفةنكرةماتكونوقد

.تعمالفحینئذ، زیداأحسنما:نحو، موصوفةغیرنكرة
أيلكمعجببمامررتنحوموصوفةنكرةماكانتإذالكن: " اإلسنويقال

)"٤(تعمالفإنھازیداأحسنما: نحووفةموصغیركانتأوبشيء
القرآنفيذلكوردوقد، فیھااألصلوھوشائعیعقلالفیماماواستعمال

، مفردغیرأومفرداوالمؤنثللمذكرواحدبلفظوتكون، العربوكالموالسنة
:حاالتثالثفيیعقللمنتستعملولكنھا
السماواتفيماهللايسبح:تعالىكقولھ،العاقلغیرمعالعاقلاختلطإذا: األولى
.)٥(األرضفيوما

لكمطابمافانكحوا:تعالىقولھنحویعقلمنصفاتالمرادكانإذا: الثانیة
.بناهاومنأراد)٧(بناهاوماوالسماء:تعالىوقولھ،)٦(ورباعوثالثمثنىالنساءمن

ولمٌبعدمنشبحارأیتوقدقولكك، المتكلمعلىمبھماأمرهیكونأن:الثالثة
).  ٨(ليظھرماانظر: شخصیتھمنتتحقق

.الشرطیةأواالستفھامیة" متى"مثل، الزمانفيتعمألفاظ-٤
).٩(الزمانفيتعمفھي، العمومألفاظمنوالشرطیةاالستفھامیةمتى

فيعامةزید؟فھيجاءمتى:نحوواالستفھامیة، أقمتقممتى:نحوالشرطیةومتى
).١(كلھاألزمنة

.٢/٤٨٥العدة (١)
).٢(فاطر (٢)
).١٩٨(ان من اآلیة آل عمر(٣)
.٣/٣٢٥نھایة السول (٤)
).١(الجمعة (٥)
).٣(النساء من اآلیة (٦)
). ٥(الشمس (٧) 
.٤٧إتحاف األنام ص(٨)
المحصول ،١/١٥٧أصول السرخسي ،١٥-١٤اللمع ص،٢/٤٨٥العدة ألبي یعلى : ینظر(٩)
تلقیح ، ١٠٢/ ٢شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، ٢/٤١٥اإلحكام لآلمدي ،٢/٣١٢

شرح الكوكب المنیر ،٣/٨١البحر المحیط ،٣٢٥/ـ٣نھایة السول ، ٣٥٢-٣٥١الفھوم ص 
٣/١٢١ .
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)".٢(كلھاالعامةاألزمنةفيعامةوھي: "العالئيالحافظقال
)".٣(مبھملزمانومتى: "النجارابنوقال
فأتني؛ألنالشمسطلعتمتى:فالیقال،وقوعھالیتحققفیماأالالتستعملألنھا
نتكاالمبھمةاألزمنةجمیعتنتظممتىكانتولما، مبھمغیرطلوعھازمن

جمیععنسألفكأنھالخروجمتى:قیلفإذا،الجمیععلىوقوعھا؛لصحةللعموم
باألزمنةعمومھایقیدلمالعلماءمنوالبعض، لخروجھالصالحةاألزمنة
).٤(المبھمة

".وحیثأین" مثل، فقطالمكانفيتعمألفاظ-٥
) . ٥(المكانلعمومفھماوحیثأین: العمومصیغمن

يدركمتكونواأينما: وقوله)٦(كنتمماأينمعكموهو:تعالىقوله"  أین" أمثلةومن
.)٧(الموت
: كقولك،)٨(شطرهوجوهكمفولواكنتمماوحيث: تعالىقولھ" حیث"أمثلةومن
.فأكرمھزیداوجدتحیث

.القرینةبواسطةلغةالعمومعلىدلما:الثانيالنوع
).٩(النفيجانبفيتكونأو، اإلثباتبجانفيتكونأنإماالقرینوھذه
.اإلثباتفيالقرینة: أوال

:أمراناإلثباتفيالقرینة
:والالمباأللفالمعرفالجمع:األولاألمر

يحباهللاإن:سبحانھوقولھ،)١٠(المؤمنونأفلحقد:تعالىقولھمثل
،)١٢(بأنفسهنيتربصنوالمطلقات:تعالىوقولھ.)١١(المحسنين

.٣/١٢١شرح الكوكب المنیر ، ٣/٨١البحر امحیط ، ٣٥٢تلقیح الفھوم ص: ینظر (١)
٣٥٢تلقیح الفھوم ص(٢) 
.٣/١٢١شرح الكوكب المنیر (٣) 
.٣/٨١البحر المحیط ،٣/٣٢٥ول نھایة الس،٣٥٢تلقیح الفھوم ص: ینظر (٤)
أصول ،١/١١٨الواضح في أصول الفقھ البن عقیل ،١/١٥٧أصول السرخسي:ینظر (٥)

شرح الكوكب ،٧٤غایة الوصول لألنصاري ص،٣/٨٢البحر المحیط،٢/٧٦٦الفقھ البن مفلح
.٣/١٢١المنیر 

) .٤(الحدید من اآلیة (٦)
).٧٨(النساء من اآلیة (٧)
) .١٥٠ـ ١٤٤(تین البقرة من اآلی(٨)
.٣/٦٢البحر المحیط ،٣/٣٢٦نھایة السول ،٢/١٠١اإلبھاج،٢/٣١٢المحصول : ینظر (٩)

) .١(المؤمنون (١٠)
).١٩٥(البقرة من اآلیة (١١)
).٢٢٨(البقرة من اآلیة (١٢)
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المعھودإلىینصرففإنھ، معھودھناككانفإن)١(النساءمنوالمحصناتولھوق
) .٢(الصاغةاألمیرجمع:قولھممثل
:قولینعلىالعمومإفادتھفيالعلماءاختلففقدمعھودھناكیكنلموإن

) .٣(العلماءجمهورقولوهو، العمومیفیدأنه: األولالقول

والمشركینكالسارقینوالالمباأللفالمعرفالجمعفياختلفوا: "الغزاليقال
الجمعألقلھو: وقوم، لالستغراقھوقومفقال،والعاملینوالمساكینوالفقراء

)".٤(بدلیلإالاالستغراقعلىیحملوال
المعھودإلىمنصرفبالالمالمعرفالجمعأناعلم:" الهنديالدینصفيوقال

یكنلموإن، الصاغةاألمیرجمع: قولھمفيكماخالفبالمعھودھناككانإن
)".٥(منھمھاشمألبيخالفا،المعممینجماھیرعندللعمومفھومعھودھناك
:منھابأدلةذلكعلىالجمھوراستدلوقد

مناألئمة: " بقولھاإلمامةطلبوالمااألنصارعلىالصدیقاحتجاج-أ
األنصارفسلم، بألمحلىجمعوھو، ئمةاأللفظمنالعمومفھمحیث"قریش

صحتلماالعمومعلىواالمباأللفالمعرفالجمعیدللمولو، وانسحبواذلك
).٦(ذلكعلىالصحابةبقیةوافقھولما، األنصارانسحبولما، الداللةتلك
إالالمسلمیناعط:تقول، والالمباأللفالمعرفالجمعمناالستثناءصحة-ب

).٧(العموممعیاراالستثناءألناالستثناءصحلماللعموممفیدایكنلمولو،افالن

).٢٤(النساء من اآلیة (١)
.٤/١٢٩٦نھایة الوصول للھندي: ینظر (٢)
اإلحكام ،٢/٥٩٢ناظرروضةال،٢/٣٧المستصفي:ینظر(٣)

تشنیف ،١/٥٣التوضیح،٤/١٢٩٦نھایة الوصول للھندي،١/٣٥٣التحصیل،٢/٤٢١لآلمدي
تیسیر ،١٣٠ـ٣/١٢٩شرح الكوكب المنیر،١/١٨٤التقریر والتحبیر،٦٦٣ـ٢/٦٦٢المسامع
.٤/١٤٩٥المھذب في علم أصول الفقھ المقارن،١/١٩٧التحریر

.٢/٣٧المستصفى (٤)
.٤/١٢٩٦نھایة الوصول(٥)
.المرجع السابق(٦)
.٢/٦٦٣تشنیف المسامع بجمع الجوامع: ینظر (٧)
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ھذاحكىوقد. والخصوصالعمومیحتملبل، العمومالیفید:الثانيالقول
).١(المعتزليھاشمأبيعنالمذھب

تكونأنویحتملاستغراقیةتكونأنیحتملوالالماأللفبأن:ذلكعللوقد
العمومبینمشتركابألالمعرفالجمعفیكون، متساویانماالنواالحت، عھدیة

.والخصوص
أيالمعرفبألالجمعمنالیتبادركانإذااالحتماالنیصحبأنھ:عنھویجاب
فیقتضیھ، االستغراقمنھیتبادرألنھصحیح؛غیرھذاأنإال،المعنیینمنمعنى
).٢(بقرینةإالالعھدعلىیحملوال،حقیقة

:والالمباأللفالمعرفالمفردذلكوك
: كلفظ، )٣(العلماءأكثرعندالعمومصیغمنوالالمباأللفالمعرففالمفرد
.ذلكوغیروالفاسقوالمؤمن، والزاني، السارق

أھلوعامةمشایخناوعامةاألصولیینجمھوروذھب: "البخاريالدینعالءقال
.)"٤(واالستغراقالعمومموجبھأنإلىاللغة
لفظاعھدیةبالمغیرمحلىمفردأیضاالعمومصیغومن: "النجارابنوقال

)".٥(العلماءوعندأكثرعندنا....... كالسارق
الصادقللجنسعندهوھو، )٦(یعمالأنھإلىوأتباعھالرازيالفخراإلماموذھب
) .٧(المتیقنألنھالثوب؛لبست:فيكما، األفرادببعض

للفقھاءخالفا،للعموملیسبالالمالمعرفالمفرد: "موياألرالدینسراجقال
)"٨(والمبردوالجبائي

للعھد؛ألنالالمتكنلمإذاالعمومألفاظمنوالالمباأللفالمعرفالمفردویكون
–كلمةفيكما، معینةذاتعلىیدلوإنما، عامالیسالعھدبالمالمعرف
)٩(الرسولفرعونفعصىرسوالفرعونإلىأرسلناكما:تعالىقولھفي-الرسول

:المفردأوالجمعإضافة: الثانياألمر

شرح ،٣/٩٥البحر المحیط،٤/١٢٩٦نھایة الوصول للھندي،٢/٣٧المستصفى : ینظر (١)
، ١٢٠إرشاد الفحول ص،٣/١٣٠شرح الكوكب المنیر،١/٤١٠المحلي على جمع الجوامع
.٤/١٤٩٦المھذب في علم أصول الفقھ

.ألخیرالمرجع السابق ا(٢)
كشف ،٢/٤٢١اإلحكام لآلمدي،٢/٥٩٢روضة الناظر،٢/٤٨٥ینظر العدة ألبي یعلى (٣)

شرح المحلي ، ٣/٩٨البحر المحیط،٢/٣٢٨نھایة السول،٢/١٤األسرار عن أصول البزدوي
. ٣/١٣٣شرح الكوكب المنیر،١/٤١٢على جمع الجوامع

.٢/١٤كشف األسرار عن أصول البزدوي(٤)
.٣/١٣٣شرح الكوكب المنیر(٥)
.١/٤١٢شرح المحلي على جمع الجوامع، ٢/٣٢٨نھایة السول(٦)
.المرجع السابق األخیر(٧)
.م ١٩٨٨لبنان سنة -بیروت -طمؤسسة الرسالة١/٣٥٥التحصیل (٨)
.٥٠إتحاف األنام ص: وینظر ) . ١٥,١٦(المزمل من اآلیتین (٩)
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:الجمعإضافة-أ
).١(ًمعھودایكنلمإذاالعمومألفاظمنباإلضافةالمعرفالجمع
( فلفظ)٢()األنثيينحظمثلللذكرأوالدكمفياهللايوصيكم:تعالىقولھ: ذلكمثال

.الداألوكلفیشمل،مضافجمع) أوالدكم
فأفادمضافجمع) أمھاتكم(فلفظ)٣(أمهاتكمعليكمحرمت:سبحانھوقولھ
.العموم
عباديإن:تعالىقال، منھاإلستثناءصحة: العمومالمضافالجمعإفادةودلیل
المضافالجمعمنفاالستثناء)٤(الغاوينمناتبعكمنإالسلطانعليهملكليس

.العمومدلیلواالستثناء، موجود
:المفردإضافة-ب
َكعبدك، باإلضافةالمعرفالمفردأیضاالعمومصیغمن ومنھ، )٥(ِوامرأتك، ِ

ھو" البحرفيوقولھ، )٦(تحصوھاالهللانعمةتعدواوإن: تعالىقولھ
میتاتأنواعكلفیحل، یفیدالعموم" میتتھ"فلفظ)٧" (میتتھالحلماؤهالطھور

.البحر
).٨"(الصحیحعلىللعموممعرفةإلىالمضافردوالمف: " المحليقال

فتقول، االستثناءصحة: العمومیفیدباإلضافةالمعرفالمفردأنعلىیدلومما
منھالمستثنىأنعلىدلیلفاالستثناء، ًزیداإالالمدینةھذهعالمأكرم: ًمثال
).٩(عام

نھایة الوصول ، ٤٦٧-٢/٤٦٦شرح مختصر الروضة ، ٢/٥٩٢روضة الناظر: ینظر) (١
شرح ، ١/٤١٠شرح المحلي على جمع الجوامع ، ٢/٣٢٦نھایة السول ، ٣/١٢٣٤للھندي 

)١٢١-١٢٠إرشاد الفحول ص ، ٣/١٣٠الكوكب المنیر 
).١١(النساء من اآلیة ) (٢
).٢٣(النساء من اآلیة ) (٣
).٤٢(الحجر من اآلیة ) (٤
نھایة الوصول للھندي ،٢/٤٦٦شرح مختصر الروضة، ٢/٥٩٢روضة الناظر: ینظر) (٥
إرشاد ، ٣/١٣٠شرح الكوكب المنیر ، ٢/٣٢٦نھایة السول ، ٢/١٠١اإلبھاج ، ٣/١٢٣٤

.١٢١-١٢٠الفحول ص 
).٣٤(إبراھیم من اآلیة ) (٦
برقم ، ١/٥٦٧الوضوء من ماء البحر : باب-كتاب الطھارة، أخرجھ الدارمي في سننھ) (٧

ح ، ١/١٣٦الوضوء من ماء البحر : باب-طھارةكتاب ال، وابن ماجھ في سننھ، )٧٥٦(
ما جاء في ماء البحر أنھ طھور : باب-أبواب الطھارة، والترمذي في سننھ، )٣٨٦(
".ھذا حدیث حسن صحیح: " وقال، )٦٩(ح١/١٠٠

.١/٤١٣شرح المحلي على جمع الجوامع ) (٨
.١٥٠٥/.٤) ھ هللارحم(عبدالكریم النملة / د.المھذب في علم أصول الفقھ المقارن أ) (٩
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: أعني، األفرادمیعالجنساسمعلىفالداخل، مختلفوالجمعالمفردفيوالعموم
یعمانواإلضافةوالآلماأللفألنالمجموع؛یعمالجمععلىوالداخل، فردكل

.الجمععلىدخلوقد، علیھدخالماأفراد
لمفرداتھ؛الحكمثبوتعلىوالنھيالنفيفيبھاالستداللیتعذرأنھ: ھذاوفائدة

وھذا، ًجمعالیسحدوالوا، المجموعأفرادعنالنھيأوالنفيحصلإنماألنھ
كلنفينفیھمنوالفردكلعنالنھيالمجموععنالنھيیلزمال: قولھممعنى
).١(فرد
:النفيفيالقرینة:ًثانیا
:فھيالنفيفيالقرینةأما

:)٢(النفيسیاقفيالنكرة-١
حكمالنكرةعلىینسحببأن، نفيفیھوردموضعفيالنكرةالعمومألفاظمن

جمیعبانتفاءإالیكونالمبھمفردانتفاءضرورة، العمومھافیلزم، النفي
النفيحرفدخلوسواء، لیسأو، لمأو، لنأو، بماالنفيكانسواء).٣(األفراد

وسواء. الدارفيرجلال: نحو، اسمعلىأو، ًرجالرأیتما: نحو، فعلعلى
أو، أحدقامما: نحوفیھالعاملباشرأو، قائماأحدما: نحوالنكرةالنفيباشر
).٤(رجلالدارفيلیس: نحوالنفيیباشرھاولمالنفيسیاقفيالنكرةكانت

-):٥(صورتینفيوذلكالعمومتفیدوالالنفيسیاقفيالنكرةتردوقد
ألنالصورة؛ھذهفيتعمالفإنھاعمومھابعدعلیھاالنفيدخلإذا: األولى

عددكلما: قولنانحو، السلبعمومولیس، ومالعمسلبھوإنماحینئذالمقصود
، زوجھوعددیوجدالأنھ: ذلكمعنىكان، السلبعمومالكالمجعلفلو، ًزوجا
الردالكالممنوالمقصود، العمومسلببابمنالكالمإن: قیللذاباطل؛وھو
.زوجعددكلأنادعىمنعلى

الرجللنفيھوبل، تعمالفإنھا) عبالرف(الدارفيرجلال: قیللوفیما: الثانیة
سیاقفينكرةفھذه، اثنانبلالدارفيرجلال: العربفتقول، الوحدةبوصف

.ًإجماعاتعمالوالنفي

.٣/١٠٩البحر المحیط ، ٣٢٧-٢/٣٢٦نھایة السول ، ٢/١٠١اإلبھاج ) (١
نفائس ، ٢/٤١٥اإلحكام لآلمدي ٥٩٣، /٢روضة الناظر ، ٢/٣٤٣المحصول : ینظر) (٢

شرح مختصر ، ٤/١٣١٩نھایة الوصول للھندي ، ٤/١٨٠٥األصول في شرح المحصول 
اإلبھاج ، ١/٥٥التوضیح ، ١٣-٢/١٢زدوي كشف األسرارعن أصول الب، ٢/٤٧٣الروضة 

.١٣٧-٣/١٣٦الكوكب المنیر شرح ، ٣/١١٠البحر المحیط ، ٣/٣٢٩نھایة السول ، ٢/١٠٣
.٥٣العام وداللتھ على األحكام ص، ١/٢٢٥تیسیر التحریر ) (٣
، ٣/١١٠البحر المحیط ، ٣/٣٢٩نھایة السول ، ١٨٤شرح تنقیح الفصول ص: ینظر) (٤

.٣/١٣٦شرح الكوكب المنیر
-٥٤إتحاف األنام ص ، ٣/١١٥البحر المحیط، ١٨٢شرح تنقیح الفصول ص: ینظر)  (٥
٥٥.
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.النھيسیاقفيالنكرةالنفيسیاقفيالنكرةومثل
قولھ: مثل). ١(النفيمعنىفيألنھالعموم؛تفیدالنھيسیاقفيفالنكرة
النھيسیاقفيوقعتنكرةأحدفلفظ)٢(أبداماتمنهماحدعلىصلتوال:تعالى

وقعنكرةقومفلفظ،)٣(قوممنقوميسخرال:تعالىقولھومثل. العمومفتفید
.العمومفیفیدالنھيبعد

لسلبوضعاللفظأنبمعنى، ًوضعایكونالنھيأوالنفيسیاقفيالنكرةوعموم
.القرافياإلماماختیاروھذا. قةبالمطاباألفرادمنفردكل

فردمنھمنفيأن: بمعنى، ًلزوماوالنھىالنفيسیاقفيالنكرةعمومإن: وقیل
اختیاروھووافقھومنالسبكياختیاروھو.ضرورةاألفرادجمیعنفيیقتضي
).٤(الحنفیة

:الشرطسیاقفيالنكرة-٢
،)٦(فلنفسهصالحاعملمن:تعالىقولھ: نحو، )٥(تعمالشرطسیاقفيفالنكرة
فلھبأسیریأتینيمن: ومثل،)٧(فأجرهاستجاركالمشركينمنأحدوإن:تعالىوقولھ
.األموالجمیعیعم، علیھجازیتھبمالجاءنيمن: ومثل، أسیركلیعم، دینار
.العرفجھةمنالعمومیفیدما: الثانيالقسم
المقتضىاللفظكونمعالعرفجھةمنعمومھاستفیدما: العرفجھةمنالعام

).٨(العمومیفیدالاللغويوضعھ
باعتباراآلیةفيالتحریمفلفظ،)٩(أمهاتكمعليكمحرمت:تعالىقولھ: مثالھ

ولكن، الوطءبحرمةیتحققوھذااألمھاتمنماشيءحرمةیفیداللغويوضعھ
االستمتاعاتجمیعةلحرممفیداوجعلوهالمعنىھذامننقلوھاالعرفأھل

المدخل إلى مذھب اإلمام ، ١١٩إرشاد الفحول ص، ١٣٧-٣/١٣٦شرح الكوكب المنیر ) (١
.٢٣٩أحمد ص 

).٨٤(التوبة من اآلیة ) (٢
).١١(الحجرات من اآلیة ) (٣
، ١٣٨-٣/١٣٧شرح الكوكب المنیر ، ١/٤١٣امع شرح المحلي على جمع الجو: ینظر) (٤

فیلزم انتفاء جمیع األفراد ضرورة والتزاما ألن :" ..... وجاء فیھ، ١/٢٦١فواتح الرحموت 
".نفى اإلیجاب الجزئي مستلزم للسلب الكلي

تشنیف المسامع ، ٢٣٦-٣/٢٣٥نھایة السول ، ٤/١٩٢١نفائس األصول : ینظر) (٥
.،٣/١٤١شرح الكوكب المنیر ، ١/٤١٤الجوامع شرح المحلي على جمع، ٢/٦٩٠

).٤٦(فصلت من اآلیة ) (٦
).٦(التوبة من اآلیة ) (٧
، ٢/٣١٢المحصول : وینظر، ١٦٨-٢/١٦٧محمد أبو النور زھیر / أصول الفقھ للشیخ) (٨

.٥٨-٥٦إتحاف األنام ص ، ٣/٦٣البحر المحیط، ٤/١٧٤٣نفائس األصول 
).٢٣(النساء من اآلیة ) (٩
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ھذافكانولمسونظرقبلةمنبشھوةیكونماوكلكالوطءباألمھاتالمتعلقة
.العرفجھةمنالعموم
یفیداللغويوضعھباعتبارفاللفظ،)١(الميتةعليكمحرمت: تعالىقولھ: ومثل
التحریمجعلالعرفولكن، أكلھابتحریمیتحققوھذا، المیتةمنماشيءحرمة

، االنتفاعأوجھمنوجھبأيبھااالنتفاعأومنھااألكلمن، بالمیتةیتعلقماكلل
. العرفجھةمنالعمومھذافكان

خصوصمنھاالمرادبعضھمفقالاآلیةمنالمرادفيالعلماءاختلففقدوعلیھ
.ذبحھعندالحیوانمناألھمالمقصودھوألنھاألكل؛
مناالنتفاعیجوزفالغیرهأوأكلمنبالمیتةلقیتعماكلالمرادآخرونوقال
.بشيءالمیتة
.بقرینةالمرادبیانمنبدوالمجملةاآلیةإن: بعضھموقال
.العقلجھةمنالعمومیفیدما: الثالثالقسم
.واللغةالعرفدونالعقلجھةمنعمومھاستفیدما: ًعقالالعام

):٢(أنواعثةثالالعقلجھةمنعمومھاستفیدوالذي
، العلةوجدتالحكمأینماثبوتفیقتضي، ولعلتھللحكممفیدااللفظیكونأن:األول
، لإلسكارالخمرحرمت: كقولنا، الوصفعلىالحكمترتیبعلىالمشتملكالفظ
الوھذا، فقطللحكمعلةالوصفأنأفاداللغويوضعھباعتباراللفظفھذا

العلةبأنیحكمالعقلألنالعقل؛بطریقةمومالعثبتوإنما، لغةعمومھیقتضي
ھذاعمومیكونوبذلك، المعلولینتفيانتفتوكلما، المعلولوجدوجدتكلما
.بالعقلثابتااللفظ
فيجامععمنالنبيسئللوكما، السؤاللعمومالحكمعمومیفیدما: الثاني
.مجامعمنكلیعمھذافإن.........." رقبةاعتق":النبيفقال، رمضاننھار

،)٣"(ظلمالغنيمطل" النبيكقول، بھالقائلینعندالمخالفةمفھوم:الثالث
.ًظلمایكونالالغنيغیرمطلأنعلىبمفھومھفیدل

).٣(المائدة من اآلیة )(١
البحر المحیط ، ٣/٣٣٩نھایة السول ، ٢/١٠٧اإلبھاج ، ٢/٣١٣المحصول : ینظر) (٢
المھذب في علم أصول الفقھ ، ٢/١٦٨محمد أبو النور زھیر / أصول الفقھ للشیخ، ٣/٦٣

.٥٩-٥٨إتحاف األنام ص، ١٤٦٨-٤/١٤٦٧المقارن 
-قراض وأداء الدیون والحجر والتفلیسفي االست: كتاب، أخرجھ البخاري في صحیحیھ) (٣
المساقاة : كتاب، ومسلم في صحیحیھ، )٢٤٠٠(ح ، ٣/١١٨مطل الغني ظلم : باب

).٣٣/١٥٦٤(ح١٠/٢٠٥تحریم مطل الغني وصحة الحوالة : باب-والمزارعة
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:أنواعثالثةالعامأنالنصوصباستقراءثبت
.العمومًقطعابھیرادعام: األول

ًالذي صحبتھ قرینة تنفي احتمال تخصیصھ أي أنھ یبقى شامال لجمیع وھو العام 
.)١(أفراده على الدوام

وھذا النوع من العموم یتمثل في النصوص التي تقرر السنن الكونیة الثابتة التي 
.)٢(وكذا النصوص التشریعیة المتعلقة بأحكام األسرة، ال تحتمل التخصیص

شيءكلعلىوهوشيءكلخالقاهللا:عالىقولھ ت: ومثال ھذا النوع من العام
وقولھ،)٤(رزقهااهللاعلىإالاألرضفيدابةمنوما:سبحانھوقولھ،)٣(وكيل

