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٣٠٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 

ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،  ، ونستهديهونستعينه ،حنمده ،احلمد هللاإن 

يئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله وس

ًإال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة بشريا  ً
ًونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، فهدى به من الضاللة، وبصر به من العمى،  ًً ً

صلى اهللا عليه وعلى . ً، وقلوبا غلفاً، وآذانا صماً الغي، وفتح به أعينا عمياوأرشد به من

ًآله وصحبه وسلم تسليما كثريا ً.   
على عباده تلك الشريعة اليت جاءت خامتة جلميع تعاىل نعم اهللا فإن من : وبعد

  بسمة العموم والشمول يف أحكامهاقة امنازت عن مجيع الرساالت السابواليت  ،الرساالت

النيب صلى اهللا عليه وسلم  خاطب اهللا تعاىل به  خطاب  فإن كل،العموم خطا�
  - مامل خيص-  فهو  أصحابه صلى اهللا عليه وسلم النيب بهخاطب  أو ،وأصحابه

 خيلو فعل من وال.،وجدوا ويف أي مكان ،كانوا يف أي زمان ،خطاب جلميع املكلفني

 ،مه من علمه عل،فيه حكمتعاىل كان هللا و ، وال تصرف من تصرفا�م إالاملكلفنيأفعال 
   .هجهلوجهله من 

على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتانا �ذا الدين وذكر " : قال ابن حزم رمحه اهللا

إىل القيامة  ،ولكل من يولد، وأن دينه هذا الزم لكل حي ،أنه آخر األنبياء وخامت الرسل
 ،وال لتغري األحوال، وال لتبدل املكان ،ل الزمان فصح أنه ال معىن لتبد، يف مجيع األرض

حىت يأيت ،ٍحال وعلى كل ،ويف كل مكان ، يف كل زمان، ًوأن ما ثبت فهو ثابت أبدا

  )١" ( أخرىٍ أو حال، أو مكان آخر،نص ينقله عن حكمه يف زمان آخر
ً إما أن تكون حكما صرحيا ال ميكن جتاوزهوشريعتنا الغراء    مسألة ًكأن يكون نصا يف،ً

ًجزئية أو إمجاعا قطعيا عليها  وإما أن تكون حكما ،ًأو حكما يدل عليه قياس جلي،ً

 حتت قاعدة مندرجة أو  العام، هذا  أحد أفرادفتكون ًمستفادا من داللة عموم كلي 
  .أو غري ذلك من طرق االستنباط ،كلية تشمل مجيع أفرادها

، العام واخلاص :واليت منها ، األلفاظبدالالت اعتىن األصوليون كل العناية  ومن هنا

                                           
  ٥ / ٥                       اإلحكام يف أصول األحكام    )(١



       
  

 

 
 
  

٣٠٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 من �ا وما يتعلق  هذه املوضوعات   إفرادهمومن  مظاهر هذه العناية   ،واملطلق واملقيد
) ١("لقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ت" مثل كتاب  ،مصنفات خاصة يف مسائل  

 )٣" (وم العقد املنظوم يف اخلصوص والعم"  و) ٢("  أحكام كل وما عليه تدل "و

  .وغريها

واألصوليون وإن كانوا قد اعتنوا �ذا الباب بشكل عام إال أن هناك بعض املسائل 

 من ٍ وداع، من األسبابٍلسبب ً،خاصاً واعتناء ًاهتماما هم بعضوالقواعد أخذت من 

يف األزمنة واألمكنة  مطلق :العام يف األشخاص:( قاعدة : ومن هذه القواعد،الدواعي
 وهي من وجهة ،رمحه اهللاليت اشتهرت نسبتها إىل اإلمام القرايف  )املتعلقاتو واألحوال 

   )٤(نظره من القواعد املهمة اليت حيتاج إليها كثري يف باب التخصيص وغريه 

 ،ً مبينا أمهيتها-  شرح العمدة "يف أحد املواضع يف ) ٥(ويقول ابن دقيق العيد رمحه اهللا 
ُ يبتىن عليها ما ال حيصى من املباحثقاعدة"   : -وسبب الكالم فيها  َ نذكرها هنا .. .ُ

املتأخرون :  عن إعاد�ا فيما يأتى إن شاء اهللا تعاىل، فنقولليستغىن   ؛مبا فيها وعليها

َّإن اللفظ العام : -  أو من قال منهم -يقولون   باعتبار األزمان والبقاع واألحوال مطلقَ
 وقد يستعمل ذلك يف دفع كثري من ًواملتعلقات، وإن كان عاما يف األشخاص،

ُاالستدالالت باأللفاظ من الكتاب والسنة، فيؤتى إىل بعض األحوال اليت يـتـفق عليها  َ ََُّ ْ
ٌإن اللفظ مطلق يف اإلمجال: بني اخلصمني فيقال  ،ُّ وقد عملنا به يف الصورة الفالنية،َ

                                           
   ).  هـ     ٧٦١ (      املتوىف                                                   صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي الشافعي  :       تأليف )١ (

   ).  هـ   ٧٥٦ (        املتوىف          يف السبكي                                    تقي الدين أيب احلسن علي بن عبد الكا            شيخ اإلسالم  :       تأليف )٢ (

              التنقـيح وشـرحه   "   لـه   ،                        القرايف الصنهاجي املالكي                                      لشهاب الدين أمحد بن أدريس بن عبد الرمحن (٣) 

          الــــديباج   :      يراجــــع     هـــــ    ٦٨٤          تــــويف ســــنة  "         الفــــروق  "   و "                          نفــــائس األصــــول يف شــــرح احملــــصول  "   و "

   ٤ ٩    /  ١   :     األعالم   ،           وما بعدها  ٦٢  /  ١                          املذهب يف معرفة أعيان املذهب 

     ٣٨٠ / ١                             العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم   (٤)

                                                                            هــو احلــافظ الفقيـــه تقــي الــدين بـــن دقيــق العيــد حممـــد ابــن علــي بـــن وهــب املنفلــوطي الـــشافعي (٥)  

           ومـــن أشـــهر  )  هــــ   ٧٠٢  :  ت (                                                 نـــشأ بقـــوص مدينـــة  مـــن مـــدن الـــصعيد التابعـــة حملافظـــة قنـــا ،      املـــالكي

     )                            ام يف احلديث  وشرحه ومساه اإلمام   اإلمل (    و  )                              إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ٠   :       مصنفاته

                 األوىل ملكتبـــة الـــسنة  :   ط ،                                                    راجـــع ترمجتـــه يف مقدمـــة  إحكـــام األحكـــام  للـــشيخ أمحـــد حممـــد شـــاكر

     ٢٨٣    /  ٦   :       األعالم ،  ١١    /  ٨              شذرات الذهب  .           وما بعدها ٧    م ص     ١٩٩٧         بالقاهرة 



       
  

 

 
 
  

٣٠٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ُواملطلق يكفي يف العمل به مرة واحدة، فال يلزم العمل به يف    ) ١("النزاعصورة ً

وجود  إىل تشري، هذه القاعدةأثناء حبثه يف) ٢(الصنعاين وهناك كلمة قاهلا األمري  

 : قالحيث ً،وترجيحا ًحتقيقا ،فيها تعدد وجهات النظر أدت إىلوصعوبات إشكاالت 

كان  الوصف فهذا،) جتولا وما زالت حول حتقيقه، أذهان الفحولفيها  قد افرتقت "
 كمحاولة ،القاعدةيف هذا  إىل الكتابة سباب اليت دفعت يبأحد  أهم األ

 ،مرضية إىل نتيجة -  بإذن اهللا وتوفيقه – والوصول فيها ،والوقوف على أسرارها،لفهمها

دفعت ،باإلضايف إىل أسباب أخرى هذا  ،من خالل ما طرح حوهلا من آراء وحتقيقات
  :أمهها إىل الكتابة فيها،يب

 يف املصنفات األصولية وغريها ًمتناثرا عنها جاء الكالم  من القواعد اليتأ�ا -١

  األصوليني  وعنها يف كتب، مع ندرة الكالم فيها،التفسريو ،الفقهكتب و ،كشروح السنة
ما فأردت مجع  ،بدون عنوانوً،إال استطرادا كتبهمحيث مل يرد ذكرها يف  ،املتقدمني

بكل ما قيل  اإلحاطةو،فهمهاا وتصورهحىت يسهل ،وجعله يف موضع واحد، منها تفرق

ًمبينا ما أ�م من كالم العلماء  ،وعنهافيها  التأليف وأغراض وكل هذا من بواعث  .حوهلاّ
شيء  أو ،فيخرتعه  مل يسبق إليهيف شيءال يؤلف إال فإن العاقل كما قالوا  ،وفوائده

ء من أن خيل بشي شيء طويل خيتصره، دون، أو .شيء مغلق يشرحه أو ،ناقص يتممه

 شيء أخطأ فيه مصنفه أو ،شيء خمتلط يرتبهأو ،.شيء متفرق جيمعه أو، معانيه
  ) ٣(.فيصلحه

من القواعد املختلف فيها بني تذكر يف الكتب على أ�ا أن هذه القاعدة  -٢

حمل كانت أ�ا  -  كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل -يفيدفيها ونقل العلماء  ،األصوليني
منهم  ،من العلماء الفضالءمجاعة   وبني،من جهة األصوليني مناجلمهور  بني  خالف 

                                           
   م     ٢٠٠٩   ،     سوريا  ،            دار النوادر  :  ط  ،    ١٢٧  /  ١                       اإلحكام شرح عمدة األحكام (١) 

ً                                                                 ًهــو  حممــد بــن إمساعيــل  بــن صــالح بــن حممــد بــن علــي اليمــين الــصنعاين  كــان عاملــا   :       الــصنعاين(٢)  
    ســبل    ( :    منهــا ،ً                                                               ًقاضــال، لــه مــصنفات شــىت، وقــد  ذكــر الزركلــي يف األعــالم أن لــه حتــو مائــة مؤلف

   )  هـــ                                                    إجابــة الــسائل شــرح بغيــة اآلمــل منظومــة الكافــل يف أصــول الفق (    و  )                    الــسالم شــرح بلــوغ املــرام

     ٢٦٣ / ٦                األعالم للزركلي  :     مجته يف       راجع تر

   ٣٨ / ١                                  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣٠٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

يف عصر  أشدهبلغ هذا اخلالف  وقد رأيت ،وأتباعه من جهة أخرى القرايفاإلمام 
كما ، ويكثر من ذلك،فإنه كان يناظره ،خاصة ما كان بينه وبني ابن دقيق العيد،القرايف

   .)١(ذكر ابن امللقن 

؛  النزاع فيها موضع وحتديد  ،احوهلهم ستقصاء كالمفوجدت أن احلاجة قائمة إىل ا 
من ومدى إمكانية  التقريب بني هؤالء املختلفني ، هذا االختالفحقيقة على  والوقوف

 . احملققني منهمبكالم _بعد اهللا تعاىل _ ًمستعينا على هذا كله  ،عدمه

ق معىن وحتقي،صور�ا : منها،على جوانب حتتاج لإليضاحاشتمال هذه القاعدة -٣
  وحقيقة موقف،سبب اشتهار نسبتها إىل اإلمام القرايف دون غريه و،املطلق فيها

 أشد املنكرين هلذه وصف بأنه  ابن دقيق العيد الذي  خاصة موقف،املخالفني له

      .ًوأشهرهم ردا عليها،القاعدة

: لاألو ، جانبني مهمني لدى األصولينيمتثل  القاعدة  هذه أن كما ال خيفى من -٤

أشاد ومها جانبان  ، واملقيداملطلق  جانب  :والثاينئ ،واخلصوص  العمومجانب 

 واالهتمام مبعرفة القواعد املتعلقة ، والعناية بدراستهما وفهمهما، بأمهيتهمااألصوليون 
 اللفظية يدخل يف هذين ألن غالب املباحث األصولية السيما ما يتعلق بالدالالت،�ما

  ) ٢(البابني

 ،القرايف اإلمام رأيل ًيف هذه املسألة إما مرجحا  الحظته من أن كل من تكلمما  -٥
 للمسألة  قراءيت وقد رأيت بعد  ،رأي اجلمهورًوإما مرجحا  ل، عنهًومدافعا  ،ًومنتصرا له

ًاجتاها ثالثاا حتتمل أ� قراءة متأنية  حوهلا احملققون وقراءة ما كتبه العلماء   ليس فيه  ،ً

 ،لآلخر ومكمل موضح ومفسر منها قولٍ كل  ،ٌهي أقوال وإمنا  ؛على رأيرأي ل ترجيح
    .اهللا تعاىلإن شاء ، يف موضعهسيأيت كما ،بني الفريقني كبريوليس هناك خالف 

                                           
     ١٩٧  /  ١                    اإلعالم بفوائد اإلحكام ١) (

            لــشيخ حممــد بــن    ل ، ٤ / ١    "                                             �ــذيب الفــروق والقواعــد الــسنية يف األســرار الفقهيــة  "            ينظــر يف ذلــك   (٢)

                     صر الفروق وخلصه وهذبه            وفيها اخت ، )  هـ    ١٣٦٧  :  ت (                                  علي بن حسني مفىت املالكية مبكة املكرمة 

                                                                ، وقــد ذكــر فيــه  أن أصــول الفقــه  غالــب أمــره لــيس فيــه إال قواعــد األحكــام                ووضــح بعــض معانيــه

       .                               الناشئة عن األلفاظ العربية  خاصة



       
  

 

 
 
  

٣٠٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 ووقف على ،وأضيف إىل ذلك كله أين مل أر من استوىف الكالم يف هذه القاعدة
 الذي الوجه وناقشها على ورتبهالتها  ومجع أد،وحققها  ووازن بني األقوال فيها،خفاياها

   .يتناسب مع أمهيتها

 : وخامتةوفصلني املوضوع  يف مقدمة تناولت ذلكوقد 

   . فيه وسبب الكتابة ،البحث فذكرت فيها أمهية هذه ،أما املقدمة

  : مباحثثالثة  فيهو ،مبفردات القاعدةيف التعريف فهو متهيد  :أما الفصل األول

  .وصيغه ،ومدلوله،وأنواعه ،تعريف العاميف  :األولاملبحث 

  .والفرق بينه وبني العام ،تعريف املطلقيف  :الثايناملبحث 

  ..املتعلقاتواملراد باألشخاص واألحوال والبقاع يف بيان :الثالثاملبحث 

  : مباحثستة  يف  وقد جعلته ، يف القاعدةللكالم  فقد خصصته  :أما الفصل الثاني

  .األصولينيالقاعدة يف كتب موضع   :األولاملبحث 

  .وسبب اعتنائه �ا،سبب اشتهار نسبتها لإلمام القرايف  :الثايناملبحث 

  . املراد باملطلق فيهاوبيان، صورة القاعدة وأمثلتها  :الثالثاملبحث 

  . موضع النزاع فيها   :املبحث الرابع

  . ومناقشتهاوأدلتهم   العلماء أقوال :اخلامساملبحث 

  . فيما سبق عرضه من أقوالالباحث   ما انتهى إليه :دسالسا املبحث

   .نتائج البحث فقد سجلت فيها أهم :أما اخلامتة

 فأذكر ، واالستنتاجقراء والتتبعمسلك االستيف هذا البحث وقد رأيت أن أسلك  

 وتعليقات حسب ما  ، ومناقشات،حول هذه القاعدة من أقوال وأدلة ذكره العلماء ما
ًوصوال إىل النتيجة  فيما نقلته عنهم  واالستنتاج مث أقوم بالتعليق والتحقيق،يف كتبهمورد 
إن شاء اهللا  ومناقشات ، وأدلة،من آراء فيما ذكر حوهلا  األقرب إىل الصوابأراها اليت 

  .  تعاىل



       
  

 

 
 
  

٣٠٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  

ًأن جيعله عمال متقبالواهللا تعاىل أسأل  :ذاـه  وأن يغفر ً، وأن يكون لوجهه تعاىل خالصا،ً

   .إنه مسيع جميب ،وقارئه ،كاتبه بهأن ينفع و ،كان من زالت وتقصرييل ما 

  

  ثالباح
  حممد أمحد حممد على
  مدرس أصول الفقه 

  بدمنهور القانونو الشريعة يف كلية



       
  

 

 
 
  

٣٠٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  لفصل األولا

  :مباحثثالثة للقاعدة وفيه التمهيد 

  : مطالبأربعةوفيه  ؟وصيغه،ومدلوله،هوأنواع ،عريف العامت  :األول المبحث 

  .واالصطالح تعريف العام يف اللغة :املطلب األول

العني وامليم " : قال ابن فارس،  يعمًمصدر من الفعل عم :والعموم يف اللغةالعام  - أ 
  ) ١ ("والعلو،والكثرة  الطولعلى أصل صحيح يدل 

ُّ يـعم الشيء " َّعم " :يقال،واإلحاطة بالشيء ، الشمول:ومن معاين العموم ُ  بالضمَ

ًعموم ُ ُيـقالو ،اجلماعة مشل أيا ُ ْعمهم : َُ ُ َّ وتسمى القيامة بالعامة ؛ ، إذا مشلهم بالعطيةَ
   .)٢ (. أي تشملهم:أل�ا تعم الناس باملوت

َ عمهم الصالح والعدل أي مشلهم:وتقول العرب ْ ْ َ َّوعم، ّ َ مشل البلدان أو :َ اخلصب أيَ ِ َ ْ َ
َْاألعيان َ ْومنه مسيت  ،ْ ِ . َِ إىل العمومةانتهتِوالقرابة إذا اتسعت  ،عميمة الطويلة  النخلةَ

ًفكل لفظ ينتظم مجعا من األمساء مسي عاما ملعىن الشمول  ً)٣(.  

ِ ال بد فيه إضايف معىن فالشمول  ؛ الشمول هويف اللغة  العموم وإذا كان ِ َُّ  شامل منَ

و أاألفراد اليت تندرج حتت هذا اللفظ و، فاللفظ العام هو الشاملٍوحينئذ ؛ ومشمول
  )٤(.حتتهاكالعباءة بالنسبة ملا  :املشمول :املعىن املندرج هو

                                           
      ١٥  /  ٤                  معجم مقاييس اللغة (١) 

     ١٤٩   /    ٣٣             ، تاج العروس  .   ٤٢٦  /   ١٢             ، لسان العرب    ٤٥٥                خمتار الصحاح ص   (٢)

      ١٤٢٥              ، مكتبــة الرشــد   ٥٧ / ٣                             ، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الــشهاب   ٢٥ ١  /  ١             أصــول السرخــسي    )  (٣

   .              أمد حممد السراح  /  د  :    ت    ٢٠٠٤ / ه

ْمن التحقيق : " قال الطويف  (٤) 
 وال يف ، ال يف األلفاظ،حيث النظر أن العموم حقيقة يف األجسامِ

ذا كـان  وإ، هذا الكساء يعـم مـن حتتـه أي يـشملهم: يقال،ألن العموم يف اللغة الشمول؛ املعاين 

 فالــشامل كالكلــة ،البــد فيــه مــن شــامل ومــشمول  فالــشمول معــىن إضــايف ،العمــوم هــو الــشمول

 ،إذا فالعموم حقيقة ليس إال يف األجسام الـشاملة ،أل�ما مشلتاه ،والعباءة  واملشمول من حتتهما

 معــىن األصــل عــدم مــشاركتهما األجــسام يفَّ َأن :أحــدمها:وهــو يف األلفــاظ واملعــاين جمــاز لــوجهني

/ ٢ شرح خمتـصر الروضـة  " ً بل معقوال ً،أن الشمول يف األلفاظ ليس حمسوسا : والثاين،الشمول

٤٥٤ 



       
  

 

 
 
  

٣١٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 هو األقرب للمراد من كلمة العموم يف االصطالح - عين الشمول أ- املعىن وهذا 
    .للعام  االصطالحي وإن كان البعض قد اعترب الكثرة عند تعريفه،األصويل

ّ العام هو اللفظ ا :  فقالوالعموم العام بني وفرق البعض ّملتناول، والعموم تناول اللفظ ملا ّ
ّفالعموم مصدر، والعام اسم فاعل مشتق من هذا املصدر، ومها متغايران  ،صلح له ّ ألن ؛ّ

 ومن هذا يظهر اإلنكار على من ": قال الزركشي،املصدر الفعل، والفعل غري الفاعل

 اسم :اد باملصدربأن من عرفه �ذا أر :ورد هذا "اللفظ املستغرق "  :عرف العموم  بقوله

  ) ١( مع إمكان احلقيقة ،ضرورة الرتكابه ألنه استعمال جمازي ويف احلقيقة ال ،الفاعل
   :العام في االصطالح  -ب

مل نكن نعرف اخلصوص والعموم حىت ورد  :قال اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه

  )٢(.علينا الشافعي رضي اهللا عنه
 من اشرتط فيه ألن منهم،عدةعبارات ًا اصطالح يف تعريف العام ولألصوليني

 .دون االستغراقفقط فيه االجتماع اشرتط  وإمنا ،مل يشرتط ذلكمن ومنهم ،االستغراق

 وعند ،عند أكثر مشايخ ديارنا  االستغراق ليس بشرط" البخاري عبد العزيز   الشيخقال
 هو شرط  وغريهم من األصوليني، وعامة أصحاب الشافعي،مشايخ العراق من أصحابنا

)"٣(.  

 " يصلح له جلميع ما كالم مستغرق ": عرفه بأنهيف مفهومه فمن اشرتط االستغراق  
 ر الفخوكذا ،يف القواطع، السمعاين ابنوتابعه  احلسني البصريعرفه أبواللفظ و�ذا 

 حبسب وضع " :وزاد عليه، "كالم "ًبدال من  " اللفظ "  إال أنه قال،حمصولهيف   الرازي

ألنه لفظ مستغرق له حقيقة وجماز ؛   أو الذي،عن اللفظ املشرتكًاحرتازا ) ٤( "واحد 
 ومع ذلك ليس بعام يف تلك املفهومات اليت هو صاحل هلا ؛ ألنه ،جلميع ما يصلح له

من  مجاعة وعلى هذا التعريف ، وضع واحدحبسب ال ، أوضاع كثريةحبسبصاحل هلا 

                                           
   ٨  /  ٤           البحر احمليط   (١)  

      ١٢٦٤  /  ٣                 الفوائد السنية  ، ٥ / ٤           البحر احمليط (٢) 

     . ٨  /  ٤                      البحر احمليط  للزركشي  ، ،٣/ ١كشف األسرار للبخاري      ) (٣

   :     احملـــــــــــــصول   ،   ١٥٤    /  ١   :             قواطــــــــــــع األدلــــــــــــة ،   ١٨٩    /  ١   :    عتمــــــــــــد    امل :                     التعريفــــــــــــات الــــــــــــسابقة يف )٤ (

     ٨٢ / ٢      اإل�اج  ،   ٣٠٩ / ٢
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 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

    .)١( األصوليني
ًعا من كل لفظ ينتظم مج هو ": فالعام عنده تغراق يف مفهومه أما من مل يشرتط االس

  ) ٢("معىن ًاألمساء لفظا أو

وعرفه الغزايل مبا ) ٣" (ً القول املشتمل على شيئني فصاعدا :وعرفه الباقالين بأنه    
من جهة واحدة على شيئني اللفظ الواحد الدال :" يقارب هذا التعريف فقال

 العام هو اللفظ :واحلق أن يقال  ": حيث قالاآلمدي تعريف وبقريب منه ) ٤(ً"فصاعدا

ً مطلقا معا ً، فصاعدا،سمينيالواحد الدال على م  ،شيئان عند هؤالء أقل العموم ف )٥("ً
  . كما أن أقل اخلصوص واحد

الشمول، و  االجتماع وهو:  إىل املعىن اللغويوا نظر أصحاب هذا االجتاه َّوكأن

، ال سيما إذا ً وإال فمن املعلوم أن التثنية ال تسمى عموما،نية يف التثنحاصالفإ�ما 
ويف البحر   )٦ ( أوىلفالعموم أقل اجلمع ثالث، فإذا سلب عنها اسم اجلمع : قلنا

املشتمل على شيئني  هو القول :العموم عند أئمة األصول  أن ":احمليط للزركشي

 من معىن اجلمع والشمول الذي ال ملا يتصور فيها؛ عندهم عموم وأن التثنية  ً،فصاعدا
  هل هلا عموم ؟:خالف يف التثنية  وقد حصل من هذا ،يتصور للواحد

 : فائد اخلالف بني من اشرتط االستغراق ومن مل يشرتط تظهر:قال بعض األصوليني و 

َّخص يف العام الذي   ،، فمن اشرتط يف العموم االستغراق ال جيوز التمسك بهالبعضمنه ُ

                                           
ــــسول  ،    ٣٤٤  /  ١          التحــــصيل  ،   ٤٩٩  /  ١      احلاصــــل   ) ١ (       شــــرح  ،   ١٤٠    /  ١   :       العــــدة ،  ٧٧    /  ٢   :          �ايــــة ال

  /  ٣               الفوائـد الـسنية   ’    ٥    /  ٤   :            البحـر احملـيط  ،    ٢٨٧  /  ١             إرشاد الفحول   ،    ١٠٢  /  ٣            الكوكب املنري 

١٢٦٤     

                       أصـــول  البـــزدوي مـــع كـــشف  :    راجـــع   "        مـــن ومـــا   "               ومعـــىن كقولنـــا    "     مون    مـــسل  " ً              ًلفظـــا  كقولنـــا    (٢)

    ١٤             أصول الشاشي ص  ،   ٣٣  /  ١               األسرار للبخاري 

  ٥  /  ٣                التقريب واإلرشاد (٣)  

   ٣٢    /  ٢   :       املستصفى (٤) 

     ١٩٦  /  ٢                     اإلحكام يف أصول األحكام (٥) 

   ٦ / ٤             البحر احمليط  (٦) 



       
  

 

 
 
  

٣١٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 ،جوزه :وإمنا اشرتط الداللة على مجع ومن مل يشرتطه،ً، مل يبق عاما ألنه،أو يضعفه
   )١(لبقاء العموم باعتبار اجلمعية 

َهو  و،اخلاص:والعام  يقابله  يدلإذا كان العام  ألنه؛ " اللفظ الدال على شيء بعينه " ُ

ْ أن فوجب؛ أشياء من غري تعيني ََعلى  واخلاص  ،لفالعام كالرجا؛ ذكرَ ما اخلاص يكونَ
  ).٢(..وهذا الرجل ،وعمروكزيد 

     :أنواع العام :المطلب الثاني 

  :ثبت باستقراء النصوص أن العام ثالثة أقسام
 صه،وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال ختصي ً، قطعا عام يراد به العموم- ١

ََوما من دآبة يف األرض إال على {: كالعام يف قوله تعاىل َّ ِ ِ َْ ِ ٍ َِّ َ َ َاهللا رزقـهاَ ُ ِْ
 ويف قوله ،)٣(}ِ

ٍّوجعلنا من الماء كل شيء حي{: تعاىل َ َ
ٍ
ْ َ ََّ ُ َ َْ َ

ِ  ففي كل واحدة من هاتني اآليتني، تقرير ،)٤(}َْ
 وال تتبدل، فالعام فيهما قطعي الداللة على العموم، وال ، سنة إهلية عامة ال تتخصص

  .حيتمل أن يراد به اخلصوص

 تنفي بقاءه على  قطعية  وهو العام الذي صحبته قرينةً، قطعا وعام يراد به اخلصوص- ٢
ُّولله على الناس حج {: ، مثل قوله تعاىلهوتبني أن املراد منه بعض أفراد ،عمومه ِ ِِ َّ ََ َِّ
ِالبـيت

ْ ألن العقل يقضي ؛  فالناس يف هذا النص عام، ومراد به خصوص املكلفني ،)٥(}َْ

َما كان ألهل المدينة ومن حوهلم من {: ىل قوله تعاكما يف الصبيان وا�انني، خروج  ِّ َُ ْ َ ْ َ ََ َ
ِ َِ

ِ ْ ِ ْ َ َ َ
ِاألعراب أن يـتخلفوا عن رسول اهللا ِ

ُ َّ َ ْ َُّ َ َ َْ َ ِ
َ  فأهل املدينة واألعراب يف هذا النص لفظان ،)٦(}َ

عامان مراد بكل منهما خصوص القادرين، ألن العقل ال يقضي خبروج العجزة، فهذا 

  .ل أن يراد به العمومعام مراد به اخلصوص، وال حيتم
 العام : وهو ،خصوصاملعام بال : ويسمى،وحيتمل التخصيص ،يراد به العموم عام - ٣

املطلق الذي مل تصحبه قرينة تنفي احتمال ختصيصه، وال قرينة تنفي داللته على العموم، 

                                           
   . ٨  /  ٤                    البحر احمليط  للزركشي  (١)

     ٥٥٠ / ٢   ضة                شرح خمتصر الرو  (٢)

          سورة هود  )  ٦ (         جزء اآلية   ) (٣

   .            سورة األنبياء  )   ٣٠ (         جزء اآلية   (٤)

   .             سورة آل عمران  )   ٩٧ (              جزء من اآلية   (٥)

   .           سورة التوبة  )   ١٢ (            جزء من اآلية   ) (٦
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 أو ،طلقه عن قرائن لفظية أو عقليةم مثل أكثر النصوص اليت وردت فيها صيغ العموم
 ظاهر يف العموم حىت يقوم الدليل على  القسم  وهذا،اخلصوص تعني العموم أو ،ةعرفي

َوالمطلقات يـتـربصن {: قوله تعاىل مثل،ختصيصه ْ ََّ ََ ُ َََّ ُ َْ{)١(   

، به اخلصوصالعام الذي يراد  :وهوالثاين القسم  بنيسبق  يفرق العلماء  ًوبناء على ما
املتكلم إذا أطلق  أنعندهم الفرق  وحاصل ، املخصوصالعام: وهوالثالث والقسم 

ًاللفظ العام وأراد به بعضا معينا، فهو العام الذي أريد به اخلصوص  وإن أراد سلب ،ً

 إثباتبه أردت  فإذا"  قام الناس  " : مثاله،فهو العام املخصوصٍاحلكم عن بعض منه 
ٌّ عام فهو ،ال غري مثال ٍلزيد القيام  ْ وإن ،اخلصوص أريد به َ ْ عن القيام به سلبأردت َِ َ

أن العام الذي أريد به اخلصوص حيتاج إىل دليل معنوي كما   ،فهو عام خمصوص زيد

ً املخصوص حيتاج إىل ختصيص اللفظ غالبا والعام  ، فيتعني له البعض،مينع إرادة اجلميع
   .كالشرط والغاية واالستثناء

:  الذي أريد به اخلصوصوفرق بعض املتأخرين بأن العام : قال ذكر  ذلك الزركشي مث

ًهو أن يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله، وهو جماز قطعا؛ ألنه استعمال اللفظ يف 
وشرط اإلرادة يف هذا أن تكون مقارنة ألول : بعض مدلوله، وبعض الشيء غريه، قال

؛ ألن املقصود منها نقل اللفظ من معناه إىل غريه،  أثنائهاللفظ وال يكفي طردها يف 

ًاستعماله يف غري موضعه، وليست اإلرادة فيه إخراجا لبعض املدلول، بل إرادة استعمال و
  .اللفظ يف شيء آخر غري موضعه، كما يراد باللفظ جمازه

ًوأما العام املخصوص، فهو العام الذي أريد به معناه خمرجا منه بعض أفراده فال يشرتط  
 . كاملشيئة يف الطالقأثنائه كو�ا يف مقارنتها ألول اللفظ، وال تأخرها عنه بل يكفي