.)٥(حيشيءكلالماءمنوجعلنا:تعالى
.ًأبداالتخصیصیحتملالالنصوصھذهفيفالعام

غیرووشجرروحوذيٍوأرضسماءمنشيءفكل" :الشافعياإلمامقال
مستقرھاهللاوعلىرزقھاهللافعلىدابةوكل، خالقھافا، ذلك

).٦"(ومستودعھا
والساعةيستأخرونالأجلهمجاءفإذاأجلأمةلكل:هسبحانقولھ: ًأیضاومثالھ
النصوصھذهفكل،)٨(محيطاشيءبكلاهللاوكان:تعالىوقولھ،)٧(يستقدمون

، العمومعلىلداللتھقطعيفیھافالعام، تتبدلوالتتغیرالعامةإلھیةسنةتقرر
.الخصوصبھیرادأنیحتملوال

.الخصوصًقطعابھیرادالذيالعام: الثانيالنوع
منھالمرادأنوتبینعمومھعلىبقاءهتنفيقرینةصحبتھالذيالعاموھو

.أفرادهبعض

أصول ، ١٨٥أصول الفقھ لفضیلة الشیخ عبدالوھاب خالف ص، ٢/١٣٩اإلبھاج : ینظر) (١
د محمد إبراھیم .دراسات أصولیة في القرآن الكریم أ، ٤٠٤كریا البردیس صمحمد ز/ الفقھ د

.دار الحدیث: ط١٧٩الحفناوي ص
.المراجع السابقة) (٢
).٦٢(الزمر ) (٣
).٦(ھود من اآلیة ) (٤
).٣٠(األنبیاء من اآلیة ) (٥
.الحلبي: ط٥٣الرسالة ص ) (٦
).٤٩(یونس من اآلیة ) (٧
).١٢٦(النساء من اآلیة ) (٨
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منذلكویعرف، صالخصوبھیقصدأنھإال، بصیغتھًعامااللفظیأتيففیھ
).١(األحوالوقرائنالنزولكأسباب، األخرىالقرائنمنأوالنصسیاق
:النوعهذاأمثلةومن

فيالناسفلفظ)٢(سبيالإليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىوهللا:تعالىقولھ-أ
الصبیانبخروجیقضيالعقلألنالمكلفین؛خصوصبھمراد، عامالنصھذا

.للتكلیفًأھاللیسوومنوالمجانین
عامالناسفلفظ،)٣(فضلهمناهللاآتاهمماعلىالناسيحسدونأم:تعالىقولھ-ب

.النبيوھوواحدبھأرید
وإنماواألكثرینعباسابنقولفيالنبيھنابالناسوالمراد:"الواحديقال
ماالخیراللخمنعندهاجتمعألنھواحدوھوالناسلفظعلیھیقعأنجاز

).٤"(وحدهَّأمةفالن: یقالھذاومنجماعة،فيمثلھیكون
.)٥(فاخشوهملكمجمعواقدالناسإنالناسلهمقالالذين:تعالىقولھ-ج

أبو: الثانیةبالناسوالمراد، األشجعيمسعودبننعیم: األولىبالناسفالمراد
.الخصوصھبیرادولكنعامذاتھفيفالفظ، وأصحابھسفیان

مسعودبننعیمھو: والكلبيوكرمةومقاتلمجاھدقال: "القرطبيقال
).٦"(خاصومعناهعامواللفظاألشجعي

).٧"(وأصحابھسفیانأبایعني" لكمجمعواقدالناسإن: " الواحديوقال
يبشركاهللاأنىالمحرابفييصليقائموهوالمالئكةفنادته:تعالىقولھ-د

.جبریلالمالئكةمنالمرادف)٨(بيحيى

فنادتھ: "النسفيوقال، )٩"(وحدهجبریلناداه: السديوقال:"القرطبيقال
أتاهالمعنىألنالمالئكةقیلوإنماالسالمعلیھجبریلناداه: قیل" المالئكة

).١٠"(الجنسھذامنالنداء

العام وداللتھ على األحكام ، ١٨٥أصول الفقھ للشیخ خالف صـ، ٢/١٣٩اإلبھاج : ینظر) (١
.١٨٠دراسات أصولیة في القرآن الكریم ص، ١٧٥-١٧٤إتحاف األنام ص، ٢٢١ص
).٩٧(آل عمران من اآلیة ) (٢
).٥٤(النساء من اآلیة ) (٣
.٦/٥٢٤التفسیر البسیط ) (٤
.١٧٣آل عمران من اآلیة ) (٥
.٤/٢٧٩الجامع ألحكام القرآن ) (٦
.١/٥٢٣التفسیر الوسیط) (٧
).٣٩(آل عمران من اآلیة ) (٨
.٤/٧٤الجامع ألحكام القرآن ) (٩

.١/٢٥٣تفسیر النسفي ) (١٠
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.المخصوصالعام: الثالثالنوع
فيكما(تخصیصھاحتمالتنفيقرینةمعھتوجدالالذيالمطلقالعاموھو

).الثانيالنوعفيكما)(١(العمومعلىداللتھتنفيقرینةالو) األولالنوع
عنمطلقةالعمومصیغفیھاوردتالتيالنصوصأكثریشملالنوعوھذا

الدلیلیقومحتىالعمومظاھروھذا، الخصوصأوالعمومتعینالتيالقرائن
العامأو، ذاتھفيللتخصیصالمحتملبالعامویسمى، تخصیصھعلى

).٢(المطلق
كلیشملعامالبیعفلفظ،)٣(البيعاهللاوأحل: تعالىقولھ: النوعھذاأمثلةومن
.وغیرھما، والنجش، الغرربیعمنھخصولكن، بیع

:المخصوصوالعامالخصوصبھأریدالذيالعامبینالفرق
منھاالمخصوصوالعامالخصوصبھأریدالذيالعامبینًفروقاالعلماءذكر

:یليما
لیسوما، أقلاللفظبھالمرادیكونماالخصوصبھأریدالذيالعامأن:ًأوال

بمرادلیسوما، أكثرباللفظالمرادیكونماالمخصوصوالعام، أكثربمراد
).٤(أقلباللفظ
مابعضبھویرادالعامیطلقأنھوالخصوصبھأریدالذيالعام: ًثانیا

.غیرهالشيءوبعضمدلولھبعضفياستعمالألنھًقطعا؛وھومجاز، یتناولھ
للبعضاللفظتناولألناألكثر؛عندحقیقةأنھفیھاألصحالمخصوصوالعام
فلیكن، ًاتفاقاحقیقيالتناولوھذاتخصیصباللھكتناولھالتخصیصبعدالباقي

.)٥(ًأیضاًحقیقیاالتناولھذا
إذاالمتكلمألنھالخصوص؛بھأریدالذيالعاممنأعمالمخصوصالعام:ًثالثا
علیھدلمابعضذلكبعدأخرجثم، العمومظاھرعلیھدلماًأوالباللفظأراد
إنھویقال، الخصوصبھأریدًعامایكنولم، ًمخصوصاًعاماكاناللفظ

مابخالف، العمومقصدإذاھمتوجوھذاأخرجالذيالبعضإلىبالنسبةمنسوخ
).٦(یتناولھمابعضبھًمریدابالعامنطقإذا

العام ، ٤٠٤أصول الفقھ للبردیسي ص، ١٨٦أصول الفقھ للشیخ خالف ص: ینظر) (١
.٢٢٣-٢٢٢وداللتھ على األحكام ص

.١٨٦الفقھ للشیخ خالف صأصول: ینظر) (٢
).٢٧٥(البقرة من اآلیة ) (٣
.١٤٠إرشاد الفحول ص، ٣/١٦٦شرح الكوكب المنیر ، ٣/٢٤٩البحر المحیط : ینظر) (٤
، ١٤١إرشاد الفحول ص، ٣/١٦٥شرح الكوكب المنیر ، ٣/٢٥٠البحر المحیط : ینظر) (٥

.١٧٦إتحاف األنام ص، ٢٢٤العام وداللتھ على األحكام ص
.١٤٠إرشاد الفحول ص، ٣/٢٥٠البحر المحیط : ظرین) (٦
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فقرینتھالخصوصبھأریدالعامالذيأما، لفظیةقرینتھالمخصوصالعام: ًرابعا
).١(عقلیة

الثانياملبحث
العامداللة

:النزاعمحلتحریر
شاملوھوم،العموقطعابھأریدعام: أنواعثالثةالعامأنسبقفیماذكرت
).٢(الخصوصتحتملالقطعیةداللةوداللتھأفراده،لجمیع
موضوعھعناللفظلنقلمجازا؛عاموھوالخصوص،قطعابھأریدوعام

).٣(األصلي
معھتوجدالحیثعمومھ،علىالباقيالمطلقالعاموھومخصوص،وعام
.ومالعمعلىداللتھتنفيقرینةوالخصوصھاحتمالتنفيقرینة
حكمھویثبتأفراده،جمیعیشملالعاماللفظعلىأناألصولیوناتفقفقد: وعلیھ

.أفرادهبعضعلىحكمھقصریقتضيدلیلیقملممالھم
داللتھأنعلى: بقىفیماحجةالتخصیصبعدالعامإنمنھمالقائلوناتفقكما

محتمالرصابدلیلخصصإذاألنھ؛)٤(ظنیةداللةأفرادهمنبقىماعلى
قدالعلةوھذهمعلال،یكونأنالتخصیصدلیلفيالغالبألنثان؛لتخصیص

الاالحتمالھذاوجودومعالتخصص،بعدبقيمماأخرىأفرادفيتتحقق
فتحفالتخصیصظنیة،بلقطعیة،التخصیصبعدبقيماعلىداللتھتكون
).٥(أخريثغراتلفتحومھدالعموم،فيثغرة

قرینةتقملمالذيالمطلقالعاموھوعمومھ،علىالباقيالمخصوصالعامأما
جمیععلىداللتھصفةفيالعلماءاختلففقدخصوصھ،أوعمومھعلىتدل

:مذھبینعلىظنیةداللةأوالخاصكداللةقطعیةداللةھيھلأفراده،
:األولالمذھب

.١٧٦إتحاف األنام ص، ٣/١٦٨شرح الكوكب المنیر : ینظر) (١
وھي أن یذكر المتكلم عقیب ذلك ، ھي التي ال تعرف إال من اللفظ نفسھ: القرینة اللفظیة* 

).١/٣٣٢المحصول. (الكالم ما یدل على أن المراد من الكالم األول غیر ما أشعر بھ ظاھره
.ھي األدلة العقلیة إذا دلت على خالف ظاھر الكالم: والقرینة العقلیة

المعتمد . (التي تبین ما یجوز أن یراد باللفظ مما ال یجوز: وعرفھا الفخر الرازي بأنھا
).٦/٢٢، المحصول ١/٣٥٨
.١٨٥أصول الفقھ للشیخ خالف صـ:ینظر)٢(
.٣/٢٦٤، البحر المحیط ٢/١٣٧اإلبھاج : ینظر) ٣(
، كشف األسرار عن أصول ١/١٤٤، أصول السرخسي ١٠٥تقویم األدلة صـ: ینظر) ٤(

، إتحاف األنام ٣/١٦٢، شرح الكوكب المنیر ٣/٢٦٩، البحر المحیط ١/٣٠٨البزدوي 
.١٣٧صـ

-١/٢٤٨الزحیلي / ، أصول الفقھ د١٨٤أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خالف صـ: ینظر)٥(
٢٤٩.
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.ظنیةداللةأفرادهمنفردكلعلىالعامداللةأن
الحنفیةوبعضوالحنابلة،والشافعیةالمالكیةمنالعلماءجمھورمذھبذاوھ

).١(سمرقندمشایخواختارهالماتریدي،منصوركأبي
علیھیدلولفظاصیغةللعمومأنإلىهللارحمھالشافعيذھب: "الزنجانيقال
)".٢(ویقیناقطعاالاالحتمالمعلكن

أوقطعیةھيھلفاختلفوااألفراد،علىمالعموداللةثبتإذا: "الزركشيوقال
)".٣(أصحابناعندالمشھورھووالثانيظنیة؟
)".٤(وغیرھمأصحابنامناألكثرینعندظنیةداللتھ: "النجارابنوقال
یوجبأنھإلىوالمتكلمینالفقھاءجمھوروذھب: "الرھاويیحیىالشیخوقال
منصوركأبيمشایخنانمطائفةإلیھومالالشافعي،مذھبوھوظنا،

)".٥(سمرقندمشایخواختارهالماتریدي،
بأنالقولإطالق-الشافعيعن–عنھاشتھرقد: "العطارحسنالشیخوقال
)".٦(األقلعداماعلىالحرمینإماموحملھظنیة،العامداللة

:الثانيالمذھب
فھوقطعیة،داللةالتخصیصقبلأفرادهمنفردكلعلىالعامداللة

.ویقیناقطعایشملھماجمیعفيالحكمیوجب
والجصاص،والرازي،كالكرخي،الحنفیة،جمھورمذھبوھذا
قولوھو،)٧(المتأخرینوعامةوالبزدوي،والسرخسي،والدبوسي،

).٨(المعتزلة

-١/٣٩، التلویح ٢/٨٧، اإلبھاج ٣٢٦على األصول للزنجاني صـتخریج الفروع: ینظر) ١(
، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٦٥٣، تشنیف المسامع ٣/٢٦، البحر المحیط ٤٠

، تیسیر التحریر ٧٤-٧٣، غایة الوصول لألنصاري صـ١/٢٣٨، التقریر والتحبیر ١/٤٠٧
یخ عبد الوھاب ، أصول الفقھ للش٧٠، تسھیل الوصول للشیخ المحالوي صـ١/٢٦٧

، إتحاف األنام ٢/١٧٤، أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور زھیر ١٨٣خالف صـ
. ١٣٨صـ

. ٣٢٦تخریج الفروع على األصول صـ) ٢(
.٣/٢٦البحر المحیط )٣(
.٣/١١٤شرح الكوكب المنیر )٤(
.١/٥٥٢حاشیة الرھاوي على شرح المنار البن ملك )٥(
. ١/٥١٤المحلي حاشیة العطار على شرح الجالل) ٦(
، ١/٥٥٢، شرح المنار البن ملك ١/٤٠، التوضیح ١/١٣٢أصول السرخسي : ینظر) ٧(

، فواتح الرحموت ١/٢٦٧، تیسیر التحریر ١/٩٤، فتح الغفار ١/٢٣٨التقریر والتحبیر 
، المدخل إلى ٧٠، تسھیل الوصول صـ١/٣٠٨، شرح نور األنوار لمالجیون ١/٢٦٥

. ٢٣٨مذھب اإلمام أبي حنیفة صـ
، حاشیة الرھاوي على ٢/٦٥٤، تشنیف المسامع ١/١٦٤كشف األسرار للنسفي : ینظر)٨(

.١/٣٠٨، شرح نور األنوار ١/٥٥٢شرح المنار 
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بمنزلةقطعایتناولھفیماللحكمموجبالعامأنعندناوالمذھب: "السرخسيقال
)"١(خاصال

منفردكلعلىنصكأنھقطعایتناولھفیماالحكمیوجب: "النسفيوقال
والجصاص،كالكرخي،أصحابنامنالعراقمشایخمذھبوھوالعموم،أفراد

جمھورقولوھوتابعھومنزیدأبيكالقاضيدیارنامنالمتأخرینوجمھور
)".٢(المعتزلة

)".٣(للخاصمساوقطعيھووعندنا: "الشریعةصدروقال
كأبيالعراقأھلمنأصحابنامنالجمھوروذھب: "الرھاويوقال

أبيكالقاضيالنھر،وراءمامنوغیرھماالرازيبكروأبيالكرخيالحسن
یوجبأنھإلىوالمعتزلةالمتأخرین،وعامةاإلسالموفخراألئمةوشمسزید

)".٤(یناویققطعایشملھماجمیعفيالحكم
لھاللفظمعنىللزومقطعیةالحنفیةوعن: "المحليالدینجاللوقال

)".٥(قطعا
:عندھمالعامبقطعیةالمراد

الخصوصیحتملالأنھ: للعامالحنفیةیثبتھاالتيبالقطعیةوالمراد
الخصوصیحتملوالالعمومعلىیدلعندھمفالعامدلیل،عنناشئااحتماال

عنالناشئاالحتمالینفونفھمللخاص،مساويفھودلیل،عنناشئاماالاحت
لھاالحتمالھذاكانسواءأي–مطلقاالتخصیصاحتمالنفيولیسدلیل،
).٦(دلیلعنناشئااحتماالالخصوصیحتملالأنھیعنونإنمابل-الأودلیل

ناشئااحتماالالخصوصیحتملالأنھنابالقطعوالمراد: "نجیمابنقال
)".٧(التلویحفيكمادلیل،عن

ناشئابقيفیماالتخصیصاحتمالكانأفراده،بعضالعاممنخصفإذا
.الداللةظنيالعامیصبحالحالةھذهففيفیعتبر،دلیلعن

األدلـــة
:الجمھورأدلة

:منھابأدلةالجمھوراألولوھمالمذھبأصحاباستدل
:ولاألالدلیل

. ١/١٣٢أصول السرخسي ) ١(
.١/١٦٤كشف األسرار للنسفي )٢(
١/٤٠التوضیح )٣(
.١/٥٥٢حاشیة الرھاوي على شرح المنار )٤(
.١/٤٠٧امع شرح المحلي على جمع الجو)٥(
، ١/٩٥، فتح الغفار ١/٥٥٢، حاشیة الرھاوي على شرح المنار ١/٤٠التلویح : ینظر) ٦(

، أثر اللغة في اختالف المجتھدین ٧٠، تسھیل الوصول صـ١/٢٦٥فواتح الرحموت 
. ٣٦٩صـ

.١/٩٥فتح الغفار )٧(
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أكثرأنعلىدلالكریمالقرآنفيالواردةالعامةللنصوصواالستقراءالتتبع
شائعفالتخصیصمدلولھا،بعضبھاوأریدالتخصیص،دخلھاالنصوصھذه
صیغمنصیغةمنماأنھحتىقلیال،إالعنھیخلوالالعامأنبمعنىالعام،في

بیناشتھرفقدلذاالخصوص؛منھاالمتكلممرادیكونأنویحتملإالالعموم
نفسھالقولھذاحتى" البعضمنھخصوقدإالعاممنما: "قولھمالعلماء

كلعلىواهللا﴿:تعالىقولھمنھخرجبلعمومھ،علىیبقفلمالتخصیص،دخلھ
وماالسماواتفيماوهللا﴿:وقولھ﴾)٢(عليمشيءبكلواهللا﴿:وقولھ﴾)١(قديرشيء
منھاالبعضإرادةواحتمالالعامةالنصوصتخصیصرةفكث﴾)٣(األرضفي

منالخصوصإرادةفاحتمالوعلیھظنیة،داللةأفرادهعلىالعامداللةتجعل
واالحتمالعقلي،احتمالمجردولیسدلیل،عنناشئاحتمالالعمومصیغ

لةدالأنفثبتالیقین،انقطعاالحتمالثبتفإذاالقطعیة،ینافيدلیلعنالناشئ
).٤(قطعیةالظنیةداللةالعام

:علیھواعترض
فیكونللعموم،موضوعةالصیغةألنأصال؛بھعبرةالاالحتمالھذابأن

داللتھافتبقىالعموم،فيحقیقةصیغتھفتكونالخاص،بمنزلةقطعاثابتاموجبھ
).٥(یعتبرالدلیلعلیھیوجدلمإذاالمتكلمومرادقطعیة،
كثرةوھوبدلیلالثابتالعامداللةفيیردالذياالحتمالبأن: عنھوأجیب
إالعاممنما-سابقاذكرناكما–قیلحتيالعموماتفيالتخصیصوقوع

).٦(البعضمنھخصوقد
:الثانيالدلیل

كل،بلفظالعامةالصیغتأكیدجازماأفرادهعلىداللتھفيقطعیاالعامكانلو
لكنالتأكید،فيفائدةالإذالخصوص؛احتمالیزیلمماوغیرھماجمیعلفظأو

ولوال﴾)٧(أجمعونكلهمالمالئكةفسجد﴿:تعالىهللاقالكماتأكیدهجاز

). ٢٩: (آل عمران من اآلیة) ١(
).٢٨٢: (البقرة من اآلیة)٢(
).٢٨٤: (اآلیةالبقرة من )٣(
، كشف األسرار عن أصول البزدوي ٣٢٦تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ: ینظر)٤(

، التقریر ١/٤٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٦٥٣، تشنیف المسامع ١/٣٠٤
، أصول الفقھ للشیخ ٣/١١٥، شرح الكوكب المنیر ١/٩٥، فتح الغفار ١/٢٣٨والتحبیر 

. ١٣٨، إتحاف األنام صـ٤٠٣، أصول الفقھ للبردیسي صـ٢/١٧٤محمد أبو النور زھیر 
. ١/٣٠٥، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٣٧أصول السرخسي : ینظر) ٥(
بتصرف، ط عمادة البحث العلمي ٣٥٨القطعیة من األدلة األربعة لمحمد دكوري صـ: ینظر)٦(

. ه١٤٢٠بالجامعة االسالمیة المدینة المنورة 
). ٣٠: (آلیةالحجر ا) ٧(
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أفرادهعلىداللتھأنعلىالتأكیدفدلتأكید،إلىاحتاجماالتخصیصاحتمال
).١(قطعیةالظنیة

:علیھواعترض
فقد)٢(﴾كاملةعشرةتلك﴿:تعالىكقولھ،الداللةقطعيھوماتأكیدوردقدبأنھ

).٣(قطعیةداللتھخاصلفظوھيبكاملةالعشرةأكدت
:وأجیب

.متصلةكانتلوعمابتفریقھاینقصالوأنھالثواب،إلىبالنسبةالتأكیدبأن
).٤(بھایتھاونوأالبصیامھااالھتماملزیادةالتأكیدیكونأن: ویحتمل

:الثالثالدلیل
وخبرالقیاسأنالمعلومومنجائز،والقیاسالواحدبخبرالعامصیصتخأن

بھما،تخصیصھجازماالداللةقطعيالعامكانولوقطعا،العلمیفیداالالواحد
العموم،بصیغةقطعاالثابتللحكمرافعاقطعاالعلمیفیدالمایكونكیفإذ

).٥(ظنیةداللتھأنعلىذلكفدل
:علیھواعترض

عنیصرفأنیجوزذلكومعقطعیة،داللةمعناهعلىیدلالخاصنبأ
.العامفكذلكوالقیاس،الواحدبخبرحقیقتھ
أكثرفعندوالقیاسالواحدبخبرالعامتخصیصبجوازالتسلیمعدم: وأیضا
قبلمنیخصلمإذاوالقیاسالواحدبخبرالعامتخصیصیجوزالالحنفیة
موجببدلیلخصوصھثبتالذيالعامفيلكذیجوزولكنقطعي،بدلیل

المخصوص،للفردمرجحاالواحدخبرأوالقیاسیكونوحینئذللتخصیص،
العام،صیغةتناولھماجملةمنأوالخصوص،دلیلتناولھماجملةمنأھو
).٦(االحتمالینھذینألحدمرجحانفھما

:الرابعالدلیل
لكانأفرادهعلىنصاالعامكانولونسخا،یكونالبالمتراخيالتخصیصأن

بعضبھایرادوتارةعمومھا،علىباقیةتارةتردالعمومصیغأنوذلكنسخا،

، تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ ٣٢٧-٣٢٦تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ: ینظر)١(
.١٣٩، إتحاف األنام صـ٦٥٤-٢/٦٥٣، تشنیف المسامع ٢٢٩العموم صـ

). ١٩٦: (البقرة من اآلیة) ٢(
.٢٢٩تلقیح الفھوم صـ: ینظر)٣(
. المرجع السابق) ٤(
.٣٦١، القطعي من األدلة األربعة صـ١/١٤٢أصول السرخسي : ینظر)٥(
 أما جواز تخصیص العام بخبر الواحد والقیاس وھو قول جمھور العلماء منھم األئمة

العدة ألبي : ینظر(األربعة، وجماعة المعتزلة كأبي الحسین البصري والقاضي عبد الجبار 
-٤/١٦٢٢، نھایة الوصول للھندي ٥٣٦-٢/٥٢٥، اإلحكام لألمدي ٢/٥٥١یعلى 
.، وسیأتي تفصیل القول في ذلك عند الكالم عن أثر الخالف في داللة العام)١٦٨٣

.١/١٤٢أصول السرخسي : ینظر)٦(
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األصلكانلمابلقطع،الاالحتمالومعالتخصیص،فیھایقعوتارةاألفراد،
).١(اإلجمالعنبذلكویخرجللظن،المعتمدالظاھرھوكانفیھاالعمومبقاء

:یھعلواعترض
ألنتخصیص؛النسخایكونبالمتراخيالعامأفرادمنفردإخراجبأن

).٢(داللتھفيللخصوصمساومستقلبمقارنیكونعندھمالتخصیص
:الحنفیةأدلة

:منھابأدلةالثانيالمذھبأصحاباستدل
:األولالدلیل
وإذا،باالتفاقوھذاأفراده،جمیعفيمعناهعلىللداللةموضوعالعاماللفظ
معنىإلىصرفھوعدمبھالتمسكمنفالبدمعنى،علىللداللةاللفظوضع
وضعتوقدقطعا،معناهإلىینصرفأنھأطلقإذااللفظفيفاألصلآخر،
یقملمماوالیقین،القطعسبیلعلىبداللتھاالتمسكفیجبللعموم،العمومألفاظ
.عمومھاعنیصرفھادلیل

یقومحتىلغةلھوضعمابھفیرادقطعا،یثبتمدلولھفإنكالخاص،فالعام
).٣(قاطعةداللةمعناهعلىیدلمنھمافكلغیره،إلىمعناهعنبصرفھالدلیل

كانتماوالحقیقةفیھ،الحقیقةھوماالكالمبمطلقالمراد: "السرخسيقال
فكانتالعموم،لمقصودموضوعةالصیغةوھذهلغة،لھموضوعةالصیغة