  ) ٢(.وهذا موضع خالفهم يف أن العام املخصوص جماز أو حقيقة

   . مدلول العام:المطلب الثالث

يتوقف وبيان ذلك كلية؟  أو يكلكل أوهو   عند احلكم عليهمدلول العامهل  وأعين 
   :الثالثةاملصطلحات على معرفة الفرق بني هذه 

 عليه باعتبار ا�موع احلكم فيه   ويكون،موع الذي ال يبقى بعده فردفهو ا�: أما الكل

                                           
   .           سورة البقرة  )    ٢٢٨ (              جزء من اآلية    (١) 

         ٣٤٨  /  ١                       ، إرشاد الفحول للشوكاين    ٣٣٦  /  ٤                     البحر احمليط للزركشي  :          راجع يف ذلك(٢) 



       
  

 

 
 
  

٣١٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

،  وهو ما تركب منه ومن غريه كل،ويقابله اجلزء، ال على األفراد،من حيث هو جمموع
  .كاخلمسة مع العشرة

 ما يشرتك يف مفهومه : ورمبا يقال،ماال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه:أما الكلي 

فإنه صادق على مجيع  ، يف أنواعه واإلنسان حليوان يف أنواعه كمفهوم ا ،كثريون
  .ويقابله اجلزئي، فهو القدر املشرتك بني مجيع األفراد) ١(أفراده

 أن احلكم : أي، حبيث ال يبقى فرد،ٍ فردٍهي اليت حيكم فيها على كل فردف :أما الكلية

ًمطابقة إثباتا  أفراده  على كل فرد منصادقم اأو املعىن الذي اشتمل عليه اللفظ الع
كل رجل على حدته يشبعه رغيفان : أيً،كل رجل يشبعه رغيفان غالبا:كقولناً،أوسلبا

 ألن ، ال باعتبار الكل الذي هو ا�موع، فصدق هذا القول باعتبار الكلية، ًغالبا

  ) ٢(. وال قناطري،ا�موع ال يشبعه رغيفان
 أن علماء األصولليه فالذي نص عة بني املصطلحات الثالثوإذا تقرر ذلك الفرق 

ًالصيغة العامة ليس أمرا  كليامدلول   وإال ملا دل على جزئياته ؛ ألن الدال على الفرد ،ً

ً وليس كال جمموعا،املشرتك ال يدل على شيء من جزئياته البتة  وإالحصل االمتثال ،ً
غري متناهية ) ٣ (لية بل مدلوهلا ك)ال تقتلوا املسلمني( : إذا قيل،ٍبرتك قتل مسلم واحد

 لكل فرد من ثبوت حكمه  على بهاالستدالل  لتعذر كذلك العام مل يكن لوو ،األفراد

   .أفراده يف النهي والنفي
مدلول صيغة العموم كلية غري متناهية األفراد ؛ ألن معناه " :القرايف يف العقد املنظوم قال 

 ومشله حبيث ال يبقى فرد إال،اداستيعاب مجيع األفراد اليت يصدق عليها مشرتك األفر

 قضينا بالتناهي والوقوف عند حد  فإنا لو،يعقل مع التناهي وهذا ال ميكن أن ،احلكم
من األعداد يف األفراد لكان إذا وجد فرد بعد ذلك العدد فيه ذلك املعىن املشرتك ال 

ٍنئذ القول  فال يستقيم حي، وليس كذلك بإمجاع القائلني بالعموم،يثبت  ذلك احلكم فيه

   )٤(" غري متناهية األفراد بأن مدلول العموم كلية :ذا قلنابالعموم إال إ

                                           
             شرح الكوكب  ،  ٨٢    /  ٣   :         رفع احلاجب   ،           وما بعدها   ٤٢٥  /  ٢                          نفائس األصول يف شرح احملصول  )١ (

     ٦٥٠ / ٢            تشنيف املسامع ،   ١١٢    /  ٣   :    املنري

   ،  ٨٣ / ٢                 اإل�اج البن السبكي   ،   ٢٨ / ١                 شرح تنقيح الفصول  (٢) 

    ٣٣  /  ٤           البحر احمليط (٣)  

  = ً                        ًاضــا مــن  الــبعض علــى القــول             مث افــرتض اعرت ،   ٢١٣  /  ١                              ذكــر القــرايف هــذا يف العقــد املنظــوم (٤)  



       
  

 

 
 
  

٣١٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

على ثبوت حكمه للفرد املعني يف النفي إمنا يصح االستدالل بالعام :" وزاد يف النفائس 
، فرد حبيث ال يبقى ،ٍ فردٍوالنهي إذا كان معناه الكلية اليت احلكم فيها على كل فرد

  )١" (دال على ثبوت احلكم ألي فرد شاء من أفرادها يف النفي والنهي ٍفحينئذ لفظها 

 لكل فمدلول العام كلية لصحة االستدالل به على ثبوت حكمه" :وقال ابن السبكي
ال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال {  فإن قوله تعاىل ً،به إمجاعامن أفراده عند القائلني  فرد

 وال تقتلوا :معناه وليس ،كل فرد من النفوس باإلمجاع  دال على حترمي قتل )٢(}باحلق

ً فال يكون عاصيا بقتل الواحد ؛ألنه مل يقتل  ،وإال مل يدل على فرد فرد ،النفوسجمموع 
  ) ٣( "ا�موع

  

                                                                                                      
       فهو من   "            عبيدي أحرار   " :          قول القائل  :        فإن قلت  "          فقال  ،                                بأن صيغ العموم غري متناهية األفراد =

       وهذا  ،                           ورمبا  كان العبيد ثالثة فقط ً،                                     ً  مع أن الذي ميلكه اإلنسان عدد حمصور قطعا ،          صيغ العموم

                               ومـن احملـال أن يكـون يف الـدار عـدد  )                      أعط الـدراهم ملـن يف الـدار (                  وكذا قول القائل  ً،         ً حمصور قطعا

                                         فبطل القول بأن مسمى صيغ العموم البد وأن  ً،                           ً  بل هو منضبط بعدد حمصور قطعا ،        غري منضبط

   أن   :       فثبــت ، )              فــاقتلوا املــشركني (                  كمــا يف قولــه تعــاىل  ،ٍ                     ٍ  نعــم قــد يكــون غــري متنــاه ،ٍ             ٍ يكــون غــري متنــاه

ًالـصيغة العامـة قـد يكـون مـسماها حمـصورا متناهيـا ً                                           ً                    فـإطالق  القـول بـأن  ،          ون غـري حمـصور        وقـد يكـ ،ً

ٍمـسماها دائمـا غـري متنـاه ال يــستقيم  ً                               ٍ      أن  :     وهــي ،                          اجلـواب عـن ذلــك مبـين علـى قاعـدة  "  :     مث قـال   "  ً

                    والعمــوم مــن حيــث هــو  ،                بــل الواقــع لــه حكــم ،                                           الواقــع مــن العمــوم ال يلــزم أن يكــون مــسمى العمــوم

ٍفالواقع دائما متناه ،        عموم حكم ً                    ٍ ٍوالعموم  دائما غري متناه  ، ً ً                        ٍ     ه   ،  أ   "ً

                    وأمـا اجلـواب باحملـصور  ،                                             أن العمـوم مـن حيـث مشولـه لكـل مـا يـصلح دخولـه فيـه :       معنـاه :           قال الربماوي

        ١٣١٧ / ٣                 الفوائد السنية  :       يراجع .                وال تنايف بينهما ،               فباعتبار الواقع

   :             بعبارة أخـرى ،                                                     أن لفظ العموم صاحل ملا ال يناهى بصرف النظر عن الواقع :                مفاد هذا اجلواب :   قلت

                      وملـن مل يـدخل ممـا يـصلح   ،                                                        لعموم متناول للواقع أو ملن دخل يف الوجود من األفـراد  بالفعـل     لفظ ا

   .                           باللفظ املستغرق ملا يصلح له :                        وهذا هو معىن تعريفهم له ،                                 اندراجه  يف مسماه من األفراد بالقوة

  ى          واهللا أعلــ .                                                 وصــف الكليــة إمنــا هــو ملــن دخــل يف اجلــود دون مــن مل يــدخل :                اللهــم إال أن يقــال

     .     وأعلم

      ٤٢٦ / ٢                          نفائس األصول يف شرح احملصول (١) 

     .              من سورة األنعام  )    ١٥١ (         جزء اآلية (٢) 

     ٦٥١  /  ٢                              وكذا  تشنيف املسامع للزركشي   ،  ٨٤  /  ٢                    اإل�اج يف شرح املنهاج  (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣١٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 : صيغ العموم: المطلب الرابع
يف   موضوعة لهًصيغا للعموم إىل أن  ومنهم األئمة األربعة مجهور العلماءذهب 

واليت  )١( جماز فيما عداه ، حقيقة فيهتكون،  ويتميز �ا عن غريه،  عليهدل ت،اللغة
   :أذكر منها ما يلي ،يسميها البعض بأدوات العموم

حىت قال  ، وهي من أعلى صيغ العموم،واالستفهام الشرط صيغ أمساء  – ١
 توقف يف صيغ عموم أدوات الشرط مجاعة ممنِ يف يتوقف مل  ": الغزايلاإلمام 

كل فرد من   فتعم،وهي تستعمل فيمن يعقل " من" :ومن هذه األدوات).  ٢(عمومال
َكقوله تـعاىل ،أفراد العقالء َ َ َِِ

ْ ِمن عمل صاحلا فلنـفسه{: َ ِ ْ َ
ِ َِ ً ْ ََ َ

ِ
ِومن يـقنط من رمحة ربه {) ٣ (}َ ِ َِِّ َ ََْ ْ َ ْ َُ َ ْ

َإال الضالون ُّ َّ ِ{) ٤ (   
ْما يـفتح الله للناس من  {:ىل كقوله تعا، ال يعقلوهي تستعمل فيما " ما "كذا و َ َ

ِ ِ َّ ِ
ُ َّ ِ َ ْ

ََرمحة فال ممسك هلا َ ِ ٍُْ َ َْ َوما تلك بيمينك يا موسى{وقوله تعاىل   ) ٥(}َ ُ َ َ ََ َِ ِِ ِ ْ  وقد .)٦ (}َ
ِيسبح لله ما يف{كما يف قوله تعاىل  ،تستعمل فيمن يعقل إذا اختلط العاقل بغريه َ ُ

َِِّ ُ َِّ 
ِالسماوات وما يف 

َ
ِ ومل يذكر اختصاص  ،د ذكر الربماوي هذه الصيغ وق.)٧() األرضَّ

ًوعلل ذلك بأن كال منهما قد يستعمل يف اآلخر كثريا يف بغريه " ما"بالعاقل و" من" ً
 . فال حاجة لذكر اختصاص وال غريه فيهما، والعموم موجود،مواضع مشهورة يف النحو

  ) ٨(كذا قال 
 وأي الدواب ،قيتل أي الرجال :حنو،يف العقالء وغريهم" أي " :و منها

َأيا ما تدعوا فـله األمساء احلسىن{قال تعاىل.ركبت ْ ُ َْ ُ َ ُْ ََ ُ َ ْ َ َأيكم يأتيين بعرشها{: )٩(}َ� َ
ِ ِ
ْ ْ
ِ ِ َْ ُ َُّ{)١(   

                                           
  ،   ٢٠  /  ٣                التقريب واإلرشاد    :        راجع ،ً                                                ًخالفا للقاضي أيب بكر الباقالين حيث توقف مع  الواقفية(١) 

        ١٢٩٦  /  ٣                 الفوائد السنية  ،  ٦١  /  ٣                    قاب عن تنقيح الشهاب        رفع الن

     ٢٠٠ / ١          املستصفى (٢)

   .    فصلت     سورة   )   ٤٦ (           جزء اآلية    )(٣

   .         سورة احلجر   )    ٥٦ (         جزء اآلية     (٤)

     .         سورة فاطر  )  ٢ (         جزء اآلية   (٥)

   .       سورة طه  )   ١٧ (         جزء اآلية   (٦)

   .                       من سوريت التغابن واجلمعة  )  ١ (           جزء اآلية   (٧)

       ١٣١٨  /  ٣  ة                الفوائد السني(٨) 

   .              من سورة األسراء  )    ١١١ (        جزء اآلية(٩)  



       
  

 

 
 
  

٣١٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 مبعىن  كيف لعموم األحوال" وأىن" ، لعموم املكان" حيث " و"َّ أىن " و" أين "وكذا  
 ،َّ عم كل مكان"ا أتيتين أكرمتك  حيثم": فإذا قلت ، لعموم الزمان"َّ أيان " و" مىت "و

  ّعم كل زمان" مىت جئت أكرمتك ":وإذا قلت

ًلفظا مفردا املعرف سواء كان  ،العهديةغري :االستغراقية أيُِّ ما عرف بالالم - ٢ ً،  
، له واحد من ًاأو مجع) ٢(.} السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{  :قوله تعاىل: حنو

 أو ،"املشرك " و "  املسلم" فواحده  " الذين" و"  ركنيو املش" املسلمني ك " :لفظه

   ."الرتاب" و" املاء" و " الناس "  له واحد من لفظه مثل ليس
 وشاهدت مال ، رأيت عبيد زيد:واسم اجلنس إذا أضيفا إىل معرفة حنو ، لفظ اجلمع- ٣

  ) ٣(. اقتضى ذلك أن الرؤية واملشاهدة كانت جلميع ذلك،عمرو

 فإن كل واحد منهما يعم فيما أضيف ،وما يتصرف منهما" مجيع"  و"كل"   لفظ -٤
  حنو قوله، )٤(ومها أقوى الصيغ ، إليه

ِكل نـفس ذائقة الموت{:حنو قوله تعاىل
ْ َ ْ ُ َ َِ َ ٍ ْ ُّ َ ألغويـنـهم أمجعني{وقوله تعاىل  ،)٥(}ُ

ِ
َْ َ َّْ ُ َِ ْ ُ{)٦(.     

ْاملبنية على الفتح:َأي، املنفية النكرة - ٥ ِْ فيها لنفي اجلنس"َال" ألن ؛  َْ ْ َ
 نصا لكو�ا  ؛ِ

 :قال الشوشاوي ،يف سياق النفي  وكذا النكرة ،، وتسمي بالنكرة املركبةاالستغراقِيف 

                                                                                                      
       .             من سورة النمل  )   ٣٨ (         جزء اآلية (١) 

  .             سورة املائدة    )   ٣٨ (           جزء اآلية (٢) 

ــــــــد الــــــــسنية    )(٣ ــــــــاظر   ،    ٤٨٥  /  ٢      العــــــــدة  ،   ١٩٧ / ٢             اإلحكــــــــام لآلمــــــــدي  ،    ١٣٢٠ / ٣               الفوائ             روضــــــــة الن

   ٣ / ٢                          حاشية العطار على مجع اجلوامع ،  ١٢ / ٢

َ أضـــيفت إىل معرفـــة مفـــرد فهـــي الســـتغراق       فـــإذا ،      اإلحاطـــة    "    كـــل   "        مـــدلول     )٤ (
َِ َْ ُ َ ِ                                 َ
َِ َْ ُ َ    كـــل   :   حتـــو   ،      أجزائـــهِ

َإذا أضيفت إىل معرفة،    و ،   حسن        اجلارية َ ِ ِ                    َ َ ِ   :   حنـو   ،      أفـراده             فهـي السـتغراق  ،      معنـاه   يفَ    َ مـا   أو      مجع،    وهيِ

َِّ علـى وجـل إال مـن أَمنـه الل      النساء  َ      ، أَو كل       الرجال   كل  ( َ        َ               َِّ       وهلـذا  ،       العمـوم     ملعـىن         التأكيـد           ومعناهـا ، )  هــَ

َقال َ    َ ِّكل     "    مثل    "     مجيع   "  و  .     منها     أعم      كلمة       العرب     كالم   يف       بعدها     ليس  :       الوهاب     عبد        القاضي  َ ُ   ِّ ُ
َِ إلحاطة      وتكون   ،        إىل معرفة            وال تضاف إال  ،      أضيفتَ    َإذا   "  َ ِِ       َِ َ          التأكيدِ   ِ يف    مجع      إذا                  األجزاء، واختلفواِِ

ٍّكــل     "   بــني ُ   ٍّ ََأمجــع   " َ  َو   " ُ َْ    ََ َّيف َأن   " َْ ِ   َ  َّ ٌ حاصــل        التأكيــدِ
ِ

َ      ٌ
ِ

  .     حدتــه     علــى       منهمــا      واحــد     بكــل    أو  ، ً   ً معــا      يهمــاَ

     ٢٣٥١  /  ٥                     ، التحبري شرح التحرير  .  ٩٥ و  ٩٤   و  ٨٤  /  ٤                   البحر احمليط للزركشي    :      راجع

   .             سورة آل عمران  )   ٨٥ (         جزء اآلية   (٥) 

   .      سورة ص  )   ٨٢ (         جزء اآلية   (٦) 



       
  

 

 
 
  

٣١٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 مبن، مثال املبنية  أو كانت جمرورة،النكرة يف سياق النفي تقتضي العموم إذا بنيت مع ال(
هاهنا " من " فإن  ،" رجلما جاءين من" : ومثال ا�رورة مبن، ال رجل يف الدار:مع ال

 والنكرة يف  )١(مل حيصل العموم " ما جاءين رجل  " :و قلتل ف،هي اليت أفادت العموم

ة أن ال تدخل تلك ألن معىن النهي يف النكر ،سياق النهي كالنكرة يف سياق  النفي تعم
تلك  فلو دخل فرد منها لدخلت ، وذلك يقتضي نفي مجيع أفرادها،البتة احلقيقة الوجود

ال تعتقوا : كما لو قال صاحب الشرع، النهي وهو خالف ما دل عليه،احلقيقة الوجود

  .)٢(  )رقبة
 فإن عموم النكرة يف سياق النفي والنهي يكون :إذ علمت ذلك" قال ابن النجار 

  .)٣( كل فرد من األفراد باملطابقة  مبعىن أن اللفظ وضع لسلب، ًوضعا

َوإن كان إمام احلرمني، اليت يف سياق النفي عند كالشرط تعم  سياقِيف والنكرة  َ ِ
َ

ً ضعيفاذلك  جعل السبكي التاج  ِ
َ كالم من قال ومحل،َ َ َ َالنكرة يف سياق : َ

ِ ِ
 الشرطَ

 الشرط ِ يف عامة كانتلو   و، وهو احلق:قال الزركشي  )٤(.البديل العموم على :للعموم

  )٥(ًممتثال  لكان واحد بثوب أتاهفلو ، بثوبِِْ ائتين :إذا قال، األمر مع لعمت
ال ميوت «: حنو قوله تعاىل .مجيع األزمنة يعم فإنه أو النهي الفعل يف سياق النفي- ٦

  قوله(:  الفروققال القرايف يف. )٦( " أي ال موت له وال حياة،) ١(» فيها وال حيىي

                                           
     .           وما بعدها  ٩٩  /  ٣             رفع النقاب   (١)

         ٤١٧ / ٢               العقد املنظوم  ،   ١٩٥  /  ١             الفروق للقرايف  (٢) 

     ١٣٧  /  ٣                شرح الكوكب املنري   (٣)

         ١٠٦ / ٢        اإل�اج  ،                 الربهان إلمام احلرمني  ) (٤

        ١٦٠ / ٤             البحر احمليط    )(٥

                                                              الفعل يف سياق النفي وقع يف كالم العلماء علـى ثالثـة أقـسام،  مـنهم مـن   :      فائدة    "  :          قال القرايف   )(٦

                                                    وال يزيـــد علـــى هـــذه العبـــارة، فتتنـــاول هـــذه الـــدعوى الفعـــل  ،                      الفعـــل يف ســـياق النفـــي يعـــم   :      يقـــول

                                             يعم النفي أفراد املصادر، والفعـل املتعـدي حنـو أكـل    "        ال تقوم   "                     قام وقعد، فإذا قلنا  :     حنو      القاصر

                                        الفعــل املتعــدي إذا كانــت لــه مفاعيــل ال يعــم -                  وهــو الغــزايل وغــريه -                     وأعطــى، ومــنهم مــن يقــول 

  =                       قــول القاضــي عبــد الوهــاب    :       واألول  .                                               مفاعيلــه، فعلــى هــذه الــدعوى ال يتنــاول الفعــل القاصــر

  ال    "                                                                   ومــن العلمــاء ومــنهم اإلمــام  فخــر الــدين ومجاعــة معــه مــن ال يزيــد علــى قولــه ،      عــة معــه   ومجا =

    مث  . "                                                                        ، وهذا املثال حيتمل القولني األولني، ألنه متعد له مفاعيل، وهو فعل يف سياق النفي "    آكل 



       
  

 

 
 
  

٣١٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

َْ ال فـعلت واهللا" َ َّفإن ؛ نفي للفعل يف مجيع األزمنة املستقبلة " َ ْ من " َال"َِ
 ،صيغ العمومِ

ْ لننص عليه مع ْلن  " وقال ،َ َُّمث ال {وذلك هو املفهوم من قوله تعاىل، ًأشد عموما" َ
ََْميوت فيها وال حييا َ َ

ِ
ُ ٌموت وال حياةله   يف مجيع األزمنة املستقبلة  ال حيصل:أي }َُ ََ َََ ٌ ْ، 

مجيع  يفٌّام َ ع ال تكذب أو ال تشرب اخلمر هو:وإذا قيل للمكلف ،وكذلك النهي
تكررت منه تلك  فإن ،اإلمثالف مرة وفعل املنهي عنه حصل له فإذا خ ،األزمنة املستقبلة

   )١ (اإلمث املخالفة تكرر

 صيغ أخرى فهناك ،ذكور بكثري املروهي أكثر من هذا القد ،هذه بعض صيغ العموم
 والنكرة يف سياق ،ر واجلمع املنك، بني األصوليني كاملفرد املضاف ملعرفةكثر اخلالف فيها

 لإلطالة  ًوجتنبا ، هذا البحثمقصود  عن  وقد تركتها حىت ال أخرج  ،وغري ذلك ،األمر

  . حسن العلم ما عذب وقبلته النفوس: وقد قيل، املالل على الناظر  فيه خشية ،فيه
  أو دليل يدل، قرينةمل تقم ن هذه الصيغ إمنا تفيد العموم ما أوجتدر اإلشارة  هنا إىل

  .هكما سبق توضيح،خالف ذلكعلى 

  
  : والفرق بينه وبين العام، وفيه مطلبان، تعريف المطلق:الثانيلمبحث ا

   :تعريف المطلق:المطلب األول

 يف وجوه تدورادة  وهذه  امل"االطالق " اسم مفعول، مأخوذ من :في اللغة لمطلقا -أ
َْ ناقة طلق :يقال ،عن القيداالنفكاك ووالتخلية اإلرسال تصاريفها املختلفة على معىن 

َأطلقت األسري : ويقال،اال عقال عليه أي :ُُوطلق َ إطالقا، إذا فككته،ُ ْ َ َ ِ َْمطلق فهو  ً ُ
وأطلق القوم مواشيهم إذا سرحوها وأرسلوها إىل  أطلق األسري إذا خلى سبيله، و،وطليق

خالها من قيد املرعى، وأطلق يده خبري فتحها به، وأطلق الرجل امرأته وطلقها مبعىن 

ً هو املنفك من كل قيد حسيا كان أو معنويا:لغة  فاملطلق  .)٢( الزواج، ً.  

                                                                                                      
  ال  «  :                                                                         والذي يظهر يل أ�ما مسألتان متباينتان، الفعل يف سياق النفي يعم حنو قوله تعاىل    "  :   قال

                                                            أي ال موت له وال حياة، والفعل املتعدي إذا كانت له مفاعيل ال يعم   )  ١ (  »               ميوت فيها وال حيىي

    ١٨٤ / ١                 شرح تنقيح الفصول     "                                          مفاعيله، وهذا القائل الثالث راجع إىل الثاين

       ١٠٠  -  ٧٨  /  ٣              الفروق للقرايف   (١) 

       ،مــــادة     ٩٢٢  /  ٢  ة            مجهــــرة اللغــــ ، )   طلــــق (     مــــادة    ٣٩٦              خمتــــار الــــصحاح  ،   ٢٢٩   /    ١٠           لـــسان العــــرب    )٢ (

   .   ٣٩٢    /  ٣   :                 شرح الكوكب املنري  ،    ٣٧٦              املصباح املنري  ، )   طقل (



       
  

 

 
 
  

٣٢٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

النكرة يف سياق  فعبارة عن  املطلق  أما ": قال اآلمدي ،المطلق في االصطالح -ب
َ هو اللفظ الدال على :شئت قلت وإن "  مث قال . "اإلثبات  َُ ُّ َّ َّْ َ مدلول شائع يف ُ

 :أي.)٢ (" ما دل على شائع يف جنسه " : ابن احلاجباه قوليف معنو  .)١(ِجنسه

ٍاللفظ املتناول لفرد شائع يف جنسه ٍ أي يدل على فرد واحد،ٍ  لكن هذا الفرد ليس ،ٍ
ٍفـتحرير رقـبة  { : تعاىلكقوله ،ٍمبحدد وال مبعني من مجلة أفراد جنسه

ََ ََ ُ
ِ ْ أمر بإعتاق فقد  } َ

 فلم حيدد لنا ، بشيءعنهانس الرقاب ال تتميز  لكنها مطلقة شائعة يف ج،واحدةرقبة 

ًفاملطلق إذا ال يفهم منه إال تعيني احلقيقة ال  ،الرقابًصفة هلذه الرقبة متيزها عن جنس 
 واللفظ املطلق ، وهذه احلقيقة اليت دل عليها اللفظ مركبة من مجلة أفراد.تعيني األفراد

ُفـتحرير  { :بقوله تعاىل فنحن عرفنا ،عني احلقيقة لكن مل يتعرض لألفراد بوصف وال قيد
ِ ْ ََ

ٍرقـبة 
 ومن أي ،ٍ وبأي ديانة تكون،ٍ لكن أي رقبة هي،جنس املراد عتقه وهو الرقبة} َََ

 كل ذلك ، ذكر أم أنثى، صغرية أم كبرية، بيضاء أم سوداء، عربية أم أعجمية،األجناس

ً وإمنا ذكر لك لفظا مطلقا عن كل ، مل يتعرض له النص بشيء أو حقيقة منفكة  ،يدقً

  .عن كل قيد
 الدال على املاهية بقيد الوحدة :أن املطلق عند اآلمدي وابن احلاجب هو: فاحلاصل    

يف عدم  النحاة  اآلمدي وابن احلاجب قد وافقايكون ًوبناء على ذلك  ،الشائعة كالنكرة

 ،جنسهًائعا  يف  ما كان ش:؛ ألن النحاة عرفوا النكرة بأ�االفرق بني املطلق والنكرة 
ً كل اسم ال خيص واحدا بعينه يف أصل : وقال  بعضهم)٣(.كحيوان أو نوعه كإنسان

  .)٥( دون اآلخر، بعينه من جنسهًا فإنه ال خيص واحد،رجل:  حنو،)٤(موضوعه 

 بل النكرة يف ، كل نكرة:ال يقصدون من النكرة املساوية للمطلقومما سبق يتضح أ�م 
وهي املعروفة بالنكرة احملضة املتوغلة يف  ،اء يف تعريف اآلمدي كما ج،اإلثباتسياق 

                                           
                        حتقيق عبد الرؤف عفيفي  ،            املكتب االسالمي  :    ط . ٣    /  ٣   :                    اإلحكام يف أصول األحكام   )١ (

     ٣٤٨    /. ٢   :       احلاجب                                          بيان املختصر  شرح خمتصر ابن احلاجب لألصفهاين  )٢ (

    ٢٢٢ / ١                    شرح الكافية الشافية   ) ٣   (

    ٢٩٨  /  ١       لألنباري                 البصريني والكوفيني    :                          اف يف مسائل اخلالف بني النحويني    اإلنص(٤) 

  "                                                              منـا سـلكوا ذلـك لعــدم غرضـهم يف الفـرق الشـرتاكهما يف أحكـام األلفـاظ كقبــول              لكـن النحـاة إ(٥) 

                            فكـــان ينبغـــي التفريـــق بينهمـــا  ،            وكـــذا الفقهـــاء ،                                أمـــا األصـــوليون فنظـــرهم يف حتقيـــق املعاين ،    وحنوه  "   أل

      ١٦٩٧ / ٤                 الفوائد السنية  :    راجع .            بسبب املعاين            الختالف األحكام



       
  

 

 
 
  

٣٢١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  . بوجه من الوجوهاإل�ام حيث مل يقرتن �ا ما خيرجها عن ،اإل�ام
 وكل ، إنه نكرة: إنه مطلق يقول النحاة:كل شيء يقول فيه األصوليون " : القرايفقال  

بفرد  األمر به يتأتى وأن  ،إنه مطلق:  يقول األصوليون، إنه نكرة:شيء يقول النحاة

ً فما أعلم موضعا، وال لفظا ، مطلق عند األصوليني:اإلثبات فكل نكرة يف سياق ،منه ً
 بل أمساء األجناس كلها يف سياق ،من ألفاظ النكرات خيتلف فيه النحاة واألصوليني

   ) ١("  ومطلقات عند األصوليني ،الثبوت هي نكرات عند النحاة

ًموصوفا بزائد على حقيقة  ًنا أو ما تناول معي" : وهو"َّقيد  امل" :ويقابل المطلق
 كل ،ملعرف باأللف والالم وحنوها اأو ،أو اإلشارة ،ً كأمساء األعالم مثال.)٢("جنسه

ٍألنه يدل على شيء زائد على جمرد احلقيقة؛ ًذلك يسمى مقيدا   فهو يذكر لك احلقيقة ،ٍ

و صفته اليت متيزه عن غريه من مجلة أفراد هذه ويقيد لك الفرد الذي يريده منها بامسه أ
ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة  { : كقوله تعاىل يف كفارة قتل اخلطأ،احلقيقة ِ ٍَ ْ َُ ََ ََ ُ

ِ  هنا مل تذكر فالرقبة} ْ

وميزها عن غريها وهو  ، بل قيدت بوصف حددها،مطلقة كما ذكرت يف كفارة الظهار

ٍمؤمنة  { :قوله َِ ْ ٍطلق يدل على احلقيقة جمردة عن وصف زائد أن اللفظ امل:واخلالصة ،}ُ ٍ، 
ٍواملقيد يدل على احلقيقة بزيادة قيد من اسم أو وصف ٍ.  