فيكمامجازهعلىالدلیلیقممالمقطعابثبوتھثابتالشيءوحقیقةفیھا،یقةحق
صرفھعلىالدلیلیقومحتىقطعاثابتایكونفیھحقیقةھومافإنالخاص،لفظ
)".٤(المجازإلى

:الدلیلھذاعلىواعترض
االنصرافیكنلملویثبتوإنماممنوع،مطلقاقطعاللفظالمدلولثبوتبأن
احتمالأنعلىالعموماتفيالتخصیصكثرةدلقدولكنبدلیل،ھعن

).٥(عامكلفيقائمالتخصیص
:عنھوأجیب

منھیتبادرالصارفةالقرینةعنالمجرداللفظأنالعربیةضروراتمنأن
لھالموضوعغیرمنھأرادومنالعرف،فيغیرهیحتملواللھالموضوع

.المكروهإلىینسب

. ٣/١١٥، شرح الكوكب المنیر ٥/٥٣٣٩التحبیر شرح التحریر : ینظر) ١(
، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تیسیر التحریر ٢٤٢-١/٢٤١التقریر والتحبیر : ینظر)٢(

٢/٢٦٧.
، التقریر ١/٣٠٥، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٣٧صول السرخسي أ: ینظر)٣(

، إتحاف األنام ١/٢٦٥، فواتح الرحموت ٩٥-١/٩٤، فتح الغفار ١/٢٣٩والتحبیر 
.١/٢٥١وھبھ الزحیلي / ، أصول الفقھ اإلسالمي د١٤٠-١٣٩صـ

. ١/١٣٧أصول السرخسي ) ٤(
.١/٢٦٥ت ، فواتح الرحمو١/٢٣٩التقریر والتحبیر : ینظر)٥(
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یورثوالالصارفة،القرینةتقتضیھماحسبفھوالتخصیصوقوعكثرةوأما
مجالفالالمجردالعامھوبصددهنحنوماالمجرد،العامفياالحتمال
).١(كالخاصفیھلالحتمال

:الثانيالدلیل
التيالعربیةاللغةطبیعةمعیتسقألنھوسلفا؛خلفابالعاماالحتجاجشاعقد

بعدھمومنالصحابةتلقاهالذياالستعمالعرفمعویتسقالقرآن،بھانزل
بعمومالصحابةتمسكفقدوجل،عزهللاعنالمبینهللارسولعن

:ذلكومنالشرعیةالنصوص
أشهرأربعةبأنفسهنيتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفونوالذين﴿:تعالىقولھ-أ

سواءالمخصص،جاءإذاإالزوجھا،عنھامتوفىكلقطعافیشمل)٢(﴾وعشرا
.بعدهكانتأوالدخول،قبلالوفاةكانت

أشهرثالثةفعدتهنارتبتمإننسائكممنالمحيضمنيئسنوالالئي﴿: تعالىقولھ-ب
إماتحیضالامرأةكلعدةیشملالشرعيالنصفھذا)٣(﴾يحضنلموالالئي
.لحالتینالھاتینمخصصیظھرلمحیثالقطع؛سبیلعلىللصغرأوللیأس
ولمالمخصص،یظھرلمماقاطعةإفادةأفرادهمنفردلكلحكمھیثبتفالعام
).٤(قطعاالعموممنھمافھموقدالمثالین،ھذینفيالمخصصیظھر
:الثالثالدلیل

دلیلبالالعرففيالعموملفظیتناولھمابعضإرادةلجازظنیاالعامكانلو
منھفیلزمالشرعیة،األلفاظعناألمانرتفعالدلیلبالذلكجازولوصارف،

الباطنة،اإلرادةعلىالوقوفالوسعفيلیسإذالمقدور؛بغیرالتلبیسوالتكلیف
).٥(الوسعفيبماإالتكلیفوال

:علیھواعترض
بالظنیة،القولعلىحتىالزمالعامباللفظالعملألنمرتفع؛غیراألمانبأن

.الكلبإرادةللقطعیةھوإنماوالنفيوثابتة،موجودةفالحجیة

.١/٢٦٥فواتح الرحموت )١(
). ٢٣٤(البقرة من اآلیة ) ٢(
).٤: (الطالق من اآلیة)٣(
، أثر اللغة في اختالف المجتھدین ١٨٤عبد الوھاب خالف صـ/ أصول الفقھ للشیخ: ینظر)٤(

.١/٢٥١وھبھ الزحیلي / ، أصول الفقھ اإلسالمي د٣٧٠صـ
، فواتح الرحموت ١/٢٣٩، التقریر والتحبیر ٥٥٤-١/٥٥٣شرح المنار البن ملك : ینظر) ٥(

١/٢٦٦.
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ألنھالمقدور؛بغیرالتكلیفمنھایلزمالعاماللفظظنیةبأنالتسلیمعدم: وأیضا
بھالتكلیفلكنبالعام،بالمرادبالعملكلفلوالمقدوربغیرالتكلیفیلزمإنما

.)١(علیھمقدوروھواللفظمنظھربمابالعملإالیكلفلمإنھحیثمنتف؛
:الرابعالدلیل

أنھإالالدلیل،علیھقامإذاالتقییدیحتملفھوالمطلق،النصأنعلىالقیاس
دلیلیظھرلمفماالعاماللفظفكذاالدلیل،یظھرحتىقطعاحقیقتھعلىیبقى

).٢(قطعاثابتالفظھحكمكانالتخصیص
ر أن فضیلة الشیخ وبعد ذكر الخالف في المسألة، وذكر أدلة الفریقین أود أن أذك

قال إن الخالف بین الفریقین في ھذه المسألة -رحمھ هللا–عبد الوھاب خالف 
الخالف بین الرأیین لیس اختالفا : لیس اختالفا جوھریا حیث بین ذلك فقال

جوھریا من الناحیة العملیة، حیث ال خالف بینھما في أن العام یجب العمل 
، وال خالف بینھما في أن العام یحتمل بعمومھ حتى یقوم الدلیل على تخصیصھ

أن یخصص بدلیل، وأن تخصیصھ بغیر دلیل تأویل غیر مقبول، والقائلون إن 
العام الذي لم یقم دلیل على تخصیصھ قطعي الداللة على العموم، ما أرادوا بكونھ 
قطعي الداللة أنھ ال یحتمل التخصیص مطلقا، وإنما أرادوا أنھ ال یخصص إال 

لقائلون إنھ ظني الداللة على العموم ما أرادوا أنھ یخصص مطلقا، وإنما بدلیل، وا
.)٣(أرادوا أنھ یخصص بالدلیل

الحلبي، التقریر والتحبیر / ، ط١٠٠التحریر في أصول الفقھ للكمال بن الھمام صـ: ینظر) ١(
١/٢٣٩ .

.٣٦٥، القطعیة من األدلة األربعة لمحمد دوكوري صـ١/١٣٨أصول السرخسي : ینظر) ٢(
. ١٨٥أصول الفقھ لفضیلتھ صـ) ٣(
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الثالثاملبحث
العامداللةيفالعلماءبنياخلالفأثر

مسألتینفياختالفوالظنیةالقطعیةحیثمنالعامداللةفيالخالفعلىترتب
:ھمافرعیتینأصولیتین

.الظنيبالدلیلالعامتخصیص: األولىالمسألة
.والخاصالعامتعارض: الثانیةالمسألة

فيوأثرهفیھاالعلماءاختالفمبیناحدةعلىالمسألتینمنمسألةكلوسأتناول
:التالیةالمطالبخاللمنوذلكالفقھیة،الفروع



من القرآن والسنة المتواترة یجوز تخصیصھ اتفق العلماء على أن اللفظ العام

.بالقرآن والسنة المتواترة
ذلكبعدتخصیصھیجوزقطعي،بدلیلخصإذاالعامأنعلى:أیضاواتفقوا
.والقیاسالواحدبخبر

الظنيبالدلیلالمتواترةوالسنةالقرآنفيالواردالعامتخصیصفيواختلفوا
:قولینعلىوالقیاسالواحدكخبر
:األولالقول
-مطلقاوالقیاسالواحدبخبرالمتواترةوالسنةالكتابمنالعامتخصیصیجوز
.أوغیرھامرةأول

).١(العلماءجمھورإلیھذھبماوھذا
كانسواءاآلحاد،بأخبارالكتابعمومتخصیصیجوز: "یعليأبوالقاضيقال

)".٢(یدخلھلمأوالتخصیص،دخلھقدالعموم
بالقیاس،المتواترةوالسنةالكتابعمومتخصیصیجوز: "الرازيالفخروقال
وأبيواألشعريالبصريالحسنوأبيومالكحنیفةوأبيالشافعيقولوھو
)".٣(ھاشم

، اإلحكام لآلمدي ٣/٨٥،٩٦، المحصول ١٨، اللمع صـ٢/٥٥٠،٥٥٩العدة ألبي یعلي : ینظر) ١(
، ٤/١٦٢٢،١٦٨٣، نھایة الوصول للھندي ٩٦٩-٢/٩٥٦،٩٦٨، مرصاد األفھام ٢/٢٥٢،٢٣٦

، أصول ٣/٣٥٩،٣٧٨، شرح الكوكب المنیر ٣/٣٦٤،٣٦٩، البحر المحیط ٢/١٨٣،١٨٨اإلبھاج 
. ١٤٠ألنام صـ، إتحاف ا٢/٢٤٥،٢٤٩الفقھ للشیخ زھیر 

. ٢/٥٥٠العدة ) ٢(
.٣/٩٦المحصول )٣(
 قال إنھ قول األئمة األربعة، ولكن –فیما وقفت علیھ –كل من ذكر ھذا القول وھو الجواز مطلقا

ھذه النسبة إلى اإلمام أبي حنیفة غیر صحیحة؛ ألن اإلمام وعامة الحنفیة قالوا بذلك إن كان العام 
ما تخصیصھ ابتداء، فال یجوزعندھم بخبر الواحد والقیاس كما قد خص من قبل بدلیل قطعي، أ

.٥٨سیأتي بیانھ في القول الثاني من ھذه المسألة صـ
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وأبوھاشموأبوواألشعرياألربعةاألئمةوذھب:"البیضاويالقاضيوقال
)".١(مطلقابالقیاسالعمومتخصیصجوازإلىالحسین

أكثرعندالواحدبخبرالكتابعمومتخصیصیجوز: "الھنديفيالصوقال
)"٢(والمتكلمیناألربعة،األئمةنحوالفقھاء
:الثانيالقول

الواحدبخبر-ابتداء-المتواترةوالسنةالكتابمنالعامتخصیصیجوزال
.والقیاس

سیدناقولوھوالشافعیة،بعضقولوھو،)٣(الحنفیةإلیھذھبماوھذا
.أجمعینعنھمهللارضي-،)٤(عائشةوالسیدةعباسبنهللاوعبدبكروعمرأبي

بخبرالثابتةوالسنةالقرآنعمومتخصیصوأما: "الجصاصبكرأبوقال
إلىمفتقرغیرالمرادبینالمعنىظاھرذلكمنكانمافإنبالقیاس،الواحد
والالواحدبخبرتخصیصھیجوزالھفإنباالتفاقخصوصھیثبتلممماالبیان

)".٥(بالقیاس
لمالذيالعامإنأیضایقولونهللارحمھممشایخناوأكثر: "السرخسيقال

)".٦(بالقیاسوالالواحدبخبرتخصیصھیجوزالبدلیلخصوصھیثبت
بخبرالكتابفيوقعإذاتخصیصھیجوزفال: "الرحموتفواتحفيوجاء

)".٧(الداللةظنيلكونھبالقیاس؛والالثبوت،ظنيھلكونالواحد؛
وسیجيءللخاصمساوقطعيھووعندنا: "الشریعةصدرإمامناوقال

لمما-والقیاسالواحدخبر–منھمابواحدتخصیصھیجوزفالالقطع،معنى
)".٨(بقطعيیخص

األدلـــة
:الجمھورأدلة

:یليماأظھرھالةبأداألولالقولأصحابالجمھوراستدل
:األولالدلیل

. ٢/٩٦٩مرصاد األفھام ) ١(
.٤/١٦٢٢نھایة الوصول )٢(
، كشف األسرار ١/١٦٥، كشف األسرار للنسفي ١/١٣٣، أصول السرخسي ١٠٣تقویم األدلة صـ: ینظر)٣(

، شرح المنار البن ملك ٣/٣٦٥،٣٧٠، البحر المحیط ١/٤٠، التوضیح ١/٢٩٤ي عن أصول البزدو
، تسھیل ١/٥٥٦، حاشیة الرھاوي على شرح المنار البن ملك ١/٩٦، فتح الغفار البن نجیم ١/٥٥٦

.٢٣٨، المدخل إلى مذھب اإلمام أبي حنیفة صـ١٤٠، إتحاف األنام صـ٧٠الوصول للشیخ المحالوي صـ
وھو قول بعض أصحاب : "........ سرار عن أصول البزودي وجاء فیھكشف األ: ینظر)٤(

".الشافعي أیضا، وھو قول أبي بكر وعمر وعبد هللا بن عباس وعائشة رضي هللا عنھم
. م١٩٩٤وزارة األوقاف الكویتیة الثانیة سنة / ط١/١٥٥الفصول في األصول ) ٥(
. ١/١٣٣أصول السرخسي ) ٦(
)١/٢٦٥)٧.
.١/٤٠التوضیح )٨(
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فیمانكیرغیرمناآلحادبأخبارالكتابعمومخصصوافإنھمالصحابة،إجماع
:ذلكومن،)١(بینھم

حظمثلللذكرأوالدكمفيهللایوصیكم﴿: تعالىقولھخصصواأنھم-أ
مانورثال«: قالأنھالنبيعنالصدیقبكرأبوروىبما﴾)٢(األنثیین

.»)٤(یرثالالقاتل«: عنھرويوبما»)٣(صدقھاهتركن
ھریرةأبورواهبما،﴾)٥(ذلكموراءمالكموأحل﴿:تعالىقولھخصصواأنھم-ب

.»)٦(علىخالتھاوالعمتھاعلىالمرأةنكحال«: قالأنھهللارسولعن

:الدلیلھذاعلىواعترض
ھذهمستندھمأنسلمناوإناألخبار،ھذهالالمخصصھوالصحابةإجماعبأن

).٧(عندناأحاداصارثمعندھم،متواترةكانتلعلھالكناألخبار،

:عنھوأجیب
).٨(التغییرعدماألصلوأناألخبار،ھذهإجماعھممستندبأن

، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٢٥، اإلحكام لآلمدي ٣/٨٦،٨٩المحصول : ینظر ھذا الدلیل في) ١(
. ٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنیر ٣/٣٦٤، البحر المحیط ١٦٢٤،١٦٢٧-٤/١٦٢٣

). ١١: (النساء من اآلیة) ٢(
» اه صدقةال نورث ما تركن«: قول النبي : باب-الفرائض: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٣(
أن فاطمة والعباس علیھما السالم أتیا أبا بكر یلتمسان میراثھما : ، عن عائشة)٦٧٢٦(ح ٨/١٤٩

: ، وھما حینئذ یطلبان أرضیھما من فدك، وسھمھما من خیبر،فقال لھما أبو بكرمن رسول هللا 
قال أبو » الال نورث، ما تركنا صدقة، إنما یأكل آل محمد من ھذا الم«: یقولسمعت رسول هللا 

فھجرتھ فاطمة، فلم تكلمھ حتى : یصنعھ فیھ إال صنعتھ، قالوهللا ال أدع أمرا رأیت رسول هللا : بكر
بیان مصرف أربعة أخماس : باب-قسم الفيء والغنیمة: ، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب"ماتت

).   ١٢٧٣٤(ح ٦/٤٩٠وأنھا لم تكن موروثة عنھ ......... الفيء بعد رسول هللا 
، والترمذي )٤٦٤٥(ح ٢/٨٨٣القاتل ال یرث : باب–أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتب الدیات ) ٤(

ھذا : "قال) ٢١٠٩(ح ٤/٤٢٥ما جاء في إبطال میراث القاتل : باب-في سننھ، أبواب الفرائض
بعض بن فروة قد تركھ = = حدیث ال یصح، وال یعرف إال من ھذا الوجھ، وإسحاق بن عبد هللا 

توریث القاتل -الفرائض: ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب"أھل العلم، منھم أحمد بن حنبل
".أبو عبد الرحمن إسحاق متروك الحدیث: "وقال) ٦٣٣٥(ح ٦/١٢١

١٦٢٤-٤/١٦٢٣، نھایة الوصول للھندي ٣/٨٦المحصول : وینظر ھذا الوجھ من الدلیل في ،
. ٣/٣٦٤البحر المحیط 

). ٢٤: (من اآلیةالنساء ) ٥(
تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا في : باب–النكاح : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب)٦(

ال تنكح المرأة على : باب–النكاح : ، وابن ماجة في سننھ، كتاب)٣٧/١٤٠٨(ح ٩/١٧٧النكاح 
تحریم : باب-حالنكا: ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب)١٩٢٩(ح ١/٦٢١عمتھا وخالتھا 

).٥٤٠١(ح ٥/١٨٩الجمع بین المرأة وعمتھا 
اإلحكام لآلمدي ٢/٦٣٩، روضة الناظر ٣/٨٩المحصول : ینظر ھذا الوجھ من الدلیل في ،

.٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنیر ٣/٣٦٤، البحر المحیط ٢/٥٢٥
.٤/١٦٣١، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٢٦، اإلحكام لآلمدي ٣/٩٠المحصول : ینظر) ٧(
.٤/١٦٣١، نھایة الوصول للھندي ٣/٩٠المحصول : ینظر)٨(
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:الثانيالدلیل
عدافیمابھیعملالعامألنمنھما؛بكلعملفیھالواحدبخبرالعامتخصیصأن

وعدمعلیھ،دلفیمابھیعملالواحدوخبرالواحد،خبرعلیھدلالذيالفرد
أنالمعلومومنللخبر،وإلغاءفقطالعامباللفظعملفیھالواحدبخبرالتخصیص

فالقولأحدھما،إھمالمنخیرالوجوهبعضمنولومعاالدلیلینإعمال
).١(المتعینھوبالتخصیص

:الثالثالدلیل
یحتمالالوالقیاسالواحدوخبرلھ،ومحتملةللتخصیصمعرضةالعمومصیغة
فإنھوتفسیره،كالمجملالمحتمل،علىالمحتملبغیریقضيأنفجازذلك،

).٢(ھناھاكذلكعلیھبتفسیرهیقضي
:الحنفیةأدلة

:یليماأظھرھابأدلةالحنفیةوھمالثانيالقولأصحاباستدل
:األولالدلیل
ألنمثلھ؛بقطعيتخصیصھبعدإالبالظنيخصیصھتیجوزالقطعيالعام

جازوإنماالقطعي،یعارضالوالظنيالمعارضة،بابمنالتخصیص
).٣(ظنیاصارألنھبقطعي؛تخصیصھبعدتخصیصھ
:علیھویعترض

فينخالفكمونحنقطعیةالعامداللةأن: وھيقاعدتكمعلىمبنيالكالمھذابأن
مانخصوإنمانرفعھا،لسناذلكومعظنیة،فداللتھبھ،مقطوعأنھنسلموالذلك

تناولتھ
كانمایخصوإنمامراد،أنھبھیقطعالالحكممنتناولتھوماالحكم،من

).٤(محتمال
):٥(الثانيالدلیل

: ذلكومنالكتابعامیخالفحدیثكلردوا-عنھمهللارضي–الصحابةأن
مخالفحدیثكلیردوابأنوأمرھمصحابةالجمع--بكرأباسیدناأن-أ

).٦(للكتاب

، أصول ٣/٣٨٠، شرح الكوكب المنیر ٢/١٨٦، اإلبھاج ٤/١٦٨٨نھایة الوصول للھندي : ینظر) ١(
. ٢/٢٤٦الفقھ للشیخ زھیر 

، شرح الكوكب المنیر ١٦٨٩-٤/١٦٨٨، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٥٦العدة ألبي یعلى : ینظر)٢(
٣/٣٨٠.

، فواتح الرحموت ١/٥٥٦، حاشیة الرھاوي ١/٢٩٤كشف األسرار عن أصول البزدوي : نظری) ٣(
.  ٧٠، تسھیل الوصول صـ١/٢٦٥

. ٥٥٨-٢/٥٥٧العدة ألبي یعلى : ینظر) ٤(
، كشف ١٦٣٣-٤/١٦٣٢، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٥٢العدة ألبي یعلى : ینظر ھذا الدلیل في)٥(

ُوثیق السنة في القرن الثاني الھجري أسسھ واتجاھاتھ، ، ت١/٢٩٤األسرار عن أصول البزدوي 
.مكتبة الخنانجي بمصر، األولى/ ، ط٢٩٦لرفعت عبد المطلب صـ

.٢٩٦، توثیق السنة صـ١/٢٩٤كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٦(
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النبيأنروتلماقیسبنتفاطمةالسیدةحدیثالخطاببنعمرسیدنارد-ب
--تعالىقولھوھوهللاكتاببھیخصواولمسكنى،والنفقةلھایجعللم :
الامرأةلقولهللاكتابندعال: "وقال﴾)١(وجدكممنسكنتمحیثمنأسكنوھن﴿

.أحدعلیھینكرولم)" ٢(نسیتأوحفظتلعلھاندري
:علیھواعترض

بخبرالكتابعموملتخصیصھالخبرھذاقبولمنیمتنعلم--عمرسیدنابأن
.الروایةفيوسھوھافاطمةالسیدةخطأإنھاعتقدبلالواحد،

لعلھايندرالامرأةلقولنبیناوسنةهللاكتابندعال: "قولھذلكعلىویدل
).٣(االحتیاطوجھعلىمنھوھذا". نسیتأوحفظت
:الثالثالدلیل
.)٤(ویسقطهأصلهالفرعیخصأنیجوزفالالكتاب،فرعالقیاس

:علیھویعترض
مناستنبطمتىالقیاسألنأصلھ؛غیرنخصوإنمابفرعھ،األصلنخصالأنا

یضادهآخرأصالصیخوإنمابھ،یخصصفالحكمھفيلھمماثالیكونأصلھ
).٥(وینافیھ

والقياسالواحدخبربالعامختصيصيفاخلالفأثر
فياختالفوالقیاسالواحدبخبرالعامتخصیصفيالعلماءاختالفعلىترتب
:منهاالفقهیةالفروعبعض

.الذبحعندعمداالتسمیةمتروكحل
.الحرمإلىبااللتجاءیعصمهلالدممباح

:التاليالنحوعلىوذلكالتفصیل،وجهعلىمنهمافرعكلوسأتناول

).٦: (الطالق من اآلیة)١(
، لم یجعل أن رسول هللا «أخرجھ مسلم في صحیحھ عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس، )٢(

ویلك تحدث بمثل : ، ثم أخذ األسود كفا من حصى، فحصبھ بھ، فقال»لھا سكنى وال نفقة
لقول امرأة، ال ندري لعلھا حفظت، أو ال ندع كتاب هللا وسنة نبینا : ھذا، قال عمر

﴿ال تخرجوھن من بیوتھن وال : نسیت، لھا السكنى والنفقة،  وتال اآلیة قال هللا عز وجل
= المطلقة ثالثا ال نفقة لھا، : باب–الطالق : أن یأتین بفاحشة مبینة﴾، كتابیخرجن إال 

ما : باب–، والترمذي في سننھ، أبواب الطالق واللعان )٤٦/١٤٨٠(ح ٩٣-١٠/٩٢=
)١١٨٠(ح ٤٧٧-٣/٤٧٦جاء في المطلقة ثالثا ال سكنى لھا وال نفقة، 

، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٢٧دي ، اإلحكام لآلم٥٥٤-٢/٥٥٣العدة ألبي یعلى : ینظر) ٣(
٤/١٦٣٤ .

.٢/٦٤٥، روضة الناظر ٢/٥٦٨العدة ألبي یعلى : ینظر)٤(
.٤/١٦٩٣، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٦٨العدة ألبي یعلى : ینظر) ٥(
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األولالفرع
الذبحعندعمداالتسميةمرتوكحل

بعدموالقائلینوالقیاس،الواحدبخبرالعامتخصیصبجوازالقائلینكافةذھب
إالذلكفيیخالفولمناسیا،التسمیةتركإذاالمسلمذبیحةحلإلىذلكجواز

.)١(نسیانأوبعمدعلیهتعالىاهللایسملمماأكلیحلال:قالواحیثالظاھریة،
:فیهاوردحیثعامدا،التسمیةتركإذاالمسلمذبیحةفيواختلفوا

.﴾)٢(لفسقوإنهعليهاهللاسميذكرلممماتأكلواوال﴿:تعالىقولھ-أ
.»)٣(یذكرلمأوتعالىهللاسمذكرحاللالمسلمذبیحة«--وقولھ-ب

النھيعمومیخصوالموالقیاسالواحدبخبرالعامتخصیصجوازعدمیرىفمن
.اآلحادبحدیثاآلیةفيالوارد
بحدیثاآلیةخصصواوالقیاس،الواحدبخبرالعامتخصیصجوازیرىومن

).٤(اآلحاد
:التسمیةتركفيالعلماءاختالفذكرأنبعدالقرطبيقال

)".٥(لألثرذاكفيابالكتظاھرمعارضةاختالفھموسبب"
:مذھبینعلىعمداالتسمیةتركإذاالمسلمذبیحةحلفياختلفوافقدوعلیھ
:األولالمذھب

).٦(الحنفیةقولوھوعلیھا،التسمیةتركتعمدإذاالمسلمذبیحةأكلحلعدم

دار الفكر، بیروت، بدایة / ، ط٦/٨٧، المحلى باآلثار ٥/١٤٣اإلحكام البن حزم : ینظر) ١(
.٦/٣٥٨معلم بفوائد مسلم ، إكمال ال٢/٢١٠المجتھد 

). ١٢١(األنعام من اآلیة ) ٢(
من ترك التسمیة وھو ممن تحل : باب–الصید والذبائح : السنن الكبرى للبیھقي، كتاب)٣(

، نصب )١٨٨٩٥(ح ٩/٤٠٢، ذبیحتھ عن ثور بن یزید بن الصلت عن رسول هللا 
و داود في المراسیل، وقال مرسل رواه أب: "، وقال الزیلعي٤/١٨٣الرایة، كتاب الذبائح 

، "فیھ مع اإلرسال أن الصلت السدوسي ال یعرف لھ حال، وال یعرف بغیر ھذا: عنھ
).٩٠٠(ح ٢/٤٠٦الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، كتاب الذبائح 

-رحمھ هللا–عبد الكریم النملة / المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، أد: ینظر بتصرف) ٤(
، أصول ١٤٣، إتحاف األنام صـ١٩٩٩مكتبة الرشد، الریاض سنة / ط،١٦٢٠-٤/١٦١٩

-دار التدمریة الریاض/ ، ط٣٥٢عیاض السلمي صـ/ الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ أد
. م٢٠٠٥سنة . الممكلة العربیة السعودیة

.  ٢/٢١٠بدایة المجتھد ) ٥(
، ٢٩٥-١/٢٩٤ي ، كشف األسرار عن أصول البزدو١/١٣٣أصول السرخسي : ینظر)٦(

، المبسوط للسرخسي ٩/٤٩٠، فتح القدیر للكمال بن الھمام ٣/٢٨٥تیسیر التحریر 
، تبیین الحقائق شرح ٥/٩، االختیار ٤/٣٤٧، الھدایة ٥/٤٦، بدائع الصنائع ١١/٢٣٦

.٩/٤٨٩، العنایة ٥/٢٨٩كنز الدقائق 
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تحریمبعمومھیقتضيعام﴾علیهاهللاسمیذكرلممماتأكلواوال﴿تعالىقولھألن
الواحدبخبرتخصیصھیجوزفالخصوصھ،یثبتولمالتسمیة،متروككل

.والقیاس
یثبتلمعام﴾علیهاهللاسمیذكرلممماتأكلواوال﴿:تعالىقولھ: "السرخسيقال

)".١(بالقیاسوالالواحدبخبرتخصیصھیجوزفال........ خصوصھ
الذبیحةتحلالعامداحةالذبیعلىالتسمیةتركإذا: "البخاريالدینعالءوقال
)".٢(عندنا
وإنتؤكلالمیتةفالذبیحةعمداالتسمیةالذابحتركوإن: "المرغینانيوقال

)".٣(أكلناسیاتركھا
.بالقیاسوالالواحدبخبراآلیةعمومیخصصفال
التياالستغراقیةبمنمؤكداآلیةفيالعامألنالواحد؛بخبرتخصیصھعدمأما
للتخصیص،محتملغیرفھوالخصوص،احتمالینفيالعاموتأكیدید،التأكتفید
الواردالعمومتخصیصعلىیقوىفالالظن،یفیدألنھالواحد؛بخبریخصفال
. قطعیةالعامداللةألناآلیة؛في

تحلالتسمیةتركإذاالناسيفإنالناسي،علىبالقیاستخصیصھعدموأما
القلبفيالتسمیةفوجودعلیھ،بالقیاسالناسيحقفيالعامفیخصصذبیحتھ،

:النسیانحالةفيمنھأظھرالعمدحالة
.القطعيیخصصالوالظنيقطعيوالعامظني،القیاسألن

حالعلیھهللاسمیذكرلمماكلفیعمللتخصیص،محتملغیرالعام: وأیضا
ألنعندھم؛أكلھایحلاناسیالتسمیةتركإذاأنھإالناسیا،أوكانعامداالذبح

ذاكراالناسيجعلفالشارعحكما،ذاكرھوبلهللا،لذكربتاركلیسالناسي
الحالة؛ھذهفيالذكرمقامالملةالشرعفأقامالنسیان،وھوجھتھمنكانلعذر
الشارعاعتبروإذاالصوم،فياإلمساكمقامناسیااألكلأقامكماللحرج،دفعا

.١/١٣٣أصول السرخسي )١(
.٢٩٥-١/٢٩٤كشف األسرار عن أصول البزدوي )٢(
.=٤/٣٤٧الھدایة ) ٣(

إال أن بعض (والقول بعدم حل أكل ذبیحة المسلم عند ترك التسمیة عمدا ھو قول المالكیة =* 
المراجع لغیر المالكیة ذكرت أن اإلمام مالك یرى عدم حل ذبیحة المسلم إذا ترك التسمیة 

روا ذلك وأن رأي مطلقا، عمدا أو سھوا، ولكن بالرجوع إلى كتب المالكیة تبین أنھم لم یذك
، وھو قول الحنابلة )المالكیة عدم الحل في حالة التعمد فقط، أما في حالة النسیان فیحل أكلھا

. أیضا، وروایة عن اإلمام أحمد، وھو ما ذھب إلیھ عطاء وطاووس وسعید بن المسیب
،٢/١٠٦، الشرح الكبیر للدردیر ١/٣٨٢، الفواكھ الدواني ٢/٢١٠بدایة المجتھد : ینظر(

، الكافي في ٤/٥٣١، التبصرة للخمى ٣٩٦الثمر الداني شرح رسالة أبي زید القیرواني صـ
). ٨/٣١، المبدع في شرح المقنع ١٣/٢٩٠، المغني ١/٥٤٩فقھ اإلمام أحمد 
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والالواحدبخبرتخصفالعمومھا،علىاآلیةبقیتما،حكذاكراالناسي
).١(بالقیاس

:یليماالمذهبهذاأصحاببهاستدلماجملةومن
حرمةفیقتضيللمبالغة،النفيموضعفيوھوبمنمؤكداآلیةفيالتحریمأن-١

األكلعنكنایةكانتإن﴾لفسقوإنھ﴿: تعالىقولھفيوالھاءمنھ،جزءكل
فيفسقایسمىالذيفالمذبوحالمذبوح،عنكنایةكانتوإنالحرام،أكلفالفسق
.﴾)٢(بھهللالغیرأھلفسقاأو﴿: تعالىقالكماحرامایكونالشرع

:باآلیةالحنفیةاستداللعلىواعترض
إلىالمضافالنسیانضدألنھبالقلب؛الذكراآلیة،فيهللابذكرالمرادبأن-أ

.األوثانعبدةمنهللایوحدلممنعلىولمحمفیكونالقلب،
وإنھ﴿: قولھألنالمیتة؛﴾عليهاهللاسميذكرلممما﴿:تعالىبقولھالمرادوأیضا-ب

.المیتةبأكلیفسقوإنمافسقا،یكونالعلیھیسملمماوزكاة﴾لفسق
امتأكلونوالقتلتموهماتأكلون: --هللالرسولقالواالمشركینبعضوألن
).٣(اآلیةھذههللافأنزلهللا،قتلھ

المعلمة،الكالبأرسلإنيهللارسولیا: قلت: قال--حاتمبنعديعن-٢
وذكرتالمعلم،كلبكأرسلت»إذا«: فقالعلیھ،هللاسموأذكرعلي،فیمسكن

.»)٤........ (فكلعلیھهللاسم
فلموالتسمیة،اإلرسالشرطین،علىالحدیثھذافياإلباحة--النبيعلق
).٥(التسمیةدوناإلرسالوھوبأحدھمایتعلقأنیجز

:علیھواعترض
االستحباب؛علىمحمولفیھواألمرالتسمیة،معاألكلإباحةالخبرنطقأن

).٦(لذلكالمبیحةلألدلة

، فتح ١/٢٩٥، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٣٤أصول السرخسي : ینظر) ١(
. بتصرف٩/٤٩٢، العنایة ٩/٤٩١القدیر 

).١٤٥: (ألنعام من اآلیةا)٢(
١/٢٩٥، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١١/٢٣٧المبسوط للسرخسي : وینظر.
السعودیة، –الریاض –دار الوطن / ، ط٢/١٤٠تفسیر السمعاني : ینظر االعتراضات في) ٣(

، والمغني البن قدامة ٨/٤١٢، المجموع ١٥/١٢، الحاوي الكبیر ٣/٢٩٥تفسیر ابن كثیر 
١٣/٢٩٠ .

ح ١٣/٧١الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان -أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٤(
)١/١٩٢٩ .(

، الحاوي الكبیر ٢/٥٧٥، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ١٢/٤١٥البنایة : ینظر)٥(
١٥/١١.

.١٥/١٢الحاوي الكبیر : ینظر)٦(
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المسلمذكاةحلتالتسمیة،أھلمنالمذكيیكونأنالذكاةشرطمنكانلما-٣
منلیسألنھوالوثني؛المجوسيذكاةتحلولمالتسمیة،أھلمنألنھبي؛والكتا
بھا،أھلھاحرمةألنالذكاة؛شرطمنتكونأنأولىالتسمیةفكانتأھلھا،

أنصائدهشرطمنتكملمالسمكصیدفيشرطاالتسمیةتكنلملماوبعكسھ
منأھلھامنانكمنصیدحلكماوثني،أومجوسيمنالتسمیةأھلمنیكون
.وكتابيمسلم

:علیھواعترض
كفره؛لتغلیظبلالتسمیة،أھلمنألنھلیسوالوثنيالمجوسيذبیحةتحریمبأن

.للنكاحشرطاالتسمیةتكنلموإنمناكحتھ،حرمتلذلك
).١(سبببغیرماتإذایحلولذلكاآلدمي؛فعلفیھیعتبرفالالسمكإباحةوأما

لموھاھنابھ،العملیمكنماالعامتحتبقيإذایجوزإنماالعامتخصیصأن-٤
یبقلمبالنسیانألحقفلوالعمد،حالةإالأفرادهمنشيءاآلیةفيالعامتحتیبق

الوھذاللنص،معطالالواحدوخبرالقیاسفیكونأصال،بھمعموالالنص
).٢(یجوز

عاجزالناسيألنبینھما؛جامعاللعدمبالناسي؛العامدإلحاقیستقیمالأنھ-٥
هللاذكرعنمعرضجانوالعامدتعالى،هللاذكرعنمعرضغیرمعذور
الشرعفيأصلالمعذوروغیرالمعذوربینوالفرقوالتشدید،للتغلیظمستحق

).٣(الذبحوغیرالذبحفي
:األثرمن-٦

الناسيبینیفصالنكانا-عنھماهللارضي–عباسوابنعلياإلمامفإن
یختلفونوإنماعامدا،التسمیةتركإذاالحرمةعلىمجمعینكانوافقدوالعامد،

: -هللارحمھ–یوسفأبواإلمامقالولھذاحجة؛بإجماعھموكفىناسیا،تركھاإذا
فیھالبیعبجوازالقاضيقضىولواالجتھاد،فیھیسوغالعامداالتسمیةمتروك

).٤(إلجماعلمخالفألنھقضاؤه؛یجوزال

:الثانيالمذھب

.علیھاالتسمیةتركتعمدإذاالمسلمذبیحةأكلحل

. ١٢-١٥/١١المرجع السابق ) ١(
. ٣/٢٨٦، تیسیر التحریر ١/٢٩٥ول البزدوي كشف األسرار عن أص: ینظر) ٢(
، ١/٢٩٥، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١١/٢٣٨المبسوط للسرخسي : ینظر) ٣(

.٣/٢٨٥تیسیر التحریر 
، كشف األسرار عن أصول البزدوي ٥/٩، االختیار ١١/٢٣٦المبسوط للسرخسي : ینظر)٤(

.٨/٣١بدع في شرح المقنع ، الم١٣/٢٩٠، المغني البن قدامة ٩/٤٩١، العنایة ١/١٩٦
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عباس،ابنسیدناقالوبھ،)٢(أحمداإلمامعنوروایة،)١(الشافعیةمذھبوھو
.وعطاءھریرةوأبو
تركھافإنبواجبة،ولیستسنةوالذبیحةالصیدعلىالتسمیة: "الماورديقال

وأبوعباسبنهللاعبدالصحابةمنقالوبھلھ،أكحلناسیاأوعامدا
)".٣(ھریرة
إرسالوعلىالذبائحمنوغیرھااألضحیةذبحعلىالتسمیة: "النوويوقال

تركھافإنذلك،جمیعفيسنةانھامذھبناالصید،إلىوغیرھماوالسھمالكلب
)".٤(علیھإثموالالذبیحةحلتعمداأوسھوا
غیرمستحبةأنھاأحمدوعن: "المسألةفيالمذھبذكرأنبعدقدامةابنوقال

)".٥(الشافعيقالوبھسھو،والعمدفيواجبة
وھوظنیةداللتھ﴾عليهاهللاسميذكرلممماتأكلواوال﴿:تعالىقولھفعموم

:منھاأحادیثبعدةمخصص
حاللالمسلمذبیحة«: --هللارسولقال: قالالسلطعنیزیدبنثورعن-١

.»)٦(هللاسمإالیذكرلمذكرإنإنھیذكر؛لمأوهللاسمذكر
أقواماھناھاإنهللارسولیا: قالوا: قالت-عنھاهللارضي–عائشةعن-٢

: قالال،أمعلیھاهللاسمیذكرونندريالبلحمانیأتونبشركعھدھمحدیث
»)٧(وكلواهللاسمأنتماذكروا«

، ٤/١١١، بحر المذھب للرویاني ١٥/١٠، الحاوي الكبیر ٢/٢١٠بدایة المجتھد : ینظر) ١(
، كفایة النبیھ البن الرفعة ٤١١-٨/٤١٠، المجموع ٨/٧التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي 

، مغني ١/٥٤٠، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب لزكریا األنصاري ٨/١٥٤
. ٨/١١٩، نھایة المحتاج للرملي ٦/١٠١للخطیب الشربیني المحتاج

، المغني البن قدامة ١/٥٤٩، الكافي في فقھ اإلمام أحمد ٨/٤١١المجموع : ینظر)٢(
١٣/٢٩٠.

.١٥/١٠الحاوي الكبیر )٣(
.٤١١-٨/٤١٠المجموع )٤(
. ٣/٢٩٠المغني ) ٥(
.١٨/٤١٢المجموع )٦(
٦٤والحدیث سبق تخریجھ صـ.
.٦/١٠٦، مغني المحتاج ٨/١٥٥، كفایة النبیھ ٤/١١٢، بحر المذھب ١٥/١١لكبیر الحاوي ا)٧(
 السؤال بأسماء هللا تعالى : باب–والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید

ما : باب-الضحایا: ، وأبو داود في سننھ، كتاب)٧٣٩٨(ح ١٢٠-٩/١١٩واالستعاذة بھا
، والنسائي في )٢٨٢٩(ح ٣/١٠٤م هللا علیھ أم ال؟ جاء في أكل اللحم ال یدري أذكر اس

).  ٤٥١٠(ح ٤/٣٦٣ذبیحة من لم یعرف : باب-الضحایا: السنن  الكبرى، كتاب
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.»)١(یسملمأوسمىهللاسمعلىیذبحالمسلم«: --قولھ-٣
أرأیتهللارسولیا: فقال--النبيإلىرجلجاء: قال--ھریرةأبيعن-٤

كلعلىهللاسم«: --النبيفقالیسمي،أنوینسىیذبحمناالرجل
.»)٢(مسلم
:یليماالمذھبھذاأصحاببھاستدلماجملةومن

.﴾)٣(ذكیتمماإال﴿:تعالىقولھإلى﴾والدمالمیتةعلیكمحرمت﴿:تعالىقولھ-١
.التسمیةیذكرولمالمذكىفأباحعمومھ،علىفكان

:علیھواعترض
.بالتسمیةإالمذكىیكونال

التسمیةأمافعل،وھيوجد،وقدوالفتح،الشقاللغةفيالذكاة:عنھوأجیب
).٤(قول

.﴾)٥(لكمحلالكتابأوتواالذينوطعامتالطيبالكمأحلاليوم﴿:تعالىقولھ-٢
متروكإباحةعلىذلكفدلتعالى،هللایسمونالوھوذبائحھم،إباحةالمراد

).٦(واجبةلیستألنھاعمدا؛التسمیة
منالمتردیةعن--هللالرسولقالأنھأبیھعنالعشراءأبيعنرويما-٣

فقالالحلق،أواللبةمنإالالذكاةتكونأما: منحرھاإلىتصلالبئرفياإلبل
»)١(عنكألجزأفخذھافيطعنتلو«: --هللارسول

، مغني المحتاج ٨/١٥٥، كفایة النبیھ ٨/٤١٢، المجموع ١٥/١١الحاوي الكبیر ) ١(
٦/١٠٦.

غریب بھذا اللفظ: "وقال٤/٨٢الذبائح : والحدیث ذكره الزیلعي في نصب الرایة، كتاب "
لم : "وقال) ١٩٥٠(ح ٤/٣٣٨الصید والذبائح : وابن حجر في تلخیص الحبیر، كتاب

والدرایة في تخریج " أرھمن حدیث البراء، وزعم الغزالي في اإلحیاء أنھ حدیث صحیح
).٩٠٠(ح ٢/٢٠٦الذبائح : أحادیث الھدایة، كتاب

.٦/١٠٦، مغني المحتاج ٨/١٥٥، كفایة النبیھ ٤/١١٢المذھب ، بحر١٨/٤١٢، المجموع ١٥/١١الحاوي الكبیر )٢(
من ترك : باب-الصید والذبائح: والحدیث أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب

عامة حدیث : "وقال أبو أحمد) ١٨٨٩٤(ح ٩/٤٠٢التسمیة وھو ممن تحل ذبیحتھ 
وان بن سالم الجزري مر: سالم مما ال یتابعھ الثقات علیھ، وقال الشیخ= = مروان بن 

، "ضعیف، ضعفھ أحمد بن حنبل والبخاري وغیرھما، وھذا الحدیث منكر بھذا اإلسناد
، "اسم هللا على فم كل مسلم: "بلفظ) ٤٧٦٩(ح ٥/٩٤والطبراني في المعجم األوسط، 

). ٤٨٠٣(ح ٥/٥٣٣الصید والذبائح واألطعمة وغیر ذلك : والدار قطني في سننھ، كتاب
). ٣: (من اآلیةالمائدة) ٣(
، ٨/٤١١، المجموع ١٥/١١الحاوي الكبیر : ینظر ھذا الدلیل واالعتراض والجواب في)٤(

.٨/١١٩، نھایة المحتاج ٤/١٢بحر المذھب 
).٥: (المائدة من اآلیة)٥(
.٤/١١٢، بحر المذھب ٨/٤١١، المجموع ١٥/١١الحاوي الكبیر : ینظر)٦(
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اإلباحةعلىذلكفدلالتسمیةدونالفخذفيالطعنعلىاإلجزاء--النبيعلق
).٢(التسمیةلمتروك

الذبحعندالتسمیةتاركأنإلى: أمیلالمسألةفيوقولھمالعلماءآراءذكروبعد
فذبیحتھبالحكمجاھالكانلوأماذبیحتھ،تحللمالشرعيالحكمیعلموھوعمدا
.حالل

الثانيالفرع
احلرمإىلبااللتجاءيعصمهلالدممباح

جنایةأيارتكبأوالحرم،فيارتدأوزنا،أوقتلمنأنعلىالعلماءاتفق
.الحرمفيمنھیقتصفإنھحدا،تستوجب

منھیقتصاألطراففيالقصاصیوجبماارتكبمنأنعلىكذلكواتفقوا
.الحرمداخل
).٣(منھیخرجحتىیقتلالبالبیتالتجأإذاالدممباحأنعلى: أیضاواتفقوا

طریققطعأوالزنا،أوكالردةالحرمخارجحدایوجبماارتكبفیمنواختلفوا
):٤(ھفیوردحیثال؟أومنھیقتصھلالحرم،إلىالتجأثمقصاصأو
فيهللعالمينوهدىمباركاببكةللذيللناسوضعبيتأولإن﴿: تعالىقولھ-أ

.﴾)٥(آمناكاندخلهومنإبراهيممقامبيناتآيات
الفتحعاممكةدخل--هللارسولأن: --مالكبنأنسعنرويما-ب

بأستارمتعلقخطلابنإن: فقالرجلجاءنزعھفلماالمغفر،رأسھوعلى
.»)٦(اقتلوه«: فقالالكعبة،

ح ٣/١٠٣ما جاء في ذبیحة المتردیة : باب–لضحایا ا: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب) ١(
والترمذي في سننھ، أبواب " وھذا ال یصلح إال في المتردیة: "، وقال أبو داود)٢٨٢٥(

: وقال الترمذي) ١٤٨١(ح ٤/٧٥ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة : باب–األطعمة ==
نعرف ألبي العشراء عن ھذا حدیث غریب ال نعرفھ إال من حدیث حماد بن سلمة، وال"

ما جاء : باب–الصید والذبائح : ، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب"أبیھ إال ھذا الحدیث
).   ١٨٩٣١(ح ٤١٤-٩/٤١٣في ذكاة ما ال یقدر على ذبحھ إال برمي أو سالح 

. ٤/١١٢، بحر المذھب ١٥/١٢الحاوي الكبیر : ینظر) ٢(
، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٠٥لجصاص صـالجامع ألحكام القرآن ل: ینظر) ٣(

، كشف ٦/٥٤٣دار الكتب المصریة، شرح صحیح البخاري البن بطال / ط٢/١١١
.  ١/٩٨، فتح الغفار ١/٥٦٥، شرح المنار البن ملك ١/١٦٥األسرار للنسفي 

مكتبة الرشد، كشف/ ط٦٧٠-٢/٦٦٩الكافي شرح البزدوي لحسام الدین السغناقي : ینظر)٤(
.٢٩٧-١/٢٩٦األسرار عن أصول البزدوي 

).٩٧-٩٦(آل عمران )٥(
قتل األسیر وقتل الصبر : باب–الجھاد والسیر : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٦(

جواز دخول مكة بغیر إحرام : باب–الحج : ومسلم في صحیحھ، كتاب) ٣٠٤٤(ح ٤/٦٧
).٤٥٠/١٣٥٧(ح ٩/١٢٤
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الطرف،فيقصاصعلیھكانلوفإنھالطرف،فيالقصاصعلىالقیاس-جـ
.الحرمفيمنھاستوفىالحرمفدخل

التجأإذافكذاباالتفاقفیھیقتلفإنھالحرم،فيالقتلأنشأإذاماعلىالقیاس-د
.إلیھ
العمومیخصصوالمس،والقیاالواحدبخبرالعامتخصیصجوازعدمیرىفمن

.عمومھعلىوأجروهبھما،اآلیةفيالوارد
الواردالعمومخصصواوالقیاسالواحدبخبرالعامتخصیصجوازیرىومن
).١(والقیاسالحدیثبھذااآلیةفي

:مذھبینعلىالحرمإلىبااللتجاءیعصمھلالدممباحفياختلفوافقدثمومن
:األولالمذھب

یؤذىوالالحرم،فيداممامنھیقتصفالالحرم،إلىبااللتجاءصمیعالدممباح
إلىیضطرحتىیؤوىوالیسقى،والیطعم،والیبایع،الولكنھلیخرج،
).٢(الحنفیةمذھبوھذا. الحرمخارجمنھفیقتصالخروج

یجوزوالتخصیصھ،یثبتلمعام﴾آمناكاندخلهومن﴿:تعالىقولھألن
فيأنشأهإذاماعلىوالالطرف،علىالبالقیاسوالالمذكورربالخبتخصیصھ

الواحدوخبرتخصیصھ،یسبقلممحفوظوھوالداللةقطعيعامألنھالحرم؛
األمنفیثبتعنھ؛لضعفھالقطعي؛یخصصالوالظنيالداللة،ظنيوالقیاس

).٣(العمومباعتبارالدملمباحالحرمبسبب
الواحدبخبرتخصیصھیثبتلمعام﴾آمناكاندخلھومن﴿: قولھ: "السرخسيقال
)"٤(العمومباعتبارالدملمباحالحرمبسبباألمنیثبتحتىبالقیاس،وال

ألنھوالقیاس؛باآلحادالعامھذاتخصیصیجوزال: "البخاريالدینعالءوقال
)".١(قطعیافبقيخصوصیلحقھلم

إنما قتل النبي : قال العلماء ابن خطل؛ ألنھ كان قد ارتد عن اإلسالم، وقتل مسلما كان
).٩/١٢٤شرح النووي على مسلم . (ویسبھیخدمھ، وكان یھجو النبي 

، فتح الغفار البن ٣٣٢-٣٣١تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ: بتصرف: ینظر)١(
.٤/١٦٢٩، المھذب في أصول الفقھ المقارن ١/٩٨نجیم 

، أصول ٤/١٤٠، أحكام القرآن للقرطبي ٣٠٥-٢/٣٠٤قرآن  للجصاص أحكام ال: ینظر) ٢(
، كشف األسرار ٣٣١، تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ١/١٣٤السرخسي 

، ٧/١١٤، بدائع الصنائع ١/٩٨، فتح الغفار البن نجیم ٢٩٧-١/٢٩٦عنأصول البزدوي 
.=٢/٢٦٥حاشیة ابن عابدین 

:جھ من الحرماختلف الحنفیة فیما بینھم في إخرا=
.ُال یقتل في الحرم وال یخرج منھ أیضا: فقال اإلمام أبو حنیفة  ومحمد رحمھما هللا

. ال یباح قتلھ في الحرم، ولكن یباح إخراجھ من الحرم: وقال اإلمام أبو یوسف رحمھ هللا
).٧/١١٤بدائع الصنائع (

، ٢٩٧-١/٢٩٦، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٣٤أصول السرخسي : ینظر) ٣(
. ١/٩٨فتح الغفار 

.١/١٣٤أصول السرخسي ) ٤(
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بنوسعیدعمیر،بنهللاوعبیدعمر،وابنعباس،ابنعنمرويالمذھبوھذا
).٢(وغیرھموالشعبيوطاووس،وعطاء،جبیر،
).٣(أیضاالحنابلةمذھبوھو
یستوفلمإلیھلجأثمالحرمخارجقتالتوجبجنایةجنىمن: "قدامةابنقال
ومجاھد،والزھري،عمیر،بنوعبیدوعطاء،عباس،ابنقولوھذافیھ،منھ