 فما كانت قيوده أكثر ، باعتبار قلة  القيود وكثر�ا،ومراتب املقيد تتفاوت يف تقييده

ًأن يـبدله أزواج {: تعاىلفقوله ، وهو فيه أدخل،كانت رتبته يف التقييد أعلى َُ َْ َُ َ
ِ
ْ ًا خيـرا ْ ْ َ

ِمنكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائ ِ ِ ِ ِ
َ

ٍ ٍ ٍ ٍ ٍَ ِ َ َ ُ َُ َ َْ َ َ ْ
ِ َّ ُ ًحات ثـيبات وأبكاراْ ََ َْ

ٍ ٍ
َ أعلى ) ٣( }ََِّ

ٍمؤمنات قانتات {:رتبة يف التقييد من قوله ٍ
َ ِْ َِ َ   .ال غري} ُ

َّالتائبون العابدون احلامدون السائحون الر{: وجل عز وقوله َ َ َ َُ َ ُ
ِ ِ َِّ ُ ُْ ِ

َ ْ َاكعون الساجدون اآلمرون َّ َ َُ
ِ ِْ ُ

ِ َّ ُ
ُبالمعروف والناهون عن المنكر واحلافظون ِ

َْ َ ُ َ َِ َ ْ ْ ِْ َ َ ُ َّ ِ
ُ ْ

َِّحلدود الله ِ ِ ُ ُ
 يف التقييد من وأدخلأعلى  ،)٤(}ِ

 فكلما كثرت األوصاف املخصصة املميزة للذات ،اقتصاره على بعض الصفات املذكورة

  ) ٥(يها أعلى كانت رتبة التخصيص والتقييد ف،من غريها

                                           
   .           وما بعدها   ١٨٨ / ١  والعموم                       العقد املنظوم يف اخلصوص (١) 

   .              املراجع السابقة   )٢ (

   .              من سورة التحرمي  )  ٥ (         جزء اآلية   ) (٣

  .              من سورة التوبة  )    ١١٢ (             جزء اآلية   (٤)

    .         وما بعدها     ٦٣٣    /  ٢   :               شرح خمتصر الروضة     )٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٢٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   :الفرق بين العام والمطلق  :المطلب الثاني
وقال الفخر  ،ذكرت فيما سبق التعريف اللغوي واالصطالحي لكل من العام واملطلق 

 ،اعلم أن كل شئ فله حقيقة: املسألة الثالثة يف الفرق بني املطلق والعام" يف  الرازي 

 آخر سوى ًلك احلقيقة كان ال حمالة أمرا للمفهوم من تًوكل أمر يكون املفهوم منه مغايرا
 أو ًوسواء كان سلبا ، لتلك احلقيقة أو مفارقاًسواء كان ذلك املغاير الزما ،تلك احلقيقة

  ،فأما أنه واحد أو ال واحد ، من حيث إنه إنسان ليس إال أنه إنسان فاإلنسان،ًاإجياب

 ، من حيث إنه إنسان، فكل ذلك مفهومات منفصلة عن اإلنسان ،أو كثري أو ال كثري
إذا عرفت  ً، أو ال واحداًوإن كنا نقطع بأن مفهوم اإلنسان ال ينفك عن كونه واحدا

 اللفظة الدالة على احلقيقة من حيث إ�ا هي هي من غري أن تكون فيها : ذلك فنقول

 وأما ، ا فهو املطلقً كان ذلك القيد أو إجيابًداللة على شئ من قيود تلك احلقيقة سلبا
حبيث ال  ، فإن كانت الكثرة كثرة معينة اللفظ الدال على تلك احلقيقة مع قيد الكثرة

  ) ١" (وإن مل تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام ،يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد

؛ ألن قسيم  على اآلخرأحدمها ال يصدق  ف،العام قسيم املطلقهذا أن فمقتضي  
 على املطلق اسم يطلق العلماء قد  بعضإال أن ،يءعلى ذلك الش ال يصدق الشيء

ال أنه يف نفسه عام ،أن موارده غري منحصرة جهةمن لكن ، ً فيسمون املطلق عاما،العام

يفرقون بني  مث ،)٢( احليثية  هذه  إطالق اسم العموم عليه باعتبارفصححوا ؛ مستغرق

                                           
    ٣١٤  /  ٢        احملصول (١)

   ،ً                                                                                 ًيعين أن تسميته عاما باعتبار أن أفراده اليت يستعمل يف كل فرد منها على البدل غري منحصرة(٢)  

             حبيـث يتنـاول  ،              العمـوم والـشمول :                        العام كما يعلم من تعريفـهِ   ِ يف                               وإال فهو ليس من العام إذ املعترب 

    جعـل   :   لـه  )  ل    احملـصو (                  قـال ابـن العـريب يف  .                       وهـذا غـري متحقـق يف املطلـق ،                     اللفظ مجيع األفـراد دفعـة

   .                                         األصوليون املطلق واملقيد من العموم، وليس منه

                              باعتبـار املعـاين؛ كمـا تقـدم يف أول                                 غـري أ�ـم الحظـوا أن العمـوم قـد يطلـق   ،            وقوله صحيح :          قال القرايف

ًباعتبــار احلقــائق الكليــة، وهــي عامــة عمومــا معنويــا،                                         العمــوم، واملطلــق أكثــر مــا يــستعملونه هاهنــا ً                                              ً ً
                 راجع احملـصول البـن  .                                              شخاصها، فلذلك جعلوا املطلق كالعام، واملقيد كاخلاص                 لشموهلا أنواعها وأ

لفــظ ا�مــل واملطلــق والعــام  وأفــاد ابــن تيميــة أن  ،    ٢١٧٦  /  ٥                 ، النفــائس للقــرايف    ١٠٨  /  ١       العــريب  

ال يريـدون با�مـل  ،كان يف اصطالح األئمة كالشافعي وأمحد وأيب عبيد وإسحاق وغـريهم سـواء

    ٣٩٢  /  ٧              جمموع الفتاوى    .ما فسره به بعض املتأخرينك ،ما ال يفهم منه



       
  

 

 
 
  

٣٢٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

: واآلخر ً،أيضالصالحية  اعموم ويقال له ، بديلعموم :املطلقبأن عموم  ،العمومني
  .استغراقيعمومه مشويل 

 من باب : أن عموم الشمول:ل أو الصالحيةوعموم البد ،والفرق بني عموم الشمول

من أفراده إال وهو يبقى فرد   حبيث ال،ٍ فردٍعلى كل فردفيها   يكون احلكم اليت  الكلية 
تل كل مشرك على وجه   فإنه يوجب ق} املشركني ا فاقتلو{كقوله تعاىل  ،داخل فيه

ًفإذا قتلنا مشركا  ، يلزمنا تتبع أفراد املشركني حيث وجدناهم  بذلك احلكم:  أي،األرض
 وال { :تعاىل ه وكذلك قول،�اية  غري إىل ، وهلم جرا،مث وجدنا آخر وجب علينا قتله

 ،عصومةكل نفس مقتل  يتناول حترمي  فإنه  ،)١(} تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق 

 ، فإذا وجدنا  أخرى بعد ذلك،ًفإذا وجدنا نفسا من هذه النفوس وجب علينا اجتنا�ا

 فهو من باب عموم السلب ، وهكذا ما بقينا آخر الدهرً،وجب علينا اجتنا�ا أيضا
   ).٢(الذي يفيد نفي احلكم عن كل فرد

 ،ركة فيهمينع تصور مفهومه من وقوع الش كلي من حيث ال :فهو البدل أما عموم 

يتناوهلا على سبيل  ، أفرادهمن ٍ شائعٍ بل على فرد،ٍفرد ٍولكن ال حيكم فيه على كل فرد
"  رقبة "كما سبق ذكره يف لفظ وذلك) ٣(وال يتناول أكثر من واحد منها دفعة ، البدل

َوالذين يظاهرون من نسائهم مث يـعودون لما قالوا فـ {:  تعاىليف قوله ُ ِ ِ َِ َُ ُ َ ْ َُُّ ْ
ِِ ِ ِ

ُ َ
َّ
ٍتحرير رقـبةَ

َََ ُ
ِ ْ َ  {)٤  (

 خيرجأن املكلف :  الرقاب أيجنس املقصود به عتق رقبة من ، مطلق:هنا"  رقبة "لفظ ف
 أو طويلة أو ، من رقبة سوداء أو بيضاء،بعتق أي رقبة يف أي مورد شاءعن العهدة 

 ا فإذ ،اليت ال تتناهى  الصفاتوغري ذلك من اهليئات  أو ، أو مؤمنة أو كافرة،قصرية

 أن له أن يعتق أي :مبعىنعموم البدل  وأ ، أرادوا عموم الصالحية،عام"رقبة "  لفظ:قالوا
   .ًشاء بدال عن األخرىرقبة 

 قال .ال على سبيل اجلمع ،خرعن الفرد اآل ًصالحيته لكل فرد فرد بدال:فالعموم البديل

عموم : يعينا تقدمم: أحدمها :إطالق العلماء العموم باالشرتاك على معنيني: " القرايف

                                           
     .              من سورة األنعام  )    ١٥١ (            جزء من اآلية   ) (١

     ٣٥٧ / ٢                                 اآليات البينات البن قاسم العبادي   (٢)

                       وال نعين بـاملطلق إال اللفـظ    " :     مث قال   .                                هو القدر املشرتك بني مجيع األفراد :       الكلي :            قال القرايف(٣) 

         ٤٢٦-   ٤٢٣  /  ٢           فائس األصول  ن  "                    املوضوع للقدر املشرتك 

  .              من سورة ا�ادلة   )   ٣ (         جزء اآلية   (٤) 



       
  

 

 
 
  

٣٢٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  .عموم الصالحية: واآلخر ،الشمول
 ًكل مطلق عام عموم البدلية والصالحية؛ باعتبار أنه يصدق على كل فرد بدال: فعندهم

له أن يعتق أي رقبة شاء بدال عن األخرى، } فتحرير رقبة{: عن اآلخر، فإذا قال تعاىل

  .فهذا هو معىن عموم البدلية والصالحية
باعتبار أن احلكم يثبت لكل واحد مع ثبوته لآلخر، ويف  ،شمول واملعيةالواألول عموم 

والعلماء يطلقون العموم بالتفسريين؛ ، عموم الصالحية، إذا ثبت لواحد، ال يثبت لآلخر

   )١(.حىت ال يلتبس عليك ذلك فينبغي أن تعلمهما
ار شيوع لفظه يف  باعتب، أن املطلق يدل على كل فرد من أفراده داللة بدلية:فاحلاصل    

 ، داللة مشولية استغراقية، أما العام فإنه يدل على مجيع أفراده دفعة واحدة،مجيع األفراد

 بل ال ، وال خيرج املكلف عن عهدته بفرد،يصدق بالفرد يف الوجود العام ال ِّإن:لذا قالوا
ملطلق  أما ا،من حتققه يف مجيع أفراده فالبد ،من كل فرد ؛ ألن هذا شأن الكليةبد 

ِِ صرح به صدر أما ما )٢(.صورة من صوره أويف ،فيكفي حتققه ولو يف فرد من أفراده

َالشريعة من  ِ ِ قد يكون على سبيل البدل كما يفأن العام َّ
َ َ َ َْ ِ

َمن دخل هذا احلصن أوال، :َ ْ َ َ
  )٣(ِ غري مرضيفكأنه

 ويل أوىل منعلى العموم الشم"  العام" لفظ و�ذا التحقيق يتبني لنا أن إطالق    

 وغالب العلوم ، وحيثما يطلق العموم يف أصول الفقه) ٤(  عموم الصالحيةإطالقه على 
 - تعاىل اهللا   إن شاء- ًسيأيت قريبالكن و، ال عموم البدل، فإمنا يراد به  عموم الشمول

 وإن دون االصطالحي،اللغوي هو املطلق باملعىن :يف هذه القاعدةاملطلق ب بيان أن املراد

  .ان بينهما تشابهك
  

  .والمتعلقات،والبقاع،واألزمنة ،واألحوال باألشخاص،: المراد :الثالثالمبحث 

                                           
   .         وما بعدها    ١٧٣٦ / ٤          النفائس  (١)

     ٢١٠ / ١                             العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم   (٢) 

     ١٩٣ / ١             تيسري التحرير (٣) 

                     العقــــد املنظــــوم يف اخلــــصوص   ،    ١٨١  /  ٢  :             البحــــر احملــــيط   :   ٩٩٤  /  ٣                    أصــــول الفقــــه البــــن مفلــــح   ) ٤ (

  ،    ٢١٢  /  ٤                الكاشـــف عـــن احملـــصول   ،    ١٦٤                 إرشـــاد الفحـــول ص  ،        مـــا بعـــدها   و   ١٣٩  /  ١        والعمـــوم 

  .   ٤٧٤  /  ٢            نفائس األصول 



       
  

 

 
 
  

٣٢٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 كأفراد ،معاين كما عرب البعض أوًسواء كانت ذواتا  ،أفراد العام :المراد باألشخاص
فكان ينبغي التعبري ) ١(حرام  كل ضرب بغري حق فهو : حنوً، إذا وقع عاما،الضرب

َّإن  :،ً إطالق الشخص على املعىن ليس حقيقيا ؛ ملا قال ابن القيم اجلوزيةألن؛ باألفراد 

ًالشخص ال يكون إال جسما مؤلفا ً مسي بذلك ألن له شخوصا وارتفاعا،ً  هكذا يف ،ً
 ينبغي أن ال يتقيد إنه " فقال ،ي ابن قاسم العبادوقد أيد ذلك. )٢( حاشية العطار 

لكنه  "   بل كان ينبغي التعبري باألفراد،شخاصباأل - يعين يف القاعدة - هذا احلكم 

 :يقال وقد ، ما يشمل ذلك:�ا لعله أراد : بقوله عرب باألشخاصملن بعد ذلك اعتذر 
  وهناك من عرب بالذوات،)٣(٠فال إشكالأشخاص  فهي ولو معايناجلزئيات احلقيقية 

   .)٤(ومن العلماء  من عرب باألعيان ، واألفعال

 وجوع ،يف حد ذا�ا من بياضأو لألفراد األمور العارضة للذات  :لباألحواوالمراد 
فالزمان واملكان من األحوال  وإال) ٥ (األحوالمن  وغري ذلك  ، وإقامة، وسفر،وعطش

 هي ما حييط بالفرد من زمان ومكان أو فاألحوال ،؛ ألن السكون أو الكون فيهما حال

 أو لون البقرة اليت أمر اهللا  ،كفر الرقبة املعتقة تتعلق �ا األحكام الشرعية كإميان وٍأوصاف
  . يعين هي كل ما حييط بالشخص،بين إسرائيل بذحبها وهكذاتعاىل 

اسم ملقدار من :  أي، اسم لقليل الوقت وكثريه:ومها ، وزمن مجع زمان :والمراد باألزمنة

   . قل أو كثر،الوقت
 من ذلك الوقتد يدل على وقت من أصل واح والنون  وامليم الزاء  :قال ابن فارس    

وقال   .)٦(" أزمان وأزمنة: واجلمع، زمان وزمن: يقال، قليله وكثريه، وهو احلني،الزمان

                                           
                                                                        وأفـــاد الـــشيخ حممـــد حمفـــوظ الرتمـــسي أن تعبـــري  املـــصنف ابـــن الـــسبكي   باألشـــخاص  إمنـــا هـــو (١) 

       ٣٦٠ / ١                                   إسعاف املطالع بشرح البدر الطالع  :       يراجع .       للتغليب

       ٥١٥ / ١       اجلوامع                                  حاشية العطار على شرح احمللي على مجع   ) (٢

     ٣٦٥  /  ٢                اآليات البينات  )٣ (

                            مــع حاشــية الــصنعاين املعروفــة   ،                                                  إحكــام األحكــام شــرح شــرح عمــدة األحكــام  البــن دقيــق العيــد )(٤

     ٢٤٠ / ١       بالعدة 

       ٣٦٠ / ١                                             إسعاف املطالع بشرح البدر الطالع نظم مجع اجلوامع   (٥) 

   ٢٢  /  ٣                  معجم مقاييس اللغة (٦)   



       
  

 

 
 
  

٣٢٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 ، وجيمع على أزمان وأزمنة وأزمن، اسم لقليل الوقت وكثريه:الزمان والزمن " :اجلوهري
ِالزمنيولقيته ذات  ْ   ) ١" (: تريد بذلك تراخي الوقت،َُ

 ، املراد آخر األزمنة ؛ ألن الزمان يقع على الواحد واجلمع: آخر الزمان:وقول القائل

ًوبناء على ذلك يكون املراد  ) ٢(فاستثقلوا أن يقولوا آخر األزمنة واألزمان فاكتفوا بزمان 
 أن االتيان به مرة :ً وبكونه مطلقا فيه، مبا هو مأمور بهواستيعابه استغراقه :بعموم الزمان

  .ٍألجزاء كافيف أي جزء من ا

ِاحلاوي  املوضع: وهو ،مجع  مكان : وهي،كما عرب البعض األمكنة :والمراد بالبقاع  

ِّوعند بعض املتكلمني ،للشئ َ
ُ

ِ َ    . الفراغ الذي يشغله اجلسم أو حيل فيه اجلسم:ْ

َ حاو وحموي، وذلك جسمني اجتماع وهو، عرضَّأنه :وعند بعضهم
ِ

ّ ْ اجلسم ككونٍ
ِ

ًاحلاوي حميطا ُِ ِ ّ باملحوي، َ ْ َ
 هذاَ، وليس هو املناسبة بني هذين اجلسمني عندهم فاملكان

  .ذكرناه يف معىن عموم الزمان واالطالق يأيت هنا حبسبه ومبا .)٣( باملعروف يف اللغة 

َْبالغري االرتباط :هوالتعلق  ألن ،ارتباطَأي : َ عالقةبينهاَما  فهي :المتعلقاتأما  ْ   أو،ِ

فيكون املراد باملتعلقات يف .)٤(لق لفظ بلفظ يف املعىن أن يتعك ربط شيء بشيء
يف رمحه اهللا  العطار  الشيخ زعموقد ،كل ما يرتبط بأفراد العام من أحوالالقاعدة 

 واملتويف سنة )هـ٨٦٣( املولود سنة  حاشيته على مجع اجلوامع أ�ا من زيادات الربماوي

 وفيه نظر ؛ )٥(" واملتعلقات :فيتهشرح ألِ يف الربماوي  زاد  " : حيث قال )هـ٨٣١(
 تويف القرايف   قبل  الربماوي حيثالذي عاش ومات ، فقد وردت يف كالم القرايف

  ":-  أي القرايف-وقد قال   ، عاممائةبأكثر من   قبل مولد الربماوي: أي)هـ٦٤٨(

اهللا  فإذا قال ."األشخاص مطلق يف األحوال، واألزمنة، والبقاع، واملتعلقاتيف العام 
 على خصوص املكان " املشركني " ل لفظ  كما ال يد...)٦(}فاقتلوا املشركني{: تعاىل

�م أن  على يوم السبت، وال يوم األحد، وال : املشركني"ال يدل لفظ  ف،فكذلك الزمان

                                           
     ٢١٣١  /  ٥         الصحاح     ) (١

     ٢٧١  /  ١              لفروق اللغوية    ا  (٢)

         ١٨٩ /  ٣٦                     تاج العروس للزبيدي   (٣)

     ٢٢٣ / ١                ، دستور العلماء   ٣٧ / ٤      املخصص   (٤) 

     ٥١٥  /  ١                                             حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع   (٥)

   .              من سورة التوبة  )  ٥ (           جزء اآلية   (٦)



       
  

 

 
 
  

٣٢٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

) ال علم يل: (أو غري ذلك من األحوال، وكذلك املتعلقات، فإذا قلت ً،أو خوفا ً،جوعا
    .)١( وهو املعلومات،متعلق العلم العلم، مطلق يف أفرادفهو عام يف مجيع 

 عن ذكر املتعلقاتأن ذكر األحوال يغين  كالشيخ حسن العطار وقد رأى بعض العلماء 

 فقد مشله ،ف تفسرييكأنه عط:أقول) واملتعلقات( قوله:" قال األمري  الصنعاين و)٢(
وإمنا ذكر�ا أنا؛ ألن أكثر  القاعدة يذكرها البعض عند التعبري عن لذا مل ) ٣(" األحوال 

  .  الكتب ذكر�ا

                                           
   .                  بتصرف يسري يف املوضعني         ١٧٣٦،١٩٢٨  /  ٤                          نفائس األصول يف شرح احملصول   (١)

             حاشــية العطــار   "                                 ذكــر األحــوال يغــين عنهــا كمــا ال خيفــى  :     وأقــول  "  :                      قــال الــشيخ حــسن العطــار  (٢)

       ٥١٥ / ١                           على شرح احمللي على مجع اجلوامع 

     ٢٤١ / ١     )                          عمدة األحكام البن دقيق العيد    شرح                        حاشية على إحكام األحكام  (      العدة   ) (٣



       
  

 

 
 
  

٣٢٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  الفصل الثاني

  :وفيه مباحث،في القاعدة

  :يينفي كتب األصول القاعدة موضع :األول المبحث

ال بالتصريح   لوحظ أن غالب األصوليني مل يتعرضوا  هلذه املسألة بعد التتبع واالستقراء

 ، دراستها حتت عنوان معنييتناولواأ�م مل  لوحظ  تعرضوا هلا والذين  ،وال بالتلويح
 ،منه ًيف املوضع الذي يراه مناسباو"  العموم " يف بابجمرد تنبيه  نبه إليها همأكثرولكن 

يف خمتصره األصويل بعد تعرضه  احلنبلي الشيخ املرداوي  :باب العموموممن ذكرها يف 

 ،"مجع اجلوامع ":كتابه يف  ابن السبكي وكذا،والظنيةلداللة العام من حيث القطعية 
  يف إليها يشرزيادة على األصل ؛ألن البيضاوي مل " �اية السول " يف اإلسنوي  وتابعه

بعد فراغه من ذكر صيغ لكن  ،  ؛ وهلذا ذكرها اإلسنوي على جهة التنبيه"املنهاج"

 أن صيغ العموم وإن كانت عامة يف األشخاص:أحدمها:وهنا أمران"  حيث قال ،العموم
فال يثبت العموم فيها ألجل ثبوته يف ، فهي مطلقة يف األحوال واألزمان والبقاع

وهو موضع ذكر القرايف هلا أول مرة يف شرح .)١(" بل البد من دليل  عليه ،األشخاص

مث كرر ذكرها لالستشهاد أو ) ٢ " (فائدة" حتت عنوان  وقد ذكرها القرايف ،التنقيح
ًاعتناء واضحا  بتحقيقها  اعتىن كما ،االستدالل �ا يف مواضع أخرى  يف كتابه املاتع ً

  كلماهلاستدالل واال فيهذكرها كرر و ،)يف العموم واخلصوصاملنظوم  العقد( املسمى 

 وكذا يف كتابه   و،الفروقكتابه املسمى ب يف كما استدل �ا وطبقها ، كان هناك مناسبة
 أكثر من موضعا على املخالفني يف  ورد � وكذا يف نفائس األصول ،الذخريةاملسمى ب

)٣(.  

 جعلها ضمن فقد" مجع اجلوامع "وهو مؤلف قبل  "اإل�اج"يف  أما تاج الدين السبكي 
 بعد  - يعين باب العموم واخلصوص -  نفتتح الباب"  قال الباب حيثهذا مقدمات 

                                           
     ١٨٦   / ١           �اية السول (١) 

       ٢٠٠               شرح التنقيح ص  ) (٢

-  ٤٢ /     ١٥٥،٢-   ١٣٨  /  ١         ، الفـروق    ١٦٠-   ١٣٥-   ١٠٤-    ٩٨-    ٩٢ / ٢               العقـد املنظـوم  :     يراجع  (٣)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذخرية    ٢٤٣-   ١٣٠ / ٣  ،    ٢٣١   /  ٧  ،    ٣١٣ / ٤  ،    ٣٧٩  /  ٣  ،    ٥١٢  /  ٢  ،    ٢٢٨-   ١٦٦ / ١         ، ال

٥٥  /   ١٢  ،    ٣٧٢    



       
  

 

 
 
  

٣٢٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 بعد أن عرف املقدمة الرابعة وجعلها  " محد اهللا تعاىل مبقدمات مث نلتفت إىل ما ذكر 
 القاعدة وال خيفى وجه مناسبة ذكر هذه ) ١(ال كل وال كلي ، وبني أن مدلوله كلية،العام

 ،ذكرها يف باب املطلقيعيد مث  ،العاميذكرها يف باب وقد رأيت البعض  ،يف باب العام

 ق  فداللة املطل-   املناسبةمن واملقيد واخلاص  ملا بني املطلق والعام -ًوهذا مناسب أيضا 
ًاألمر باملطلق هل يكون أمرا مبفرداته  :ونفيقول ،لكنه على البدل ،كالعامكما بينا 

الفعل املتعدي إىل مفعول ." يف مسألة  ا كما يشار إليه)٢( ؟ال أو ًويكون عاما فيها

  .كما سيأيت) ٣(  بالنسبة إىل مفعوالته أو ال؟ هل له عموم
أثناء كالمه على دليل  لسمعاين  اعلى لسان اإلمام  ًاستطرادا وورد ذكرها 

يف  الكالم يف  أشار إليها  وكذا ،)القياس(الفخر الرازي يف  وعند ،)االستصحاب(

واجلواب عن "   حيث قال  يف مسألة التأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم)األفعال(
 شئ من مطلق يف االتباع فال يفيد العموم يف كل )هـواتبعو( قوله تعاىل  أن:احلجة الثانية

يشار  كما ،)٤(  ."فال يفيد العموم يف كل األزمنة ،واألمر ال يقتضي التكرار ،االتباعات

كما يف عبارة  ، عن التكرار بالعموميعرب البعضحيث ،يف داللة األمر على التكرارإليها 
 أعين يف داللة األمر على - وممن أشار إليها يف املوضع األخري ،الفخر الرازي السابقة

  ).٥( الشريازي يف التبصرة الشيخ  –ار التكر

 ، وهذه املسألة، ال مالزمة بني إفادة األمر التكرار: أنهين  الصنعا األمريويرى 
 أعين – هذا ال يتمشى : عن مرادهم فقالوسافر ذهن العالمة  اجلالل" :الحيث ق

مر يستلزم إما على القول بأن األ: إال ألحد أمرين–ذكر  استلزام عموم الذوات لعموم ما

 ال بدليل خارجي من ، بنفسه وإما على القول بأن تعلق اخلطاب مبن سيوجد،التكرار

                                           
  /  ١           �ايـة الـسول  ،   ٣٢٦  /  ٢                              مجع اجلوامع مع شرحه الغيث اهلـامع   ،    ١١٥  /  ٣                شرح الكوكب املنري   ) ١ (

  .  ٨٦    /  ٢     إل�اج  ا   ،   ٢١٣  ،    ٢٠٧           ٢٠٠ / ١            شرح التنقيح   ،    ١٨٦

  .   ٣١١    ص  :                          القواعد والفوائد األصولية ،  ٩٨    ص  :        املسودة ،   ٩٩٤    /  ٣   :             أصول ابن مفلح   )٢ (

      ١٨٠  /  ٢                    بيان املختصر لألصفهاين   ،    ٢٥١  /  ٢             اإلحكام لآلمدي  ،   ٢٣٧ / ١          املستصفى  :      راجع(٣) 

       ال يفيـد                مطلـق يف االتبـاع فـ   )  هــ      واتبعو (            قولـه تعـاىل     أن :                      واجلـواب عـن احلجـة الثانيـة   "          حيث قال   (٤) 

    ."                            فـال يفيـد العمـوم يف كـل األزمنـة   ،                     واألمـر ال يقتـضي التكـرار   ،                          العموم يف كل شئ من االتباعات

     ٢٥١ / ٣          احملصول  :     يراجع

      ٤٦  /  ١                         التبصرة يف أصول الفقه  )٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٣٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

أما األول ؛ فألنه ال مالزمة بني  ،وهو وهم بالنظر إىل الشقني " :مث قال ."غريه  أوقياس 
ثال  فإنه إذا أوقع الرجل الصالة املأمور �ا يف امل ،ًإفادة األمر التكرار وهذه املسألة أصال

ً مرة واحدة برئت ذمته وعد ممتثال عند اجلمهور- ليصل كل رجل ركعتني : وهو قوله-  َّ ّ، 

 ليس من – يعين اجلالل – فهذا الذي ذكره ،ًوال يقولون بأنه يتكرر عليه األمر أصال
 إمنا خلط مسألة إفادة األمر التكرار مبسألة التزام عموم ،حمل النزاع يف ورد وال صدر

  .)١( " غريها مما ذكرالذوات عموم

على أن األمر ال يدل على التكرار مبين بني املسألتني الزمة  املنفيهومن الواضح أن     
بني املسألتني فاملالزمة  األمر للتكرار : أما إذا قلناً،وقد يكون هذا صحيحا ،ًأصال

زم بني يف كالم الزركشي ما يفيد التالو،  واالستيعاب لألزمنةمن جهة العموم موجودة 

عام يف االزمان ومسالة العام يف األشخاص  ، مسألة إفادة األمر للتكرار أعين - املسألتني
 ألن أوامر الشرع مما ،ِّ واعلم أن بعضهم يعرب عن التكرار بالعموم" :حيث  - وغريها  

"  إن العام يف األشخاص عام يف األحوال واألزمنة :يستلزم فيه العموم التكرار إن قلنا

)٢(   
  .ي وسبب تكراره لهاللقرافهذه القاعدة  نسبة  اشتهارسبب :المبحث الثاني

يف مصنف من املصنفات  األصوليني قد نص  ًأحدا من أجد أين مل بداية أشري إىل

 األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات مطلق يف األشخاص  بأن العام يف :القائلنيأول على 
 خالف املشهور واملعروفأن هذا القول  يف خيتلفونال وإن كانوا  ، على وجه التحديد- 

  ) ٣(العلماء مجهور عند 

:  القرايف قاعدة جديدة يف العموم، وهيقرر "  : يقولالباحثنيوقد رأيت بعض 
 وهذا يعين )٤( "َّالعام يف األشخاص مطلق يف األزمان واألمكنة واألحوال واملتعلقات"

  .مام القرايفأن ميالد هذه القاعدة كان على يدي اإل

                                           
  .   ٢٤١    /  ١  :  )                             شرح عمد األحكام البن دقيق العيد         األحكام       إحكام           حاشية على  (          العدة  )١ (

   .         دار الكتيب  :  ط . ٣  ٣١    /  ٣   :          البحر احمليط   )٢ (

  .)٨٤٠/ ٢ أصول الفقه البن  مفلح ،٣١٢/ ١القواعد والفوائد  (٣)

                                رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجــستري يف  "    يف                           اصــر بــن علــي بــن ناصــر الغامــدي ن   :            وهــو الباحــث   )(٤

                             دراســة وحتقيــق جــزء مــن شــرح تنقــيح   "                 أم القــرى  بعنــوان /               كليــة الــشريعة ج  "                الدراســات اإلســالمية

     ١٤٠ ص  "        م األصول           الفصول يف عل



       
  

 

 
 
  

٣٣١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

القائلني  يعد أسبق املتكلمني أو  أن اإلمام القرايفالدكتور عياض السلميوأفاد 
ً استنتاجا ال فيها إمنا تفهم مذاهبهم عليه  من املتقدمني عداه ومن ،صراحة �ذه القاعدة

  )        ١(ً تصرحيا

 اإلمام قبل لينياألصوألن املتتبع لكالم ؛للواقع هو األقرب الرأي األخري ولعل هذا 
ابن الطاهر  الشيخ  عرب وقد ،ما يشري  إليهاال�م ايف جيد قي ثنايا كالمهم واستدالالقر

وقد هلج �ا  ، من خمرتعات بعض املتأخرينالقاعدة  هذه" : عن هذا فقالعاشور

من و ، القرايفاإلمام قبل ّمقالة قدمية رددها األئمة ً إذا هيف) ٢" (املصنف يعين القرايف 
 قدامة  وموفق الدين ابن  )هـ٥٨٣( املتويف اآلمدياإلمام : الفضالء األئمةبني هؤالء 

  هلم كالم ًماء مجيعافهؤالء العل  )هـ٦٥٢(املتويف  تيمية  وجمد الدين بن )هـ٦٢٠(املتوىف 

 ولعل ،مطلق  يف األمور املذكورة العام يف األشخاص : أ�م كانوا يقولونهيستنتج من
 على أطلع ملها  قيل هؤالء العلماء  األفاضل ممن  عنها أو أومأ إليهناك من تكلم

ها منهم استفادقد و ،�ؤالء العلماءًمسبوقا يف هذه القاعدة فيكون القرايف .مصنفا�م

�ا مث هلج  ،منهم فاستفادها ، واستدالل بعضهم �ا،كالم هلم فيهااطلع على بعد أن 
 مصنفات القرايفيكاد مصنف من ال   فإنه،وهي عبارة معربة ،كما قال ابن عاشور

 وإقامة األدلة ،بتحريرها وتقريرها، وإيضاحها فقام )٣(ذكرهاعن خيلو األصولية والفقهية 