)".٤(وأصحابھحنیفةأبيووالشعبي،واسحق،
لجأأوالحرمإلىلجأثمالحرمخارجحداأتىومن: "المقدسيالدینبھاءوقال
ورويمنھ،فیستوفىالحرممنیخرجحتىمنھیستوفلمقصاص،علیھمن
)".٥(عباسابنعنذلك

عندناذلكفياألقوالوأولى: "هللارحمھقالالطبرياإلماماختارهالمذھبوھذا
مندخلھومن: ذلكمعنىقالومنوالحسن،ومجاھدالزبیرابنقولبالصواب،

علیھفیقاممنھیخرجولكنھفیھ،كانماآمناكانبھ،عائذاإلیھلجأممنغیره
فأقیمفیھأصابكانوإنإلیھلجأثمغیرهفيیستوجبھماأصابكانإنالحد،
)".٦(فیھعلیھ
:یليماالمذھبھذاأصحاببھاستدلماجملةومن

یكونأنالالشرطوجودعندفیثبتبالشرطاألمنعلقسبحانھالمولىأن-١
وغیرالخوف،بإزالةإالاألمنیتحققوالآمناصار: معناهفكانقبلھ،ثابتا

متناولالنصأنفعرفناحقھ،فياألمنثبوتیتصورفالبخائف،لیسالجاني
).٧(حقھفياألمنفیثبتللجاني

.١/٢٩٧كشف األسرار )١(
، ٢/٣٠٥مؤسسة الرسالة، أحكام القرآن للجصاص / ، ط٣١-٦/٣٠تفسیر الطبري : ینظر) ٢(

، الشرح الكبیر على المقنع ١٢/٤٠٩، المغني البن قدامة ٤/١٤٠أحكام القرآن للقرطبي 
.٢٦/٢٢ألبي الفرج المقدسي 

، العدة شرح ١٢/٤٠٩، المغني البن قدامة ٣/٢٧٧الكافي في فقھ اإلمام أحمد : ینظر) ٣(
.٢٢٢-٢٦/٢٢١، الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج المقدسي ٥٩١العمدة صـ

 وافق الحنابلة اإلمام أبا حنیفة في ھذا الفرع وھو عدم القصاص من الجاني إذا لجأ إلى
ي األصل مع الجمھور في جواز تخصیص العام من القرآن الحرم بعد الجنایة، مع أنھم ف

معارضا -رحمھما هللا–بالقیاس؛ ألنھم وجدوا القیاس الذي استدل بھ مالك والشافعي 
ألقوال عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغیرھما، فقدم أقوال الصحابة الموافقة 

.لعموم القرآن
اس عندھم؛ للفرق بین من جنى داخل الحرم ومن لعدم صحة القی: وقد تكون المخالفة أیضا

أصول الفقھ الذي ال . (جنى خارجھ ولجأ إلیھ فاألول منتھك لحرمة الحرم والثاني معظم لھ
). ٣٥٥یسع الفقیھ جھلھ صـ

.١٢/٤٠٩المغني )٤(
.٥٩١العدة شرح العمدة صـ)٥(
. ٦/٣٤تفسیر الطبري ) ٦(
. ١/٢٩٦كشف األسرار عن أصول البزدوي : ینظر) ٧(
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:علیھویعترض
ببكةللذيللناسوضعبيتأولإن﴿:تعالىلقولھالبیت؛علىمحمولاألمنبأن
.﴾)١(مباركا
منأمنإلیھولجأدخلھفمنالجاھلیة،فيذلككانآمنا،كاندخلھمنوبأن

).٢(شدةإالیزدهفلماإلسالمفيفأماوالقتل،المغارة
لجأثمنفسھعلىجریرةجرلوالرجلكانالجاھلیة،فيكانوھذا: "قتادةقال
....... هللاحدودیمنعالفإنھاإلسالمفيفأمایطلب،ولمیتناوللمهللاحرمإلى

)٣."(
﴾)٤(حولهممنالناسويتخطفآمناحرماجعلناأنايروالمأو﴿:تعالىقولھ-٢

).٥(أمنافیھقتلھولیسآمنا،داخلھیكونأناآلیةبھذهوجب
:علیھیعترضو

الحقوقفیھیؤخرالأناألمنمقتضىألنالجاني؛غیرعلىمحمولبأنھ
یكونأنعنالحرمفخرجمضاعةصارتأخرتوإذاألھلھا،استیفاؤھاویعجل

).٦(آمنا
: مكةإلىالبعوثیبعثوھوسعید،بنلعمروقالأنھالعدوي،شریحأبيعن-٣

سمعتھالفتح،یوممنالغد--هللارسولبھمقاقوالأحدثكاألمیرأیھاليائذن
ثمعلیھ،وأثنىهللا،حمدأنھبھ،تكلمحینعینايوأبصرتھقلبي،ووعاهأذناي،

والیومبایؤمنالمرئیحلفالالناس،یحرمھاولمهللاحرمھامكةإن«: قال
-ولرسبقتالترخصأحدفإنشجرة،بھایعضدوالدما،بھایسفكأناآلخر
-،منساعةليأذنوإنمالكم،یأذنولملرسولھ،أذنهللاإن: لھفقولوافیھا

.»)٧(الغائبالشاھدولیبلغباألمس،كحرمتھاالیومحرمتھاعادتوقدنھار،

. ١٢/٢٠٢بحر المذھب للرویاني : ، وینظر)٩٦: (آل عمران من اآلیة) ١(
، أحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٦/٢٩تفسیر الطبري : ینظر)٢(

.٤/٥٠٠، شرح صحیح البخاري البن بطال ١٤١-٤/١٤٠
. ٦/٢٩تفسیر الطبري ) ٣(
).٦٧: (العنكبوت من اآلیة)٤(
. ١٢/٢٠١، بحر المذھب للرویاني ١٢/٢٢١الحاوي الكبیر : ینظر) ٥(
. ٤/٣٨، أسنى المطالب ١٢/٢٠٢، بحر المذھب ١٢/٢٢١الحاوي الكبیر : ینظر) ٦(
، المغني البن ٣/٢٧٧، الكافي في فقھ ابن حنبل ٢/٣٠٦أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ٧(

.٥٩١، العدة شرح العمدةصـ١٢/٤١١قدامة 
تحریم مكة وصیدھا وخالھا : باب–الحج : في صحیحھ، كتابوالحدیث أخرجھ مسلم

، والترمذي في سننھ، أبواب )٤٤٦/١٣٥٤(ح ٩/١٢٠وشجرھا ولقطتھا إال لمنشد 
حدیث أبي شریح : "وقال)٨٠٩(ح ١٦٥-٣/١٦٤ما جاء في حرمة مكة : الحجباب

". حدیث حسن صحیح
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:ناحیتینمنالحدیثھذامنالداللةوجھ
أنإالفیھ،والجانيإلیھالالجئقتلحظریقتضيالحدیثھذاظاھرأن-أ

لجأإذاالجانيفياللفظحكمفبقيبجنایتھ،یؤخذأنھفیھخالفالفیھالجاني
).١(إلیھ
أرادأنھعلىیدلبھذامكةوتخصیصاإلطالق،علىبھاالدمسفكحرمأنھ-ب

التخصیصیكونفالمكة،بھیختصلمالحرام،الدمسفكأرادلوفإنھالعموم،
).٢(مقیدا

الصیدقتلوامتنعحرمفإذاالصید،حرمةمنوأغلظدأشاآلدمیینحرمةأن-٤
).٣(أولىھوإذتحریما؛أشداآلدميقتلكانالحرم،إلىلجأإذا

:علیھویعترض
تغلیظمعالقصاصمنیمنعوالالصید،قتلمنیمنعألنھباإلحرام؛فاسدبأنھ

).٤(اإلحرامحالكذلكالصیدعلىاآلدميحرمة
:الثانيالمذھب

الحرمإلىلجأثمحد،علیھوجبفمنالحرم،إلىبااللتجاءیعصمالالدمحمبا
).٦(والشافعیة) ٥(المالكیةقولوھذاالحرمفيمنھیقتصفإنھ
بنأنسبخبر﴾آمناكاندخلھومن﴿: تعالىقولھفيالواردالعمومخصصوافھم

متعلقھووخطلابن--النبيقتلحیث–المسألةصدرفيالوارد–مالك
.الكعبةبأستار
فيقصاصعلیھكانأوالحرم،فيالقتلأنشألوماعلىبالقیاس: أیضاوخص

وإسقاطالحرمإلىاللیاذبینمناسبةالإذفیھ؛منھاستوفىالحرمفدخلالطرف،
).٧(اآلدمیینحقوق

.  ٢/٣٠٦أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ١(
. ٥٩١، العدة شرح العمدة صـ١٢/٤١١بن قدامة المغني ال) ٢(
، بحر المذھب للرویاني ١٢/٢٢١، الحاوي الكبیر ١٢/٣٤٨الذخیرة للقرافي : ینظر)٣(

١٢/٢٠١.
.  ١٢/٢٠٢، بحر المذھب للرویاني ١٢/٢٢٢الحاوي الكبیر : ینظر) ٤(
/ ط٢/٣٠٥ي ، البیان والتحصیل البن رشد القرطب٢/٣٠٥أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ٥(

، التاج واإلكلیل شرح ١٢/٣٤٨لبنان، الذخیرة للقرافي -بیروت-دار الغرب اإلسالمي
، حاشیة الدسوقي على ٨/٢٥، شرح مختصر خلیل للخراشي ٨/٣٢٦مختصر خلیل 
.٢/٥٩٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٤/٢٦١الشرح الكبیر 

، نھایة المطلب في درایة ١٢/٢٢٠، الحاوي الكبیر ٤/١٤١أحكام القرآن للقرطبي : ینظر)٦(
، طرح التثریب ١٨/٤٧٢، المجموع ٢/٢٠١، بحر المذھب للرویاني ١٦/٣٠٦المذھب 

. ٢/٤٧٩، سبل السالم ٥/٨٦
، كشف األسرار عن أصول ٣٣٢-٣٣١تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ: ینظر) ٧(

د األصولیة في ، أثر االختالف في القواع١/٩٨، فتح الغفار ٢٩٧-١/٢٩٦البزدوي 
. بیروت-مؤسسة الرسالة/ ، ط٢١٤مصطفى سعید الخن صـ/ اختالف الفقھاء د
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﴾آمناكاندخلھومن﴿: النصھذاعمومخصصفالشافعي: "الزنجانيقال
إلىاللیاذبینمناسبةالإذالمانع؛احتمالوُبعداالستیفاءموجبلقیام؛بالقیاس
)".١(والمضایقةوالضنةالشحعلىالمبنیةاآلدمیینحقوقوإسقاطالحرم
قدالجانيألنفیھ؛یقتلهللارحمھالشافعيوقال: "البخاريالدینعالءوقال
منھمنفربقتلأمرالفتحیوممكةدخللما--النبيأنرويبمااآلیةمنخص

الطرف،علىوبالقیاس........... فقتلوهالكعبةبأستارمتعلقافوجدوهخطلابن
لمفلماالحرم،فيمنھاستوفىالحرمفدخلالطرففيقصاصعلیھكانلوفإنھ

فیه،القتلأنشأإذاماعلىوبالقیاسأولى،فأعالهمابالحرم،الحقینأدونیبطل
".)٢(إلیهالتجأإذافكذاباالتفاق،فیهقتلیفإنه
وتقتلنعم،: قالالحرم؟فيالحدودأتقاممالكوسئل: "القرطبيرشدابنوقال

".)٣(الحرمفيبالنفسالنفس
الفإنھالحرمدخلثمجرحأونفسفيقصاصالجانيلزموإذا: "الخرشيوقال
هللاحدودفیھتقامأنأحقھألنالحرم؛فيالحدعلیھویقامذلك،ألجلیؤخر
)".٤(تعالى
فيیقتصانفیجوزالحرمفيوالحدودالقصاصاستیفاءفأما: "الماورديوقال

)".٥(الحدودإقامةوكذاوالحرم،الحلفيالقاتلمنالحرم
یعیذفالاالقتصاص،تركفيالحرمإلىلاللتجاءأثرال: "الحرمینإماموقال

أوالطرففيكانوسواءحدا،أوقصاصاكانتواءسعقوبةمستوجبالحرم
)".٦(النفس
:یليماالمذھبھذاأصحابإلیھذھبماویؤید

الزاني،وجلدالسارق،وقطعالقصاص،فيوالسنةالكتابظواھرعموم-١
.الحرممنالحلتخصیصبھایقترنفلممطلقة،أوامرفكلھا
وقولھ،﴾)٧(........بالنفسالنفسأنفيهاعليهموكتبنا﴿:تعالىقولھذلكومن

دونمكانیخصصلمحیثعامكلھفھذا﴾)٨(ثقفتموهمحيثواقتلوهم﴿:تعالى
).١(وغیرھماالزانيوجلدالسارقبقطعاألوامروكذامكان،

. ٢٢٣-٣٣١تخریج الفروع على األصول صـ) ١(
.٢٩٧-١/٢٩٦كشف األسرار عن أصول البزدوي )٢(
.١٦/٢٩٤البیان والتحصیل )٣(
.٨/٢٥شرح مختصر خلیل )٤(
.١٢/٢٢٠الحاوي الكبیر )٥(
.   ١٦/٣٠٦في درایة المذھب نھایة المطلب ) ٦(
).٤٥(المائدة من اآلیة )٧(
).١٩١: (البقرة من اآلیة)٨(
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:علیھویعترض
یتناولفإنھواألزمنةاألمكنةفيمطلقھوإنماوالجلد،بالقصاصاألمربأن

الحرم،غیرمكانفيإقامتھفیمكنمكان،منالبدأنھضرورةینمعغیرمكانا
الحاملذكرتممماُخصوقدبھ،ُیخصخاصارویناهمافإنعموما،كانلوثم

).٢(ذكرناهبماُیخصأنفجازوغیرھما،برؤهالمرجووالمریض
یةوالحالعقور،الكلبفأشبھلعصیانھ،دمھأبیحالحدیوجبلماالمرتكبأن-٢

).٣(قتلھممنالحرمیمنعفلموالعقرب،
:علیھویعترض

فلماألذىطبعھموغیرھماوالحیةالعقورالكلبألنصحیح؛غیرقیاسبأنھ
الحرمة،فیھفاألصلاآلدميوأماأھلھ،عنأذاھمالیدفعالحرم؛یحرمھما
منالمباحةالحیواناتمنالصائلفأشبھلعارضأبیحوإنماعظیمة،وحرمتھ

).٤(یعصمھاالحرمفإنالمأكوالت



بینالتعارضوقوعفياختالفالعام،داللةصفةفيالعلماءاختالفعلىترتب
.والخاصالعام
علىأحدھماودلواحدموضوعفيخاصواآلخرعامأحدھمانصانوردفإذا

ثمالمحصناتيرمونوالذين﴿:تعالىلھكقوخالفھ،علىاآلخرودلفیھ،حكمثبوت
هموأولئكًأبداشهادةلهمتقبلواوالجلدةثمانينفاجلدوهمشهداءبأربعةيأتوالم

أنفسهمإلىشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين﴿: تعالىقولھمع﴾)٦(الفاسقون
﴾)٧(الصادقينلمنإنهباهللاشهاداتأربعأحدهمفشهادة

، ٢/٢٠١، بحر المذھب ١٢/٢٢١، الحاوي الكبیر ١٢/٣٤٨الذخیرة للقرافي : ینظر) ١(
.١٨/٤٧٢المجموع 

، الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج المقدسي ١٢/٤١٢المغني البن قدامة : ینظر)٢(
.٢/٤٧٩سبل السالم ، ٢٦/٢٥٥

، الشرح الكبیر على المقنع ١٢/٤١٠، المغني البن قدامة ١٨/٤٧٢المجموع : ینظر) ٣(
٢٢٤-٢٦/٢٢٣ .

، الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج المقدسي ١٢/٤١٢المغني البن قدامة : ینظر) ٤(
٢٦/٢٢٦ .

: ینظر. (ضى صاحبھتقابل الدلیلین على وجھ یمنع كل واحد منھما مقت: التعارض ھو) ٥(
). ٣/٦٤٩، نھایة السول ٢/٢٩٩اإلبھاج 

).٤(النور ) ٦(
).٦(النور )٧(
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ال؟أملھازوجاأكانسواءمحصنةرمىمنكلیشملعامولاألفالنص
.غیرھمدونفقطاألزواجیشملخاصوالثاني

التعارضوقوعبعدم: قالواظنیة،داللةأفرادهعلىالعامداللةأنیرىفمن
بینھما،التعارضبوقوع: قالواقطعیة،أفرادهعلىداللتھأنیرىومنبینھما،

:قولینعلىذلكفياختلفوافقدثمومن
:األولالقول
: التعارضتحققشروطمنألنوالخاص؛العامبینالتعارضوقوععدم

وھذاظنیة،أوقطعیة،منھماكلداللةتكونبأنالداللة،فيالدلیلینبینالتساوي
).١(العلماءجمھورقول

اصالخوداللةظنیة،عندھمالعامداللةألنللعام؛مخصصعندھمفالخاص
كانسواءعلیھ،دلفیمابھویعملللعام،مخصصاالخاصفیكونقطعیة،

.التاریخجھلأوتأخره،علمأوالعامعلىالخاصتقدمعلمأومقترنین،
علیھیدللمالذيللباقيالعامحكمفیثبتذلك،وراءفیمابالعامویعمل

).٢(الخاص
خاص،واآلخرعامحدھماوأخبران،أوآیتانتعارضتإذا: "یعلىأبوقال

أوالخاصعلىالعامتقدمسواءالعام،تخصیصوجبللعام؛مناٍفوالخاص
).٣"(التاریخجھلأوتأخر،
یدلماخالفعلىمنھماواحدكلیدلوخاصعاموردإذا: "السبكيابنوقال
الخاصأنعلمسواءالعامیخصصالخاصأن--الشافعيفرأىاآلخرعلیھ

الحسینأبوقالوبھالخاصعنتأخرهعلمأمیعلملمأمالعامنعمتأخر
).٤"(الحاجبابنواختارهالمصنفمنھموأتباعھواختارھاإلمام

الواقع؛فيبالخاصالعامیخصصالشافعيفعند: "التفتازانيالدینسعدوقال
).٥"(التعارضحكمیثبتفالقطعي،والخاصظنيألنھ
الخاصقدمخاصولفظعاملفظالشارععنورداإذ: "النجارابنوقال
).٦"(مطلقا

األدلــــة

، الواضح البن عطیل ٢/١٠٢، المستصفى ١٩، اللمع صـ٢/٦١٥العدة ألبي یعلي : ینظر) ١(
، شرح العضد ١٣٤، المسودة صـ٢/٦٣٥، روضة الناظر ٣/١٠٦، المحصول ٣/٤٣٤

، شرح المحلي على ١/٤١، التلویح ٢/١٧٩بھاج ، اإل٢/١٤٧على مختصر ابن الحاجب 
بدران / ، أدلة التشریع المتعارضة د٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنیر ١/٤٢جمع الجوامع 
. ١٤٥، إتحاف األنام صـ٧٤أبو العینین صـ

. المراجع السابقة: ینظر) ٢(
.٢/٩١٥العدة )٣(
.٢/١٧٩اإلبھاج )٤(
. ١/٤١التلویح ) ٥(
.٣/٣٨٢ر شرح الكوكب المنی)٦(
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الخاصیقدموأنھوالخاصالعامبینتعارضوقوععدمعلىالجمھوراستدل
:منھابأدلةمطلقا
:األولالدلیل

فيبفقھھمإلیھوبادرواالعامعلىالخاصتقدیمإلىذھبوا--الصحابةأن
):١(منھاعدةصور

أوالدكمفيهللایوصیكم: تعالىقولھوھيالمیراث،آیةعمومیصتخص-أ
یرثال: "قال--النبيأنزیدبنأسامةرواهبما،)٢(األنثیینحظمثلللذكر
المسلم

ًوالدالتوارثھمامتناولةبعمومھاواآلیة). ٣"(المسلمالكافریرثوالالكافر،
ً.ومولودا

إنالموتأحدكمحضرإذاعلیكمكنب: لىتعاقولھفيالوصیةتخصیص-ب
قدوجلعزهللاإن: "--بقولھ). ٤(واألقربینللوالدینالوصیةًخیراترك

).٥"(لوارثوصیةالأالحقھحقذيكلأعطى
:الثانيالدلیل

للخاص،إلغاءففیھبالعامالعملأماوالخاص،بالعامعملبالخاصالعملأن
).٦(أحدھماإلغاءمنأولىوالجمعمال،اإلھمنأولىواإلعمال

:الثالثالدلیل
فإنھالعامأمافیھ،احتمالالوجھعلىالحكمیتناولألنھالعام؛منأقوىالخاص
).٧(العامعلىالخاصیقدمأنفوجبمحتمل،وجھعلىالحكمیتناول
:الرابعالدلیل

.٥٦٦-٢/٥٦٥، شرح مختصر الروضة ٦٤٠-٢/٦٣٩روضة الناظر : ینظر ھذا الدلیل في)١(
). ١١(النساء من اآلیة ) ٢(
، وابن ماجة في )١/١٦١٤(ح ١١/٤٦الفرائض : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٣(

، )٢٧٢٩(، ح ٢/٩١١میراث أھل اإلسالم من أھل الشرك : باب-الفرائض: سننھ، كتاب
ما جاء في إبطال المیراث بین المسلم : باب-الفرائض: لترمذي في سننھ، أبوابوا

).  ٢١٠٧(ح ٤/٤٢٣والكافر 
) ١٨٠(البقرة من اآلیة ) ٤(
ال وصیة لوارث : باب-الوصایا: أخرجھ ابن ماجة في سننھ عن أنس بن مالك، كتاب) ٥(

: باب-أبواب الوصایا، والترمذي في سننھ عن أبي أمامة الباھلي،)٢٧١٤(ح ٢/٩٠٦
وفي الباب عن عمرو بن خارجة، : "وقال) ٢١٢٠(ح ٤/٤٣٣ما جاء ال وصیة لوارث 
من : باب-، والبیھقي في السنن الكبرى، جماع أبواب المواریث"وأنس، وھو حدیث حسن

جعل ما فضل عن أھل الفرائض ولم یخلف عصبة وال مولى في بیت المال ولم یرد على 
). ١٢٤٠٥(، ح ٦/٣٩٩ذي فرض شیئا 

.٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنیر ٣/١٠٧، المحصول ٢/٦٢٣العدة ألبي یعلي : ینظر)٦(
، شرح المحلي على ٣/١٠٧، المحصول ١٩، اللمع صـ٢/٦٢٣العدة ألبي یعلي : ینظر) ٧(

. ٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنیر ٢/٤٢جمع الجوامع 
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فجازعلیھمتقدماكانوإنالعقل،وبدلیلبالقیاسالعمومتخصیصیجوزأنھ
).١(علیھمتقدماكانوإنالخاص،بالخبرتخصیصھ

:الخامسالدلیل
العامأطلقفإذاوالمخاطب،المتكلمبینكالمعھودالعامعلىالخاصتقدیمأن

موضعفيالمجموعبمنزلةالشرعصاحبألفاظمنالمتفرقوإنإلیھ،انصرف
فكذلكاآلخر،علىأحدھمالرتبصوالخاالعامبین--النبيجمعفلوواحد،

).٢(تفرقإذا
:الثانيالقول
الذيالقدرفيالخاصوبینیخصصلمالذيوالخاصالعامبینالتعارضوقوع

فھماالداللة،قطعيمنھماكالألنالداللة؛فيلتساویھماالخاص،علیھدل
الشافعیةوبعض،)٣(الحنفیةقولوھذا. بینھماالتعارضفیقعالقوة،فيمتساویان

).٥(أحمداإلمامعنوروایة،)٤(الباقالنيوالقاضيالحرمینكإمام
فیماقاضیایكونإنھالشرعخطابفيالمتأخرالعامفينقول: "السرخسيقال

أنمنبدفالتناولھفیماقطعاثابتاالخاصحكمكانفإذاالخاصعلىتناولھ
).٦"(علیھقاضیالیكونكذلكالعامیكون
علىحملالتاریخیعلملمفإنوالعام،الخاصتعارضفإذا: "الشریعةصدروقال

العامتناولھالذيالقدرفيالتعارضحكمیثبتذلكوعندالمقارنة،
).٧"(والخاص

الذيالقدرفيتراخیھوماالعامبینیجريالتعارضفحكم: "أمینمحمدوقال
).٨"(الحكمفیھاختلف

:)١(حاالتأربعفتوجدبینهماالتعارضوقعٕواذا

. ٢/٦٢٣العدة ألبي یعلي : ینظر) ١(
التبصرة في أصول الفقھ للشیرازي : ، وینظر٢/١٥لترجیح للبرزنجي التعارض وا) ٢(

. دمشق-دار الفكر/ ط١٥٢صـ
، شرح ١/٤١، التوضیح ١/١٤١، أصول السرخسي ٢/٦٢٠: العدة ألبي یعلي: ینظر)٣(

، فتح ١/٢٤٢، التقریر والتحبیر ١/٤١، التلویح ٢/١٤٨العضد على مختصر ابن الحاجب 
/ ، أصول الفقھ للشیخ١/٣٤٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٢حریر ، تیسیر الت١/٩٥الغفار 

، إتحاف األنام ٧٥-٧٤، أدلة التشریع المتعارضة صـ٢/٢٤٢محمد أبو النور زھیر 
. ١٤٨صـ

، إرشاد ١/٣٤٥، فواتح الرحموت ٢/١٤٨شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ینظر) ٤(
. ١٦٣الفحول صـ

أن المتأخر : وقد روي عن أحمد روایة أخرى: "وجاء فیھ٢/٦٣٦روضة الناظر : ینظر)٥(
.٣٨٣-٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنیر "یقدم خاصا كان أو عاما، وھو قول الحنفیة

.١/١٤١أصول السرخسي )٦(
.١/٤١التوضیح )٧(
. ١/٢٧٢تیسیر التحریر ) ٨(
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للعاممبیناالخاصفیكونتراخ،غیرمنمقارناالعامبعدالخاصوردإذا-١
هللاوأحل: تعالىقولھمعالرباوحرم: تعالىكقولھلھ،ومخصصا