  . وزاد عليهم بشكل مل يسبق إليه، فوسع الكالم فيها، والبناء عليها،على صحتها
 ،االقائلني �أشهر ى أضحعنها ، وبدفاعه  على هذا النحوالقرايف هلذه القاعدة  وبتبين

 حيث كانوا ، وملا هو معروف ومشهور عندهم،السابقونالعلماء  عليه كانملا املخالفني و

 : أي،واملتعلقات ، والبقاع،األحوال، واألزمنة يف عام  العام يف األشخاص أن  :يرون
 ، عنهواملتأخرينكثري من املعاصرين له،  للقرايفّتصدى وقد  ، القرايفعكس ما كان يراه 

 ،إليه  أومأ فقد - تقي الدين ابن دقيق العيد الشيخ :املعاصرينوكان على رأس هؤالء 

                                           
                          للـــدكتور عيـــاض بـــن نـــامي بـــن    ١٢٧                               حياتـــه وأثـــره وآراؤه األصـــولية ص  :                   شـــهاب الـــدين القـــرايف  (١)

  .           عوض  السلمي

    ٢٣٥ / ١                                    التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح (٢) 

         الذخرية    ١٣٨  /  ١         الفروق  ،   ٢٠٠  /  ١               ،  شرح التنقيح     ١٢٩٧ / ٣                      نفائس األصول شرح احملصول   (٣) 

     ١٣٥  /  ٢                     نظوم يف اخلصوص والعموم             العقد امل ،   ٥١٢ /



       
  

 

 
 
  

٣٣٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

بالبحث  األصوليون من بعدمها تناوهلامث ، )١( وناقش كالمه يف شرحي العمدة واإلملام
 بني مؤيد انقسموا مابعد أن  ، يف ذلكأطالوا  وقد، طرحه كل منهماوالتحقيق فيما

يف انتشارها من ذلك فزاد  ، بني الفريقنيمتوسط ومن هو ،له  ومعارضللقرايف

 أو أول من قال ، القرايف هو أول من حبث يف هذه املسألةأن  :ظنفمن املصنفات، 
 فقد جانب -  يف األمور املذكورة  مطلق : العام يف األشخاص:أعين- �ذه القاعدة 

    : وقد أشار األئمة األعالم إىل شيء من ذلك،الصواب

املسألة مما   ه يظن كثري من الناس أن البحث يف هذ" :لزركشي يف  البحر احمليط اقال
  .)٢( "  بل وقع يف كالم من قبلهم ، وليس كذلك،أثاره املتأخرون

 وعليه ،وعموم األشخاص يستلزم عموم األحوال واألزمنة  والبقاع " : وقال يف التشنيف

يف كالمه علي "  القواطع"   السمعاين يفاملظفر  وممن صرح به من املتقدمني أبو،اإلمام
 العام يف األشخاص مطلق : وخالف يف ذلك مجاعة من املتأخرين  فقال،االستصحاب

وقد شغف الشيخ أبو العباس القرايف �ذا .. .باعتبار األحوال واألزمنة والبقاع

" عيدوقد أنكره عليه مجاعة من احملققني منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق ال...البحث
)٣ (  

املتأخرون أو من قال منهم زعموا أن العام يف األشخاص مطلق  " : ابن السبكيقالو

 ال يدخلها العموم إال بصيغة : وقالوا،باعتبار األزمان والبقاع واألحوال واملتعلقات
وقد وافق على هذه   ...وقد شغف الشيخ أبو العباس القرايف �ذا البحث.. .وضعت هلا

وردها مجاعة منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح .. .القاعدة اآلمدي

  ) ٤(" العمدة
العام يف األشخاص عام يف األحوال واألزمنة  " :وقال  أبو زرعة يف شرحه جلمع اجلوامع

 وصرح به من املتقدمني أبو مظفر السمعاين يف ، وحكاه  املصنف عن والده،والبقاع

.. . بل هو مطلق باعتبار األحوال واألزمنة والبقاع:ين وقال مجاعة من املتأخر،القواطع

                                           
                             أفـــــاد الـــــشيخ ابـــــن امللقـــــن يف األعـــــالم  .   ٢٧٥    /  ١   :           شـــــرح اإلملـــــام ،  ٥٤    /  ١   :            إحكـــــام األحكـــــام     )١ (

  .                                            أن القرايف  كان يكثر من مناظرة ابن دقيق العيد  )    ٤٥٤ / ١ (

    ٣٩  /  ٢             البحر احمليط    )(٢

     ٦٥٥ / ٢             تشنيف املسامع   (٣)

   .  ٨٦    /  ٢       اإل�اج    (٤)



       
  

 

 
 
  

٣٣٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  )  ١(" شاع هذا الكالم القرايف أوقد 
ًتبعا  ورد عليه السبكي وابنه وغريمها ،وقد اشتهر هذا القول عن القرايف" :وقال الصنعاين

هذه    " قال:الطاهر بن عاشور أن سبق وقد)  ٢" (للشارح احملقق يعين  ابن دقيق العيد

  )   ٣("�ا املصنف يعين اإلمام القرايف وقد هلج ،دة من خمرتعات بعض املتأخرينالقاع
 وال ،أصالةيف هذه املسألة  البحث افتتح   يكن هو أول من ملأن القرايف  :فالتحقيق

لكن هناك شبه  ، مطلق يف األمور املذكورة: العام  يف األشخاص:بقاعدةأول القائلني 

وتبناها بشكل ، ، املقالة من خالل مصنفاته هذه وأشاع  ع  هو الذي أذااتفاق على أنه
 بعد أن كانت خفية ال ، عصره ومن بعدهم إليهاعلماء  مبا نبه ، بالدفاع عنها،،صريح

 أسباب أبرز من هلا دون غريه وقد كان هذا التبين  .ًترد إال استطرادا يف ثنايا كالمهم

الوهم بأن القرايف هو  هنا  وقع ولعله من  ، القرايفإىل الشيخ اشتهار نسبة هذه القاعدة 
وال  صراحة إال إليه  ينسبهارأينا بعض املصنفني ال  حىت ،أول القائلني �ذه القاعدة

   . إال عليهيرد وال ، إال معهيناقشها

يكثر من تكرار هذه القاعدة يف غري القرايف إىل السبب الذي جعله أشار وقد  :هذا
   :عدةأمور يرجع إىل لك ذ فبني أن ،موضع من كتبه

   . أو الباحث إذا مل يقف عليها يف موضع استدركها من املوضع اآلخر،القارئأن  :منها

 . أو تتعلق به، حتتاج إىل البيان يف كل موضع تطلب فيه، أ�ا قاعدة غامضة:ومنها
  . وزيادة األلفاظ، العبارةتغري بسبب ،بتكرارها تتضح للواقف عليها أكثرو

 حيث يتضح �ا ،ثرة احلاجة إىل هذه القاعدة  يف باب التخصيص  وغريه ك:ومنها 

 لذا كانت من أنفس ،تيندفع  �ا الكثري من اإلشكاال و ،الكثري من املعضالت
   )٤(. وأنفع املطالب اليت جيب على الباحث الوقوف عليها  يف رأيه،املباحث

  

  . بالمطلق في القاعدةوبيان المراد وأمثلتها،،صورة المسألة :المبحث الثالث
  .صورة المسألة :ًأوال

                                           
    ٣٢٦  /  ٢            مجع اجلوامع                الغيث اهلامع شرح  (١)

    ٢٤٠ / ١                                   حاشية الصنعاين على إحكام األحكام  )(٢

    ٢٣٥  /  ١                                    التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح   (٣)

    .    ٤٢٩  /  ٢            نفائس األصول   ،    ١٦١  /  ٢     ،   ٣٨٠  /  ١                            العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم  (٤)



       
  

 

 
 
  

٣٣٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

قبل عرض وصورة اخلالف فيها  أشري إىل أن الوقوف على صورة هذه املسألة بداية
 وعلى حل ،من جهة يعني على فهمها فإن ذلك مما اآلراء واألدلة من األمهية مبكان ؛ 

ع عن  فإن احلكم على الشيء فر،من جهة أخرى بعض ما قد يعرتضنا من إشكاالت

 ،وما يعنيه العلماء �ا ،وقد اجتهد األمري الصنعاين يف بيان املراد �ذه القاعدة ،تصوره
 يستلزم عموم األشخاصعموم : يقولونراجلمهو " : فقال ،وتصوير اخلالف فيها

 ليصل كل رجل :ًأنه إذا قال مثال:األحوال واألزمنة واألمكنة إال ملخصص يعنون

 على أي حال ،يصدق عليه مسمى الرجل بصالة ركعتنيفإنه خياطب كل من ،ركعتني
 إال ما �ى ، ويف أي مكان،ويف أي زمان، وحنوها،وغىنوفقر ،كان من شيخوخة وشباب

 وعدٍّ ،وخلص عن اخلطاب ، ذمتهبرئت فقد ،فمن صلى تينك الركعتني،عنه الشارع

 صلى رجل واحد مت إن:  وخالفهم القرايف فقال، اجلمهورتقرير هذا ، ومن ال فال،ًممتثال
 وقد حتقق االمتثال ،االمتثال وبطل باللفظ العام االستدالل ؛ألنه مطلق يف غري الذوات

  .)١" (هذا مراد الفريقني  " :قال" �ذه الصورة 

ال خيفى ما يف هذا من بعد عن صورة املسألة  و،هكذا صور الصنعاين املسألة
أن عموم  يدل عليه كالمهم  فالذي ،نها وبعد عن مراد الفريقني م،وتصوير اخلالف فيها

 ويبقى اخلالف يف داللته على األمور األربعة هل هو ،األشخاص يف القاعدة متفق عليه

 بأنه إذا صلى رجل - السابق  يف املثال - ًوال أظن أحدا يقول  مطلق فيها أو عام ؟
ًرا لصيغة العموم يف نظ؛ ال القرايف وال غريه  - بالعام االستداللوبطل  ،مت االمتثالواحد 

 فهذا اعرتاف منه ،ألنه مطلق يف غري الذوات):أعين الصنعاين(، كيف وقد قال األفراد

 فهذا  ، االمتثالحتقق إذا صلى رجل واحد :بالعموم يف الذوات فكيف يقول بعد ذلك
   ً.جيعل العام مطلقا

هم  اإلمام ويف مقدمتهؤالء  غالبيلحظ أن يف مصنفات األصوليني  والناظر :هذا  

 فاقتلوا املشركني { :تعاىلبقوله  واالستدالل هلا عند تصويرها ميثلون هلذه املسألة القرايف 
فهو لفظ ،  فيفيد العموم،مجع حملى بأل" املشركني "  فإن لفظ ) ٢(}حيث وجدمتوهم 

يبقى على وجه   حبيث ال،ل بصيغته ووضعه على قتل كل مشرك يد،عام يف األشخاص

                                           
     ٢٤٠  /  ١                         حاشية الصنعاين على اإلحكام    )(١

   . ة             من سورة التوب  )  ٥ (         جزء اآلية (٢) 



       
  

 

 
 
  

٣٣٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 إن : قال مث من ، وهذا باتفاق الفريقني،يف حال احلرب إال وجيب قتله  مشركاألرض
 األمر بقتل  : معىن اآلية:يقول  األحوال واألزمنة والبقاع يف  عام  األشخاص العام يف 

َّ إال ما خص منه البعض ، ويف أي زمان ومكان كان، على أي حال كان،كل مشرك ُ
  .كأهل الذمة

  األمور األربع  هذه:قال ،األشخاص مطلق يف املذكورات إن العام يف :أما من قال

 حىت يوجد لفظ يدل على العموم فيها ،من جهة ثبوت العموم يف غريها ،ال عموم فيها

 ألصومن األيام، وألصلني يف مجيع البقاع، وال عصيت اهللا يف مجيع األحوال، :قولكأن ي
  .وم لداللة الصيغة تكون للعمٍ، فحينئذوألشتغلن بتحصيل مجيع املعلومات

لعموم  ، كل مشركعام يف : عند هذا القائل} اقتلوا املشركنيف { فقوله تعاىل 

 ، األحوالال يدل على عموم لكنه ،يف حال احلرب فيقتضي قتل كل مشرك ،الصيغة
 ، أو اإلقامة، أو العطش أو السفر، أو يف حالة اجلوع،حىت يقتل يف حال اهلدنة والذمة

 ،ً حىت يدل على املشركني يف أرض اهلند مثال،ّ وال يعم املكان،حلاالتأو غري ذلك من ا

 وإمنا يقتضي قتل كل مشرك ،ً مثال أو األحداألزمان حىت يدل على يوم السبتيعم وال 
 يف هذه مطلق فاللفظ  ، مابشيء وقد أشرك ، ويف حالة ما، ويف مكان ما،يف زمن ما

فإذا جاءت السنة  ،بل مسكوت عنه،ال إثبات ال يدل عليها بنفي ومبعىن أنه ،األربع

ًمل يكن ذلك خمالفا لظاهر لفظ واملرأة اليت مل تقاتل  ، كاستثناء أهل الذمة،ًمثال حبكم
  ).١(القرآين  هذا الظاهر  بل ملا مل يتعرض له،القرآن

ه بأ�ا عامة يف أفراد األمكنة  لعموم األشخاص  فتكون آية البقرة وهي قول :  مث إذا قلنا

 الدالة على النهي عن - "وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حيت يقاتلوكم فيه " :تعاىل
:  خمصصة هلا، ويكون التقدير–املسجد احلرام   وهو–قتاهلم يف املكان املخصوص 

 فال تقاتلوهم حىت ،فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم إال أن يكونوا يف املسجد احلرام

  ..يقاتلوكم فيه
 ، إ�ا مطلقة يف األمكنة فتكون آية البقرة قد غريت تلك احلالة  املطلقة:قلناأما إذا 

 فيكون ،وهي حالة خاصة،كون قتلهم يف غري املسجد احلرام وهو ً،وزادت فيها  قيدا

                                           
       أصـول  ،   ٥١٥    /  ١   :                      شرح احمللى على مجـع اجلوامـع                 حاشية العطار على    ،  ٤٠    /  ٤   :          البحر احمليط   )١ (

  .   ٢٠٠ / ١                 شرح تنقيح الفصول   ،   ٨٦ / ٢                   اإل�اج يف شرح املنهاج   ،  .   ٨٤١  /  ٢         ابن مفلح 



       
  

 

 
 
  

٣٣٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  ً، يرتك من مقتضاه شيئامل ،وعموم األشخاص  باق على عمومه ،ذلك املطلق مقيد �ا
  والتخصيص تبعيض،ييد زيادة  على مقتضى اللفظوالتقييد  ضد التخصيص؛ ألن التق

  )  ١( من مقتضى اللفظ أو تنقيص

 أن :وحاصله ،يظهر الفرق بني التقييد والتخصيص يف العموماتًوبناء على ذلك  
 واملخرج لبعض األفراد يف بعض ،املخرج لبعض األفراد يف مجيع احلاالت ختصيص

وينبين على هذا الفرق فرق ، ختصيصال ،ة تقييد لتلك احلالة املطلقاألحوال دون بعض

 واملقيد ،فيتعني طلب الرتجيح بينهما ، أن املخصص معارض لظاهر العموم: هو و،آخر
     . ًليس معارضا للمطلق

 ويبقى حجة فيما عدا الصورة ، فالعام يدخله التخصيص،و�ذا يظهر الفرق بني القولني

خبالف املطلق فإنه  يقيد وال  ،اقيعام بعد ختصيصه حجة يف الباملخصوصة ؛ألن ال
إذا : ممعىن قوهل هو هذيكون و،ً مسكوتا عنه بل يكون ما عداه،حجة فيما عداهيكون 

  .)٢.(عمل باملطلق يف صورة سقط االستدالل به فيما عداها

 أفراد ببعضًالفرق بني القولني يظهر فيما إذا ورد احلكم معلقا " :وقال ابن قاسم العبادي
 ملا سيأيت أن ذكر بعض أفراد ً، فعلى القول بالعموم ال يكون ذلك خمصصا،املذكورات

ً وعلى القول باإلطالق يكون ذلك مقيدا ملا سيأيت من محل ،العام حبكمه ال خيصصه
   )٣"(املطلق على املقيد

 تصويرهم للمسألة إال أنه ميكن عندوهذا املثال السابق وإن ذكره غالب األصوليني    

 ، إن هذه اآلية قد اشتملت على قرينة تدل على العموم يف األمكنة:يقال ف،النظر فيه

 وقد أكد ،تفيد عموم املكان" حيث" فإن لفظة } حيث وجدمتوهم{وهي قوله تعاىل 
 وهذا مما ال ،فالعموم هنا حاصل من أجل هذه القرينة٤" وجدمتوهم" هذا العموم بقوله 

   .خالف فيه

قرينة "  من حيث وجدمتوهم " قوله تعاىل أن : ، أيًيقال العكس أيضا وميكن أن    

                                           
              ، نفـــــــائس األصـــــــول    ١٧٢  /  ٢                               ، العقــــــد املنظـــــــوم يف اخلـــــــصوص والعمــــــوم   ٥٥ / ٧             نيــــــل األوطـــــــار (١) 

٢٧١١ / ٦      

     ٣٧٢ / ٧                ، الذخرية للقرايف    ١١٧ / ٣       ب املنري            شرح الكوك  (٢)

     ٤٦٥  /  ٢                اآليات البينات   (٣) 

     ٥٥  /  ٧                   نيل األوطار للشوكاين   ) ٤ (



       
  

 

 
 
  

٣٣٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

" ً إذ لو كان عاما  لكان ذكر العموم يف ،على أنه مطلق يف غري األشخاص ال أنه عام
   .)١(ًالزمانية تكرارا  " حيث 

إىل  القاعدة يحي لتقريب صورة التوض  املثال �ذا أنه ال بأس :ومع ذلك فالذي أراه

  . وال يشرتط صحتها،قضية جزئية تذكر إليضاح القاعدة: املثالاألذهان ؛ ألن 
ًلذا يصح  أن يكون تقديريا  فرضيا يتسامح فيه ؛ مما فاملثال   ذا املثال ميكن أن  وه،ً

 وقد اعتمد عليه  القرايف ،مبين على فرض عدم وجود هذه القرينة:أيًجنعله فرضيا 

ًاعتمادا كبريا يف تقرير القاعدة وحتقيقها       .تكما أشرً
يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ  { :قوله تعاىل بأن ميثل هلا ميكن و

 ، وهو من صيغ العموم،معرف باإلضافةمجع " أوالدكم " فإن لفظ  ) ٢(}االنثيني

فمن  ٍوحينئذ . باتفاق هنا  األوالد هم  الذين  األشخاص  جلميعًشامال فيكون اللفظ
العموم يف  :يقول من املذكورات حوال وغريها ألا عموم األشخاص يستلزم عموم :قال

واليت منها  ، ويف مجيع األحوال، ويف أي مكان،اآلية يشمل مجيع األوالد يف أي زمان

ً مسلما أو كافرا،ًكون الوارث قاتال  أو غري قاتل صلى اهللا حكم النيب ٍذ يكون ئوحين  ،ً
 ،ًلتني  خمصصا لعموم األحوال أهل مبني التوارث موبعد،بعدم مرياث القاتلعليه وسلم 

  .ًدفعا للتعارض

 اآلية دالة على عموم األوالد :العام يف األشخاص مطلق يف األحوال قال:ومن قال
احلالة اليت تتعرض إىل  ولكن مل ، أ�ا تعم كل ولد:بعبارة أخرى، فقط  دون أحواهلم

 .ً مسكوتا عنه:ًا أي فكان احلكم يف األحوال مطلق، واليت ال يرث فيها،يرث فيها الولد

لذا  ،)٣(ًمنشأ حلكم مل تتناوله اآليةنيب بعدم مرياث هؤالء كان كالمه فلما جاء حكم ال
" إن حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم " :قال القرايف يف مبحث ختصيص الكتاب بالسنة

ري غًألن حالة كونه قاتال } يوصيكم اهللا يف أوالدكم{ًليس ختصيصا آلية" القاتل ال يرث 

  )٤("مشمولة لعموم آية املواريث 

                                           
     ٥١٦ / ١                                          حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع (١)

   .           سورة النساء  )   ١١ (              جزء من اآلية    )(٢

   .     تيمية         كالمها البن      ١٧٩ / ٤            منهاج السنة   ،    ٢٣٢  /  ٥                         درء تعارض العقل والنقل  (٣)  

                                                 التوضــيح والتــصحيح ملــشكالت كتــاب  التنقــيح البــن عاشــور  :      وكــذا ،   ٣٠٤  /  ٢               العقــد املنظــوم    )(٤

٢٣٧ / ١    



       
  

 

 
 
  

٣٣٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ص مطلق تقدم أن العام يف األشخا " :فيقول)   النفائس(ويوضح ذلك أكثر يف  
 يعين توريث كل –توريثه يف حالة مطلقة، وهذا  العموم يف األحوال، فكل ولد أوجب

باق على عمومه؛ ألن كل ولد يرث يف حالة عدم القتل والرق والكفر، وهذه  - ولد 

ً خمصوصة، فيصدق لنا عملنا مبقتضي العموم، ويكون احلديث مقيدا لتلك احلالة حالة
   )١"(.ًاملطلقة، ال خمصصا للعموم

 على جواز  حيث استدلُا نقل عن القاضي أيب يعلىكما ميكن أن ميثل هلا مب

 يفرق فلم) ٢(}وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا  {: تعاىلقوله  بعموم القضاء يف املسجد
 : فقال، ال يدل على املكان، هذا أمر باحلكم:فقيل له ،أن حيكم يف املسجد وغريهبني 

  .هو أمر باحلكم يف عموم األمكنة واألزمنة إال ما خصه الدليل

  
صورة  العمل به يكفي يف واملطلق ،هو مطلق يف األمكنة واألزمنة:يقولواملخالف له أن 

ً فيبقى ما عداه مسكوتا عنه مل -ً مثال  يف دار القضاء-  وقد عملنا �ذا األمر ،واحدة
  )٣( القضاء يف املسجد حيتاج إىل دليل جديدجبواز فمن قال ،يتناوله النص بإذن أو منع

   :المراد بالمطلق في القاعدة ً:ثانيا

ليس املراد به املطلق القرايف وأتباعه يتضح أن املطلق الذي يقول به ومبا سبق 

يوجد هنا لفظ  ، إذ الوهو ما دل على املاهية بال قيد ،املصطلح عليه عند األصوليني
على   تدل إالال، بل املراد أن صيغة العموم ملا ملاحل يدل على الزمان أو املكان أو

                                           
العــام يف : مــن قــال                  وقــال ابــن  تيميــة  ،    ٢٠٨٠ ، / ٥                                قالــه يف  نفــائس األصــول يف شــرح احملــصول   (١) 

ال الـذي إناآلية تعـم كـل ولـد، ولكـن مل يبـني فيهـا احلـ: األشخاص مطلق يف األحوال، فإنه يقول

: وهـؤالء يقولـون .يرث فيها الولد، واحلال الـيت مل يـرث فيهـا، ولكـن هـذا مبـني يف نـصوص أخـرى

لفــظ القــرآن بــاق علــى عمومــه، ولكــن مــا ســكت عنــه لفــظ القــرآن مــن الــشروط واملوانــع بــني يف 

  .نصوص أخرى

    ٢٣٢  /  ٥                       درء تعارض العقل والنقل   " 

  .              من سورة املائدة  )   ٤٩ (         جزء اآلية   (٢)

                   القواعـــد والفوائـــد  ،                دار الكتـــاب العـــريب   :   ط    ٩٨  /  ١         املـــسودة يف   ،    ٩٥٥  /  ٣             صـــول ابـــن مفلـــح    أ )٣ (

  .                املكتبة العصرية ،   ٣١١    ص  :       األصولية



       
  

 

 
 
  

٣٣٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  .)١( باملعىن اللغوي اإلطالق فهو ،ًاألشخاص كان غري األشخاص مسكوتا عنه
ه باملعىن  وفهم، يف القاعدة اللغويولعل عدم  فهم اإلطالق �ذا املعىن 

 ، أحد أسباب اختالف وجهات النظر يف هذه املسألة كان ومحله عليه ،االصطالحي

 مبعىن أن الكالم جاء ، عنه مطلقفاملسكوت ،خاصة وأن بينهما وجه شبه ال خيفى
وال  ،وال مكان ،معنيموم يف األشخاص ومل يقيده بزمان  أي أن املتكلم أطلق الع،ًمرسال

 يف ،حبالة ما هتقييد اكتفي وملا  كان كذلك ،غرض يف ذلك وال يتعلق ،حال خمصوص

كما هو الشأن يف املطلق  ، ليخرج املكلف عن عهدة التكليف، يف مكان ما،زمان ما
  يف به مرة للمأموره فعلب  أو التكليف به  خيرج عن عهدة األمر فإن املكلف،اللفظي

  .أعلم أعلى وواهللا  . زمن ما يف،حالة ما

  :موضع النزاع في المسألة :بع الرا المبحث
موضع النزاع يف هذه هناك وجهات نظر خمتلفة  يف بعد االستقراء والتتبع اتضح يل أن  

  :يف ٍجار  النزاع  وميكن القول بأن موضع،املسألة

  .. أو األمراإلثبات الذي يف سياق العام-١
  . أو النهينفي، يف العام الذي يف سياق ال وكذا -٢

صيغة من صيغ العموم الدالة على عموم الزمان أو املكان أو  ينة أو قروأال توجد-٣

 األيام، َّألصومن: حنو، بال خالففإن وجدت فهي للعموم  ،أو املتعلقات،احلال
 بتحصيل مجيع وألشتغلن يف مجيع البقاع، وال عصيت اهللا يف مجيع األحوال، َّوألصلني

ونزاع " :قال ابن امللقن ، ذلك وال خالف يف �ا،خاصة فهذه عمومات ،.املعلومات

 أما إذا كان يف اللفظ ،القرايف فيما إذا مل يكن العموم إال يف األشخاص أو يف األفعال
 وكذا نص عليه يف تصانيفه ،ًمايدل على العموم يف املكان والزمان مثال فليس حمل النزاع

 يتصور اإلطالق  فال، والعموم قد يكون يف هذه األربعة"ومن تلك النصوص قوله ) ٢" (

  " ٍ وإمنا ندعي العموم إذا كان يف غري هذه األربعة فيدعى اإلطالق فيها حينئذ،فيها
 العام إذا كان يف سياق اخلالف يفأن ابن السبكي اإلمام  يستفاد من كالم ولكن الذي

} ني فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشرك{ كما يف قوله تعاىل  ً،أمراًخربا  أو اإلثبات،

                                           
  .         وما بعدها   ٢٣٦ / ١                                       التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب  التنقيح   (١)

         ١٩٧  /  ١                    اإلعالم بفوائد اإلحكام (٢) 



       
  

 

 
 
  

٣٤٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

فال  ،"ً ال تقتل مسلما ":كما لو قيل أو النهي  يف سياق النفيالذي الفعل أما  ،)١(
 العموم يف األحوال إمنا جاء يف هذه أنظهر يل اآلن  " :يقولحيث  ، عمومهخالف يف

 واملعلق على ً،أيضاوهي شرط  ، واألمر معلق �ا، فإ�ا ظرف"إذا" من صيغة )٢( اآلية

إىل أن  ." والظرف يشمل مجيع األوقات ويلزمها األحوال" : قال. "شرط يقتضي التكرار
ُُْفاقـتـلوا {: سياق اإلثبات كقوله يف تنقدحهذه القاعدة إمنا  أن وقررت مرة أخرى  ":قال َ

َالمشركني
ِِ ْ ُ فإن " ً  مسلماتقتل ال " كما لو قيل  ، يف سياق النفيًال فيما إذا كان فعال} ْ

 ،كل زمان وقد دخل عليه حرف النفي فعم،جزئيهأحد  هو إذ،الفعل يدل على الزمان
ألن حكم الفعل حكم  ، يف األزمانًفصار العام يف األشخاص يف سياق النفي عاما

   )٣( وهي يف سياق النفي للعموم ،النكرة

 " : قولنا اقتضى كما قرره مجهور العلماء ، التكرارًملا كان مقتضيا ومعىن هذا أن النهي 
 هلذا امتثالنايتصور ٍوحينئذ ال  ،املنع من إدخال هذه املاهية يف الوجود"  ًا تقتل مسلم ال

ً فإنك إن فعلته مرة ال تعد ممتثال ؛ لذا ،ًمطلقا يف مجيع األزمانبرتك املنهي عنه إال النهي 
 لنفي االستقبال موضوعة لغة " َ ال" وألن  ؛ كل زمانليعم   ، النهي يفيد الفور:قالوا

 مث جعل من الزم عموم ) ٤(  فتدل على منع الفعل يف مجيع األزمان ،مومعلى جهة الع

 وجوب االنتهاء استلزم إذا �ي عن فعل  أن املكلف :أي ،واملكان احلالالزمان، عموم 

فصار كل فعل يف  ،وجوب االنتهاء عنه يف مجيع األحوال واألمكنة :عنه يف مجيع األزمنة
  واملكانوعلى عموم احلال ً،م الزمان وضعاسياق النهي أو النفي يدل على عمو

   .)٥( فلم يبق اخلالف إال يف الفعل الذي يف سياق اإلثباتً،استلزاما

                                           
    .             سورة التوبة  )  ٥ (            جزء من اآلية   ) (١

ْاســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعــاكم { (         ولــه تعــاىل        يعــين ق  (٢)  ُ َ َ َ ِ ِ
ُ َُّ ِ

َ
ِ َِّ ِ

َ ْ                               ْ ُ َ َ َ ِ ِ
ُ َُّ ِ

َ
ِ َِّ ِ

َ                 وقــد وقــع يل مــرة يف     "  :         حيــث قــال  } ْ

                                                حبــديث ابــن املعلـى حيــث دعــاه النـيب صــلى اهللا عليــه وســلم   -               يعــين  القاعـدة –              التمـسك لردهــا

       لـه صـلى         فقـد جع  ،      احلـديث  "          أمل يقـل اهللا   : "                                          وهو يف الصالة فلم جيبه فقـال عليـه الـصالة والـسالم

      لكـن   :"     مث قـال  "      الـصالة           هـو يف حالـة و                      ألنـه احـتج عليـه بـاآلخر  ؛                          اهللا عليه وسلم عاما يف األحوال

   .           وما بعدها  ٨٦ / ٢             راجع اإل�اج  ،  إخل   ...         ظهر يل اآلن

      ٨٦ / ٢        اإل�اج (٣) 

    ١٥٥-   ١٣٨ / ١              الفروق للقرايف  ،   ١٠٥  /  ٢               احملصول للرازي  :      راجع(٤) 

  .  ٨٧    /  ٢   :     اإل�اج   )٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٤١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

أو  اإلثباتمن حصر حمل النزاع يف العام يف سياق - وهذا الذي ذكره ابن السبكي 
 وهذ الكالم علق عليه األمري ، دقيق العيدالبن من كالم استفادهقد يبدو أنه  -األمر

 - ويف كالمه" :حيث قال ،الصنعاين يف حاشيته على شرح العمدة  ووصفه بالفساد

 من جهة قصره حمل النزاع على العام  الذي يف سياق ، فساد - يعين ابن دقيق العيد 
  )١("شامل للمناهي واألخبار ،يف أعم من ذلكوالنزاع  " :مث قال ". األمر

لو  " : يقولفهو ،السبكيوابن دقيق اه ير يرى ماكان  يبدو أن الشيخ ابن عاشورو

استفيد العموم يف  وكان متعلقه من صيغ العموم ،وقع الفعل يف حيز النفي أو النهي
فلم تبق رائحة " ًال تكرم أحدا " : حنو– أي يف احلكم ويف متعلق احلكم –ًاألمرين معا 

  .)٢( " اإلطالق املدعى يف عموم األشخاص 

النفي والنهي يستغرق مجيع األحوال واألزمان يف  العموم:" وقال الشيخ خبيت
 بصيغة  إذا وجه الشارع النهي:أي )٣" ( ولكل شخص ،واألمكنة لعموم األشخاص

 وإذا كان ،إىل شخص وجب عليه االنتهاء يف مجيع األحوال واألزمان  واألمكنةالعموم 

 ،مجيع األحوالاالنتهاء يف وجب  على كل فرد   إىل عموم املكلفني  ًالنهي موجها 
 يف األحوال واألزمان واألمكنة استفيد من  العموم الذي وهذا  ،واألزمان  واألمكنة

   .عموم األشخاص

ًهذا الذي ذكره ابن السبكي ومن وافقه وإن كان وجيها إال أن عليه مالحظات و   
   :عدة

قائلني بأن غري متجه مع ال ذكره ابن السبكي ومن وافقه   أن ما :قد يقال :أولها     

 أل�م جعلوا التالزم بني ، يف األشخاص يستلزم عموم األزمان واألحوالالعموم 
 قالوا عموم األشخاص أو األفعال يستلزم :أي ، وبني الزمان واملكان واحلال،األشخاص

 ، يقع فيه ومكانوذلك حلاجة الفعل والشخص إىل ظرف ،عموم  الزمان واملكان واحلال

 التالزم بني عموم الزمان وعموم احلال فقد جعل ابن السبكي  أما ،وإىل حال يكون فيها
  )٤(. وهو ما خيالف مقالة اجلمهورً،مطلقا

                                           
     ١٤١  /  ١                ين  على اإلحكام             حاشية الصنعا(١) 

   . .   ٢٣٩  /  ١                           التوضيح والتصحيح البن عاشور   ) ٢ (

     ٣٤١ / ٢                            سلم الوصول شرح �اية السول   (٣)

   ٢١                                                             العام يف األشخاص هل يستلزم العموم يف األحوال واألزمنة والبقاع  ص :       مسألة )٤ (



       
  

 

 
 
  

٣٤٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

بالفرق بني املقولتني،  فابن السبكي كالمه يف الفعل يف سياق  :على هذاالرد  وميكن
ً وكالم اجلمهور متجه إىل العموم يف االثبات خربا أو أمرا،النفي ً.   