منألنھخاص؛الرباوتحریموغیره،الربایتناولعامالبیعفحل،)٢(البیع
.للعامصصامخفیكونالبیوع،أنواع

الخاص،علیھدلفیماللعامناسخایكونالعام،عنمتراخیاالخاصوردإذا-٢
أربعةبأنفسھنیتربصنأزواجاویذرونمنكمیتوفونوالذین: تعالىكقولھ
،)٤(حملهنیضعنأنأجلهناألحمالوأوالت:قولھمع،)٣(وعشراأشھر

الثانيوالنصال،أوحمالزوجھا،عنھاتوفيزوجةكلفيعاماألولفالنص
--مسعودابنعناألولعنالثانيوردوقدالحامل،الزوجةفيخاص
).٥(زوجھاعنھاالمتوفىالحاملالزوجةفيلھناسخافیكون

عنھ،متراخیابھموصوالكانسواءالخاص،عنمتأخراالعاموردإذا-٣
رسولسألرجالأنسمرةبنبرجاكحدیثللخاص،ناسخاویكونبالعامفیعمل

" تتوضأفالشئتوإنفتوضأ،شئتإن: "قالالغنم؟لحممنأنتوضأ: --هللا
).٦..."(اإلبللحوممنتوضأنعم: "قالاإلبل؟لحوممنأنتوضأ: قال

ترك--هللارسولمناألمرینآخركان: "قال--هللاعبدبنجابروحدیث
لحممنالوضوءبإیجابخاصاألولفالحدیث،)٧"(النارمستمماالوضوء

بیر ، التقریر والتح١/٢٩٢، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/١٣٣أصول السرخسي : ینظر) ١(
بدران / ، أدلة التشریع المتعارضة د١٦٣، إرشاد الفحول صأل١/٢٧٠، تیسیر التحریر ١/٢٤٠

مصطفى الخن / ، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء د٧٥أبو العینین صـ
.   ٢١٨-٢١٦صـ

).٢٧٥(البقرة من اآلیة )٢(
).٢٣٤(البقرة من اآلیة )٣(
). ٤(الطالق من اآلیة ) ٤(
نزلت بعد سورة ) سورة الطالق(من شاء باھلتھ أن سورة النساء القصرى : --قال ابن مسعود ) ٥(

نزلت بعد وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: وقولھ) سورة البقرة(النساء الطولى 
: فقولھوالذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا: قولھ

یدل على أن عدة المتوفى عنھا زوجھا باألشھر، سواء كانت حامال أو ال، وقولھ " ربصنیت"
یدل على أن عدة الحامل بوضع الحمل، سواء توفي عنھا زوجھا أو طلقھا، " وأوالت األحمال"

في مقدار ما تناولھ اآلیتان، وھو ما إذا " یتربصن: "ناسخا لقولھ" وأوالت األحمال: "فجعل قولھ
).١/٣٩التوضیح . (ھا زوجھا وتكون حامالتوفي عن

، )٩٧/٣٦٠(ح ٤/٤٥الوضوء من لحوم اإلبل : باب-الحیض: أخرجھ مسلم، كتاب) ٦(
ح ١/٢٤٤الوضوء من لحوم اإلبل : باب-الطھارة: والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب

)٧٣٧ .(
ح ١/٤٩ست النار ترك الوضوء مما م: باب-الطھارة: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب)٧(

ترك الوضوء مما مست النار : باب-الطھارة: ، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب)١٩٢(
).٧٢١(ح ١/٢٤١
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العامأنافیرونالنار،مستھماكلمنالوضوءتركفيعاموالثانيفقط،اإلبل
).١(الخاصنسخ
.التاریخمعرفةحاالتھيالثالثالحاالتوھذه

التعارضحكمحینئذفیثبتاآلخرعلىأحدھماتقدمیعلمولمالتاریخجھلإذا-٤
یتوقفمرجحیوجدلمفإنبمرجح،إالاآلخرعلىأحدھمایقدمفالاله،تناوفیما
.التاریخیظھرأنإلىالخاصعلیھدلفیمامنھمابواحدیعملولم
أحدھمایقدموالم–والخاصالعام–بتساویھماوالقائلون: "الحاجأمیرابنقال

).٢"(بمرجحإالتعارضاإذااآلخرعلى
التاریخظھورإلىالتوقفإلىأصحابھوأكثرحنیفةأبوبوذھ: "الشوكانيوقال

).٣"(غیرھمامناآلخرعنأحدھمایرجحماإلىأو
األدلـــة

وبینیخصصلمالذيالعامبینالتعارضوقوععلىمعهمومنالحنفیةاستدل
:منهابأدلةالخاص

:األولالدلیل
--هللارسولصحابةنكا: "قالأنھ-عنھماهللارضي–عباسابنرواهما

).٤"(أمرهمنفاألحدثاألحدثیتبعون
منبالعملأولىالمتأخرأنبظاھرهیفید-عنھماهللارضي–عباسابنفكالم

أوالعامھوالمتأخركانسواءأولى،ألنھمنھما؛بالمتأخرفیؤخذوعلیھالمتقدم،
.الخاص

: علیھواعترض
غیرعلىیحملأيالتخصیص،یقبلالماعلىیحملعباسابنكالمبأن

).٥(والخاصالعامتعارض
:الثانيالدلیل
دفعاللمتقدم،ناسخاالمتأخرفیكونمختلف،وحكمھماقطعیان،والخاصالعام

كانفالخاصوالخاص،العامبالدلیلینعمالھذاویكونالظاھري،للتعارض

.٣٧٤أثر اللغة في اختالف المجتھدین صـ: ینظر)١(
. ١/٢٤٠التقریر والتحبیر ) ٢(
. ١٦٣إرشاد الفحول صـ) ٣(
، التحصیل من الحاصل ١٠٨-٣/١٠٧، المحصول ١٥٤التبصرة صـ: ینظر ھذا الدلیل في) ٤(

.١/٣٤٨، فواتح الرحموت ٤/١٦٥١، نھایة الوصول للھندي ١/٣٩٨
جواز الصوم والفطر في شھر : باب-الصیام: واألثر أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب

). ٨٨/١١١٣(ح ٧/٢١١رمضان للمسافر في غیر معصیة 
حمد إبراھیم الحفناوي م/ ، التعارض والترجیح أد١/٣٤٦فواتح الرحموت : ینظر)٥(

.١٨٦صـ
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یعارضهفیماالمستقبلفيموجبایكونالمتأخروالعاماألزمان،فیبعضموجبا
.الخاص

:علیھویعترض
المتقدمفیجعلتنافحكمیھمابیندلیالنأنھماوھوبمثلھمعارضبأنھ
أیضایندفعالتعارضفإنللتعارض،دفعااإلمكانعندللمتأخرمخصصا

).١(بالتخصیص
:الثالثالدلیل
تقدیمفوجبخر،اآلعلىأحدهماتراخيوعلمتعارضا،لفظانوالخاصالعام

.ًخاصاالمتأخركانلوكماالمتقدم،علىالمتأخر
:علیھویعترض

).٢(علیھتقدیمھفوجبالعام،منأقوىالخاصأن
:الرابعالدلیل

جوازلعدممبینا؛یكونأنالخاصتقدیمحالةفيیجوزفالبیان،التخصیص
.ذلكیستدعيیانالبألنالمبین؛تقدیمیجببلالمبین،علىالبیانتقدیم

:علیھویعترض
بھایخصالعقلأدلةفينقولكماالمبین،علىویتقدمبیانایكونأنیمتنعالبأنھ

).٣(علیھمتقدمةكانتوإنبھا،ویبینالعموم
:الخامسالدلیل
وسائروالجھلوالعلموالسكون،الحركةكتضادمتضادان،والخاصالعام

الخاصفكذلكأضداد،منبعدهوردمایبطلعانيالمھذهمنواحدالمعاني،وكل
).٤(العموممنبعدهیوجدبمایبطل
أدلتھم،لقوةالخاص؛علىالعامبناءمنالعلماءجمھورإلیھذھبماإلىوأمیل

إھمالمنأولىوجھمنولوبھمافالعملالدلیلین،بكالالعملمنفیھولم
.أحدھما

واخلاصعامالتعارضيفاخلالفأثر
الفروعبعضفياختالفوالخاصالعامتعارضفيالعلماءاختالفعلىترتب
:منھاالفقھیة
.األرضمنیخرجمانصاب

.تمرابخرصھالنخلعلىالذيالثمربیع

.٦٥٥-٤/٦٥٤نھایة الوصول للھندي : ینظر ھذا الدلیل واالعتراض علیھ في)١(
. ٤/١٦٥٤، نھایة الوصول للھندي ١/٣٩٨التحصیل : ینظر) ٢(
.٢/١٧، التعارض والترجیح للبرزنجي ١/١٥٥التبصرة : ینظر) ٣(
. ٢/١٨جي ، التعارض والترجیح للبرزن١/١٥٦التبصرة : ینظر) ٤(
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:التاليالنحوعلىوذلكالتفصیل،وجھعلىمنھمافرعكلوسأتناول
األولالفرع

األرضمنیخرجمانصاب
الذينأيهايا:تعالىلقولھوالثمار؛الزروعفيالزكاةوجوبعلىلماءالعاتفق
سبحانھولقولھ،)١(األرضمنلكمأخرجناومماكسبتمماطيباتمنأنفقواآمنوا

.)٢(حصادهيومحقهوآتوا:وتعالى
.األرضمنیخرجمماالعشرنصفأوالعشروجوبعلىأیضاواتفقوا

:فیھوردحیثاألرضمنیخرجمااةزكنصابفيواختلفوا
السماءسقتفیما: "قال--النبيعن--أبیھعنهللاعبدبنسالمعن-١

).٦"(العشرنصف)٥(بالنضحسقيوماالعشر،،)٤(عثریاكانأو،)٣(والعیون
) ٧(بعالكانأووالعیون،واألنھارالسماءسقتفیما: "داودوأبيماجةوالبن

). ٩"(العشرنصفالنضحأو،)٨(بالسوانيسقيوفیماالعشر،
خمسةدونفیمالیس: "--هللارسولقال: قال--الخدريسعیدأبيعن-٢

).١"(صدقةحبوالتمرمن) ١٠(أوساق

). ٢٦٧(البقرة من اآلیة ) ١(
).١٤١(األنعام من اآلیة )٢(
األنھار الجاریة : والمراد بالعیون. المراد بذلك المطر، أو الثلج، أو البرد، أو الطل: السماء)٣(

). ٤/١٦٧نیل األوطار (التي یستقى منھا دون اغتراف بآلة، بل تساح إساحة 
وھو ما سقي بماء السیل : كسر الراء وتشدید الیاء المكسورةبفتح العین والثاء و: العثري)٤(

الجاري إلیھ في حفرة، أو ھو ما یشرب بعروقھ من غیر سقي، وسمي بذلك؛ ألنھ یكسر 
عمدة القاري . (حولھ األرض ویعثر جریھ إلى أصول النخل، أو ألنھ عثر على الماء

٩/٧٢  .(
).٩/٧٢عمدة القاري . (ما سقي بالدوالي، والنواضح والرشاء: النضح)٥(
العشر فیما یسقى من ماء السماء : باب-الزكاة: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٦(

ما جاء : باب–، والترمذي في سننھ، أبواب الزكاة )١٤٨٣(ح ٢/١٢٦وبالماء الجاري 
ھذا حدیث حسن : "وقال) ٦٤٠(ح ٣/٢٣في الصدقة فیما یسقى باألنھار وغیرھا 

". صحیح
عمدة القاري . (ما یشروب بعروقھ من األرض من غیر سقي سماء وال غیرھا: لبعلا) ٧(

). ٣/٥٢٩، شرح صحیح البخاري البن بطال ٩/٧٢
عمدة (الدلو العظیمة : جمع سانیة، وھي الناقة التي یسقى علیھا، وقیل السانیة: السواني) ٨(

). ٦/٢٩٧، شرح أبي داود للعیني ٩/٧٢القاري 
، سنن )١٨١٧(ح ١/٥٨١صدقة الزروع والثمار : باب-الزكاة: ة، كتابسنن ابن ماج) ٩(

).١٥٩٦(ح ٢/١٠٨صدقة الزرع : باب–الزكاة : أبي داود، كتاب
مكیلة معلومة وھي ستون صاعا ویساوي اآلن : جمع وسق، والوسق: أوساق)١٠(

في النھایة : ینظر. (كجم مائة وثالثین كجم وخمسمائة وستون من األلف) ١٣٠,٥٦٠(
، معجم غریب الفقھ ٥٠٢، معجم لغة الفقھاء صـ٥/١٨٥غریب الحدیث البن األثیر 

).ط دار الحدیث٦٥٧محمد إبراھیم الحفناوي صـ/ وأصولھ أد
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:الخالفوسبب
ماكلفيالعشرنصفأوالعشریوجبعامأحدھمامتعارضین،حدیثینوجود

منیخرجفیماالزكاةیوجبخاصلثانيواًكثیرا،أوًقلیالاألرضأخرجتھ
أوساق،خمسةدونفیمایوجبوالأوسق،خمسةوھوالنصاب،بلغإذااألرض

.صحیحانوالحدیثان
ألنالخاص؛علىمبنيالعاموأنوالخاص،العامبینتعارضالأنھیرىفمن
.األرضمنیخرجفیماالنصاببلوغمنالبد: قالقطعيوالخاصظنيالعام
راجح،العموموأنالداللةفيلتساویھمامتعرضان؛والخاصالعامأنیرىومن
فاختالفوكثیره،األرضأخرجتھماقلیلفيالزكاةوتجبنصابال: قال

).٢(ھنااالختالفسببھوالحدیثینمختلففيالنظروجھتي
-لھفقو: العمومأما. للخصوصالعموممعارضة: اختالفھموسبب: "رشدابنقال

نصفبالنضحسقيوفیماالعشر،السماءسقتفیما: "-والسالمالصالةعلیھ
دونفیمالیس: "-والسالمالصالةعلیھ-فقولھ: الخصوصوأما" . العشر
" .صدقةأوسقخمسة

النصابمنبدال: قالالعمومعلىیبنىالخصوصرأىفمنثابتان،والحدیثان
المتقدمجھلإذامتعارضانوالخصوصومالعمأنرأىومن. المشھوروھو
).٣" (نصابال: قالالعمومرجحومن...................... والمتأخرفیھما
الزروعمناألرضمنیخرجمازكاةنصابفيالعلماءاختلففقدوعلیھ

:مذھبینعلىوالثمار
:األولالمذھب

مذھبوھذا. افصاعدأوسقخمسةاألرضمنالخارجكانإذاإالزكاةال
).٤(العلماءجمھور
سالمحدیثلعموممخصصا) المسألةفيالثانيالحدیث(سعیدأبيحدیثوجعلوا

والخاصالداللة،ظنيفالعاملھ،ومبینا) المسألةفياألولالحدیث(هللاعبدبن
). ١(أوسقخمسةدونفیمازكاةتجبفالالعام،علىالخاصفیقدمقطعي،

، والترمذي في سننھ، أبواب )٤/٩٧٩(ح ٧/٥٢الزكاة : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ١(
).  ٦٢٦(ح ٣/١٣ما جاء في صدقة الزروع والتمر والحبوب : باب-الزكاة

/ ، أدلة التشریع المتعارضة أد٢/٢٧، بدایة المجتھد ٦٤٠-٢/٦٣٩العدة ألبي یعلي : ینظر)٢(
.٧٨بدران أبو العینین صـ

. ٢/٢٧بدایة المجتھد ) ٣(
، شرح زروق ٧٢، القوانین الفقھیة صـ٤١٤المعونة على مذھب عالم المدینة صـ: ینظر) ٤(

، نھایة ٣/٢١٠، الحاوي الكبیر ١/٣٢٧ھ الدواني ، الفواك١/٤٨٢على متن الرسالة 
، ٢/٨٣، مغني المحتاج ٣/٢٤٤، تحفة المحتاج ٦٦، منھاج الطالبین صـ٣/٢٢٩المطلب 

، العدة شرح العمدة ٤/١٦١، المغني البن قدامة ١/٣٩٩الكافي في فقھ اإلمام أحمد 
بن حجر ، فتح الباري ال٤/٥٨، المحلي باآلثار ٢٠٦-٢/٢٠٥، كشاف القناع ١٤٤صـ
. ٤/١٦٨، نیل األوطار ٣/٣٥٠
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خمسةتبلغحتىالحرثمنشيءفيزكاةوال: "الوھابدعبالقاضيقال
).٢"(أوسق
ثمرفيواجبةفھيالثمارفي) الزكاةأي(وجوبھایثبتلمفإذا: "الماورديوقال
ًتمراأوسقخمسةمنھماواحدكلبلغإذاالثمارمنعداھمامادونوالكرمالنخل

جابر،الصحابةقالوبھيالشافعمذھبھذا. ذلكدونفیماشيءوالًوزبیبا،
یوسف،وأبوواألوزاعي،سعد،بنواللیثمالك،الفقھاءومنعمر،وابن

).٣"(حنبلبنوأحمدومحمد،
األرضلھأنبتتفمنالمعشرات،فيمرعيالنصاب: "الحرمینإماموقال

).٤"(العشریلزمھلمنصابمنأقلاألشجارلھوأخرجت
خمسةالزكاةفیھتجبالذيالقوتأيبھونصا: "الشربینيالخطیبوقال

).٥"(أوسق
تبلغحتىوالثمارالزروعمنشيءفيتجبالالزكاةأن: "قدامةابنوقال

بنأمامةوأبووجابر،عمر،ابنمنھمالعلم؛أھلأكثرقولھذا. أوسقخمسة
ومكحول،وعطاء،والحسن،زید،بنوجابرالعزیز،عبدبنوعمرسھل،

لیلى،أبيوابنواألوزاعي،والثوري،المدینة،وأھلومالك،النخعي،ووالحكم،
).٦"(العلمأھلوسائرومحمد،یوسف،وأبووالشافعي،

خمسة-الشعیرأوالتمر،أوالبر،من-الواحدالصنفبلغفإذا: "حزمابنوقال
ھففیبعالكانأوعین،أونھر،منبساقیةیسقىمماكانوإنفصاعدا،أوسق
نقصفإنالعشر،نصفففیھدلوأوناعورة،أوبساقیة،یسقىكانفإن. العشر

).٧"(وأصحابناوالشافعي،مالك،قولوھذا.فیھزكاةفالاألوسقالخمسةعن

فیما سقت : "وقولھ: وجاء فیھ١٩، اللمع صـ٦٤٠-٢/٦٣٩العدة ألبي یعلي : ینظر) ١(
فالواجب في مثل " لیس فیما دون خمسة أوسق من تمر صدقة: "مع قولھ" السماء العشر

ن الخاص الخاص أقوى من العام؛ أل........... ھذا وأمثالھ أن یقضي بالخاص على العام
یتناول الحكم بلفظ ال احتمال فیھ، والعام یتناولھ بلفظ محتمل، فوجب أن یقضي بالخاص 

النص الخاص یخصص اللفظ العام، فقولھ : "، وجاء فیھ١٠٣-٢/١٠٢المستصفي " علیھ
ال زكاة "فیما سقت السماء العشر یعم ما دون النصاب، وقد خصصھ قولھ علیھ السالم

ال زكاة :"قولھ علیھ السالم: "، وجاء فیھ٢/٦٣٥روضة الناظر ، "فیما دون خمسة أوسق
، اإلحكام لآلمدي "فیما سقت السماء العشر: "خص عموم قولھ"فیما دون خمسة أوسق

، ٢/٨٠٧، تشنیف المسامع بجمع الجوامع ٤/١٦٤٥، نھایة الوصول للھندي ٢/٥٢٣
لحدیث سالم فالجمھور أن حدیث األوساق مخصص: "، وجاء فیھ١/٥٢٩سبل السالم 

".   وأنھ ال زكاة فیما لم یبلغ الخمسة األوساق
.٤١٤المعونة على مذھب عالم المدینة صـ) ٢(
.٣/٢١٠الحاوي الكبیر )٣(
.٣/٢٢٩نھایة المطلب )٤(
.٢/٨٣مغني المحتاج )٥(
.٤/١٦١المغني )٦(
. ٤/٥٨المحلى باآلثار ) ٧(
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مماعندھمازكاةفال. الحنفیةمنومحمدیوسفأبواإلمامھذاإلىذھبوقد
).١(أوسقخمسةبلغإذاإالاألرضمنیخرج
السالمعلیھ-قولھعمومعلى" صدقةأوسقخمسةدونفیمالیس: " رجحافھما

الثانيوعموماألولخصوصإلىنظرالیس"العشرففیھالسماءسقتھما" –
رجحاهبلحال،بكلالعامعلىراجحعندھمالخاصأنمنالجمھورذھبكما

الخاصفجعلا،معورداكأنھماجعالبینھمایعرفلملماالتاریخأنباعتبار
).٢"(عندھماللخاصناسخاكانمتأخراالعامكونعلملوحتىللعاممخصصا

خمسةبلغإذاباقیةثمرةلھفیماإالالعشریجبالوقاال: "المرغینانيقال
).٣"(أوسق
).٤"(أوسقخمسةبلغإذایبقىفیماإالالعشریجبال: "وقاال: " الموصليوقال

األدلـــة
:یليماالجمھورإلیھذھبمادیؤیومما

فھو" صدقةحبوالتمرمنأوسقخمسةدونفیمالیس: "المسألةحدیث-أ
).٥(فیھزكاةالأوسقالخمسةعننقصماأنفصحاحتمال،النص

، العنایة ٢٩٢-١/٢٩١الحقائق ، تبیین١/١١٣، االختیار ١/١٠٧الھدایة : ینظر)١(
.٣/٢١١، تحفة األحوذي ٩/٤٧، عمدة القاري ٤/١٦١، المغني البن قدامة ٢/٢٤٢

.١/٢٩٨كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٢(
.١/١٠٧الھدایة )٣(
.١/١١٣االختیار )٤(
.٤/٥٨، المحلى باآلثار ٤/١٦١، المغني ٣/٢١٠الحاوي الكبیر : ینظر)٥(
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:عنھوأجیب
).١(باألوساقیتبایعونكانواألنھمالتجارة؛زكاةبھالمرادأن
فوجبالثمانیة،األصناففيصرفھیجبمالحقوالثمارالزروعزكاةأن-ب
یتسعًحداالماللیبلغفیھامعتبرالنصابفإنكالمواشي،النصابفیھیعتبرأن

).٢(الثمارفيموجودوھذاللمواساة،
یسیره،فيتجبفلمعینھ،فيالزكاةتجبمالاألرضمنالخارجأن-جـ

).٣(والفضةكالذھبالنصابفیھیعتبرأنفوجب
األموالكسائرالنصاببدونالغنىیحصلوالاألغنیاء،علىتجبالزكاةأن-د

).٤(الزكائیة
:عنھوأجیب

والمجنون،والصبيالوقفأرضفيالعشریجبحتىبالمالك،اعتبارالبأنھ
).٥(الغنىوھووصفھیعتبرفكیف

:الثانيالمذھب
وھو. كثیراأوقلیالرضاألأخرجتھماكلفيالزكاةوتجبالنصابیشترطال

كالخاصالداللةقطعيعندهالعامألن). ٦(-هللارحمھ–حنیفةأبياإلمامقول
األولالحدیث" (العشرالسماءسقتفیما"سالمحدیثبینالتعارضعندهفثبت

الحدیث" (صدقةأوسقخمسةدونفیمالیس"سعیدأبيوحدیث) المسألةفي
ًمجھوالمنھماالسابقكانولماواحدة،الحدیثینقوةألن؛)المسألةفيالثاني
الزكاةوجوبیفیدألنھبالعام؛العملرجحالحدیثینورودتاریخیعلملمحیث
).٧(أوسقخمسةدونفیما

. ٢/٢٤٣، العنایة ١/٢٩٢ق تبیین الحقائ) ١(
.٣/٢١١، الحاوي الكبیر ٤١٥المعونة صـ: ینظر)٢(
.٤/١٦٢، المغني ٣/٢١١، الحاوي الكبیر ٤١٥المعونة صـ: ینظر)٣(
.٤/١٦٢، المغني ١/١٠٧الھدایة : ینظر)٤(
. ١/٢٩٢، تبیین الحقائق ١/١١٣االختیار : ینظر) ٥(
، االختیار ١/١٠٧، الھدایة ٢/٦٢ائع ، بدائع الصن٣/٢المبسوط للسرخسي : ینظر) ٦(

، عمدة القاري شرح ٣/٤١٧، البنایة ٢/٢٤٢، العنایة ١/٢٩١، تبیین الحقائق ١/١١٣
. ١/٥٢٩، سبل السالم ٣/٣٥٠، فتح الباري البن حجر ٩/٧٣، ٣/١٦٩صحیح البخاري 

وظھر من مذھب أبي حنیفة رحمھ هللا : "، وجاء فیھ١/١٣٣أصول السرخسي : ینظر) ٧(
فرجح قولھ علیھ السالم ما أخرجت ............. جیح العام على الخاص في العمل بھتر

األرض ففیھ العشر على الخاص الوارد بقولھ علیھ السالم لیس فیما دون خمسة أوسق 
یجب العشر في قلیل ما : "وجاء فیھ١/٢٩٢، كشف األسرار عن أصول البزدوي "صدقة

ما سقتھ : "--؛ لعموم قولھ -رحمھ هللا–ة أخرجتھ األرض وكثیره عند أبي حنیف
وإن لم یعرف تاریخھما یجعل العام آخرا لالحتیاط وفیما " ......... السماء ففیھ العشر

، أدلة التشریع ١٣٩-٣/١٣٨، تیسیر التحریر ٣/٥، التقریر والتحبیر "نحن فیھ كذلك
.١٥٢-١٥١، إتحاف األنام صـ٧٨المتعارضة صـ
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دونالعامبالحدیثعملإنما–هللارحمھ–حنیفةأبااإلمامأنبعضھموذكر
منأولىقبولھعلىالمتفقالعامأنعندهاألصلألنالمسألة؛ھذهفيالخاص
علىعلیھمتفقابكونھالعامیرجحتساویالماألنھماقبولھ؛فيالمختلفالخاص