 فهو ال ًلو سلمنا به جدال التالزم   هذا إن  - وهو قول صحيح –د يقال ق :ثانيها   

فقد يكون اللفظ  ،يلزم القائلني بأن العام يف األشخاص مطلق يف األزمنة واألحوال
 -  القرايف كالم  بدليل. ًمطلقا يف األحوال ً،معا يف األشخاص واألزمان ًعندهم  عاما

 هل مينع ،سمة أو الق،قة بني األمة وولدها يف البيعمسألة اختالف العلماء يف التفريف 

 ال " :صلى اهللا عليه وسلم قوله  إن  " :حيث قال ؟) ١( االثغار ذلك إىل البلوغ أو
 نكرة يف "  والدة " عام يف الوالدات واملولودين من جهة أن )٢(" َّتوله والدة على ولدها 

ً وعام يف األزمان أيضا من ،عم اسم جنس أضيف في"  ولدها " و،سياق النفي فتعم
َال ميوت فيها وال {قوله تعاىل ومنه  ، لنفي االستقبال على جهة العموم"  ال "جهة أن  َ

ِ
ُ َُ

 : ألن القاعدة، غري أنه مطلق يف أحوال الولد،فإن ذلك يعم األزمنة املستقبلة  )٣(}ََْحييا

   .)٤( ،إن العام يف األشخاص مطلق يف األحوال

أن العموم يف األحوال واألزمان  واألمكنة  استفيد من : ول الشيخ خبيتق: ثالثها   
إمنا استفيد من جهة  أن   ألن العموم يف هذه املذكورات ، فيه نظر- عموم األشخاص

مث إن مسألة النهي  ،يف األشخاصاللفظ النهي يقتضي التكرار، ال من جهة عموم 

  .أعلمواهللا  )٥(يقتضي التكرار ليست حمل إمجاع 

                                           
َاالثـغار(١)  ُسقوط سن الصيب ونبا�ا: ِّ َ َُّ ُِّ ِ

     ٢١٣  /  ١ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل  . ُ

                                                                         رواه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، أخرجه عنه البيهقي بسند ضعيف، كما أخرجه   :      احلديث(٢) 

             كمـا صـرح بـذلك   .                                 من مرسل الزهري، والراوي عنه ضـعيف   ".           غريب احلديث "                 أبو عبيد يف كتابه 

   ":           فـــــيض القــــــدير   : "ً            ً، وراجــــــع أيـــــضا "  ١٥ / ٣    ": "          تلخـــــيص احلبـــــري "                      احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر يف كتابــــــه 

   )     ١٥٧٦٧ (         برقم  ٨ / ٨                         السنن الكربى للبيهقي   " ٣  ٤٢ / ٦ "

     .          من سورة طه  )   ٧٤ (           جزء اآلية (٣) 

     ١٣٨  /  ١         الفروق   (٤) 

 أن االتفـاق علـى             حكـى غـري واحـد  :             قـال الزركـشي   ،                         قد حكى اإلمجـاع علـى هـذا مجاعـة   :     نعم  (٥) 

        ن حكايـة    أ          لكـن الواقـع ،٣/٣٧١البحر احملـيط " خبالف األمر  النهي يقتضي االستيعاب لألزمنة

                    قال القاضي أبو يعلـى                                          غري صحيحة، فقد خالف أبو بكر الباقالين كما                يف هذه املسألة      اإلمجاع

              أن النهي قد   :    لنا و   ،      املختار    وهو   "  :   ٢٨٢  /  ٢       احملصول              الفخر الرازي يف     وقال   ،    ٢٦٦  /  ١        يف العدة 



       
  

 

 
 
  

٣٤٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   : وفيه مطلبان: وأدلتهم في القاعدة، العلماءأقوال: المبحث الخامس
  : العلماءأقوال :المطلب األول

 قوالنفيها  اجلملة من حيث ميكن القول بأن هذه املسألة  املصادرجماراة ملا هو يف 

 وهذان ، املخالفني لهقول: والثاين ، الذي تبناه القرايف  األولالقول : ومها،مشهوران
 اشتملت على ومواقف ويبقى وراء ذلك آراء ،سأبدأ �ما يف هذا املبحث قوالنال

والنظر فيها التأمل ميكن إرجاعها  بعد  ،ت منسوبة لبعض العلماءوتفصيال حتقيقات 

      .القولنيهذين إىل أحد 
 : وهي، أربعة أمور غري األشخاص يفمطلق العام يف األشخاص  أن : األولالقول

 من حيث ثبوت  فهذه األربعة العموم فيها،واملتعلقات ،والبقاع ،منةواألز،األحوال

  .فيها حىت يوجد  لفظ يقتضي العموم، العموم يف غريها
ألصفهاين  وا،والقرايف ،اإلمام اآلمدي :منهم ،وقد قال �ذا طائفة من العلماء

 ،احلنبليبن قاضي اجلبل كذا ا و،،واإلسنوي" اإل�اج "وابن السبكي يف ،شارح احملصول

ه  ابن اللحام عن بعض وحكا) ١( ابن النجار الفتوحيو ،املرداويعلى ما نقله عنه 
 أنه :اختاره بعض أصحابنا ،ويف املسألة قول آخر" اإلمام أمحد حيث قال أصحاب 

 بأنه عموم :ًتسمية أمحد له عاما يف األشخاص  وأجاب عن ،ًيكون مطلقا يف األحوال

   )٢ (" ال عموم مشول ،بدل
أبو : وحفيده، وجمد الدين ابن تيمية،دين ابن قدامة موفق ال:  ومن هؤالء األصحاب

      . وغريهم،العباس أمحد بن تيمية

ًجوابا  هل هو حجة ، قول الصحايبعلى الكالم يف – قال فقد :اإلمام اآلمديأما - 
 -"تديتم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اه" عن االحتجاج بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                                                      
     .       إنه احلق  :    اصل              ، وقال صاحب احل . "                                                          يراد منه التكرار وهو متفق عليه وقد يراد منه املرة الواحدة  

                                                                         الــشيخ خبيــت أن اخلــالف لفظــي، وأن النهــي يكــون للــدوام، مــدة العمــر يف املطلــق، ومــدة      أشــار     وقــد 

                                 ولعلـه أخـذه مـن ابـن الـسبكي يف رفـع  ،                                ،  كنهي احلائض عن الصالة  زمـن احلـيض             القيد يف املقيد

  -     ٢٩٤  /  ٢                                              �ايــــة الــــسول شــــرح منهــــاج األصــــول مــــع حاشــــية الــــشيخ خبيــــت   :     راجــــع       احلاجــــب  

    .         وما بعدها   ٢٩٦

     ١١٦  /  ٣                شرح الكوكب املنري   ،     ٢٣٤٢  /  ٥                     التحبري شرح التحرير   (١)

       ٣١٢                           القواعد والفوائد األصولية ص    )(٢



       
  

 

 
 
  

٣٤٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

أشخاص الصحابة فال داللة ًوإن كان عاما يف – يعين هذا –ألن اخلرب األول " :مانصه
  وعند ذلك فقد أمكن محله على االقتداء ،فيه على عموم االقتداء يف كل ما يقتدى به

 )  ١(" صلى اهللا عليه وسلم  عن النيب يروونه �م فيما

وقال  ،على هذا النصًاعتمادا  ،ال�اجابن السبكي يف ا:  الرأي هذا نقل عنه وقد 
يف كالم اآلمدي يف مسألة االحتجاج بقول الصحايب ما يشري إىل القول �ذه :" الزركشي

 )     ٢(" القاعدة 

 أو �ذه ، أشهر القائلني �ذا الرأييعد- ًكما ذكرنا سابقا- فهو :رافاإلمام الق أما- 
  غري موضع من كتبه األصولية  يفا نص عليهوقد ،ا� وأكثرهم عناية ،القاعدة

 ،كثريةواملوضحة له  والنصوص الدالة على موقفه ،وبىن عليها ما مل يقل به غريه،والفقهية

 : أذكر منها
اص فهي صيغ العموم وإن كانت عامة يف األشخ: فائدة " :"شرح التنقيح " يف  قوله

ال عموم فيها من جهة واألحوال واملتعلقات، فهذه األربعة  مطلقة يف األزمنة والبقاع

  .)٣("  غريها حىت يوجد لفظ يقتضي العموم فيهايفثبوت العموم 
 يكون احلكم فيه على كل فرد : أي، ذكر أن مدلول العموم  كلية"النفائس "ويف  

إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية ال كل فاعلم أن "  مث قال ،حبيث ال يبقى فرد،فرد

 وهو مطلق باعتبار األزمان ،رتك من ذلك العموم فقطهذا عموم باعتبار أفراد املش
 من جهة عموم فيها فتفطن هلذه األربعة ؛ فإ�ا العموم ،والبقاع واألحوال واملتعلقات

 ال كلمته  : حنو قولك،األشخاص ؛ بل إمنا يدخلها العموم بصيغة وضعت للعموم فيها

 فهذه عمومات ،مجيع األحوال وال سلمت عليه يف ،  وال هجرته يف مجيع البقاع،لألمام
 فإن ذلك العموم مطلق فيها ،إذا كانت  صيغة العموم يف غريها  وإمنا الكالم ، �اخاصة

")٤(   

العقد املنظوم يف اخلصوص " يف كتابه املاتع بأدلة متنوعة كما صرح �ا واستدل هلا  
وضع مث يعيد ً وقد كان يقرر الدليل أحيانا يف م،وذلك يف غري موضع منه" والعموم 

                                           
  .              املكتب اإلسالمي :   ط٤/١٥٤ إحكام  األحكام (١)

    ٤٠/ ٤ البحر احمليط   (٢)

   .   ٢١٣  ،    ٢١٢  ،    ٢٠٧  /  ١       وكذا    ٢٠٠  /  ١                   شرح تنقيح الفصول (٣)

     ٤٢٨  /  ٢          شرح احملصول                 نفائس األصول يف (٤)



       
  

 

 
 
  

٣٤٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

على   القرايف  بىنوقد ،)١(تقريره  يف موضع آخر بوجه آخر زيادة يف البيان واإليضاح  
إن "  مامل يقل به غريه  وهو إنكاره للمخصصات املتصلة حيث يقول هذه القاعدة 

 إن : وهذا مبين على قاعدة،االستثناء والشرط والصفة والغاية ليست خمصصات للعموم

  )٢ ("واألزمنة والبقاع  واملتعلقات خاص مطلق يف االحوال العام يف األ ش
مقتضى حد  :تنبيه " :قوله : منها،نفائس يف أكثر من موضعوقد نبه إىل ذلك يف ال 

  :خمصوصا اآلن؛ ألن لنا قواعد}  فاقتلوا املشركني{: تعاىل أال يكون قوله: التخصيص

حوال، واألزمنة، والبقاع، فإذا قال أن العام يف األشخاص مطلق يف األ :القاعدة األوىل 
وال يدل على أمكنتهم  ،فهو عام فيهم) ٣(}يها النيب جاهد الكفار أيا{: اهللا تعاىل

، بل ً أو غنياً، أو فقرياً قصاراًطواالاملعينة، بل البد للقتل من مكان ما، وال أ�م يكونون 

 ،العلمالدار، فهو عام يف ال علم يل خبروج زيد من : وإذا قلنا، .البد هلم من حالة ما
  .مطلق يف متعلق العلم، وهو املعلومات

  .من شرط املخصص أن يكون منافيا، وقد تقدم تقريره:   القاعدة الثانية

ليس خمصوصا : أن مجع السالمة املذكر ال يتناول اإلناث، وحينئذ نقول  :القاعدة الثالثة
ل، وليس خمصوصا بالذمة؛ ألن بالنساء؛ لعدم تناوله إياهن، والتخصيص فرع التناو

اللفظ اقتضى قتل كل مشرك يف حالة ما، والواقع اآلن أنا نقتل كل مشرك يف حالة ما؛ 

ألنا نقتلهم يف حالة احلرابة، ومىت قتلناهم يف حالة احلرابة، قتلناهم يف حالة ما؛ ألن 
 يف حالة، املطلق يف ضمن املقيد، والعام يف ضمن اخلاص، وال تنايف بني قتل كل كافر

وبني عدم قتلهم يف حالة خمصوصة؛ ألنه ال يلزم من املنع عن األخص املنع عن األعم؛ 

كما مل يلزم من املنع من مانع اخلمر املنع من مطلق املانع؛ وحينئذ ال يلزم من املنع من 
 مل يكن ذلك منافيا، وإذاقتلهم يف هذه احلالة اخلاصة املنع من قتلهم يف مطلق احلالة، 

 يكن خمصصا للقاعدة الثانية، وكذلك ال يكون خمصصا بالرهبان وال الفالحني وال مل

  .ا�انني، وحنو ذلك؛ ال�ا أحوال خاصة ال يلزم من املنع منها وفيها املنع من العام

                                           
    ٩٧-  ٩٢  /  ٢               العقد املنظوم (١) 

     ١٦١ / ٢             العقد املنظوم   ) (٢

   .              من سورة التوبة  )   ٧٣ (        واآلية  ،              من سورة التحرمي  )  ٩ (         جزء اآلية   (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣٤٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 إذا خرج بعض العام يف مجيع األحوال، إال وعلى هذا التقرير؛ ال يصدق التخصيص 
 الكلية اليت هي املنع يف كل السالبة  إال يناقضها حالة ما، ال ألن املوجبة اجلزئية اليت هي

خمصوص؛ أل�ا مل تعط السماوات ) ١(} كل شئ وأوتيت من{:  اهللا تعاىلفقولحالة؛ 

  .واألرض وال شيئا من الكواكب وال النبوات يف شيء من األحوال
ء من   فإ�ا مل تدمر الكواكب يف شي) ٢(}شيتدمر كل {: وكذلك قوله تعاىل

 خمصوص؛ ألن الواجبات ال ختلق يف حالة ) ٣(}وخلق كل شئ{: احلاالت، وقوله تعاىل

من احلاالت؛ و�ذا القانون يتضح لك ما دخله التخصيص مما مل يدخله التخصيص، 
  )٤(".ليس مبخصوص" إنه خمصوص : " ويظهر لك أن كثريا مما يقول الناس

اص مطلق يف األحوال، واألزمنة، والبقاع، تقرر أن العام يف األشخ ":قولهًأيضا وفيه 

 تقتضي قتل كل مشرك يف - )فاقتلوا املشركني(يعين قوله تعاىل _ واملتعلقات، واآلية 
حالة ما، وحنن نفعل ذلك، مل يبطل يف فرد من املشركني؛ ألنا نقتل كل فرد منهم يف 

دق اخلاص، صدق حالة احلرابة واالمتناع من أداء اجلزية، وهذه حالة خاصة، ومىت ص

العام، فيصدق حالة ما، فما تعني العموم، بل هذه املخصصات ليست خمصصات، بل 
ًمقيدات لتلك احلالة املطلقة، وقد تقدم مرارا التنبيه على هذه القاعدة، وبسطها أكثر 

    )٥"(.من هذا، فرياجع من هناك

إن العام " ال حيث ق فقد ارتضى هذه القاعدة  يف شرحه للمحصول ،أما األصفهاني- 
 والتعلق إن كان من ،ًيف األشخاص ال يلزم أن يكون عاما يف األزمنة واألمكنة واألحوال

  )٦("األمور املتعلقة ال يكون إال بدليل منفصل 
 بعضبدليل أن  بعد القرايف،واألصفهاين هذا  يعد من أشهر املؤيدين هلذه القاعدة 

يكون أن الشيخ خبيت املطيعي  قد نفى  بل، هلما دون غريمهاتنسبهامصنفات األصول 
 على بعد أن اطلع قال �ذا الرأي  أن األصفهاين قد  وغالب الظن،أحد قد رجح قوهلما

                                           
  .             من سورة النمل  )   ٢٣ (         جزء اآلية (١)  

   .              من سورة األحقاف  )   ٢٥ (         جزء اآلية (٢)  

   .               من سورة الفرقان  )  ٢ (         جزء األية    )(٣

   .         وما بعدها    ١٩٢٨ / ٤                صول يف شرح احملصول             نفائس األ(٤)

                       مكتبة نزار مصطفى الباز  :       الناشر    ٢٠٩٨   /   ٥              نفائس األصول (٥)    

     ٢١٢  /  ٤                الكاشف عن احملصول (٦)  



       
  

 

 
 
  

٣٤٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 تؤكد على أن املصادرفإن  ،فاستحسنه  فقال به ،كالم القرايف يف هذه القاعدة
ر هذه والقرايف قد قر) ١( رح القرايف للمحصول واستفاد منهقد وقف على شاألصفهاين 

   )٢(ً.كما أشرت سابقاالقاعدة يف شرحه للمحصول  يف غري موضع  
ووافق القرايف عليها "  اإل�اج"يف  القاعدة اعرتف بصحة هذه  فقد :أما ابن السبكي- 

  والذي نقوله اآلن يف هذه القاعدة أ�ا حق ال سبيل إىل املصادمة ":حيث قالصراحة 
  .)٣("مبنعها 

هذه القاعدة ارتضاها القرايف أن " شرحه للمنهاج" يف   فقد ذكر:أما اإلسنوي- 
    )٤(" وهي صحيحة نافعة  " : مث قال،واألصفهاين يف شرحي احملصول وقرراها

 خارج احلرم ًقتل أو أتى حدا" يف مسألة من " املغين"يف كتابه   ابن قدامةكما استعملها
 يستوىف منه : أ�م قالوانذرمالك، والشافعي، وابن املحيث نقل عن " مث جلأ إىل احلرم

فيه؛ لعموم األمر جبلد الزاين، وقطع السارق، واستيفاء القصاص من غري ختصيص مبكان 
  . دون مكان

وأما جلد الزاين، وقطع السارق، واألمر بالقصاص، فإمنا هو مطلق يف األمكنة " :مث قال
، فيمكن إقامته يف واألزمنة، فإنه يتناول مكانا غري معني ضرورة أنه ال بد من مكان

 خالف ذلك وإن كان املشهور عنه " فهذا تصريح منه بالقاعدة )  ٥ (مكان غري احلرم 
)٦(  
 مث فرق بني أفراد الفعل وبني " :ّ يف املسودة فقد قال )٧(  مجد الدين ابن تيميةأما  -

ال  ،ر مل يتعرض له األم فالصواب أن مثل هذ،لوازم الفعل من املكان والزمان واألحوال

                                           
   ١٠٠٠/ ٨طبقات الشافعية الكربى    )  (١

     ٤٢٨  ،    ١٧٠  /  ٢              نفائس األصول   (٢)

    ٨٧  /  ٢          اإل�اج  )(٣

       .                   دار الكتب العلمية :   ط  ٩٣  /  ٢           �اية السول   ) (٤

   .           وما بعدها   ١٠٠  /  ٩     املغين   (٥)

   :               أصـول ابـن مفلـح        كمـا يف  ،                      عام يف األمكنة واألزمنة :                    أن العام  يف األشخاص :             إذ املشهور عنه  ) ٦ (

٩٩٥    /  ٣   .  

                   املنتقى من أحاديث  "    له   ،            أبو الربكات ،                                              هو عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن تيمية احلنبلي  ) ٧ (

    /  ٤        األعـالم  ،   ٤٤٣    /  ٧   :           شـذرات الـذهب  :      يراجـع     .    هــ   ٦٥٢          تـويف سـنة  "       احملرر  "   و "       األحكام 

٦ .  



       
  

 

 
 
  

٣٤٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   . هلذه املذهباختياره  يف ظاهر فهذا ،)١(" بإذن وال مبنع 
منهاج  "  كتابه  يفوطبقها�ذه القاعدة فقد استدل  )٢(  أبو العباس بن تيميةأما  -

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ "  أن آية  كرففي املنهاج ذ ،وغريه" السنة 

 ، ال بيان احلال اليت يثبت فيها اإلرث،يب الوارثبيان نصَِّ إال مل يقصد �ا "االنثيني 
َ الموروثني مطلقة يف ،فاآلية عامة يف األوالد واملوتى

ِ
ُ َْ وأما شروط اإلرث فلم تتعرض له . ْ

  . التدل عليه بنفي وال إثبات: بل هي مطلقة فيه،اآلية

ُُفاقـتـلوا المشركني حيث وجدمت {:كما يف قوله تعاىل" :قال ْ َ ََ ُُ ْ َ
ِِ ْ ْ ُُ ْ ْوهمَ عام يف  : }ُ

ً مبتدأ ً فاخلطاب املقيد هلذا املطلق يكون خطابا ، مطلق يف املكان واألحوال،األشخاص

 فال ،ً وال يكون رافعا لظاهر خطاب شرعي، مل يتقدمه ما ينافيه،حلكم شرعي ًمبينا

    )٣(  "  ًيكون خمالفا لألصل 
عام يف األعيان مطلق يف " فاقتلوا املشركني  " : أنه كما أن قوله تعاىل:فالحاصل

مطلق يف  ، عام يف األوالد،"يوصيكم اهللا يف أوالدكم  " : فكذلك قوله تعاىل،األحوال

   )٤(أحواهلم 
 -  يعين املسح على اخلفني -  أما أحاديث املسح "و جاء يف الفتاوى الكربى 

وإمنا فيه فهي تبني املراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن البس اخلف جيب عليه غسل الرجلني، 

 ألحواله، ًأن من قام إىل الصالة يغسل، وهذا عام لكل قائم إىل الصالة، لكن ليس عاما
   )٥(.بل هو مطلق يف ذلك مسكوت عنه

 عند شرحه " شرح األربعني " يف  وممن عمل بهذه القاعدة نجم الدين الطوفي - 

 ،ًمدا رسول اهللا وأن حم، شهادة أن ال إله إال اهللا: بين اإلسالم على مخس" :حلديث

                                           
    .  ٨٩    ص  :      املسودة   )١ (

   : ت (                                                                        هــو  تقــي الــدين أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن عبــد الــسالم بــن تيميــة  احلــراين شــيخ اإلســالم   ) ٢ (

    .   ١٤٤    /  ١        ، األعالم    ١٤٢  /  ٨              شذرات الذهب  :       يراجع ، )  هـ   ٧٢٨

  .   ١١٦    /  ٣   : ري                شرح الكوكب املن ،   ٢١٩    /  ٤   :             منهاج السنة :    انظر  ) ٣ (

     ١٧٩  /  ٤            منهاج السنة   ) (٤

   ،   ٣٩٠  /  ١                    ه االختيارات الفقهية     ١٤٠٨                   دار الكتب العلمية     :     ط   ٣٠٤  /  ٥              الفتاوى الكربى     (٥)



       
  

 

 
 
  

٣٤٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

فائدة فإن " حيث قال .)١("  وصوم رمضان ، وحج البيت، وإيتاء الزكاة،وإقام الصالة
 فبماذا يثبت عمومها يف األزمان ، هذا احلديث مطلق يف األزمان ال عموم له فيها:قيل

 قوله  صلى اهللا عليه  حنو،باألدلة املفصلة الدالة على العموم:قلنا وتكررها فيها ؟ 

من " :وقوله صلى اهللا عليه وسلم) ٢" (مخس صلوات كتبهن اهللا يف اليوم والليلة " :وسلم
 وذلك يقتضي ،يقتضي من تركها مرة واحدة كفرفإنه )  ٣" (ترك الصالة فقد كفر 

هؤالء هم أشهر القائلني �ذه .)٤("  واألدلة على ذلك كثرية ،عموم وجو�ا يف األزمان

   .القاعدة اليت نسبت للقرايف
ً أيضا يف أحوال عام ،املدلول عليها بلفظ العامالعام يف األشخاص أن  : الثانيالقول

  عموم األشخاص :وقد يعرب عن هذا فيقال،تلك األشخاص واألزمنة والبقاع واملتعلقات

 املشهوراملذهب هو هذا و  .واملتعلقات يف األزمنة واألمكنة واألحواليستلزم العموم 
  .احملققنياملرضي عند و ،العلماءمجهور  عند واملعروف 

 ،...؟ هل هو عام يف األحوال واألزمنة:العام يف األشخاص: "   قال الزركشي يف البحر

  .") ٥( نعم : واملشهور
 األزمنة اجلمهور  على أن عموم األشخاص يستلزم عموم  " : الصنعايناألمريوقال 

                                           
َبـــاب قــــول النَّـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: ١/١١صـــحيحه  احلـــديث أخرجـــه البخـــاري يف ) ١(

َّ ََّ ََ
ِ
ََْ ُ َُ ِّ ِ

ِ
ْ َبـــين «: َ

ِ ُ
ٍاإلســالم علــى مخــس َْ ََ َُ ْ ُبــاب قـــول النَّــيب صــلى اهللا   : بــاب،٤٥/ ١صــحيحه  ومــسلم يف ،)٨(رقــم »ِ َُّ َ ِّ ِ

ِ
ْ َ َ

َعليه وسلم
َّ َ َ

ِ
ٍبين اإلسالم على مخس«: ََْ َْ ََ َُ ْ ِ

َ
 ).١٦( رقم »ُِ

                    وجــــــــــوب الزكـــــــــــاة  :     بــــــــــاب   ١٠٤ / ٢       صــــــــــحيحه                          احلــــــــــديث أخرجــــــــــه البخــــــــــاري يف  :     احلــــــــــديث(٢)  

               بيــان الــصلوات   :      بـاب ، ن    اإلميــا  :       كتـاب )  ١١ (     رقــم   ،  ٤٠  /  ١      صـحيحه           ومــسلم يف  ، )١٣٩٥ (   رقـم

  .                      اليت هي أحد أركان اإلسالم

              الــصالة  بــرقم     تــرك            مــا جــاء يف  :     بــاب ،     اإلميــان  :     كتــاب    ١٣  /  ٥     ســننه               رواه الرتمــذي يف  :     احلــديث(٣) 

                         احلكـــم يف تـــارك الـــصالة بـــرقم  :     بـــاب ،     الـــصالة  :     كتـــاب   ٢٣١   ، / ١     ســـننه              والنـــسائي يف  )    ٢٦٢١ (

                                         هد الذي بيننا وبيـنهم الـصالة فمـن تركهـا فقـد    الع  "      بلفظ                              عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه  )   ٤٦٣ (

  .                    حديث حسن صحيح غريب :          قال الرتمذي  "     كفر 

    .  ٨٢  ص               يف شرح األربعني         التعيني    )٤ (

   .   ٣٦٣    /  ٣   :           قواطع األدلة   ،  ٣٩  /  ٤              البحر احمليط    ) ٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٥٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 قاله ،متعلقاتهعام يف   شيءالعام يف" :وقال املرداوي .)١("   واألحوال واألمكنة
    )٢" (إال من شذ  ،العلماء

كما هو املعروف عند  ،عام يف متعلقاته :العام يف شيء:"  يف أصولهابن مفلح  وقال 

  )٣(."ًالعلماء خالفا لبعض املتأخرين 
يف قوله  به عمل  حيث،من القائلني �ذا الرأي ما يفيد أن اإلمام أمحد ابن مفلحنقل مث 

ِيوصيكم الله يف أوالدكم للذكر {:تعاىل َ َُّ ِ
ْ

ِ ََْ ِ ُ َّ ُ ُ ِ
 ظاهرها على  " :حيث قال اإلمام)  ٤( }ُ

صلى اهللا عليه   وكان رسول اهللا .فله ما فرض اهللا) )ولد((العموم أن من وقع عليه اسم 
   .)٥( أن اآلية إمنا قصدت املسلم ال الكافر:ِّ هو املعرب عن الكتابوسلم 

عموم }  أوالدكم { األشخاص يف فهم من عموم قد م أمحد أن اإلما:  فحاصل هذا

إال أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،اإلسالم وحال ،حال الكفر الولد  فيشمل،أحواهلم
 دون  املسلم  الولد : بالولدَّ فبني أن املقصود ،بالتخصيص جاء املبني �مل القرآن 

 رضي اهللا عنه نص يف آية الوصية يدل وألمحد " :؛ لذا قال ابن اللحام احلنبليالكافر 

  ) ٦(" على أن العام يف األشخاص عام يف األحوال
 بأن العام يف : من اإلمام أمحدالصريح  النص مبثابة من وجهة نظرهم فكان هذا 

 واألمكنة  ،وإذا ثبت العموم يف األحوال ثبت يف األزمنة، عام يف األحوال:األشخاص
 أمحد مساه  : يقولونبعض األصحاب من احلنابلة إال أن   ،فرق  ألنه ال،واملتعلقات

 عموم ال،قصد به عموم بدل :أي  على البدل يعمها وهو مطلق يف األحوال ً،عاما
   ).٧(مشول

وقد احتج على  حيث قيل له ،يعلى احلنبليًأيضا  القاضي أبو وهذا الرأي عمل به 

                                           
  ٣١٣/ ١إجابة السائل شرح بغية اآلمل (١)  

      ٢٤٣٣ / ٥                   التحبري شرح التحرير   ) (٢

     ٨٤٠ / ٢               أصول ابن مفلح(٣)

  .           سورة النساء  )   ١١ (                جزء من اآلية  )(٤

   .   ٣١٢    ص  :                          القواعد والفوائد األصولية ،   ٨٤٠    /  ٢   :             أصول ابن مفلح    ) ٥ (

 ٣١٢ / ١ والفوائد األصولية        القواعد    (٦)

                   التحبــري شــرح التحريــر   ،    ٢٠٦  /  ٣                 شــرح الكوكــب املنــري     ،   ٨٤٠    /  ٢   :       بــن مفلــح                 أصــول الفقــه  ال )٧ (

  .   ٣١٢    ص  :    ولية                    القواعد والفوائد األص  ،     ٢٤٣٣  /  ٥
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 " : فقال،ال يدل على املكان :- ) ١( } أن احكم بينهم { :القضاء يف املسجد بقوله
وهو ظاهر قول   ) ٢( " الدليلهو أمر باحلكم يف عموم األمكنة واألزمنة إال ما خصه 

 املطلق يشتمل على مجيع صفات الشيء وأحواله " : حيث قال،يف التمهيد اخلطابأيب 
 ")٣(.   