أبو–ألنھماعلیھ؛متفق" العشرففیھالسماءسقتھما: "--فقولھالخاص،
عندالواجببتفاوتأوسق،وحكماالخمسةوراءفیمابھعمال-ومحمدیوسف

بدالیھسقيفیماالعشرونصفالسماءسقتھفیماالعشرفأوجباتھاوكثرالمؤنةقلة
یعمللمحنیفةوأبولھ،مخصصاالخاصالحدیثوجعالالحدیث،بھذاعمال

).١(فیھالمختلفمنأولىعلیھالمتفقفكانأصال،الخاصبالحدیث
األرضأخرجتھماقلیلفي-هللارحمھ–حنیفةأبوقال: "المیرغینانيقال

).٢"(السماءسقتھأوسیحاسقيسواءالعشر،وكثیره
ویستويكثر،أوقلالعشرففیھسیحاسقيأوالسماءسقتھما: "الموصليوقال
).٣"(یبقىالومایبقىمافیھ

شيءكلوفيالعشر،أرضفيوجدعسلفيالعشریجب: "الزیلعيوقال
).٤"(النصابفیھیشترطوالالسماءسقتھأوسیحاسقيسواءاألرضأخرجتھ

بھویبتغىاألرضتنبتماكلفي-هللارحمھ–حنیفةأبوقال: "البابرتيوقال
یوسقالأوسنةإلىسنةمنیبقىیابسا،أوكانرطباكثیرا،أوكانقلیالالنماء

).٥"(العشرالمطرأيالسماءسقتھأوجاربماءأيسیحایسقىال،أو
عمرقالوبھوحماد،ومجاھد،النخعي،وإبراھیمزفر،ماماإلإلیھذھبماوھذا

).٦(عباسابنعنمرويوھوالعزیز،عبدبن
إلىحنیفةوأبووالنخعي،علي،بنوزیدعباس،ابنوذھب: "الشوكانيقال

).٧"(النصابیعتبروالوالكثیر،القلیلفيالزكاةتجب: فقالوابالعام،العمل
األدلـــة

:یليمامعهومنحنیفةأبواإلمامبهاستدلماجملةومن
منلكمأخرجناومماكسبتمماطیباتمنأنفقواآمنواالذینیاأیھا: "تعالىقولھ-أ

).٨"(األرض
:الداللةوجھ

الواضح في أصول الفقھ البن عقیل : ، وینظر١/٢٩٢صول البزدوي كشف األسرار عن أ)١(
.٣١٢، المسودة صـ٣/٤٥٤

.١/١٠٧الھدایة )٢(
.١/١١٣االختیار )٣(
. ١/٢٩١تبیین الحقائق ) ٤(
. ٢/٢٤٢العنایة ) ٥(
، نیل األوطار ٩/٧٣، عمدة القاري ٣/٤١٧، البنایة ٣/٢المبسوط للسرخسي : ینظر)٦(

.٣/٢١١، تحفة األحوذي٤/١٦٨
.٤/١٦٨نیل األوطار )٧(
). ٢٦٧(البقرة من اآلیة ) ٨(
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بعمومھافتدلوالثمار،الزروعاآلیةفي" األرضمنلكمأخرجنابما: "المراد
األصنافسائرفيوكثیرهاألرضھتخرجماقلیلفي) الزكاة(الحقإیجابعلى

).١(والكثیرالقلیلبینتفصلفلمبزراعتھا،األرضتقصدممامنھاالخارجة
وفيوكثیرهاألرضتخرجھماقلیلفيعمومذلكوإن: "القرطبياإلمامقال

).٢"(األصنافسائر
.)٣(حصادهیومحقھوآتوا: تعالىقولھ-ب

).٤(والكثیرالقلیلفيالزكاةوجوبعلىبعمومھفیدل
أنوأمرني: "الیمنإلي--هللارسولبعثني: قال--جبلبنمعاذعن-جـ

نصفبالدواليسقيوماالعشر،بعالسقيوماالسماء،سقتمماآخذ
).٥"(العشر
:الداللةوجھ

ممااألرضتخرجھماكلفينصفھأوالعشروجوبفيصریحالحدیثھذاأن
أھلمنذلكیأخذأنمعاذسیدنا--هللارسولأمرحیث،اآلدمیونزرعھ
).٦(نصابایشترطأندونالیمن

منیكنفلمالحول،وجوبھشرطمنلیسمالفيحقوالثمارالزروعزكاة-د
الحول،: شرطانفللزكاةوالركاز،الغنائمكخمسالنصاب،وجوبھشرط

).٧(معتبرافیھاالنصابیكنلم،معتبراالثمارفيالحولیكنلمفلماوالنصاب،
اعتباره،فوجبلھا،مؤنةالنامیةاألرضوالثمارالزروعزكاةوجوبسبب-ه

).٨(كالخراجكثرأوقل
الوجوبیفیدألنھبالعام؛العملوھوحنیفة،أبواإلمامإلیھذھبماإلى: وأمیل

قیاموفیھن،للمساكیوأنفعأحوطفھوكثر،أوقلاألرضمنیخرجماكلفي
.تعالىهللانعمةبشكر

، التحریر والتنویر ٣/٣٢٢، تفسیر القرطبي ١/٥٥٥أحكام القرآن للجصاص : ینظر)١(
.١/٢٩٢، تبیین الحقائق ١/١١٣، االختیار ٣/٢، المبسوط للسرخسي ٣/٥٦

.٣/٣٢٢تفسیر القرطبي )٢(
).١٤١(األنعام من اآلیة )٣(
، ٢/٥٦، بدائع الصنائع ٣/٢، المبسوط للسرخسي ٧/١٠٠تفسیر القرطبي :ینظر) ٤(

. ٩/٧٣، عمدة القاري ٣/٢١٠الحاوي الكبیر 
ح ١/٥٨١صدقة الزروع والثمار : باب-الزكاة: أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب)٥(

ما یوجب العشر وما یوجب : باب-الزكاة: ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب)١٨١٨(
: باب-الزكاة: ، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب)١١/٢٢٨١(ح ٣/٣٢العشر نصف

). ٧٤٩١(ح ٤/٢٢٠قدر الصدقة فیما أخرجتھ األرض 
، عمدة ٢١٥-٦/٢١٤، شرح أبي داود للعیني ٢٤/١٦٦التمھید البن عبد البر : ینظر) ٦(

. ٨/٢٦١القاري شرح صحیح البخاري 
، الحاوي الكبیر ٢٠٠٦القاھرة سنة -ط دار السالم٣/١٢٦٦التجرید للقدوري : ینظر)٧(

٣/٢١٠.
.١/٢٩٢، تبیین الحقائق ٣/٢المبسوط للسرخسي : ینظر)٨(



-٣٣٧٣-

التمسكوھوحنیفةأبيقولللمساكینوأحوطھاالمذاھبأقوى: "العربيابنقال
).١"(بالعموم

الثانيالفرع
تمرابخرصھالنخلعلىالذيالثمربیع

ثمرا،بخرصھ) الرطب(النخلعلىالذيالتمربیعجوازفيالعلماءاختلف
:فیھوردحیث

والحنطةبالتمر،التمر: "--هللارسولقال: قال--ھریرةأبيعن-١
استزادأوزادفمنبیدیدابمثالمثالبالملحوالملحبالشعیر،والشعیربالحنطة،

).٢"(ألوانھاختلفتماإالأربىفقد
أینقص: فقالبالتمرالرطبعن--هللارسولسئل: "قالمالكبنسعدعن-٢
).٣"(عنھفنھىنعم: قال" یبس؟إذا
).٤"(بخرصھاالعرایافيرخص--النبيأن: "ثابتبنزیدعن-٣
أنالعریةلصاحبرخص--هللارسولأن: "أیضاثابتبنزیدوعن-٤

).٥"(التمرمنبخرصھایبیعھا
:الخالفوسبب
والثانياألولفالحدیثخاص،وبعضھاعامبعضھامتعارضةأحادیثوجود
بمثلمثالإالبالتمرالنخلعلىالذيالثمربیعجوازعدمعلىمومھمابعیدالن

الرطببیعجوازعدموأیضا–ھریرةأبيحدیث–األولالحدیثفيكما
. مالكبنسعدحدیث–الثانيالحدیثفيكماالعموم،وجھعلىبالتمر

.العرایابیعجوازعلىیدالنخاصانوالرابعالثالثوالحدیثان
ألنالخاص؛علىمبنيالعاموأنوالخاصالعامبینتعارضالأنھیرىفمن
األولالحدیثینفيالواردالعمومبتخصیص: قالقطعيوالخاصظنيالعام

، نیل األوطار ٢/١٨٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٣/٣٥٠فتح الباري البن حجر ) ١(
٤/١٦٩ .

دا الصرف وبیع الذھب بالورق نق: باب–البیوع : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب)٢(
التمر : باب–البیوع : ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب)٨٣/١٥٨٨(ح ١١/١٣

).٦١٠٦(ح ٦/٤١بالتمر 
، )٣٣٥٩(ح ٣/٢٥١في التمر : باب–البیوع : أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب)٣(

ح ٦/٣٦اشتراء التمر بالرطب : باب–البیوع : والنسائي في السنن الكبرى، كتاب
).٢٢٦٦(ح ٢/٤٥البیوع : في المستدرك، كتاب، والحاكم)٦٠٩٢(

بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام : باب–البیوع : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب)٤(
تحریم بیع الرطب بالتمر : باب–كتاب البیوع : ، ومسلم في صحیحھ)٢١٧٣(، ح ٣/٧٤

).٦٦/١٥٣٩(، ح ١٠/١٦٤إال في العرایا 
بیع المزابنة وھي بیع الثمر بالتمر، : باب–البیوع : حیحھ، كتابأخرجھ البخاري في ص) ٥(

البیوع : ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)٢١٨٨(، ح ٣/٧٥وبیع الزبیب بالكرم وبیع العرایا 
). ٦٠/١٥٣٩(، ح ١٠/١٦٣تحریم بیع الرطب بالتمر إال في العرایا : باب–
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مستثنىفیھاالترخصألنالعرایا؛بیعفیجوزوالرابع،الثالثبالحدیثینوالثاني
.العمومھذامن

راجحالعموموأنالداللة،فيلتساویھمامتعارضان؛والخاصالعامأنیرىومن
).١(تمرابخرصھالنخلعلىالذيالثمربیعیجوزال: قال

علىتمرابخرصھالنخلعلىالذيالثمربیعفيالعلماءاختلففقدوعلیھ
:قولین
:األولالقول
جمھورقولوھو. ثمرابخرصھالنخلعلىالرطببیعوھوالعرایا،بیعیجوز

.)٢(العلماء
العرایا،بیعفيالترخصبحدیثيالنھيأحادیثتخصیصإلىھؤالءوذھب

والخاصظني،فالعامالنھي،لعموممخصصةالعرایافيالترخصفأحادیث
).٣(العرایابیعفیجوزالعام،علىالخاصفیقدمقطعي،

فیماللحكمموجبعمومھعلى-العام–مجريھو: الشافعيقال: "السرخسيقال
یوجبفالالخصوصبھالمرادیكونأنالحتمالفیھ؛شبھةضربمعتناولھ
دلتھذاعلىالعام؛منإلیھبالمصیرأولىالخاصوجعل.......... قطعاالحكم

بدران أبو / لتشریع المتعارضة د، أدلة ا١/٢٩٨كشف األسرار عن أصول البزدوي : ینظر) ١(
مصطفى / ، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء د٨٠–٧٩العینین صـ

.  ٢٢١–٢٢٠سعید الخن صـ
، ٥/١٩٧، الذخیرة للقرافي ٣/٢٣٢، بدایة المجتھد ٩/٤٢٨١التبصرة للخمي : ینظر) ٢(

، ٥/٢١٣، الحاوي الكبیر ٢/٧٩٢، شرح زروق على متن الرسالة٤/٥٠٢التاج واإلكلیل 
، روضة الطالبین ١٠-١١/٦، المجموع ٥/٢٠٤البیان في مذھب اإلمام الشافعي =   = 

، ٦/١١٩، المغني ٢/٣٧، الكافي في فقھ اإلمام أحمد ٢/١٠٧،أسنى المطالب ٣/٥٦٢
.١٢/٦٣، اإلنصاف للمرداوي ٢٤٩العدة شرح العمدة صـ

في تفسیر معنى العرایا التي جاء الترخیص اختلف أصحاب ھذا القول وھم الجمھور
:فیھا

أن یھب الرجل ثمرة نخلة أو نخالت من حائطھ لرجل : فذھب اإلمام مالك إلى أن العریة
ًبعینھ، فیجوز للمعرى شراؤھا من المعرى لھ بخرصھا تمرا على أن تكون خمسة أوسق فما   ً ّّ ً

، شرح ٥/١٩٧، الذخیرة ٣/٢٣٢بدایة المجتھد (دون، وھي في كل ما ییبس ویدخر == 
).٢/٧٩٢زروق على متن الرسالة 

. بیع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجھ األرض: وذھب اإلمام الشافعي إلى أن العرایا
).٣/٥٦٢، روضة الطالیبین ١١/٦المجموع . (ویشترط أن یكون فیما دون خمسة أوسق

رؤوس النخل خرصا بمثلھ من التمر كیال بیع الرطب في: وذھب اإلمام أحمد إلى أن العرایا
، الشرح ١٢/٦٣المقنع . (فیما دون خمسة أوسق لمن بھ حاجة إلى أكل الرطب وال ثمن معھ

، أدلة التشریع المتعارضة ١/٢٩٨، كشف األسرار ١٢/٦٣الكبیر ألبي الفرج المقدسي 
).   ٨٠صـ

.١/٣٢أصول السرخسي : ینظر)٣(
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" بكیلكیالبالتمرالتمر"--قولھعمومعلىالعرایاخبررجحفإنھمسائلھ،
).١"(بھالعملحكمفي

أھلأكثرمذھبوھو: "جائزةوأنھالعرایااحكمذكرحینالنووياإلماموقال
عبیدوأبوواسحقوأحمدالشاموأھلواألوزاعيالمدینةوأھلمالكمنھمالعلم

منمستثنىوجعلوهجائزذلكأنإلىذھبواكلھمالعلمأھلمنتبعھمومنوداود
).٢"(بالتمرالرطببیعوعنبالتمرالتمربیععن--هللارسولنھيجھة
وغیرھاالمدخرةالثمارأنواعجمیعفيجائزةالعرایا: "اللخميالحسنأبوقال

).٣......." (والعنبالنخیل
).٤"(ویدخرییبسماكلفيمالكعندجائزةوالعریة: "رشدابنوقال
األرضعلىبالتمرالنخلعلىالرطببیعوھوالعرایاوأما: "الشیرازيوقال

).٥"(یجوزفإنھخرصا
خرصاالنخلرؤوسعلىالرطببیعوھوالعرایا،بیعویجوز: "قدامةنابوقال

).٦"(األرضوجھعلىبالتمر
وأھلمالكمنھم. العلمأھلأكثرقولوھوالجملةفيالعرایابیعإباحة: "وقال

).٧"(المنذروابنوالشافعيالشاموأھلواألوزاعيالمدینة
األدلـــة

:منهاطرقعدةمنالواردةبالسنةثابتةبأنهایاالعراجوازعلىالجمهوراستدل
الثمربیعوالمزابنةالمزابنةبیععننھى--هللارسولأن: "--جابرعن-أ

).٨"(العرایافيرخصأنھإالبالتمر
أنھإالبالتمرالثمربیععننھى--هللارسولأنحثمةأبيبنسھلعن-ب

).٩"(رطباأھلھایأكلھاتمرابخرصھاتباعأنالعرایافيرخص
:الحدیثینمنالداللةوجھ

. ١/١٣٢أصول السرخسي ) ١(
. ١١/١٠المجموع ) ٢(
.٩/٤٢٨١التبصرة )٣(
.٣/٢٣٢بدایة المجتھد )٤(
.٢/٣٣المھذب )٥(
.٢/٣٧الكافي في فقھ اإلمام أحمد )٦(
. ٦/١١٦المغني ) ٧(
رقم ٢/١٥١الباب األول فیما نھي عنھ من البیوع –البیوع : مسند اإلمام الشافعي، كتاب) ٨(

. م١٩٥١نة ترتیب السندي ط دار الكتب العلمیة س) ٥٢١(
ح ١٠/١٦٤تحریم بیع الرطب بالتمر إال في العرایا : باب–البیوع : صحیح مسلم، كتاب) ٩(

، )٣٣٦٣(ح ٣/٢٥١باب في بیع العرایا –البیوع : ، سنن أبي داود، كتاب)٦٧/١٥٤٠(
). ١٠٦٥٦(ح ٥/٥٠٥تفسیر العرایا : باب–السنن الكبرى للبیھقي، جماع أبواب الربا 
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بیععنھاالمنھيالمزابنةكانتفلماالمزابنة،منالعریةاستثنى--النبيأن
التمربیعھيمنھاالمستثناهالعریةتكونأنوجبنخلھ،فيالرطبالتمر

).١(نخلھفيبالرطب
:علیھوأعترض

.الرباتحریمقبلكانذلكبأن
:وأجیب

تحریمبعدأنھعلىیدلالمزابنةمنالعریةاستثناءألنباطل؛اعتراضھذا
).٢(الخرصإلىیحتجلمكذلككانلوإذالربا؛

أوأوسقخمسةفيالعرایافيرخص--النبيأن--ھریرةأبيعن-جـ
).٣"(أوسقخمسةدون
:الداللةوجھ

قیاممعالمحظوراستباحةوالرخصةالعرایا،فيأرخصأنھفينصالحدیثأن
).٤(بحالرخصةلنایبقلماالستباحةمنالسببوجودمنعفلوالحاظر،السبب

:العرایاجوازعلىأیضاویستدل
فيوأذن،)٥"(عندكلیسماتبعال: "قال--النبيفإنالسلم،علىبالقیاس

.السلم
ال"--قولھمعالسلمفياإلذن) العریةفياإلذن(ذلكنظیر: "المنذرابنقال
ومنععندكلیسمابیعمنمستثنىكونھمعالسلمأجازفمن" عندكلیسماتبع

).٦"(تناقضفقدبالتمرالثمربیعمنمستثناهكونھامعالعریة
:الثانيالقول

خمسةمنأقلأكانسواءتمرا،بخرصھالنخلعلىالذيالثمربیعیجوزال
).٧(الحنفیةقولوھوأكثر،أوأوسق

.٥/٢٠٥، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ٥/٢١٥لحاوي الكبیر ا: ینظر)١(
.١١/١٦المجموع : ینظر)٢(
بیع الثمر على رؤوس النخل بالذھب : باب–البیوع : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب)٣(

ما جاء في : باب–البیوع : ، والترمذي في صحیحھ، أبواب)٢١٩٠(ح ٣/٧٦والفضة 
).١٣٠١(ح ٣/٥٨٧العرایا والرخصة في ذلك 

، الشرح الكبیر ألبي ١٢١–٦/١٢٠، المغني البن قدامة ٥/٢١٥الحاوي الكبیر : ینظر) ٤(
.٢/٦٢، سبل السالم ٦/٦٤الفرج المقدسي 

النھي عن بیع ما لیس عندك وعن ربح ما لم : باب–سنن ابن ماجة، كتاب التجارات ) ٥(
في الرجل یبیع ما : باب–رة ، سنن أبي داود، أبواب اإلجا)٣١٨٧(ح ٢/٧٣٧یضمن 

).٣٥٠٣(ح ٣/٢٨٣لیس عنده 
. ٤/٣٩٢، فتح الباري البن حجر ٤/٤٣٩، تحفة األحوذي ٥/٢٣٩نیل األوطار ) ٦(
، العنایة ٤٨-٤/٤٧، تبیین الحقائق ٣/٤٤، الھدایة ١٢/١٩٢المبسوط للسرخسي : ینظر) ٧(

. ٦/٤١٦، البنایة ٦/٤١٥
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ألنھماللعرایا؛المرخصالخاصمعللنھيالمفیدالعامعندھمتعارضفقد
الخاصعلىعلیھالمتفقالعامفیترجحعندھمقطعیانفھماالداللة،فيتساویا

).١(التعارضعندفیھالمختلف
علىوما" بكیلكیلبالتمرالتمر: --قولھذلكفيوحجتنا: "السرخسيقال

متفقعامالحدیثوھذابكیل،كیالإالبالتمربیعھیجوزفالتمرالنخلرؤوس
).٢(بھوالعملقبولھفيالمختلفالخاصعلىفیترجحقبولھ،على
رؤوسعلىماألنالبیع؛ذلكیجوزالوعندنا: "البخاريالدینعالءوقال
فرجحناهالحدیثذلكبعمومعمالبكیلكیالإالبالتمربیعھیجوزفالتمرالنخل

).٣"(قبولھفيالمختلفالخاصعلىقبولھعلىمتفقابكونھولكنبعمومھ،
بتمرالنخلعلىالثمربیعوھوالمزابنة،بیعیجوزوال: "المرغینانيوقال

).٤"(خرصاكیلھمثلمجذوذ
األدلـــة

تمرابخرصھالنخلعلىالذيالثمربیعجوازعدمعلىالحنفیةبھاستدلومما
:یليما
بالذھب،الذھب: "--هللارسولقال: قال--الخدريسعیدأبيعن-أ

بالملح،والملحبالتمر،والتمربالشعیر،والشعیربالبر،والبربالفضة،والفضة
).٥"(سواءفیھوالمعطياآلخذأربى،فقداستزاد،أوزادفمنبید،یدابمثل،مثال
:الداللةوجھ
یوجبوھوتركھ،یجوزفالبالقبول،األمةوتلقتھمشھورصنالحدیثھذا

یباعأنیجوزفالالبدلین،قبضقبلالتفرقیجیزوالالتفاضل،ویحرمالمساواة
).٦(متأخراأحدھماكانإذاوالجزافا،
:عنھوأجیب

).٧(الحاظرقیاممعالمحظوراستباحةوالرخصةالعرایا،فيرخصبأنھ
،)٨(المحاقلةعن--هللارسولنھى: "قالأنھ،--الكمبنأنسعن-ب

، المبسوط ١/٢٩٨ف األسرار عن أصول البزدوي ، كش١/١٣٢أصول السرخسي : ینظر)١(
.١٩٣-١٢/١٩٢للسرخسي 

.١٩٣-١٢/١٩٢المبسوط )٢(
.١/٢٩٨كشف األسرار عن أصول البزدوي )٣(
. ٣/٤٤: الھدایة) ٤(
ح ١٢/١٣الصرف وبیع الذھب بالورق : باب–البیوع : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٥(

تحریم التفاضل بین : باب–البیوع : كتاب، والبیھقي في السنن الكبرى، )٨٢/١٥٨٤(
). ١٠٤٨٧(ح ٥/٤٥٧الجنس الواحد مما یجري فیھ الربا 

. ٤٨-٤/٤٧، تبیین الحقائق ١٢/١٩٣المبسوط للسرخسي : ینظر) ٦(
.٢/٦٢، سبل السالم ١٢١-٦/١٢٠، المغني البن قدامة ٥/١٥الحاوي الكبیر : ینظر)٧(
، عمدة ١٢/١٩٣المبسوط للسرخسي . (حنطة صافیةبیع الحنطة في سنبلھا ب: المحاقلة)٨(

).٦/٢٥٢القاري 
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)."٤(والمزابنة،)٣(والمنابذة،)٢(والمالمسة،)١(والمخاضرة
:الداللةوجھ

المحاقلةومنھاعنھا،المنھيالبیعصورمنصورخمسعلىالحدیثاشتمل
).٥(حراموالتفاضلذلك،فيالتفاضلوقوعلخوفوالمزابنة؛

منألنھماوالمزابنة؛المحاقلةفيالحظروقعوإنما: "العینيینالدبدرقال
بید،یداإالواحدجنسمنكانإذاوالوزنالكیلمنشيءیجوزولیسالكیل،
).٦"(أكثرأیھمایدرىالمجھولوھذابمثل،ومثال

فاحتمالالخرص،بطریقیجوزفالجنسھ،منبمكیلمكیلبیعالعریة-جـ
التفاوت
ْموُضوعینكاناأوبیقین،تفاضاللوكمافصارثابت، علىكاناأواألرض،علىَ

).٧(النخلرؤوس
:عنھوأجیب

األرض؛علىھوفیمایجزولمالنخلرؤوسعلىكانفیماجازتالعریةأن
).٨(المنفعةمسلوباألرضعلىوماالمنفعة،مستدامالنخلعلىماألن

الشجروفيالمقدار،لمعرفةطریقارصالخیجعللماألرضفيما: وأیضا
).٩(المقدارلمعرفةطریقاالخرصجعل

:وھيالعطایا،ھي--هللارسولفیھارخصالتيالعرایاأن-د
فيلھالمعرىدخولالمعرىعلىیشقثمبستانھ،مننخلةثمرالرجلیھبأن

الوعد،فیخلأنیرضىوالالبستان،فيأھلھلكونوساعة؛یومكلبستانھ
ألنعندنا؛جائزوھوبدلھ،بالخرصمجذوذاتمراقدرهفیعطیھفیھفیرجع

فتح الباري البن حجر . (بیع الثمار وھي خضراء قبل أن یبدوا صالحھا: المخاضرة) ١(
). ٢/٦٢، سبل السالم ١/١١٢

أن یتساوم الرجالن في السلعة فیلمسھا المشتري بیده، فیكون ذلك ابتیاعا لھا : المالمسة)٢(
).٦/٤١٧العنایة . (بذلك أو لم یرضرضي المالك 

أن یأتي الرجل بثوبھ مطویا، أو یكون ظلمة فیقول : أو ھي كما فسرھا اإلمام الشافعي
أبیعك ھذا الثوب على أن تلمسھ بیدك وال خیار لك إذا أبصرتھ وعرفت طولھ وعرضھ 

).٥/٣٣٧الحاوي الكبیر (
ب مالكھا إلزام المساوم لھ علیھا إیاھا المنابذة أن یتراوض الرجالن على السلعة، فیح)٣(

، العنایة ٥/١٧٦بدائع الصنائع (فینبذھا إلیھ، فیلزم البیع وال یكون لھ رد السلعة 
٦/٤١٧.(

، )٢٢٠٧(ح ٣/٧٨بیع المخاضرة : باب–البیوع : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٤(
). ٣٠٧٦(ح ٤/٤٨والدار قطني في سننھ، كتاب البیوع 

، نیل ٢٦-٢/٢٥، سبل السالم ٣٠٧-٦/٣٠٦شرح صحیح البخاري البن بطال : رینظ) ٥(
.٥/٢١٠األوطار 

. ١١/٢٩٨عمدة القاري ) ٦(
.٥/٢١٤، الحاوي الكبیر ٤/٤٧، تبیین الحقائق ١٢/١٩٣المبسوط للسرخسي : ینظر)٧(
.٥/٢١٥الحاوي الكبیر : ینظر)٨(
.١١/١٦المجموع : ینظر)٩(
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وھوبملكھ،ملكھبائعاالمعرىفصارالقبض،لعدمالثمرةیملكلملھالموھوب
ألنھمجازا؛بیعاذلكسميوإنمامبتدأة،ھبةھووإنماالمعاوضةبطریقالجائز

).١(بیعأنھظنلراوياألنأوأعطاهعماعوضاالصورةفي
:وأجیب

بیعا،أیضاالمستثنىیكونأنفیجبالبیع،منھالمستثنىوھوعنھالمنھيبأن
فيالرجوعفيالالبیعفيوالخطرخطرعنإالتكونالالرخصةوأن
).٢(الھبة

:وأمیل
--النبياستثناھاحیثالعرایا،بیعجوازمنالعلماءجمھورإلیھذھبماإلى
المحظوراستباحةفالرخصةفائدة،للترخصیكنلمیجزلمفلوفیھا،خصوأر
رخصةلنایكنلماالستباحةالحاظروجودمنعفلوالحاظر،ووجودقیاممع

.بحال

، البنایة ٦/٤١٥، العنایة ٤/٤٨، تبیین الحقائق ١٢/١٩٣خسي المبسوط للسر: ینظر) ١(
٨/١٥٥ .