عاىل  رمحه اهللا ت-  ًأيضا ابن رجب الحنبلي بهااستدل قال بهذه القاعدة ووممن 
 إذا " :عن شرحه حلديث - وهو يف الصالة ،السامع للمؤذنإجابة ى الكالم عل يف - 

مسع املؤذن وهو  ولو  " : قال ابن رجب) ٤("  فقولوا مثل ما يقول املؤذن ،مسعتم النداء
 هل ، أن العام يف األشخاص: وهو،هذا قد يبىن على أصل ، أم ال ؟، فهل جييبه،يصلي

 :مث قال" . قد أشرنا إليه يف غري موضع،م ال ؟ وفيه اختالف أ،هو عام يف األحوال
 على من دعاه  النيب صلى اهللا عليه وسلم  إنكار:يدل على عمومه يف األحوال والذي"

ْاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم { تعاىل أمل يقل اهللا( (: وقوله له،ّفلم جيبه حىت سلم ُ َ َ ِ
ُ َّ ِ

َ
َِِّ ِ

ُ َ ْ {
)٦( ..")٥(    
 استصحاب يف ًاعتمادا على كالمه  ونقلوه عنه إلمام السمعانيا إلى اونسب هذ 

 استصحاب إنه: بعض أصحابنا يف تفسري استصحاب احلال وقال ":حيث قالاحلال 

صلوا أو : مثل أن يقول ،ومحله على مجيع األزمان واألوقات ،حكم العموم فيما ورد به

م األوقات على الدوام فيحمل ذلك على حكم الصالة والصوم يف عمو ،صوموا
وهذا التفسري ليس  ، حكمه إىل أن يدل الدال على رفعة ونسخهفيستصحب ،واالتصال

ألن لفظ  ؛وال جيوز أن يسمى هذا استصحاب احلال ،وهذا املوضع نتفق عليه ،بصحيح

 ،ّالعموم دل على استغراقه مجيع ما يتناوله اللفظ يف أصل الوضع يف األعيان واألزمان
ً ثبت فيه احلكم بكون اللفظ داال وجد وأي زمان ،وجدت ثبت فيها احلكمفأي عني 

                                           
             سورة املائدة    )    ٤٩ (           جزء اآلية   (١)

        ٩٨  /  ١         املسودة  ،   ٣١١   /   ١                         القواعد والفوائد األصولية    ،   ٩٩٥    /  ٣                    أصول الفقه البن مفلح    )٢ (

  .   ٣١١    ص  :                          القواعد والفوائد األصولية :              وانظر كذلك .   ١٨٧    /  ٢   :       التمهيد   )٣ (

            مـا يقـول إذا    :            األذان، بـاب  :   اب  كتـ ،   ١٢٦  /  ١        يف صـحيحه           البخاري                متفق عليه  رواه :       احلديث   )٤ (

                                   القول مثل  قول املؤذن ملن مسعه بـرقم  :     باب   ٢٨٨  /  ١              ومسلم يف صحيحه  . )   ٦١١ (          مسع املنادى 

                   عن أيب سعيد اخلدري   ٣٨٣

  .              من سورة األنفال  )    ٢٤٠ (              جزء من اآلية   (٥)

     ٢٥٩ / ٥                            فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦) 
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 يف   وإذا ثبت العموم، منه بعموم األزمانتصريحهذا ف .)١(" ويتناوله بعمومه  ،عليه
وممن صرح به " :الزركشيقال  ،ل واألمكنة واملتعلقات إذ ال فرقاألزمان ثبت يف األحوا

  ) ٢" ( يف كالمه على االستصحاب،لسمعاين يف القواطعمن املتقدمني اإلمام أبو املظفر ا

وهذا هو الذي اقتضاه " : قال ابن السبكي، وعلى هذا الرأي اإلمام الفخر الرازي
ً إنه ملا كان أمرا :قلنا"  :كالم اإلمام فإنه قال يف كتاب القياس جوابا عن سؤال سائل

يف كونه   وإال قدح ذلك ،قات جلميع األو-  ال حمالة - ً كان متناوال ،جبميع األقيسة

 وله فيه ما يقتضي خالف ) ٣(  والرازي ذكر هذا يف احملصول  "ًمتناوال لكل األقيسة 
 اإل�اجً خمالفا الختياره يف يف مجع اجلوامعًأخريا واختاره ابن السبكي  .) ٤(ًذلك أيضا 

"  بن السبكي  اقال.ويفهم من نقل البعض أنه اختيار اإلمام الشافعي  والغزايل ،)٥(

 ال يقع بأنهأردت شهرا، :  فأنت طالق، وقالًإن كلمت زيدا:  الشافعي فيمن قالنص
  )٦("  ألن اللفظ العام كالعام يف األزمان كلها؛الوسيط قال الغزايل يف  ،الطالق باطنا

 : مث قال، أنت طالق:ما نص عليه الشافعي فيما إذا قال الرجل لزوجتهو" قال الزركشي و

 وإذا نوى إىل شهرين يدين ففرق بني الزمان ، أنه ال يدين،ن دخلت الدارأردت إ
 .)٧( بل هو عام يف الزمان واملكان، مث نقل عن بعض أئمة الشافعية أنه ال فرق،واملكان

                                           
   .   ٣٦٣    /  ٣   :           قواطع األدلة     )١ (

     ٦٥٥ / ٢    امع          تشنيف املس  (٢) 

      ٣٧    /  ٥   :       احملصول )٣ (

                                مطلـق يف اإلتبـاع، فـال يفيـد العمـوم يف   ]    ١٥٨  :       األعراف [  }        واتبعوه {  :            قوله تعاىل :        حيث يقول  (٤) 

   .                                                   ، واألمر ال يقتضي التكرار؛ فال يفيد العموم يف كل األزمنة        االتباعات          كل شيء من 

                           م، فماهيـة املتابعـة علـة لألمـر                                                ترتيب احلكم على االسم يشعر بأن املسمى علة لذلك احلك  :        فإن قلت

   .  �ا

ً                                           ًيلــزم أن يكــون أمــرا لــه جبميــع أنــواع الــسقي يف كــل   )     اســقين   : (                            فعلــى هــذا، لــو قــال الــسيد لعبــده  :    قلــت
ً                                                           ًيلــزم أن يكــون أمـــرا لــه جبميــع أنــواع القيـــام يف كــل األزمنــة، ويف هـــذه   )   قــم   : (                 األزمنــة ولــو قــال لـــه

      ٢٣٣٤   / ٥      احملصول    ، .  وا                                          األمثلة كثرة، وما ذكرناه كاف يف إفساد ما قال

                                            مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي وعليــه حاشــية العطــار   ،   ٣٢٦ / ٢                            مجــع اجلوامــع  مــع الغيــث اهلــامع   (٥)

٥١٥ / ١    

      ٥٦  /  ١                األشباه والنظائر (٦)   

  .  ٣٩    /  ٤   :          البحر احمليط   )٧ (
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  -يعين القول بأن عموم األشخاص يستلزم العموم يف األزمان وغريها- وهو: " مث قال
 كل ولد تلدينه فهو :فإنه قال فيما إذا قال ألمته احلامل " فتاويه "الغزايل يف ظاهر كالم 

 هذا ، يشمل اختالف الوقت فينبغي أن يعم ويتكرر، أنه كما يشمل الذكر واألنثى،حر

مما يوافق املختار " :حيث قال يف شرح األلفية وممن نبه إىل ذلك الربماوي  )١ (" لفظه 
 ما يف فتاوى -  والبقاع  واملتعلقات  وهو العموم يف األحوال واألزمان-  يف املسألة 

 أن هذا لكن من الواضح ) ٢ "(إخل...أنت طالق:ونص الشافعي فيما إذا قال.. .الغزايل

   .ًليس صرحيا يف اختياره  هلذا الرأي اإلمام الشافعي  النص املنقول عن
 ويبقى وراء ، أو يف هذه املسألة، يف  هذه القاعدة المشهورانالقوالنهذان هما 

 ،احملققنيالعلماء و اشتهرت نسبتها لبعض ا –ً كما أشرت سابقا - لك آراء أخرى ذ

  :وهي كاآليت
  . إنه يعم بطريق االلتزام ال بطريق الوضع :الرأي األول

ًمذهبا ثالثاوجعله  ، املرداوي الرأي  ذكرههذا و وتابعه  ابن  ،ً مغايرا للمذهبني السابقني،ً

ال واألزمنة والبقاع ألشخاص يستلزم عموم األحوعموم ا"  : فقال،النجار على ذلك
  ."عند أكثر العلماء واملتعلقات 

صيغ العموم وإن كانت .. .قال ،وخالف يف ذلك مجع منهم القرايف " : مث قال

   ."عامة يف األشخاص فهي مطلقة يف األزمنة والبقاع واألحوال واملتعلقات  
 ، ال بطريق الوضع،طريق االلتزام أنه يعم ب:ويف املسألة مذهب ثالث " :مث قال

 قول ثالث اختاره ابن املرحل املسألة ويف " : وعبارة املرداوي)٣("ومجعوا بني املقالتني  

َ ال بطريق الوضع، ومجعوا بني املقالتني، أيااللتزامِ يعم بطريق إنه: وولده التاج والسبكي َ َْ
ِ َ :

  )٤"( والبقاع،ألزمنةوا، تعميم األشخاص عموم يف األحوال الزم من فيلزم

أن العام يف :  إحدامها:وفيه طريقتان" حيث قال ،وأصله حتقيق للشيخ الربماوي

 صرح به ابن السمعاين يف القواطع  واإلمام الرازي يف ،األشخاص عام يف األمور األربعة
 وإليها جنح كثري من املتأخرين كاآلمدي واألصفهاين  يف شرح :والثانية.. .احملصول

                                           
  .  ٣٩    /  ٤           البحر احمليط   ) ١ (

   .         وما بعدها    ١٢٩٥  /  ٣               الفوائد السنية   (٢) 

     ١١٩    /  ٣   :                 شرح الكوكب املنري )(٣

      ٢٣٤٤   / ٥  التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه(٤) 
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 " : مث قال. "ًأن العام يف األشخاص ليس عاما يف األربعة : ل والقرايف وغريهماحملصو
الشيخ تقي  ابن املرحل ووالتحقيق يف املسألة كما يفهم من نقول الطريقتني  واختاره 

من الزم  ": وهو معىن، ال بالوضع، أنه يعم بطريق االلتزام:الدين السبكي وولده

  )١" (لألشخاص عمومه يف األحوال واألزمنة والبقاع  من الزم تعميمه :أي" األشخاص 
ًهذا ال يعد مذهبا ثالثاأن  وفي رأيي  عموم األشخاص :قولنابني  ًال أرى فرقاإذ  ،ً

هاتني بني وكذلك ال فرق ؟ َ " يعم بطريق االلتزام  " :وقولنا"  عموم األحوال :يستلزم

دون أن  أعين – األمور املذكورة  عام يف:العام يف األشخاص:  من قال وبني ، العبارتني
 العام يف بأن :القائلني ألن ،جميعها تعرب عن مذهب واحد ف- " يستلزم " كلمة يذكر 

على أنه  يدل  : قد أرادوا- األحوال واألزمنة  والبقاع واملتعلقاتعام يف  األشخاص

 ابن قال  ولذلك ملا؛  الوضع ال بطريق  ،االلتزامبطريق املذكورة األمور  يف العموم 
"   عموم األحوال واألزمنة والبقاع يستلزماألشخاص  وعموم " :السبكي يف مجع اجلوامع

حىت حيتاج ،الوضعب  والتعميم ليس: أي)يستلزم عموم األحوال إخل(قوله  " :قال البناين

العام يف األشخاص مطلق  سقط ما قاله القرايف وغريه من أن في، بل باالستلزام،إىل صيغة
  . والعجيب أن الربماوي مل يلتفت إىل هذا مع نقله له) ٢("  األمور املذكورة يف هذه

َِويف  ":قالذكر الرأي األول والثاين  بعد ما تبعا للربماويومما يؤكد هذا أن املرداوي   

َّ، وولده التاجالسبكي اختاره ،قول ثالث املسألة ِإنه يعم بطريق االلتزام ال بطريق : َ َِ َ
ِ ِْ َِّ

َ، ومجعوا بني املقالتني، أيَْالوضع َفيلزم من الزم تـعميم األشخاص عموم األحوال : َ ْ َ َْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ
ْ َ َ َ

ِْواألزمنة، والبق يدل  وولده التاج  السبكيإىل  الثالثهذا الرأي فنسبة املرداوي ) ٣(" اع َ

التاج السبكي  ألن ؛داللة واضحة على أنه ال فرق بينه وبني الرأي املنسوب للجمهور 
، رأي القرايف يف مقابل وجعله،وعرب عنه باالستلزاماختار رأي اجلمهور  ع اجلوامع يف مج

 املنسوب ،املذهب الثاينإىل   الرأيهذا يدل داللة واضحة على  رجوع  وهذا 

 ،لقائل  بعينهالقول الثالث مل ينسب هذا أن ابن النجار أضف إىل ذلك  ،للجمهور
  ." املقالتني ومجعوا بني " موحينئذ ال  معىن لقوهل

                                           
     .           وما بعدها    ١٢٩٤  /  ٣                 الفوائد السنية (١) 

       ٦٤٠  /  ١                                         حاشية البناين  على شرح احمللى على مجع اجلوامع   ) (٢

  ،    ٢٣٤٤  /  ٥                   التحبري شرح التحرير   ) (٣
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  :  وهو املنقول عن ابن دقيق العيد:الرأي الثاني
 ،ملخالفنيأشهر اجعلت ابن دقيق العيد من إىل أن املصنفات األصولية ً أشرت سابقا    

اليت ولع �ا  ، مطلق يف األمور األربعة: العام يف األشخاص:املنكرين لقاعدةوأشد 

إحكام األحكام شرح "  على كالمه يف كتابيه ًذلك بناء عنه  العلماء  نقلالقرايف، وقد
   ."شرح اإلملام " و " عمدة األحكام 

أولع بعض أهل "   :حيث قال كالم القرايفصراحة على بطالن نص كتاب األول ففي ال

 أو  - ًمثال - إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات : بأن قالوا، وما يقرب منه،العصر
 واملتعلقات، مث ، واألحوال، مطلقة يف األزمان واملكان،ذلكعلى األفعال كانت عامة يف 

 وأكثروا  ، فال يكون حجة فيما عداه، املطلق يكفي يف العمل به صورة واحدة:يقولون

 ."ً وصار دندنا هلم يف اجلدال،من هذا السؤال فيما ال حيصى من ألفاظ الكتاب والسنة
 - ً مثال– على العموم يف الذوات وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن مادل " :مث قال

 وال خترج عنها ذات إال بدليل ،ًيكون داال على ثبوت احلكم يف كل ذات تناوهلا اللفظ

    .ً فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم،خيصه
وحنن ال نقول بالعموم يف هذه املواضع من ،نعم املطلق يكفي العمل به مرة، كما قالوه

طالق، وإمنا قلنا به من حيث احملافظة على ما تقتضيه صيغة العموم يف كل حيث اإل

: فإن كان املطلق مما ال يقتضي العمل به مرة واحدة خمالفة ملقتضى صيغة العموم. ذات
  .اكتفينا يف العمل به مرة واحدة

قلنا بالعموم حمافظة على مقتضى . وإن كان العمل به مما خيالف مقتضى صيغة العموم

  .من دخل داري فأعطه درمها: إذا قال: غته، ال من حيث إن املطلق يعم، مثال ذلكصي
هو : فإن قال قائل. العموم يف كل ذات صدق عليها أ�ا داخلة: فمقتضى الصيغة

مطلق يف األزمان، فأعمل به يف الذوات الداخلة الدار يف أول النهار مثال، وال أعمل به 

 الزمان، وقد عملت به مرة، فال يلزم أن أعمل به مرة يف غري ذلك الوقت؛ ألنه مطلق يف
  .أخرى، لعدم عموم املطلق



       
  

 

 
 
  

٣٥٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

الذوات : ملا دلت الصيغة على العموم يف كل ذات دخلت الدار، ومن مجلتها:  قلنا له
فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على . الداخلة يف آخر النهار

  ) ١.(هي كل ذات  ودخوله

 على اعرتض أنهإال  ،قاعدة القرايف كالمه  يف مقدمة صحح   "شرح اإلملام"  ويف    
ًأما كون اللفظ العام يف األشخاص مطلقا يف : وأنا أقول" حيث قال طريقة االستدالل  ِ ُ َّ

َاألحوال وغريها مما ذكر، فصحيح، وأما الطريقة املذكورة يف االستدالل فنقول فيها إذا  :  ِ

ُلق يف صورة دون غريها عود التخصيص إىل صيغة العموملزم من العمل باملط ْ َ َوجب  َ
ٌالقول بالعموم يف تلك األحوال، ال من حيث إن املطلق عام باعتبار االستغراق، بل من  َ َّ ُ ُ

ٌحيث إن احملافظة على صيغة العموم يف األشخاص واجبة َ َفإذا وجدت صورة، وانطلق   ،َّ
ِ
ُ

ًا احلكم، كان ذلك مناقضا للعموم يف األشخاصَعليها االسم، من غري أن يثبت فيه ُ.  
ُمن حيث وجوب الوفاء مبقتضى الصيغة العامة، ال من  ُفالقول بالعموم يف مثل هذا
ًحيث إن املطلق عام عموما ّ َ    ) ٢  (ً. استغراقياَّ

يف خيالف ذلك مقتضى صيغة العموم  مل إذا ،صحيح القاعدة فالعمل �ذه ًا إذ
 فاللفظ الدال ، حمافظة على مقتضى صيغته،ا كان احلكم للعموم فإن خالفه،األشخاص

 وال خترج عنه ذات ، دال على ثبوت احلكم يف كل ذات داخلة حتته،على عموم الذوات

 إنه يكفي يف العمل به صورة واحدة فقد أخرج عدة ذوات : فمن قال،إال بالتخصيص
   ."ممن مشلهم اللفظ العام بغري خمصص 

ً من دخل داري فأعطه درمها فمقتضى الصيغة العموم يف : إذا قال" :ال هلذا فقمثل مث 
 وقد عملت به ، هو مطلق يف األزمان: فإذا قال قائل،كل ذات صدق عليها أ�ا داخلة

 ملا دلت الصيغة على : قلنا له، فال يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم املطلق،مرة

 فإذا ،الذوات الداخلة يف آخر النهار ومن مجلتها ،العموم يف كل ذات دخلت الدار

 .أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات
ّمث أورد سؤاال على ما سلم به   -ّهو أن املطلق يكفي يف العمل به مرة واحدة   و–ً

َّ أو محال على املقيد ؟-  أي بفعل املكلف -ً هل يكتفى فيه باملرة فعال :فقال ً  

                                           
  .  ٥٤    /  ١   :            إحكام األحكام   )١ (

    م     ٢٠٠٩      ثانية   :    ط ، ا                  دار النوادر سوري : ط  .    ١٢٨  /  ١            شرح االملام   (٢)



       
  

 

 
 
  

٣٥٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

كفى ذلك  ،َّ ففعل ذلك مرة، أعتق رقبة:َّفهو مسلم كما إذا قالباألول لنا فإذا ق
 حلصول الوفاء مبقتضى األمر من غري أن نقول ،ال يلزمه إعتاق رقبة أخرى و،بهيف العمل 

  .باقتضاء اللفظ العموم

ً فيه باملرة الواحدة محال على املقيديكتفى إنه :أما إذا قلنا ألن من ؛ َّ فغري مسلم ،ّ
 وذلك يناقض  ،ًمقتضى تقييد املطلق بالصورة املعينة محال أن ال حيصل االكتفاء بغريها

 بكل ما اإلجزاء فإن مقتضى اإلطالق أن حيصل ، أعتق رقبة:كما لو قال ،اإلطالق

ّلوجود املطلق يف كل معتق من الرقاب، ،يسمى رقبة َ ُ ِ  فإذا ،به اإلجزاء وذلك يقتضي َ
 إن وقع االجزاء ومقتضى اإلطالق ،ؤمنة منعنا إجزاء الكافرةخصصنا احلكم بالرقبة امل

  ." فعلناه خالف مقتضاه والذي  ،العتق هلا

 إذا ، فتنبه هلذه املواضع اليت ترد عليك من ألفاظ الكتاب والسنة": أن قالإىل 
كان اإلطالق يف األحوال أو غريها مما يقتضي احلمل على البعض فيه عود التخصيص 

 فاحلكم ، أو خمالفة املقتضى اإلطالق عند احلمل،وهي األشخاص موم إىل حمل الع

بالتخصيص أو التقييد مع وجوب الوفاء مبقتضى العموم أو اإلطالق ال يكون إال لدليل 
 وال ينايف ، أما إذا كان اإلطالق يف صورة ال تقتضي خمالفة صيغة العموم،منفصل

  .)١(" مقتضى اإلطالق فالكالم صحيح 

وهو ال خيتلف عما  ،عن رأيه يف هذه القاعدةيف هذا الكتاب  ابن دقيق العيد هكذا عرب
مل يرتددوا يف  -وابن السبكي الزركشي  :ومنهم وكثري من العلماء ، العمدةشرح جاء يف 

 اجلمهور القائلني بأن العموم  يف  يف صف وأنه ، الرافضني لقاعدة القرايفعدادمن جعله 

  .  يف املذكوراتاألشخاص يستلزم  العموم 
 ألن ؛ القرايفًف كثريا عما قاله رأيه ال خيتلأن  وأعتقده أفهمه من كالمه والذي    

وإن  ،ملا قاله القرايف ً ومتمما ومفسر ً،ال يعدو كونه موضحاكالمه يف هذين الكتابني 

  :وبيانه كاآليت ، بالبطالنوصف ما قاله القرايف كان قد 
مقتضى العمل �ا ذا مل خيالف إ ،بقاعدة القرايفرضي العمل    ابن دقيق العيد أن : ًأوال

على ضرورة احملافظة على صيغة أو يف رأيه  هذا  يف كالمه اعتمد أي أنه  ،صيغة العموم

كما يقول  إننا نقول باإلطالق يف األمور األربعة : وقال،أو الذواتالعموم يف األشخاص 

                                           
  م    ٢٠٠٩      ثانية   :                      دار النوادر سوريا ط : ط .        ومابعدها     ١٢٩    /  ١   :         شرح اإلملام   )١ (



       
  

 

 
 
  

٣٥٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ما فكأنه رأى أن  ، صيغة العموم يف األشخاصا تقتضيهإذا كان ذلك ال خيالف مالقرايف 
ما تقتضيه صيغة    عند تطبيق القاعدةخيالفقد ه القرايف ومن سلك مسلكه يقول ب

  .ذكره  مباكالم  القرايففقيد فاحرتز لذلك   الواجب احملافظة عليها،العموم

 ء  بقابل نص على،شيء من ذلكال خيالفه يف يدرك أنه القرايف واملتأمل يف كالم 
 وغاية ما يف األمر أنه قيد ،عند العمل بالقاعدة مقتضي صيغة العموم يف األشخاص

 أويف  يف الذوات أما العموم ،غري مشمولة للعمومجعلها  :أي،املطلق يف األمور األربعة

 وقد أكد على ذلك يف أكثر ً،شيئامل يرتك من مقتضاه ، على داللتهٍباقفهو  األشخاص
  :منها،من موضع

تقرر أن العام يف األشخاص مطلق يف األحوال، واألزمنة،  " :له يف النفائسقو    

والبقاع، واملتعلقات، واآلية تقتضي قتل كل مشرك يف حالة ما، وحنن نفعل ذلك، مل 
 واالمتناع من أداء ،يبطل يف فرد من املشركني؛ ألنا نقتل كل فرد منهم يف حالة احلرابة

  )١("صدق اخلاص، صدق العام، فيصدق حالة مااجلزية، وهذه حالة خاصة، ومىت 

أثبتم أن الصالة : قلنا." مسألة الصالة يف الدار املغصوبة يقول الكتاب نفسه يفويف
 الصالة، مطلقة يف أحواهلا، وأزمنتها، وبقاعها؛ الن أفرادمأمور �ا باآلية، واآلية عامة يف 

 العام على حكم أفراده بأنه العام يف األشخاص مطلق يف مجيع ذلك، وإمنا يدل اللفظ

يفيد املطلق من مجيع ذلك، فيتناول لفظ الصالة بعمومه كل فرد من أفراد الصالة 
بوصف مطلق الزمان، ومطلق املكان، ومطلق احلال، فخصوص الدار املغصوبة ال 

   .)٢" (يتناوهلا عموم اآلية، فال يصدق أن الصالة يف الدار املغصوبة مأمور �ا

  )٣( )كنا نأخذ باألحدث فاألحدث: (قوله " ًوفيه أيضا 

                                           
             عقـــد املنظـــوم يف      وال ،    ١٦٧٦   ،    ١٥٨٢   / ٤ ،    ١٢٩٧   / ٣   ً:           ً  ونفـــسه أيــضا ،    ٢٠٩٨  /  ٥          النفــائس    (١)

   ،   ١٧٢  /  ٢              اخلصوص والعموم 

     ١٦٧٦   / ٤            نفائس األصول (٢)  

                           جواز الصوم  والفطـر يف شـهر  :     ، باب   ٧٨٤  /  ٢                      رواه  مسلم  يف صحيحه  ،      صحيح :       احلديث  (٣) 

ٍعن عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابـن عبـاس   ) ١١١٣ (    رقم   ،              رمضان للمسافر ََّ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ِ َِّ َِّ ِ                                              ٍ ََّ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ِ َِّ َِّ          رضـى اهللا -ِ

ِ أَنــه َأخبـــره َأن رســول اللــه -      عنهمــا  َّ َ ُ ََ َّ َُ ْ ُ َّ             َ       َ   َ  ِ َّ َ ُ ََ َّ َُ ْ ُ َ خــرج عــام الفــتح ىف رمــضا-                صــلى اهللا عليــه وســلم-َّ ََ َ
ِ ِ ْ َْ َ َ َ َ                     َ ََ َ
ِ ِ ْ َْ َ َ َ َن فــصام َ َ َ َ       َ َ َ َ

ِحــىت بـلــغ الكديــد مث أَفطــر وكــان صــحابة رســول اللــه  َّ ِ
ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ ََ َْ َُّ َ

ِ َ ْ َ َّ                         َ                  ِ َّ ِ
ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ ََ َْ َُّ َ

ِ َ ْ َ َ يـتبعــون األحــدث -                صــلى اهللا عليــه وســلم-َّ َ ْ َ َ ُ ََِّ               َ َ ْ َ َ ُ ََِّ
ِفاألحدث من أَمره ْ ْْ

ِ َ َ َ َ    َ          ِ ْ ْْ
ِ َ َ َ َ" .  
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 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

صيغة عامة يف أفراد األحدث، مطلق يف متعلقاته، وأحواله، وأزمنته، ) األحدث: (قلنا
وبقاعه؛ كما تقدم غري مرة، فنحمله على بعض متعلقاته، وهو األحدث من األحكام 

الة واملتعلق، ال ًدون األدلة، والنزاع إمنا هو يف األدلة، ويكون هذا تقييدا لتلك احل

ًختصيصا للعموم، ويبقي لفظ الراوي على عمومه، واألحكام هي السابقة للفهم عند 
وغري ذلك من النصوص اليت يصرح فيها مبا يفيد ضرورة )  ١" (.مساع هذه الصيغة

  .احملافظة على صيغة العموم

مقتضى ًفمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف " :ابن دقيق العيدل قو: ًثانيا
 :يقول  ألنه ال؛ً  أيضاذلكخيالف  ماالقرايف  ليس يف كالملكن و ،صحيحقول " العموم 

 ال النهار أو من دخل يف آخر . نقتلهً مث وجدنا مشركا آخر الً،إننا إذا  قتلنا مشركا

ما ، يبطل منه فرد البتة على داللته،ملٍ ألن العموم يف األشخاص عنده باقًنعطه درمها ؛
 إمنا يف األمور األربعة اليت هي غري عنده واالطالق  ،يرد ما يدل على التخصيصدام مل  

خصصوا قوله : قوله " :ماجاء يف النفائس حيث قالويدل على ذلك  .األشخاص

  )٣().القاتل ال يرث: (- عليه السالم-بقوله) ٢(}يوصيكم اهللا يف أوالدكم{: تعاىل
توريثه  يف األحوال، فكل ولد أوجب العمومقد تقدم أن العام يف األشخاص مطلق : قلنا

 على عمومه؛ ألن كل ولد يرث يف حالة عدم القتل والرق ٍيف حالة مطلقة، وهذا باق

ًوالكفر، وهذه حالة خمصوصة، فيصدق لنا عملنا مبقتضي العموم، ويكون احلديث مقيدا 
  .)٤ (. " للعمومًخمصصالتلك احلالة املطلقة، ال 

قدم أن العام يف األشخاص مطلق يف األحوال، واألزمنة، والبقاع، قد ت " ً: وفيه أيضا

تقتضي أ�ن  )٥(}واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء{: وقوله تعاىل، واملتعلقات
تكون عد�ن األقراء يف حالة، وهو كذلك، فإن يف حالة عدم احلمل تكون عد�ن 

                                           
     ٢١٢١   / ٥        النفائس (١) 

   .              من سورة النساء  )   ١١ (         جزء اآلية   (٢) 

     ،    ٢١٠٩    رقــم    "                            ا جــاء يف إبطــال مــرياث  القاتــل مــ   " :   بــاب  ،    ٤٢٥  /  ٤              رواه الرتمــذي  :     احلــديث(٣)   

        كالمهـا عـن  "            القاتـل ال يـرث " :     بـاب ،        الـديات :      ، كتـاب    ٢٦٤٥ ،     رقـم   ٨٨٣ / ٣                  وابن ماجه  يف سـننه 

   .                                       هذا حديث ال يصح  وال يعرف إال من هذا الوجه :            قال الرتمذي )  هـ         رضي اهللا عن (          أيب هريرة  

      ٢٠٨٠  /  ٥              نفائس األصول   (٤)

   .        ة البقرة      من سور  )    ٢٢٨ ( ٠           جزء اآلية (٥)



       
  

 

 
 
  

٣٦٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

باألقراء، فاحلالة املخصوصة ات باألقراء، وهذه حالة خمصوصة تعتد فيها مجيع املطلق
  .ما، فما خرج شيء من العموم حالة

يف مجيع األحوال، : نعم لو كان بعض املطلقات ال تعتد باألقراء يف حالة ما، أعين

صدق التخصيص؛ ألن العموم اقتضي مطلق احلالة، وهي موجبة يف مجيع األحوال، 
ما ما ميكن  أ.رطه املنافاةالكلية، فيتحقق التخصيص؛ ألن من ش السالبةتناقضها 

  )١(ً.خمصصااجتماعه مع العموم، فليس 

ًمن دخل داري فأعطه درمها " وهو ابن دقيق العيد الشيخ اإلمام املثال الذي ذكره : ًثالثا
ال خيالف "  العموم يف كل ذات صدق عليها أ�ا داخلة :إن مقتضى الصيغة"  :وقال ."

 ،ًواجللوس مثالكالقيام  ،بد له من حالة يكون عليها وإمنا الداخل الً،فيه القرايف أيضا

 ولكن ،ونكون قد حققنا العموم يف األشخاص ً،فإذا دخل على أي حالة أعطيناه درمها
مسكوت  ، ألن اللفظ مطلق فيها، يلزم من ذلك أن نعطيه يف مجيع األحوال املتضادةال

ًناه قائما فقد حققنا فإذا أعطي ،يف حالة ما،فيكفي يف العمل  به مرة واحدة،عنه
خيالف   فلم يكن  يف هذا ماً، وال يلزم أن نعطيه يف ذات الوقت جالسا،املطلوب

  .)٢(مقتضى  صيغة العموم يف األشخاص  

يف األشخاص ال يف ) من دخل داري فله درهم(أن العموم يف قولنا ب :الربماويوأجاب 

ً حيكم به قياسا لكون الشرط علة  أو) كلما( حنو ،إال أن تقتضي الصيغة التكرر األفعال
  ).٣(} ًمن عمل صاحلا فلنفسه{: حنو

مت وجدنا يف كالم  ، بشأن هذه القاعدةًمل يذكر شيئا أن ابن دقيق  العيد :فالحاصل

 ، سلم بقاعدة القرايف  بأن ابن دقيق العيد قد  :ميكن القول ٍحينئذ و،ما خيالفه القرايف 
 ،؛ حمافظة على صيغة العمومذكره   وأراد تقييدها مباإال أنه مل يأخذها على إطالقها،

 العام ":القرايفقول   اإلطالق يفإىل   ًمنصرفا وكأن وصفه لكالم القرايف بالبطالن كان 

تطبيق العند عنه   يلزم  قد ملادون مراعاة ، " مطلق يف األمور املذكورة :يف األشخاص
 لكنهما يف النهاية  ،من وجهة نظره ، على صيغة العموم يف األشخاصمن عدم احملافظة 

                                           
      ٢٠٧٦   / ٥              نفائس األصول  )(١

                       التوضـيح يف شـح التنقـيح  ،           ومـا بعـدها   ١٦١  /  ٢               ، العقـد املنظـوم    ١٩٤  /  ١                  شرح عمدة األحكـام  )(٢

         ١٧٩        حللولو ص 

      ١٣١٧ / ٣               الفوائد السنية   :       ويراجع .              من سورة اجلاثية  )   ١٥ (         جزء اآلية (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣٦١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   .ضرورة احملافظة على صيغة العموم يف األفراد مع،على صحة القاعدةمتفقان 
أما كون اللفظ العام يف  " :"شرح اإلملام "  السابق يف قوله  :االتفاقوالذي يؤكد هذا 

منه   تصريح فهذا ) ١ ("  مما ذكر فصحيح ،وغريها ،ًاألشخاص مطلقا يف األحوال

فهل ابن دقيق العيد مل يطلع على  ،يرفع اخلالف بينهماوهو  ، قاعدةهذه البتصحيح 
   .احتمال. ؟ النصوص السابقة اليت نقلتها عن القرايف 

   :الرأي الثالث

وفريق   " :- األول والثاين  : املطيعي بعد  أن ذكر  املذهبنيخبيتقال الشيخ حممد 
 و وأزمنتهم ، األشخاصمجيعموم أحوال  عموم األشخاص يستلزم ع:توسط  فقال

   )٢(" أحوال كل شخص وأزمنته وأمكنته وال يقتضي عموم ذلك مع عموم،وأمكنتهم

أحكام كل "  يف كتابه املسمى  األبتقي الدين السبكي الشيخًمفصال  نقله الرأيوهذا 
"  :حيث قال ،وصوبه) ٣( عالء الدين الباجي ستاذه الشيخ أ عن "  وما عليه تدل 

 وهو أن العام يف ،هنا حبث شغف  به بعض املتأخرين من األصولينيمما ننبه عليه 

والذي شغف �ذا البحث هو الشيخ .. .األشخاص مطلق يف األحوال واألزمنة والبقاع
  . منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، ورد آخرون عليه، القرايفالدين شهاب 

ديث أيب أيوب األنصاري ملا قدم الشام فوجد  حب- يعين ابن دقيق العيد – واستدل

 يعين فيكون العام يف .على أ�م فهموا العموم يف األمكنة.. .مراحيض بنيت قبل القبلة
                                                                             .قاله القرايف خالف ما على ،ًاألشخاص عاما يف األمكنة

 لنا الشيخ عالء الدين الباجي ما قرره فالصواب ، من القولني غري صحيحوكل"  :لمث قا

العام يف األشخاص مطلق يف األحوال    وذلك ألن املقصود أن...من القول بالقاعدة
 يف ، يف زمان ما، أنه إذا عمل به يف األشخاص يف حالة ما: مبعىن ،واألزمنة والبقاع

 ؛  أما يف أشخاص أخر فيعمل به،ألشخاص مرة أخرى ال يعمل به يف تلك ا،مكان ما

 ال فالتوفية بعموم األشخاص أن ،مل يعمل به  لزم التخصيص  يف األشخاص ألنه لو

                                           
   .         وما بعدها   ١٢٨ / ١            شرح اإلملام   (١) 

                                             نــسخة طبعــت علــى نفقــة قطــاع املعاهــد األزهريــة    ٣٤٠  /  ٢        ة الــسول                      ســلم الوصــول لــشرح �ايــ(٢)

   م    ٢٠٠٧  - ه    ١٤٢٨

ـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن خطـــــاب البـــــاجي(٣)  ـــــويف ســـــنة   .  ،         الـــــشافعي ،       املـــــصري ،ّ                                       ّ هـــــو عـــــالء الـــــدين عل         ت

   .   ٣٣٤    /  ٤   :       األعالم ،  ٦٣    /  ٨   :           شذرات الذهب  :      يراجع .  هـ   ٧١٤



       
  

 

 
 
  

٣٦٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

أن ال : باإلطالقالتوفية و.يبقى شخص ما يف أي زمان و مكان  وحال إال حكم عليه
جلدناه ال  إذا ، فكل زان جيلد،_يعين يف حق الشخص الواحد _ يتكرر ذلك احلكم 

 ؛ إال إذا زنا مرة أخرى ، أو حالة أخرى، أو زمان آخر،جيلد مرة ثانية يف مكان آخر

وبه يظهر أن ال ،معىن القاعدة هذا .والفعل مطلق ،  عليهألن تكرر جلده ال دليل 
                                                         )١( التعميم يف غريهيلزم من االطالق يف شيء منع ومل  إشكال عليها 

 عدم تكرار اجللد يف الزنا بأن:  عليهيعرتضوملا كان هذا التقرير على هذا الوجه قد 

فال حاجة إىل أخذ ذلك من  ، األمر ال يقتضي التكرار مطلقكون من معلومًمثال 
 ،العام هو احملكوم عليهأن ب و، عدم  تكرار اجللد: أي، هو احلكموبأن املطلق ،اإلطالق

 أنفال يصلح  -  أي جيوز وجود أحدهم مع عدم اآلخر - ومها غريان ،كل زان:أي

 ملا كان هذا التقرير على هذا  .ألنه تناقض،  العام مطلق:يكون ذلك تأويال لقوهلم
 لفظ يف العموم واإلطالق جبعلً�ذيبا هذا اجلواب  فينبغي أن يهذب " قال الوجه 

 : أحدمها:فيه أمرانوما أشبهه   ، أو املشرك،ً احملكوم عليه كالزاين مثال" ن يقالبأ ،واحد

 أفادت عموم ، وأداة العموم ملا دخلت عليه،ً كالزنا مثال، الصفة: والثاين،الشخص
 العام يف : فهذا معىن قوهلم، فالصفة باقية على إطالقها، ال عموم الصفة،األشخاص

 منه مطلق زنا حصل أي كل شخص ،ألزمنة والبقاعاألشخاص مطلق يف األحوال وا

َّحد  فرجع العموم واإلطالق إىل لفظة ، وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه،ُ
  .)٢( من الصفة والشخص املتصف �ا واحدة باعتبار مدلوهلا

 :وقال ،اإل�اجيف  تاج الدين السبكي ًأيضا  ابنه  عنه نقلهللباجي   هذا التحقيق:قلت  

كما نقله عنه ) ٣("  ونقله عنه والدي ،هذا ما قرره اإلمام عالء الدين الباجي"  
    )٤(ني القولنيًوسطا بواعتربه  الزركشي

                                           
   ٦ ٨  /  ٢        اإل�اج  ،         وما بعدها   )    ٩٣ (                          أحكام كل وما عليه تدل ص (١) 

   ويف   ،   ٨٧  /  ٢                     ، اإل�ــاج يف شــرح املنهــاج     ١٢٩٥  /  ٣               الفوائــد الــسنية     /  ، )  ٩٤ (    ص  :        أحكــام كــل     )٢ (

                                      رد بــأن إطــالق األمــر أحــد مقتــضيات اإلطــالق  يف    "                 أن هــذا االعــرتاض-    ٤٤ / ٤           البحــر احملــيط 

   "                  فال تنايف بينهما  ،            األزمان وغريها

    ٨٧ / ٢                   اإل�اج يف شرح املنهاج   (٣)

          العــــام يف  :               والقـــول القائـــل ،                  عـــام يف األمـــور االربعــــة  :                 العــــام يف األشـــخاص :              القـــول القائـــل :   أعـــين   )(٤

    .            مطلق فيها :      األشخاص



       
  

 

 
 
  

٣٦٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

يعين )إبراز احلكم يف حديث رفع  القلم(يف كتاب السبكي تاح الدين ابن  عمل بهوقد 
ى عقله، وعن ا�نون املغلوب عل عن: رفع القلم عن ثالثة" قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .)١(" النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم

قبل دخول األلف والالم يدل على شخص مطلق متصف بنوم ) نائم(" :حيث قال
 وبعد دخول األلف والالم يدل على كل ،مطلق، أعين مطلق شخص متصف مبطلق نوم

دالالته شخص متصف مبطلق نوم، فداللته على األشخاص عامة عموما استغراقيا، و

على النوم مطلقة، لكن يعم حبسب عموم األشخاص، يعين إذا وجد شخصان؛ اتصف 
أحدمها بنوع من النوم، واتصف اآلخر بنوع آخر منه، ثبت احلكم هلما مجيعا ألجل 

عموم األشخاص، وليس ذلك لعموم النوم، بل النوم مطلق على حالة، لكن لو أخرجنا 

تصف به، ففات عموم األشخاص، فال منافاة بني ذلك النوع منه ألخرجنا الشخص امل
  ) ٢(". وقولنا بأن النوم مطلق،قولنا باالستغراق يف ذلك

 مطلق يف األمور :العام يف األشخاص( أقر بصحة قاعدة القرايف " اإل�اج" ويف      

 ال سبيل إىل ، يف هذه القاعدة إ�ا حق:والذي نقوله اآلن " : حيث قال)األربعة
وذلك ألن املقصود أن  ":فقال بكالم الباجي  القرايفكالم  مث فسر . "مبنعها املصادمة 

 أنه إذا عمل به يف :األحوال واألزمنة والبقاع مبعينيف العام يف األشخاص مطلق 

 ال يعمل به يف تلك األشخاص مرة ، يف مكان ما، يف زمان ما،األشخاص يف حالة ما
  ) ٣("  أما يف أشخاص أخرى فيعمل به ،أخرى

 شرح " عني ما قاله ابن دقيق العيد يف هو يف معىن القاعدة قاله الباجي   أن ماأفاد مث 

 شرح " وغالب ظين أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يف ": حيث قال ،"اإلملام 
 -   وهذا " :فقال ً، أيضا الزركشي صرحو�ذا   .)٤( " ذكر هذا التقرير بعينه "اإلملام 

                                           
    وهـو   )     ٤٤٠١ (ً                              ًيف ا�نون يسرق أو يـصيب حـدا بـرقم  :   باب  :    ١٤٠  /  ٤                  رواه أبو داود  :     احلديث(١) 

   ،            املكتـب اإلسـالمي  ،  ٤  /  ٣إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل  :       يراجع ،         حديث صحيح

   .  وت  بري

    ٩٣  /  ١                             إبراز احلكم من حديث رفع القلم   (٢) 

   ٨٥  /  ٢      اإل�اج   (٣) 

  .  ٨٧    /  ٢   :                  اإل�اج يف شرح املنهاج   )٤ (



       
  

 

 
 
  

٣٦٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  .)١ (" شرح اإلملام "مستمد مما ذكره الشيخ يف  - الباجي ذكره  أي ما
 ميثل  ال رأيي الكالم يف فإن هذا الباجي أو غريه ًوعلى أي حال أيا كان القائل       

ًمذهبا مستقال   الكبري  وال أظن أن السبكي كما قد يتوهم من عبارة السبكي الكبري، ،ً

 نقلوه على أنه مذهب مستقل يف مقابلة ي  هذا الكالم عن الشيخ الباجوغريه ممن نقل 
 : العام يف األشخاص: القائللقاعدة القرايف   بل على  أنه تفسري  ، املشهوريناملذهبني 

  الباجيإن بل، كالم ابن السبكي السابق يف اإل�اج بدليل،األربعةمطلق يف األمور 

  الكبري ف السبكي أما وص،قاعدة القرايف هو معىنهذا التحقيق  قد صرح بأن نفسه 
 أن كال القولني بإطالق : فلعله يقصد،الصحة بعدم ًمعاوابن دقيق العيد قول القرايف ل

ا م  أن :ولو قال قائل ، بل الصحيح هو النظر إىل هذا التحقيق والتفصيل،غري صحيح

        . لكان له حمل من االعتبار،التقريب بني وجهات النظر قصد به حتقيق  منذكره الباجي 
  وأن ما،ذكره ابن دقيق العيد  هو عني ما من تفصيل ذكره الباجي ما أن  :فاحلاصل   

 ال ٍ وحينئذ،فرق بني ما قاله هؤالء الثالثة  الً إذا، ذكره القرايف ذكره الباجي هو تفسري ملا

 ذا هل تنبهوقد  ،القرايف وابن دقيق  العيد عن قويل  الصواب السبكي الكبريلنفي معىن 
 وكل من القولني غري صواب " : قولهالكبريعلى السبكي ينكر مري الصنعاين مما جعله األ

 يرى أن السبكي نفى أي أن الصنعاين  .)٢( ويصوبهإليه  مث يعود ، إذ كيف ينكر قوله"

 إال أن  السبكي باختياره ما قاله الباجي ،الصواب عن قول القرايف وابن دقيق العيد
وما إذ ال فرق بني ما قاله الباجي ابن دقيق العيد فيما قاله تصويب يكون قد عاد إىل 

                      .ذكرته  وهذا يؤكد ما، دقيق العيدقاله ابن

فقد  ، هؤالء  العلماء الثالثةمقوالت  أن الشيخ خبيت املطيعي قد  فرق بنيغري
 أن :يقتضي  ،عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال إىل آخرهبأن  :ذكر أن  القول

 وعموم األحوال ،ًعموم األشخاص يكون ملزوما لعموم األحوال واألزمنة واألمكنة

  .  عن عموم األشخاصناشئ فعموم الثالثة ً،واألزمنة واألمكنة الزما
ماال  -  يعين كون العموم يف املذكورات الزم عن عموم األشخاص –وهذا " : قال

                                           
   .  ٤٤    /  ٤   :          البحر احمليط   )١ (

  -                       قـد صـوب قـول الــشارح  -            يعـن الـسبكي–                            قولـه كـال القـولني غـري صــواب فإنـه   "  :       حيـث قـال  ) ٢ (

   .   ٢٤٤    /  ١   :              ى إحكام األحكام                حاشية الصنعاين عل   . "             مث رجع إليه -               ابن دقيق العيد 



       
  

 

 
 
  

٣٦٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 هو عموم أحوال اجلميع وأزما�م  هل ذا الالزم وإمنا  النزاع بعد ذلك يف أن ه،نزاع فيه
 هو عموم أحوال الالزم أن  أو ،وال كل شخص وأزمانه وأماكنه ال عموم أح،وأماكنهم

 فقال ، مع عموم أحوال كل شخص وأزمانه وأمكنته،مجيع األشخاص وأزما�م وأماكنهم

ذهب إليه  أما ما ، ومن توسط قال باألول،اإلمام الرازي والشيخ تقي الدين بالثاين
    .)١(" القرايف فلم يرجحه أحد  

  ليس يف كالم ابن دقيق العيد ما:قول ألكنر بني هذه األقوال، فانظر كيف غاي

بل هو ، مع عموم أحوال كل شخص، أن الالزم استغراق ذلك:يدل على أنه أراد
 وال ،د وقد سبق أن حتقيق الباجي مأخوذ من كالم ابن دقيق العي،خالف ما نقل عنه

الالزم عموم أحوال  " :قال الشربيين) ٢(ً ألنه غري متصور أصال ،ًأظن أحدا يقول بذلك

عموم   ذلك معال عموم  ، الذي ينشأ عن عموم األشخاصهو إذ ،مجيع األشخاص
  )٣" ( إذ ال دليل عليه، وال مستلزم له ،أحوال كل شخص

   :الرابع :لرأيا

فقد ،)حاشيته على إحكام األحكام( يف نص عليه  ،  رمحه اهللالألمري الصنعاين  وهو
َّ ألن القرايف رجح مقتضى ،ًكال من القرايف وابن دقيق العيد يف هذه احلاشية َّغلط 

ّ ابن دقيق العيد رجح مقتضى و ،ًاإلطالق وجعله حاكما على العموم من غري مرجح
 "  :ق ذكرهحيث قال بعد حتقي ،ًالعموم وجعله حاكما على اإلطالق من غري مرجح

وقول الشارح احملقق، وهو  ،قول القرايف :وبقي عندي فيه حبث يرد على كل من القولني

 إذ مقتضى االطالق االكتفاء بصورة ،أنه قد تعارض مقتضى االطالق ومقتضى العموم

مع ، وعليه بىن الشارح، ومقتضى العموم عدم االكتفاء �ا،وعليه بىن القرايف،واحدة
 ويف ،ماع العموم واالطالق  يف املثال املذكور الذي ذكره الشارحاجتاتفاقهما على 

 وإذا تعارض مقتضى كل واحد منهما فلماذا رجح الشارح ،نظائره من صور العموم

 وملاذا رجح القرايف مقتضى االطالق وجعله ،ًوجعله حاكما عل االطالق،مقتضى العموم
   ."ح ًحاكما على مقتضى العموم ؟ فإنه ال ترجيح بال مرج

                                           
     ٣٤١  /  ٣                           سلم الوصول لشرح �اية السول (١) 

                      ال يــشملها بقرينــة عــدم  :ً                                                      ًنظــرا  ألنــه يــشمل األحــوال املتــضادة للــشخص الواحــد، إال أن يقــال(٢)  

  .                  جواز التكليف باحملال

     ٦٤٠  /  ٢                                                               تقرير الشيخ الشربيين مع حاشية البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع    ) )٣



       
  

 

 
 
  

٣٦٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 ، والتحقيق أن العام يف األشخاص غري مطلق يف األحوال واألمكنة واألزمنة" :قال مث 
 وزمان ومكان يقع ، فإنه البد من حال يقع عليه أفراد العام، ًبل هو مقيد �ا عقال

ٍ والتخصيص كما يقع بالعقل اتفاقا يقع التقييد به، إذ مها من واد،فيهما ضرورة عقلية ً 

 ويف أي ، أي على أي حال،فرد من أفراد العام مقيد حبال وزمان ومكان فكل ،ٍواحد
 فإن أرادوا بقوهلم إنه ، فهو عام يف أحوال األفراد وأزما�ا وأمكنتها، ويف أي زمان،مكان

 ، فهو ما أردناه وإن اختلفت العبارة،ًمستلزم عموم األحوال واألزمنة واألمكنة عقال

املواضع  هذه يف بالعموم نقول وحنن ال( :- قيق العيد  يعين ابن د- ولكن قول الشارح 
  العام مطلق  يف ومن معه أنتسليم للقرا )حيث اإلطالق من

 وبه ،ً بل نقول إنه مقيد عقال بعموم أزمنة األفراد وأحواهلا وأمكنتها،ال نسلمهوحنن 

طلق يف  إذ مبناه على أن العام م،يندفع ما أوردناه من البحث يف أنه ترجيح بال مرجح
 قد عرفت أنه " وهو مطلق فيها " : وقوله،غري الذوات كما قاله القرايف وسلمه الشارح

  .)١(" ًبل مقيد عقال بأي مكان وأي زمان وعلى أي حال  ،غري مطلق فيها

ًاعط كل عامل من علماء البلد درمها فأعطاهم  :فلو قال" :ًا قاله مثاال فقالمث ذكر مل 
ًمجيعا فصار ممتثال وخ ً ولو أعطاهم إال واحدا مل خيلص عن األمر ،لصت ذمته عن األمرً

ًوال عد ممتثال  َّ  أعطى إنوعلى قول القرايف ،نه البد من عموم اإلعطاء كل األفرادأل ؛ُ

  .)٢("  لغاء منه ملا أفاده اللفظ العام  والشك أنه إ،ًواحدا خلص عن ذلك
  :حظات وعليه عدة مال،لصنعاين عن رأيههكذا عرب ا

وإال ما الفرق بني التقييد  ،مجهور العلماء وبني ما قاله ،  أنه ال فرق بني كالمه هذا:ًوالأ

 الذي يقول به  االلتزام  والتقييد بداللة ، يقول به الصنعاينالذي  �ذه األمور ًعقال
ّفالصنعاين يقول بأنه مقيد  ، أنه ال فرق:ابن دقيق العيد ؟ اجلواباجلمهور الذين منهم 

ًوابن دقيق العيد يقول بأنه مقيد التزاما  ،وعلى أي حال ،وأي زمان ،بأي مكان ًعقال
وداللة االلتزام داللة  ،ألنه  ال غىن لألشخاص ؛بعموم أزمنة األفراد وأحواهلا وأمكنتها 

ً، فضال عن أنه ال يقول باستغراق مجيع األحوال واألزمان عند كثري من العلماءعقلية 
 وأ�م ،بينهم اخلالف نفيمما يؤكد  ،م  بعينه قاله القرايف كما سيأيتوهذا الكال واألمكنة

                                           
   .         وما بعدها     ٢٤٤    /  ١   :                              حاشية الصنعاين على إحكام األحكام   )١ (

       ٢٤٦    /  ١   :                              حاشية الصنعاين على إحكام األحكام   )٢ (



       
  

 

 
 
  

٣٦٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ٍ وحينئذ ال معىن لقول الصنعاين أن ما قاله ابن ،يعربون عن رأي واحد بعبارات شىت

  .وحنن ال نسلمه.ومن معه أن العام مطلق تسليم للقرايف  دقيق العيد 

ًلماء البلد درمها فأعطاهم مجيعا  اعط كل عامل من ع: فلو قال" :الصنعاينقول  ً:ثانيا ً
ً ولو أعطاهم إال واحدا مل خيلص عن األمر وال ،وخلصت ذمته عن األمر ،ًفصار ممتثال

ًعد ممتثال َّ ًوعلى قول القرايف إن أعطى واحدا ،نه البد من عموم اإلعطاء كل األفرادأل ،ُ
ال  ي الذي مثل هذا الرأ رأي افرتاض فإن ، مغالطة بينةهذه  .)١( خلص عن ذلك

 غري القرايف إىل الشيخ  مث نسبته  منتهي يقول به ًيقول به  مبتدي،  فضال عن أن 
 يف األشخاص فإن هذا املثال  قد اشتمل على أكثر من صيغة تدل على العموم  ،مقبول

 وهو مجع " علماء البلد " ةلفظكذا  و، أقوى صيغ العموماليت هي من  " كل " كلفظة 

هذا الرأي وينسبه  مثل  فال أدري كيف يفرتض ً،أيضاالعموم منكر مضاف يفيد 
 مطلق :ألشخاص مث إن املثال بعيد عما فيه الكالم، إذ الكالم يف هل العام يف ا،للقرايف

كما   أن عموم األشخاص حمل اتفاق يف القاعدة:أيعام فيها ؟ أو  ، األربعةاألموريف 

 وإمنا املذكور هو ،مور  األربعة  يف املثال ذكر لألال  مث إنه ،أشرت عند تصوير املسألة
ًعلما بأن القرايف قد صرح بأن   ، الذي هو حمل اتفاق كما ذكرت،عموم األشخاص

 ٍ وحينئذ، قد يكون يف هذه األمور األربعة إذا كان هناك قرينة تدل على العمومالعموم 

  )  ٢(.ال يتصور االطالق فيها
 قال به القرايف يف قوله تعاىل أعين اللزوم العقلي نعاين أن الكالم الذي ذكره الص: ًثالثا 

 وزمان ،وإذا تقرر عدم داللة اللفظ على حالة معينة " : حيث قال} فاقتلوا املشركني {

 فنحن نعلم بالضرورة أن املشرك ال يقتل إال يف ، ومتعلق معني، ومكان معني،معني
ً فيكون اللفظ داال على ،األشياء وقد يكون شركه واقع بشيء من ، وحال، ومكان،زمان

 فهذه ، ومطلق املتعلق، ومطلق املكان، ومطلق الزمان،قتل كل مشرك يف مطلق احلال

  ) ٣(" ً فيكون اللفظ داال عليها بطريق االلتزام ،املطلقات من لوازم القتل ووقوعه

                                           
   .  ١٥    /  ١  :                 اإلحكام لآلمدي )١ (

     ١٦١  /  ٢                             العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم (٢) 

                        العــــام يف األشــــخاص مطلــــق يف    " :            ويف النفــــائس   ١٦٣   ، / ٢                            هــــذا مــــا حــــاء يف  العقــــد  املنظــــوم (٣) 

    فهو   ]   ٧٣  :       التوبة [  }                     يها النيب جاهد الكفار   أ  يا {  :                                           األحوال، واألزمنة، والبقاع، فإذا قال اهللا تعاىل

                                                                    يدل على أمكنتهم املعينة، بل البد للقتل من مكان مـا، وال أ�ـم يكونـون طـواال       ،  وال         عام فيهم



       
  

 

 
 
  

٣٦٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

وما  ،قرايفال وما قاله الصنعاينقاله  فرق بني ما من أنه ال سبق ذكرهما  وهذ النص يؤكد
   .  يف حقيقة األمر مل يأت بشيء خارج عما قاالهالصنعاينألن   ،قاله ابن دقيق العيد

أن للقائلني  يرى فيه يف كتابه املسمى بإجابة السائل  آخر   موقفوللصنعاين:هذا  

َِّالمسألة أن من قال إنوأصل  " يقولحيث  ً،وللقائلني باإلطالق وجها ،ًابالعموم وجه َ َ َ ََ ْ َ ه ْ
َمطلق يف الثالثة فمراده أن داللة الصيغة أي صيغة  َِ َ َِّ َ ََ ََّ ِ  ،حبسب الوضع ليس عليها العموم ُ

ِواحملافظة على إجراء حكمه يف كل  ،استغراقا ألفرادهبالعام الشامل  ولكن وجوب العمل 
َ ْ

ِ

َفرد من أفـراده يستـلزم عموم الثالثة كما مثلناه ُ َْ َ ََّ ُ ْ َ َ َْ َولو أخرجنا مثال ،َ ْ أهل الذمة أو يـوم ََ َ َ َّ ِّ

َالسبت أو سكان بيت المقدس لكون العام مطلقا فيها  َ
ِ ً َُ َْ َْ ّ ُ ِ قد أبطلنا العمل بالعام يف لكناَ َ َْ ِْ

َ
َمجلة من أفـراده اليت دل عليـها ومشلها لفظه وأخرجنا العام عن مقتضى وضعه َ ْ ُ َ ََ َْ َ َْ َّ َِّ َ ِفاحلاصل  ،َْ

َْ َ
ِأن العام بوضعه مطلق يف ُ

ِِ ْ َ
ِ

َ ْ ْ الثالثة وبإجياب تـعميم احلكم يف مجيع أفـراده مستـلزم هلا فلمن َ َُ ْ
َِ ََ ْ َ َ َْ

ِ َِ ِ ْ َ َ ََّ
ًقال إنه مطلق وجه وملن قال بعمومه استلزاما ِ ِ

ُ َ َُ
ِ َ ََ َُ    . واهللا أعلى وأعلم) ١(.َ وجهَِّ

    :قولني حتتمل أكثر من ال اختالف على فرض وجود  أن هذه املسألة:والخالصة

حوال واألزمان والبقاع    مطلق يف األ: العام يف األشخاص:القائل  :األولالقول 
                     .شخاص مامل خيالف مقتضى صيغة العموم يف األ،واملتعلقات

والذي يعرب عنه .األمور املذكورة عام يف : العام يف األشخاص: القائل: الثانيوالقول

 ، واألزمنة والبقاع،م عموم األحوال عموم األشخاص يستلز:البعض باالستلزام فيقول
                                                                             .واملتعلقات

  . المسألةفيأدلة العلماء :الثاني المطلب

 مطلق يف األحوال :يف األشخاص العام :ونالقائل استدل : األولالقول أدلة :ًأوال 
  : وهي كاآليت ،بأدلة عدة  ، واملتعلقات،األمكنةو واألزمنة 

اهللا صلى اهللا  قال رسول : حديث أيب أيوب األنصاريرضي اهللا عنه قال :الدليل األول

 ولكن ،تستدبروها وال ،إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول(: (عليه وسلم
ّشرقوا أو غربوا احيض قد بنيت حنو الكعبة  فقدمنا الشام فوجدنا مر:قال أبو أيوب ،ِّ

                                                                                                      
    ٢٨  ١٩  /  ٤                    نفائس األصول  نفسه  . "                                            قصارا، أو فقريا أو غنيا، بل البد هلم من حالة ما

    ٣١٣                             إجابة السائل شرح بغية اآلمل ص (١) 



       
  

 

 
 
  

٣٦٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  ) ١)()فننحرف عنها ونستغفر اهللا عز وجل
يقتضي  -  الفعل يف سياق النهي  وهو -عموم  األفراد  لو كان  :وجه الداللة

  بدون ً، تكرارا))الغائط( (: املكان باأللف والالم يف قولهتعريف كان  ل،العموم يف املكان

  .)٢(عموم األمكنة د ال يستلزم  فثبت أن عموم األفرا،فائدة
 قرينة تدل على عموم هذا املوضع  أن يف :يقال ما ضعيف ألن غاية وهو استدالل 

    .حمل خالف فتبقى النصوص اليت خلت من القرائن ،املكان

ُفإذا انسلخ األشهر احلرم فاقـتـلوا المشركني حيث  { :قوله تعالى  :الدليل الثاني ْ َ َُ
ِِ ْ ُ ْ ُ َُْ َ َُ ُُ ُْ ْْ َ َ َ ْ َ ِ

ُُوجدمت ْ َ ْوهم َ ُ{   
   :وجوهواالستدالل به من 

مطلق  يف " املشركني "  أن هذه اآلية عامة يف األشخاص وهو لفظ :الوجه األول
ًإذ لو كان عاما يف   " ثقفتموهم حيث "  لقوله ،ال عام ،املكانوهو  ،غري األشخاص

 قاله ،من صيغ العموم يف املكان )حيث(ًتكرارا ؛ ألن " "حيث "  لكان ذكر  األمكنة 

   )٣(كما يف البحر احمليط للزركشي وغريه  املالكي  الوهابعبد القاضي
 قد   ال يصلح االستدالل �ا ؛ أل�ا  هذه اآليةسبق أنا قررنا  أن :الجواب

}  حيث وجدمتوهم { :وهي قوله تعاىل،اشتملت على قرينة  تدل على عموم األمكنة

 ."وجدمتوهم ":ّد أكد هذا العموم بقولهًتفيد عموم املكان عرفا، وق" حيث" فإن لفظة 
  . وهذا مما ال خالف فيه،فالعموم هنا حاصل من أجل هذه القرينة

"  من حيث وجدمتوهم " أن  قوله تعاىل : ًيقال العكس أيضا، أي  وميكن أن

ً إذ لو كان عاما  لكان ذكر العموم ،قرينة على أنه مطلق يف غري األشخاص ال أنه عام
  ) ٤(. وال خالف مع وجود مثل هذه القرينةً، تكرارا الزمانيف" حيث " يف 

                                           
                  قبلــة أهــل املدينــة   :      بــاب ، "      الــصالة   "  :    كتــاب    ن   ٨٨  /  ١        صــحيحه             البخــاري يف        رواه  :     احلــديث  ) ١ (

                   بــاب االســتطابة رقــم  ،            كتــاب الطهــارة   ،   ٢٢٤  /  ١      صــحيحه           ومــسلم يف  ،   ٣٩٤   :              وأهــل الــشام رقــم

) ٢٦٤   ( .  