. ١١/١٥المجموع ) ٢(
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الخاتمـــــــة
تبین لي أن األصولیین أعطوا : بعد أن أكرمني هللا تعالى بإتمام ھذا البحث 

وقد تناولت جزئیة من أھم ، .األحكام الشرعیةالعام عنایة فائقة ؛ لتأثیره في
قدر -حاولت فیھا ،جزئیات العام لھا تأثیر بالغ في كثیر من الفروع الفقھیة 

من خالل أثر االختالف ، ربط األصول ببعض الفروع  الفقھیة -استطاعتي
:وقد توصلت إلى بعض النتائج منھا ، في داللة العام 

وھذه الصیغ تفید العموم ، ) على الراجح(ھأن العام لھ صیغ وألفاظ تخص-١
أو من جھة العقل، أو من جھة العرف، إما من جھة اللغة

:أن العام ثالثة أنواع -٢
ًعام یراد بھ قطعا العموم فال یحتمل التخصیص أبدا-أ ً

.فداللتھ على الخصوص قطعیة، ًب ــ عام یراد بھ قطعا الخصوص
.لتھوھو المختلف في دال، العام المخصوص -ج 
، محل اختالف بین العلماء) العام المطلق(داللة العام المخصوص -٣

.ویرى الحنفیة أن داللتھ قطعیة، فالجمھور یرون أن داللتھ داللة ظنیة
ترتب على الخالف بین الجمھور والحنفیة في داللة العام اختالف في -٤

:مسألتین أصولیتین فرعیتین ھما
.لواحد والقیاسكخبر ا،تخصیص العام بالدلیل الظني -أ

أما عند الحنفیة ، فعند الجمھور یجوز تخصیص العام بخبر الواحد والقیاس
. فال یجوز ذلك 

.تعارض العام والخاص-ب 
، فعند الجمھور ال تعارض بینھما ؛لظنیة داللة العام وقطعیة داللة الخاص 

.وعند الحنفیة یثبت التعارض بینھما ؛لقطعیة داللة كل منھما
ى اختالف العلماء في ھاتین المسألتین اختالف في بعض ترتب عل-٥

:وھى، وذكرت بعضا منھا،الفروع الفقھیة 
. حل متروك التسمیة عمدا عند الذبح -أ 

.مباح الدم ھل یعصم بااللتجاء إلى الحرم -ب 
.نصاب ما یخرج من األرض -ج 
.بیع الثمر الذي على النخل بخرصھ تمرا -د 

، قد وفقت فمن محض فضل هللا وكرمھ فللھ الحمد والمنة فإن كنت :  وبعد
وحده ،فمني ومن الشیطان ،وإن كان غیر ذلك  وحسبي أني قد ،فالكمال 

، اجتھدت قدر استطاعتي وطاقتي ؛فإنھ سبحانھ ال یضیع أجر من أحسن عمال
.وأسألھ سبحانھ أن یجعلھ في میزان حسناتي إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

وصل اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ 
وسلم تسلیما كثیرا
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فھرس أھم المراجع
:كتب التفسیر

/ ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي تح.أحكام القرآن -١
محمد صادق القمحاوي  

ھـ١٤٠٥بیروت-دار إحیاء التراث العربي /ط
ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي . تفسیر القرآن العظیم-٢

-دار الكتب العلمیة، / حمد حسین شمس الدین ط/ تح، البصري ثم الدمشقي
.ھـ١٤١٩-بیروت، األولى 

لمحمد بن جریر بن ) .تفسیر الطبري(جامع البیان في تأویل القرآن-٣
مؤسسة / أحمد محمد شاكر ط/ یزید بن كثیر أبو جعفر الطبري تح

م٢٠٠٠لرسالةا
ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن . .الوسیط في تفسیر القرآن المجید-٤

عادل أحمد عبد الموجود، علي / تح.علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 
لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت / ط.محمد معوض، وآخرین 

.م١٩٩٤األولى.
عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ ألبي البركات : تفسیر النسفي المؤلف-٥

دار الكلم الطیب، بیروت / ط.یوسف علي بدیوي / تح . الدین النسفي
.م١٩٩٨.

الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي -٦
القاھرة –دار الكتب المصریة / ط.أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش / تح 

م١٩٦٤لثانیة، .
:ب الحدیث وعلومھكت
ألحمد بن محمد بن أبى بكر ،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري -٧

١٣٢٣السابعة، .المطبعة الكبرى األمیریة، مصر / ط. القسطالني القتیبي
ھـ

ِإكمال المعلم بفوائد مسلم -٨ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ََ ِ ُ / تح.لعیاض بن موسى بن عیاض السبتي .ِ
ِالدكتور یحیى إسماعیل ط َ ْ َ ر الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، دا/ ِْ

.م١٩٩٨األولى، .مصر
ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد .تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -٩

.بیروت–دار الكتب العلمیة / ط.الرحیم المباركفورى 
ألبي عمر یوسف بن عبد . التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید-١٠

وزارة عموم / محمد عبد الكبیر البكري، ط، فى أحمد العلويمصط/البر، تح 
.ھـ١٣٨٧المغرب -األوقاف والشئون اإلسالمیة 

ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر . الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة-١١
.بیروت–دار المعرفة / السید عبد هللا المدني، ط/ العسقالني،تح
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محمد بن إسماعیل بن صالح الصنعاني، .سبل السالم شرح بلوغ المرام-١٢
.دار الحدیث/ ط

ْألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، تح. سنن أبي داود-١٣ محمد / ِّ
.بیروت–المكتبة العصریة، صیدا / ط.محیي الدین عبد الحمید

محمد / تح.البن ماجة أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني . سنن ابن ماجھ-١٤
. دار إحیاء الكتب العربیة/ د الباقي، طفؤاد عب

ْلمحمد بن عیسى بن سورة الترمذي، أبو عیسى، تح . سنن الترمذي-١٥ أحمد /َ
مصطفى / وإبراھیم عطوة عوض، ط، ومحمد فؤاد عبد الباقي، محمد شاكر

. م١٩٧٥الثانیة .مصر–البابي الحلبي 
/ الدار قطني، تحألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد .سنن الدا رقطني-١٦

ألولى، .لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت / وآخرین، ط، شعیب االرنؤوط
م٢٠٠٤

حسین / ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي، تح.سنن الدارمي -١٧
دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة /سلیم أسد الداراني  ط

م٢٠٠٠األولى،  .السعودیة 
محمد عبد / ألحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیھقي، تح.ىالسنن الكبر-١٨

.م٢٠٠٣لبنات، الثالثة، –دار الكتب العلمیة، بیروت / القادر عطا، ط
ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، . السنن الكبرى-١٩

بیروت –مؤسسة الرسالة / حسن عبد المنعم شلبي، ط/النسائي تح
.م٢٠٠١األولى، .

لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف . شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك٢٠
–مكتبة الثقافة الدینیة / طھ عبد الرءوف سعد، ط/ الزرقاني المصري، تح

.م٢٠٠٣القاھرة األولى
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن . شرح صحیح البخاري البن بطال-٢١

السعودیة، -مكتبة الرشد / ھیم، طأبو تمیم یاسر بن إبرا/ عبد الملك، تح
.م٢٠٠٣الریاض الثانیة،

مكتبة أبي بكر / ألبي زكریا محي الدین بن شرف النووي ط. شرح مسلم-٢٢
.الصدیق

/ محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، تح. ــــ صحیح البخاري٣٢
ھـ١٤٢٢دار طوق النجاة، األولى/ محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط

/ ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ط. صحیح مسلم-٢٤
.مكتبة أبي بكر الصدیق

ألبي الفضل زین الدین عبد الرحیم . طرح التثریب في شرح التقریب-٢٥
.العراقي

.الطبعة المصریة القدیمة/ ط
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ألبي محمد محمود بن أحمد بن . عمدة القاري شرح صحیح البخاري-٢٦
.بیروت–دار إحیاء التراث العربي / ر الدین العینى، طموسى بد

ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل . فتح الباري شرح صحیح البخاري٢٧
.ه١٣٧٩بیروت، -دار المعرفة / العسقالني ط 

ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن . المستدرك على الصحیحین-٢٨
–دار الكتب العلمیة / القادر عطا، طمصطفى عبد / محمد النیسابوري، تح

م١٩٩٠بیروت األولى، 
محمد / لجمال الدین أبو محمد الزیلعي، تح. نصب الرایة ألحادیث الھدایة-٢٩

لبنان األولى، -بیروت–مؤسسة الریان للطباعة والنشر / عوامة، ط
.م١٩٩٧

هللا لحمد بن علي بن محمد بن عبد . نیل األوطار شرح منتقي األخبار-٣٠
دار الحدیث، مصر، األولى، / عصام الدین الصبابطي، ط/ الشوكاني، تح

.م١٩٩٣
:كتب أصول افقھ

علي بن عبد الكافي السبكي، وولده : اإلبھاج في شرح المنھاج للعالمة-٣١
.مكتبة الكلیات األزھریة/ شعبان إسماعیل، ط/د/ تح. تاج الدین السبكي

محمد إبراھیم الحفناوي / لألستاذ الدكتور .إتحاف األنام بتخصیص العام-٣٢
.دار الحدیث بالقاھرة / ط.

دار السالم /لعبد الوھاب الطویلة ط. أثر اللغة في اختالف المجتھدین -٣٣
.م٢٠٠٠

دار الكتب /لسیف الدین علي بن محمد اآلمدي، ط. اإلحكام في أصول األحكام
.العلمیةـ بیروت

لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن اإلحكام في أصول األحكام، -٣٤
.دار الكتب العلمیة بیروتــ لبنان/ حزم الظاھري، ط

محمد بن علي بن محمد . إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول-٣٥
.الحلبي/ بن الشوكاني، ط

محمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي، . أصول السرخسي ألبي بكر-٣٦
دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، األولى / ط. األفغانيأبو الوفا /تح

.م١٩٩٣
.المكتبة األزھریة للتراث/للدكتور محمد أبو النور زھیر، ط. أصول الفقھ-٣٧

.م ١٩٨٤.ط مكتبة الدعوة ،للشیخ عبد الوھاب خالف . أصول الفقھ -٣٨
ُأصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ -٦٢ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ عیاض بن نامي بن عوض / د.ُ

م٢٠٠٥-المملكة العربیة السعودیة -دار التدمریة، الریاض / ط،السلمي
. دار الثقافة للنشر والتوزیع / ط ، لمحمد زكریا البردیسي. أصول الفقھ -٣٩
ألبي عبد هللا بدر الدین بن بھادر الزركشي، . البحر المحیط في أصول الفقھ-٤٠

.اإلسالمیة وزارة األوقاف والشؤن/ ط
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إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا . البرھان في أصول الفقھ-٤١
–دار الكتب العلمیة بیروت / صالح بن محمد بن عویضة، ط/ الجویني، تح

.لبنان
ألبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف .التبصرة في أصول الفقھ -٤٢

األولى، : دمشق الطبعة–ر الفكر دا/ محمد حسن ھیتو ط. د/ الشیرازي تح
١٤٠٣

لعالء الدین أبي الحسن علي بن . التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ-٤٣
عوض القرني، / عبد الرحمن الجبرین، د/ د/ سلیمان المرداوي الحنبلي، تح

/ الریاض، ط/ السعودیة -مكتبة الرشد / أحمد السراح، ط/ د
.م٢٠٠٠األولى،

َلسراج الدین محمود بن أبي بكر األرموي تح.المحصول التحصیل من -٤٤ ْ /
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر / الدكتور عبد الحمید علي أبو زنید ط

م١٩٨٨األولى: لبنان الطبعة–والتوزیع، بیروت 
ْلمحمود بن أحمد شھاب الدین الزنجاني تح. تخریج الفروع على األصول-٤٥ َّ /

١٣٩٨بیروت الثانیة، –سة الرسالة مؤس/ محمد أدیب صالح ط. د
محمد عبد /لصاحب الفضیلة الشیخ . تسھیل الوصول إلى علم األصول-٤٦

.ھـ١٣٤١مصطفى الحلبي/ الرحمن عید المحالوي، ط
ألبي عبد هللا بدر الدین .تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي-٤٧

مكتبة / د عبد هللا ربیع ط-د سید عبد العزیز / تح.محمد الزركشي الشافعي
م١٩٩٨توزیع المكتبة المكیة األولى-قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث 

ألبي عبد هللا، شمس الدین محمد المعروف بابن أمیر . التقریر والتحبیر-٤٨
.دار الباز/الحاج الحنفي، ط

ّالدبوسي ألبي زید عبد هللا بن عمر بن عیسى .تقویم األدلة في أصول الفقھ-٤٩ ّ
م٢٠٠١األولى .دار الكتب العلمیة / خلیل محیي الدین المیس ط/ الحنفي تح

تح .للحافظ صالح الدین العالئي . تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم -٥٠
دار األرقم بن أبي األرقم /وعادل عبد الموجودط،علي معوض

م١٩٩٧األولى
مصطفى / بادشاه الحنفي، طمحمد أمین المعروف بأمیر. تیسیر التحریر-٥١

ِالبابي الحلبي  َ .م١٩٣٢مصر -ْ
لیحیى شرف الدین الرھاوي .حاشیة الرھاوي على شرح المنار البن ملك -٥٢

.شركة دار اإلرشادـــ استانبول /ط
للشیخ حسن .حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع-٥٣

.ار الكتب العلمیة د/ بن محمد بن محمود العطار الشافعي ط
شیخ اإلسالم موفق الدین . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ-٥٤

المكتبة / شعبان إسماعیل، ط/عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، تح د
.م٢٠٠٨المكیة، الثالثة 



-٣٣٨٥-

للشیخ محمد بن أحمد بن عبد العزیز . شرح الكوكب المنیرفي أصول الفقھ-٥٥
ونزیھ حماد، ، محمد الزحیلي/ وحي المعروف بابن النجار، تحبن علي الفت

.مكتبة العبیكان/ ط
لعبد الطیف بن فرشتھ المعروف بابن ملك .شرح المنار في أصول الفقھ -٥٦

.شركة دار اإلرشادـــ استانبول / ط.إلیاس قبالن/تح،
لعضد الدین عبد . شرح عضد الدین اإلیجي على مختصر بن الحاجب-٥٧

.مكتبة الكلیات األزھریة/ من بن أحمد اإلیجي، طالرح
لنجم الدین أبي الربیع سلیمان بن سعید الطوفي، . شرح مختصر الروضة-٥٨

األولى . مؤسسة الرسالة/ عبد هللا بن عبد المحسن التركي، ط/ تح
.م١٩٨٧

إلیاس قبالن، /لعبد اللطیف بن فرشتھ، تح . شرح المنار في أصول الفقھ-٥٩
.م٢٠١٤األولى . اسطنبول ــ تركیا، ة دار إرشادشرك/ ط

أحمد / تح. العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى البغدادي الحنبلي-٦٠
.م٢٠١١الرابعة . دار العزة للنشر والتوزیع/ المباركي، ط

لشیخ اإلسالم زكریا بن محمد بن . غایة الوصول في شرح لب األصول-٦١
. دار الكتب العربیة الكبرى، مصر/أحمد بن زكریا األنصاري، ط

ألبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم .الغیث الھامع شرح جمع الجوامع-٦٢
.م٢٠٠٤دار الكتب العلمیة األولى،  / محمد تامر حجازي، ط/ العراقي، تح

. الحلبي/ ط.لزین الدین إبراھیم الشھیر بابن نجیم .فتح الغفار بشرح المنار-٦٣
لعبد العلي محمد نظام الدین . بشرح مسلم الثبوتفواتح الرحموت -٦٤

.دار إحیاء الترث العربي /األنصاري، ط
ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار .ـــ قواطع األدلة في األصول٦٥

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان / محمد حسن اسماعیل، ط/ السمعاني، تح
.م١٩٩٩/األولى، 

ألبي البركات عبد هللا بن أحمد . لمصنف على المناركشف األسرار شرح ا-٦٦
.دار الكتب العلمیة بیروت/ النسفي، ط

/ لعالء الدین عبد العزیز البخاري، ط. كشف األسرار عن أصول البزدوي-٦٧
.دار فاروق

/ لإلمام أبي إسحاق بن إبراھیم الشیرازي، ط. اللمع في أصول الفقھ-٦٨
.مصطفى الحلبي

/ لإلمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي، تح. صول في علم األصولالمح-٦٩
.مؤسسة الرسالة/ الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، ط

دار األندلس /أحمد سعید حوى ط/ د.المدخل إلى مذھب اإلمام أبي حنیفة -٧٠
.الخضراء جدة
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حسن /للقاضي ناصر الدین البیضاوي، تح. مرصاد األفھام إلى مبادئ األحكام
األولى . دار الضیاء للنشر والتوزیع ــ الكویت/ عبد الرحمن الحسین، ط

.م٢٠١٥
دار / ألبي حامد محمد بن محمد الغزالیط. المستصفى من علم األصول-٧١

.بیروت، إحیاء التراث العربي
دار / ألبي الحسین محمد بن علي البصري، ط. المعتمد في أصول الفقھ-٧٢

.الكتب العلمیة
للعالمة جمال الدین عبد الرحیم . نھایة السول في شرح منھاج الوصول-٧٣

.دار سعادة/ اإلسنوي، ط
صالح بن / تح د. لصفي الدین الھندي. نھایة الوصول في درایة األصول-٧٤

مكة ، نزار مصطفى الباز/ سعد بن سالم السویح، ط/ د–سلیمان الیوسف 
.المكرمة

:كتب الفقھ
:الفقھ الحنفي

/ لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي، ط. االختیار لتعلیل المختار-٧٥
.م١٩٣٧القاھرة -مطبعة الحلبي 

لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، بن . البحر الرائق شرح كنز الدقائق-٧٦
.دار الكتاب اإلسالمي/ نجیم المصري، ط

دین بن  أبي بكر بن لإلمام عالء ال. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع-٧٧
.م١٩٨٦دار الكتب العلمیة، الثانیة / مسعود بن أحمد الكاساني، ط

ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدین . البنایة شرح الھدایة-٧٨
.م٢٠٠٠األولى،.بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة / العینى، ط

المطبعة / لي الزیلعي، طلعثمان بن ع. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق-٧٩
.ھـ١٣١٣األولى، .بوالق، القاھرة -الكبرى األمیریة 

.دار الفكر/ لمحمد بن محمد بن محمود، البابرتي، ط. العنایة شرح الھدایة-٨٠
.بیروت–دار المعرفة / المبسوط ل أحمد بن سھل السرخسي، ط-٨١
بكر بن المرغیناني، أبو لعلي بن أبي.الھدایة في شرح بدایة المبتدي -٨٢

–بیروت -دار إحیاء التراث العربي / ط.طالل یوسف / الحسن برھان، تح
.لبنان

:الفقھ المالكي
لإلمام أبي الولید محمد بن أحمد بن . بدایة المجتھد ونھایة المقتصد-٨٣

.م٢٠٠٤القاھرة –دار الحدیث / محمد بن رشد القرطبي المالكي، ط
لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم المعروف . إلكلیل لمختصر خلیلالتاج وا-٨٤

.م١٩٩٤األولى،. دار الكتب العلمیة/ المواق المالكي، ط
لصالح بن عبد السمیع . الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني-٨٥

.بیروت–المكتبة الثقافیة / اآلبي األزھري، ط
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لدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ألبي العباس شھاب ا.الذخیرة -٨٦
دار الغرب / ط.مجمد حجي وآخرون / المالكي الشھیر بالقرافي تح

م١٩٩٤األولى، .بیروت-اإلسالمي
دار / لمحمد بن عبد هللا الخرشي المالكي، ط. شرح مختصر خلیل للخرشي-٨٧

.بیروت–الفكر للطباعة 
شھاب الدین أبو . د القیروانيشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زی-٨٨

دار الكتب / العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي، المعروف بـ زروق، ط
.م٢٠٠٦األولى، . لبنان–العلمیة، بیروت 

ألحمد بن غانم بن . الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني-٨٩
.دار الفكر/ ط.سالم النفراوي األزھري المالكي 

للقاضي أبي محمد عبد الوھاب . المعونة على مذھب عالم المدینة-٩٠
-المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز / ط.ّحمیش عبد الحق /  المالكي، ط

.مكة المكرمة
:الفقھ الشافعي

لزكریا بن محمد بن زكریا . أسنى المطالب في شرح روض الطالب-٩١
دار الكتاب اإلسالمي/األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي ط

طارق / بحر المذھب للرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل تح-٩٢
م٢٠٠٩دار الكتب العلمیة األولى، /ط.فتحي السید 

ألبي الحسین یحیى بن سالم العمراني، . البیان في مذھب اإلمام الشافعي-٩٣
.م٢٠٠٠،األولى.جدة –دار المنھاج / ط.قاسم محمد النوري / تح

/ ألحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، ط.تحفة المحتاج في شرح المنھاج -٩٤
.م١٩٨٣المكتبة التجاریة الكبرى بمصر 

ألبي الحسن علي بن محمد . الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي-٩٥
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -الشیخ علي محمد معوض / الماوردي، تح

.م١٩٩٩األولى، . لبنان–ب العلمیة، بیروت دار الكت/ ط.
كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ألحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو -٩٦

دار / مجدي محمد سرور باسلوم، ط/ العباس المعروف بابن الرفعة، تح
.م٢٠٠٩األولى، .الكتب العلمیة 

دار / ووي، طألبي زكریا یحیى بن شرف الدین الن. المجموع شرح المھذب-٩٧
.الفكر

لشمس الدین، محمد بن .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج-٩٨
م١٩٩٤األولى، .دار الكتب العلمیة/ أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ط

لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد . نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج-٩٩
. م١٩٨٤.دار الفكر، بیروت /الرملي، ط

:لفقھ الحنبليا
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لشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد . الشرح الكبیر-١٠٠
الدكتور -الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي / بن قدامة المقدسي، تح

ھجر للطباعة والنشر والتوزیع األولى، / عبد الفتاح محمد الحلو، ط
.م١٩٩٥

ن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء لعبد الرحم.العدة شرح العمدة-١٠١
دار الحدیث، القاھرة/ الدین المقدسي ط

ألبي محمد موفق الدین عبد هللا قدامة . الكافي في فقھ اإلمام أحمد-١٠٢
المقدسي 

.م١٩٩٤ألولى، .دار الكتب العلمیة / ط
لمنصور بن یونس بن صالح الدین . كشاف القناع عن متن اإلقناع-١٠٣

.دار الكتب العلمیة/ تى الحنبلى، طالبھو
إلبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن .المبدع في شرح المقنع -١٠٤

لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت / مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین ط
م١٩٩٧األولى، 

أبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن  بن .المغني البن قدامة -١٠٥
.عالم الكتب/ عبد الفتاح الحلو، ط/عبدهللا التركي د/د/تحقدامة
:كتب اللغة

/ محمد بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، ط. لسان العرب-١٠٦
.ھـ١٤١٤-الثالثة .بیروت –دار صادر 

/  لزین الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي، تح. مختار الصحاح-١٠٧
.بیروت-المكتبة العصریة / ط.حمد یوسف الشیخ م

ألحمد بن محمد بن على . المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر-١٠٨
).طبعة الجیب(مكتبة لبنان /المقري الفیومي، ط

.الھیئة العامة للشؤون األمیریة/مجمع اللغة العربیة، ط. المعجم الوجیز-١٠٩
.دار الدعوة /طمجمع اللغة العربیة، . المعجم الوسیط-١١٠
عبد / ألحمد بن فارس بن زكریا القزویني، تح. معجم مقاییس اللغة-١١١

. دار الفكر/السالم ھارون، ط
دار /لمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، ط. معجم لغة الفقھاء-١١٢

.م١٩٨٨الثانیة .النفائس للطباعة والنشر والتوزیع 