   ٤٢ / ٤             ، البحر احمليط    ٥١٦  /  ١   مع                           حاشية العطار على مجع اجلوا ،   ٤٥٥    /  ١        اإلعالم    )٢ (

    ٤٣  /  ٣            لبحر احمليط    )(٣

                                          ، حاشـــية العطـــار علـــى شـــرح احمللـــي علـــى مجـــع اجلوامـــع     ١٢٩٣ / ٣                       الفوائـــد الـــسنية للربمـــاوي    (٤)

٥١٦ / ١     



       
  

 

 
 
  

٣٧٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ال داللة له  )فاقتلوا املشركني( أن قوله تعاىل : وحاصله،وهو للقرايف :الوجه الثاني
 أو ، على السفر، أو اإلقامة-ً مثال-  لو دل إذ ، كاألحوالعلى غري األشخاص ؛

ً أو تضمنا  ، لدل إما مطابقة،اخلصوص وأ ، أو غري ذلك من األحوال، أو العطش،اجلوع
   :ً. فال يدل مطلقا، والثالثة باطلةً،أو التزاما

 ،وال للجلوس ، مل يوضع للجوع"املشركني " فألن لفظ  : مطابقة يدل أما أنه ال

   .وما ال يوضع له اللفظ ال يدل عليه مطابقة

  " ملشركنيا"  ليس جزء مدلول لفظ ً ؛ فألن اجللوس مثالً:وأما أنه ال يدل تضمنا
 أحدمها  ال يلزم ،غريمها أو ،اجللوس أو ،اجلوع ؛ فألن ً:وأما أنه ال يدل التزاما

بل ،اليت فرضت ؛ فإ�م قد يكونون كلهم يف ضد احلالة التعيني مفهوم املشركني على 

 فإن اهللا تعاىل إذا ،ً فضال عن أحواهلم وهيئا�م،يدل على وجود املشركني البتة اللفظ ال
 وكذلك بقية ،قد ال يكون يف الوجود زان حمصن البتة" جلدوا الزناة احملصنني ا" قال 

   .العمومات

يدل على مدينة   فإن  لفظ املشركني  ال، والبقاع،وكذلك القول يف األزمان
 فقد ، وكذلك ال يدل على زمان معني،على مجيع مدائنهم على اخلصوص  وال،خاصة

 فإن الداللة إذا انتفت ، ويف هذا دون ذاك،زمانيوجدون يف ذلك  الزمان  دون هذا ال

   .ومكانه بطريق األوىل ،د انتفت عن تعيني زمان الوجو،عن أصل الوجود
على " املشركني "  فال يدل لفظ ، أشركواما به وهي ،وكذلك القول يف املتعلقات

 ،ك به أو بغري ذلك مما يقع الشر، أو بالبقر أو باحلجر- ً مثال–وقوع الشرك بالكوكب 

 أو كلهم ، أمكن أن يكونوا كلهم أشركوا باألصنام " املشركني " بل إذا مسعنا لفظ 
   . وغري ذلك مما يقع به الشرك،أشركوا بالكوكب

 ،معني مل يدل على وجود الشرك بشيء :فإن اللفظ إذا مل يدل على أصل الوجود

، وإن كان الشرك وقع من قةمطل فتبقى الداللة ، وال بااللتزام، وال بالتضمن،ال باملطابقة
 لكن ال يلزم من كون ، وغري ذلك، والكواكب،املشركني على وجه األرض باألصنام

 والكالم إمنا هو يف داللة  اللفظ من حيث هو ،ًالواقع شيئا أن يكون اللفظ يدل عليه

 ، ومكان معني، وزمان معني، فثبت  عدم داللة اللفظ على حالة معينة،لفظ دال



       
  

 

 
 
  

٣٧١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   )١(.نيومتعلق مع
 فإن اللفظ إذا مل ":قد قرر القرايف هذا الوجه يف موضع آخر فقال بعد كالم طويلو

 وال بالتضمن ، ال باملطابقة،يد على أصل الوجود مل يدل على وجود الشرك بشيء معني

 وهو ً، الدالالت الثالث ملا تقدم  انتفت الداللة مطلقاانتفت  وإذا ،و وال بااللتزام
 ويكون ، نعلم بالضرورة  أن املشرك اليقتل إال يف زمان ومكان وحالةن بل حن ،املطلوب

ومطلق ، بل يدل على قتل كل  مشرك يف مطلق احلال،ًشركه واقعا بشيء من األشياء

  ،ومطلق املتعلق ؛ألن هذه املطلقات من لوازم القتل  ووقوعه، ومطلق املكان،الزمان
  ) ٢(" ًفيكون اللفظ داال عليها بطريق االلتزام 

يف هذا الدليل لينفي به العموم  يف غري األشخاص  الزم  القرايف ما ذكره : قلت 

داللة العموم على كل فرد من أفراده؛ :  إذ ميكن أن يقالً،يف عموم األشخاص أيضا
: ال ميكن أن يكون بطريق املطابقة؛ ألن داللة املطابقة" املشركني " زيد مثال من : حنو

فقط، حىت تكون ) زيد(ى مسماه بكماله، ولفظ العموم مل يوضع لـ هي داللة اللفظ عل

داللة اللفظ على جزء : الداللة عليه مطابقة، وال بطريق التضمن؛ ألن داللة التضمن هي
مسماه، واجلزء ال يصدق إال إذا كان املسمى كال، ومدلول لفظ العموم ليس كال كما 

ًليه تضمنا، وال بطريق االلتزام؛ ألن داللة ًتقدم، فال يكون زيد جزءا، فال يدل اللفظ ع
ًااللتزام يف داللة اللفظ على الزم مسماه والزم املسمى البد وأن يكون خارجا عن 

ًليس خارجا عن مسمى العموم؛ ألنه لو خرج زيد عن مسمى العموم، ) زيد(املسمى، و 
ًيس خارجا عن ًخرج عمرو وخالد، وحينئذ ال يبقى من املسمى شيء، فعلمنا أن زيدا ل

مسمى العموم، بل هو من مجلة املسمى، وال معىن للمسمى إال هذه األفراد، وإذا مل 
ًمطابقة وال تضمنا وال التزاما، بطل أن يدل لفظ) زيد(يدل  لفظ العموم على  ً "

 فساد، وحينئذ فيلزم ًعلى  العموم مطلقا؛ الحنصار الداللة يف األقسام الثالثة" املشركني

                                           
  "    لفـــــظ       أن  :      واحلاصــــل   .         ومــــا بعــــدها   ١٦٢  /  ٢   ،  ٩٤  /  ٢                             العقــــد املنظــــوم يف اخلــــصوص والعمــــوم   (١) 

   :ً                       ً فــإن اهللا تعــاىل إذا قــال مــثال ،ً              ً فــضال عــن هيئــا�م ،   بتــة                          ال يــدل علــى وجــود املــشركني ال "       املــشركني 

       نعم قــد  ،                     وكــذلك بقيــة العمومــات ،ٍ                         ٍقــد اليكــون يف الوجــود زان حمــصن   "                      اجلــدوا  الزنــاة احملــصنني "

         وإذا كـان  ،              بـل الواقـع كـذلك  ،                          لكن ليس ذلك من داللة اللفـظ ،                            يكون الواقع ال يعرى عن املشركني

   .ً                                               ًمتنع أن يكون داال على أحواهلم اليت هي تابعة للوجود                                  لفظ العموم ال يدل على وجود أفراده ا

    .          وما بعدها  ٩٤  /  ٢                    راجع العقد املنظوم    )(٢



       
  

 

 
 
  

٣٧٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  ). ١ ( أو عدم داللة العام على فرد من أفراده، وكالمها باطل ،فيهااالحنصار 
ألن تلك إمنا :ه دال باملطابقة كما قال األصفهاين قاللكن ميكن اجلواب عن هذا بأن

فهو يف ) فاقتلوا املشركني(وأما عند احلكم فنحو قوله،هي يف داللة املفرد حيث الحكم

 واقتل هذا ، اقتل زيدا املشرك: كثرية ؛كأنه قيلمتضمن لقضايا: قوة مجلة من القضايا أي
   ) ٢"( وكل واحد مطابقة ،إىل آخر األفراد...املشرك

لفظ العام دل : الفرد املشخص من أفراد العام: "  وأوضح منه أن يقال:قال الربماوي

 ، وإن كان ال يدل عليه من حيث خصوصه،عليه باملطابقة من حيث املعىن املشرتك فيه
فاالستدالل بالعام على ، اللة املتواطيء على جزئيات الكليأمر خارجي عن دفإن ذاك 

   )٣("  ال من حيث تشخيصه ،املشخص من أفراده من هذه احليثية

 ،أن اللفظ قد دل على قتل كل مشرك:وحاصله ً،وهو للقرايف أيضا :لوجه الثالثا
 ، والسفر واإلقامة،لري والعطش وا، واجلوع،واملشرك له أحوال متضادة ومتنافية كالشبع

وغريه من األضداد اليت يتعذر اجلمع بينها، فمن احملال  ،والقيام والقعود،واحلركة والسكون

اقتلوا كل مشرك يف احلالتني املتضادين ؛ألن ذلك إمنا يفرض  " -  تعاىل–أن يقول اهللا 
  :بطريقني

  . ا حمال وهذ،إما أن  أن يقتله يف حالة اجتماعهما قتلة واحدة:ألول    ا

 ًوهذا حمال أيضا ؛، ويقتله مرة أخرى يف حالة أخرى،أن يقتله يف حالةوإما :    الثاين
أحد هاتني : فتعني بالضرورة أن يكون املراد،لتعذر تكرر القتل يف الشخص الواحد

أيهما وجدت وقع ،أو احلالة األخرى ، بأن يقتله إما يف هذه احلالة،احلالتني على البدل

" أمر بقتل كل مشرك يف حالة ما " : وهو املطلوب،  فيكون املراد  بقولناالقتل فيها،
   )٤( إما هذه أو تلك :معناه

 كما تقرر يف األحوال ، وكذلك  القول يف األزمنة والبقاع فإن اجلمع بينها متعذر:قال

  " املتضادة 
وهذه األمور ،ثريةفتشرك بأشياء ك ، فإنه ميكن اجلمع بينهاً،وبقية املتعلقات أيضا" مث قال 

                                           
      ٦٥٢  /  ٢               تشنيف املسامع  ،  ٢٦                   شرح تنقيح الفصول ص (١) 

        ٨٤  /  ٢                            ومابعدها، املنهاج البن السبكي    ١١٢  /  ٤                الكاشف عن احملصول (٢) 

       ١٢٨٨  /  ٣               الفوائد السنية   ) (٣

   ٩٩ / ٢ً     ً وأيضا  .         وما بعدها   ١٦٨  /  ٢             العقد املنظوم    )٤ (



       
  

 

 
 
  

٣٧٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

وأن الوضع ، خبصوصيا�ا إن ادعى أحد أن اللفظ يدل على العموم فيها دون غريها
ًوأيضا إذا سلم ذلك فيقال  ،فقد أبعد وحتكم بغري مستند ،اللغوي يشعر �ا دون غريها

  أو جمتمعة مفرتقة،أو إذا افرتقت ،هل أراد اهللا تعاىل قتل املشرك إذا اجتمعت فيه:لقائله

وإن أراد ،وهو خالف اإلمجاع،فال يقتل من انفرد حبالة منها، إذا اجتمعت: فإن أراد؟ 
فمن احملال أن يراد القتل ، ال جيتمعان،فإن االجتماع واالفرتاق ضدان، جمتمعة ومفرتقة

  ) ١" ( وهذا هو االطالق بالضرورة ،على البدل، ال بعينه، بقي أن يريد يف أحدمها،فيهما

 حيث ذكر أن من شرط املخصص أن يكون ً،وهذا الدليل للقرايف أيضا :الدليل الثالث 
ٍوحينئذ يكون مقتضى  ً،مطلقاًازا من املؤكد واملقيد األجنيب ًمنافيا ملقتضى العموم احرت

 وهي ،اقتلوا كل مشرك يف حالة ما ]:  فاقتلوا املشركني[ عموم األشخاص يف قوله تعاىل 

السالبة  ، والذي ينايف  املوجبة اجلزئية، من غري تعدد؛ أل�ا مطلق احلالة موجبة جزئية
 اقتلوا : الذي معناه)اقتلوا املشركني( وحينئذ ال يناقض قولنا ،ال السالبة اجلزئية ،الكلية

 أما ، زيد املشرك أو الفريق املشرك ال يقتل يف حالة البتة:كل مشرك يف حالة ما إال قولنا

 فإن ذلك ال  ، كحالة  الذمة أو حنوها، حالة خاصة بعض املشركني ال يقتل يف:إذا قلنا
ًيكون مناقضا وال منافيا؛ ألنه ال يلزم من نفي األخص نفي األعم ً.    

 ما دخله ختصيص البتة )فاقتلوا املشركني(و�ذه القواعد يتبني لك أن قوله تعاىل : " قال

م ختصيص أهل الذمة مل حيصل �وأن ،  وال بشخص من األشخاص،بفريق من الفرق
 يف اإلخراج وال يلزم من ،ًأيضا بسبب أ�م طائفة من املشركني أخرجوا يف حالة خاصة

 وهي ، فال يلزم من أنا ال نقتل طائفة يف هذه احلالة اخلاصة، يف األعماإلخراجاألخص 

 ألنا نقتلهم إذا ، بل حنن نقتلهم يف حالة ما، أنا ال نقتلهم يف مطلق احلالة،حالة الذمة
 ونقتل كل مشرك ، فنحن باقون على مقتضى العموم، وكذا يف احلاالت األخرى،احاربو

  )٢(."  وما حصل خبروج أهل الذمة ختصيص،يف حالة ما

وعلى هذا التقرير؛ ال يصدق التخصيص إال إذا خرج بعض العام يف مجيع األحوال، ألن 
ة اليت هي املنع يف كل املوجبة اجلزئية اليت هي حالة ما، ال يناقضها إال السالبة الكلي

                                           
   :      راجــع .                                        بـل كـل واحـد منهـا كــاف يف حتقيـق هـذه القاعـدة ،                              ذكـر القـرايف أن هـذه الرباهـني كافيــة(١)  

      ٩٩  /  ٢             العقد املنظوم 

     .          ومابعدها   ١٠١ / ٢              العقد املظوم (٢)



       
  

 

 
 
  

٣٧٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  .حالة
  :اعرتاض وجواب

ال يبقى وقرره  أنه على ما ذكره : حاصله،ًالقرايف على كالمه السابق اعرتاضا حمتمالأورد 

  . وهو خالف اإلمجاع،يف النصوص شيء خمصوص
 بل أنا أبني لك وجودها  ،بطالن حقيقة التخصيصال يلزم مما ذكرته " بقوله  مث أجاب

  . من غري اختالل شيء منها، على الشروط والقواعد املذكورةيف نصوص كثرية

مقتضى هذا اللفظ أن كل ما هو شيء خملوق يف )  اهللا خالق كل شيء(فمنها قوله تعاىل
 وصفاته العال ، ودل العقل أن املوجودات الواجبة الوجود وهي ذات اهللا تعاىل،حالة ما

 فيكون ذلك ،لتلك املوجبة  اجلزئيةمناقضة ،  وهذه سالبة كلية،مل ختلق يف حالة ما

   ً.ختصيصا
 يقتضي أ�ا تدمر كل )تدمر كل شيء بأمر ر�ا(وكذا العموم  يف قوله تعاىل يف ريح عاد 

 ، واجلان، والكواكب، واجلبال، وهي مل تدمر السموات واألرض،موجود يف حالة ما

 فتكون هذه سالبة ،لبتة مل تدمره يف حالة ما ا، وغري ذلك مما ال حيصى عدده،واملالئكة
ًفيكون ختصيصا قطعا  ، مناقضة لتلك املوجبة اجلزئية،كلية ً".  

 وإن فقد�ا ، فإن وجدت شروطه فاقض به،وعلى هذا املنوال فاعترب التخصيص" قال 

  "   فال تقض به 
 وإذا تقرر ذلك الفرق بني املخصص واملقيد ظهر لك أن أكثر ما يدعى أنه :قال

 وأن أكثر ذلك ،إذا رعي شروط التخصيص،يس كذلكخمصص أو خمصوص ل

    .)١("تقييد
واالستثناء من وجهة املتصلة  كالشرط والصفة والغاية   أن هذه املخصصات:فالحاصل

وإذا كانت  ، وقد ال تكون خمصصة يف بعضها،قد تكون خمصصة يف بعض املوادنظره 

 - لنظر عن املواد مع قطع ا،كذلك امتنع أن تكون هذه األلفاظ من حيث هي هي
  )٢(وهو خالف األصل ،وإال لزم ترك العمل بالدليل من غري مانع ،خمصصة

 ،ًوبناء  على هذه الطريقة  ينبغي  أن يفحص  يف كل  عموم ورد فيه أحد هذه األمور

                                           
     ١٠٦  -   ١٠٣ / ٢             العقد املنظوم   (١)

    ١٧٤  /  ٢             العقد املنظوم (٢) 



       
  

 

 
 
  

٣٧٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  )١(ًهل مادته تقتضي ختصيصا أم ال؟ وال يعتمد على صورة اللفظ  
اقتلوا املشركني إال ( :  أنه لو قيلمقتضاه ألن وهذا الكالم يف احلقيقة مشكل للغاية ؛ 

إال إذا قام دليل من اخلارج يدل على أنه ال لزيد بعدم القتل ً ال يكون ختصيصا ً)زيدا

 فال ً،إال زيدا(أو يقول  ، ويف مجيع األمكنة، ويف مجيع األزمنة،يقتل يف مجيع األحوال
 اقتلوا : معناه) املشركنياقتلوا(ألن ً ففي هذه احلالة فقط  يكون ختصيصا ؛ )تقتله البتة

ًإال زيدا املشرك فال يقتل يف حالة (: وال يناقض ذلك إال قولنا،كل مشرك يف حالة ما
بل خالف ما  ،، وهم اجلمهور، وهذا يف الواقع  خالف ما قرره أرباب العموم،)البتة

 يكون مث ينكر أن ،قرره القرايف نفسه، فكيف يعرتف بصيغة العموم يف األشخاص

ًاالستثناء خمصصا هلا، وجيعله مقيدا  وهذا يبطل ما ،، إنه ال خيالف مقتصاها: ويقولً

ً هنا مطلقا ال )املشركني(ًتقتضيه صيغة العموم يف األشخاص أصال؛ ألنه جعل لفظ 
 مث إن ،  فهذا تناقض بني، فكيف خيلط بينهما، وقد فرق هو بني املطلق والعامً،عاما

، وإمنا ينازع يف األشخاصال ينازع يف صيغة  العموم يف   -يانه كما سبق ب- القرايف 

  . املتصلة  للعموم يف األشخاصاملخصصات  فكيف ينفي ،عموم غريها
 حيث رأى يف الشرح تغيري ، االستثناء ينايف هذاتعريفيف أضف إىل هذا أن كالمه  

 أو ، إلخراج بعضهماال يدخل يف الكالم إال"  فأبدله بقوله ،احلد الذي ذكره اإلمام

ً فجعل االستثناء خمرجا للبعض ومنقصا أي خمصصا ) ٢(" بعض أحواله أو متعلقاته  ً من ً
  ) ٣(ينايف قاعدته أصال  التعريف  رأى الشيخ ابن عاشور أن هذا لذا  ،حيث هو

ممن رد على القرايف يف  -ًومل أجد أحدا ، أجد من قال به غري القرايفملالبناء  وهذا 

  وهو على أي حال  ، يرد عليه يف هذه اجلزئية–ليت بىن عليها هذا الرأي قاعدته ا
   .مجهور العلماء وقرره خمالف ملا قال به 

 انظروا :ًأن العام يف األشخاص لو كان عاما يف األحوال لكان إذا قلنا  :الدليل الرابع

ًإىل ما خلق اهللا من شيء كان عموما لفظيا يف مجيع املخلوقات  ،يف مجيع أحواهلاً عاما ،ً
 وإذا ما ،وأن اللفظ يتناول هذه احلالة لعمومه،ومن مجلة أحواهلا كان بعضها عقالء

                                           
    ١٧٥           املصدر نفسه (١) 

     ٢٣٨  /  ١         ح الفصول         شرح تنقي(٢) 

     ٢٣٨  /  ١                                       التوضيح والتصحيح حلل مشكالت كتاب التنقيح (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣٧٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

فيكون التعبري ،تناوهلا مع غريها يكون قد اجتمع من يعقل  وما ال يعقل، فيتعني التغليب
يف هذا املقام " ما"لكن ملا كانت العرب تعرب بلفظ " ما"ال بلفظ  " من " حينئذ بلفظ

دل ذلك على أن هذه احلالة اليت هي حالة العقالء مل يتناوهلا اللفظ " من"ون لفظ د

 ، من حيث هي موجودات مع مطلق احلالة، وأنه  إمنا يتناول عموم املوجودات،البتة
أن األعم  :  اليت هي أعم من العقالء واجلمادات، والقاعدة،وهي حالة ما غري معينة

ك مل يتعني اندراج  حالة العقل يف مدلول اللفظ فلم  لذل،املعنوي ال يستلزم األخص

  . يتعني التغليب، وال وجد سييه
شخاص مطلق هذا برهان قوي على أن العام يف األ "  :وقال ، وهذا الدليل ذكره القرايف

   )١(يف األحوال، فتأمل ذلك

 اجلميع فإن ، واملتعلقات، والبقاع،وإذا اتضح ذلك يف األحوال  اتضح يف األزمنة: قال
 ، األشخاص مطلق يف األحواليففيكون العام ، واحدوحبث ،نسبته واحدة

 اقتلوا كل مشرك )فاقتلوا املشركني(ويكون معىن قوله تعاىل  ،واملتعلقات، والبقاع،واألزمنة

   )٢"(شيء ما ب ويكون شركه ، يف مكان ما، يف زمان ما، يف حالة ما،ما
ذكر أن القواعد العقلية واملنطقية  حيث  ً، أيضاوهذا الدليل للقرايف :الدليل الخامس

وذلك  ، والسكوت عن غريه،عليهيفيد االقتصار دلت على أن التعرض للمعىن العام 

 أن االقتصار  : أي وأن غريه غري منظور إليه ،دليل على أن ذلك العام هو كمال املراد
منة واألمكنة األحوال واألز على اللفظ  العام  عند االطالق مع السكوت عن 

واملتعلقات دليل على أن ذلك العام هو كمال املراد دون هذه املذكورات لعدم التصريح 

  .)٣( مطلق يف املذكورات: العام يف األشخاص: وأن هذا هو معىن قاعدة،�ا
عموم   بأن :القول أن :  بيانه،وهو الزم فساد قاعدة املخالف:الدليل السادس

ينكف  عليه أن اليلزم   واألحوال،سائر األزمان والبقاعاألشخاص يستلزم العموم يف 

 يتعذر حصول االمتثال لألمر الوارد بشيء ٍوحينئذ ،وهذا حمال، ًأبدااملكلف عن الفعل 
 .، وهو فاسدعام

                                           
   .           وما بعدها  ٩٧  /  ٢   ،   ٣٨٠  /  ١             العقد املنظوم   (١) 

      ٩٨ / ٢             العقد املنظوم (٢)  

       بتصرف   .         وما بعدها   ١٧٢ / ٢             العقد املنظوم (٣)  



       
  

 

 
 
  

٣٧٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 لكن بأن االمتثال حيصل باستيعاب احلكم جلميع  األفراد؛ :  جياب عن هذا: الجواب
ألن املرة هي  ؛حالة ما يف  ، يف مكان ما،ا يف زمن م،يف حق كل فرد ،مرة واحدة

وكذلك أمكنتها، ألن ذلك  ، وحيصل االمتثال يف أوقات  املكنة والتيسري،مقتضى األمر،

 مث وجدهم ،فأكرمهم يف بلد"  أهل العلم  أكرم مجيع ":مقتضى عدم التوقيت، فلو قيل
ً  فإذا،و وجدهم يف يوم آخر  وكذا ل،يف بلد آخر مل تلزم إعادة االكرام ؛ ألن األمر للمرة

 بل لتحقق االمتثال من مقتضى األمر، فالعموم يف ،ليس عدم التكرار لعدم العموم

  .)١( واالطالق يف احلكم ،متعلق احلكم
ِ ال يكون عاما يف غريهبلفظ العام يف شيء أن   :الدليل السابع  ،بلفظ يدل عليهَّ إال ً

غة الدالة على العموم يف األشخاص فتكون  واألمور الثالثة خالية من الصي،بل مطلق

  .كيف وهي مسكوت عنها ،ال عامة فيها ،غري األشخاصمطلقة يف 
حىت يقال  ندع العموم يف املذكورات بطريق الوضع  م  حنن:يقال  أنميكن  : الجواب

ْ بل ،ذلك ومن خالف يف ذلك " : قال الكوراين)٢( االستلزام فال حيتاج لصيغة  بطريقَ

ًبانتفاء صيغة العموم فيها فقد سها سهوا بينا ؛إذ ذلك ضرورة فال حيتاج إىل ًمستدال  ً
  ) ٣(" ذكره أصالة 

ال  يف األزمان  واألمكنة واألحوال ًعامالو كان العام يف األشخاص  :الدليل الثامن

} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { لكان قوله تعاىل ًمطلقا فيها 
ألن من زىن وجلد ، والالزم  باطل،  وأقيم عليه احلدمن زىنلتكرار اجللد يف حق ً مقتضيا

 ،ومكان آخر، ومل يتكرر زناه بعد ذلك ال جيلد ثانية يف زمان آخر ، يف مكان ما،مرة

  .ال عام فيهافدل على أنه مطلق يف هذه األمور 
َّبأن : أجيب عن هذا  :الجواب    األمر ال يقتضي مطلق أن من جاء التكرار عدم َِ

  )٤( فال حاجة إىل أخذ ذلك من اإلطالق ،التكرار

ابن دقيق وهو  ،املخالفني للقرايفبعض تناقض  من ه العلماء ذكرما   :الدليل التاسع  
وطبق قاعدة  ) عمدة األحكامشرح ( منبعض املواضع يف قاعدته خالف حيث العيد 

                                           
       ٢٣٨ / ١                   التوضيح والتصحيح   (١)

     ٥١٦ / ١                                       حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع  (٢)

     ٢٥٦  /  ٢                              الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع   (٣) 

     ٣٦٤  /  ٢                       اآليات البينات البن قاسم   ،            وما بعدها  ٤٣  /  ٤           البحر احمليط    )(٤



       
  

 

 
 
  

٣٧٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 وهذا التناقض يف كالم ابن ، القرايف قاعدة  بصحة الضميناالعرتاف  القرايف مبا يعين
على صحة مذهب عند البعض ً دليال آض حىت ،بني األصوليني انتشر دقيق العيد 

 أن الشيخ تقي : ثالثها،وقوى بعضهم كالم القرايف من أوجه"  قال ابن امللقن القرايف

فيحمل  ومتعلقه وهو ما يكون فيه اخليار مطلق، ،الدين قال يف حديث بيع اخليار عام
  ) ١" ( وهو اعرتاف ،على خيار الفسخ

 يف موضع آخر ،تقي الدين  يف شرح العمدة الشيخ  خالف  وقد  "قال الزركشي و   

 وهو ما يكون فيه   ومتعلقه، إن اخليار عام:فقال يف حديث بيع اخليارهذه القاعدة 
  تلميذه وأيده .)٢(مبقالة القرايف   وهذا اعرتاف، فيحمل على خيار الفسخ،اخليار مطلق

  ) ٣(" نعم وقع له يف شرح العمد ما خيالف ذلك يف حديث بيع اخليار: وفال ،الربماوي

 كما صرح ، السابقشرح العمدةهذا مع تصرحيه بصحة قاعدة القرايف يف موضع آخر من 
  )٤( يف شرح اإلملام بصحتها

  :بيانهو ،بن دقيقبأنه ال يوجد تناقض يف كالم ا : ميكن أن جياب عن هذا  : الجواب

  أورده ابن دقيق العيد رمحه اهللا عند شرحه حلديث عبد اهللا بن عمرأن هذا الكالم 
ِّ البيعان باخليار ما مل "  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول :رضي اهللا عنهما قال

 وإن كتما وكذبا ،بيعهماّ حىت يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف : أو قال،يتفرقا

 اعرتاض من قال بتعذر العمل بظاهر ابن دقيق  حيث ذكر ) ٥(" حمقت بركة بيعهما 
 ألن احلال ال ، وهذا متعذر، ألنه أثبت اخليار لكل واحد من املتبايعني، احلديثهذا

 فإن اتفقا مل يثبت لواحد منهما على صاحبه ، إما أن يتفقا يف االختيار أو خيتلفا،ختلوا

 فيستحيل أن يثبت لكل ، اختار أحدمها الفسخ واآلخر اإلمضاء بأن، وإن اختلفا،خيار
 إذ يكفينا صدكم ، وال حيتاج إليه، فلزم تأويل احلديث،واحد منهما على صاحبه اخليار

                                           
       ١٩٨ / ١                    اإلعالم بفوائد اإلحكام (١)  

   .   ٤٥٥    /  ١   :       اإلعالم ،           وما بعدها  ٤٢    /  ٤   :          البحر احمليط   )٢ (

      ١٢٩٤ / ٣               الفوائد السنية (٣)  

           ١٢٨ / ١              شرح اإلملام (٤)

                 ومل يكتمــا ونــصحا  ،                إذا بــني البيعــان :     بــاب ،             كتــاب البيــوع ،                 البخــاري يف صــحيحه    رواه    :      احلــديث  ) ٥ (

              الصدق يف البيع       باب  ،       البيع  :       كتاب   ،    ١١٦٤  /  ٣        يف صحيحه         ومسلم  ، )    ٢٠٧٩ (      رقم   ٥٨  /  ٣

    ).    ١٥٣٢ (      رقم         والبيان 



       
  

 

 
 
  

٣٧٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

    .معشر املثبتني خليار ا�لس عن االستدالل بظاهر احلديث
ار فنحن مطلق اخلييثبت صلى اهللا عليه وسلم مل :  وأجيب عنه بأن قيل" :قالمث 

 وإن أىب ، الفسخخيار فيثبت لكل واحد منهما على صاحبه ،حنمله على خيار الفسخ

  .)١(" صاحبه ذلك 
  والربماوي وغريهم وابن امللقن الزركشيأن وبه يتضح ،باللفظكالم ابن دقيق العيد هذا 

 وهو  اخليار عام ومتعلقه" : عنه أنه قالوانقل فيه حيث وا  قد تصرفممن نقلوا عنه ذلك 

وال شك يف أن هذا  التصرف ." فيحمل على خيار الفسخ ،ما يكون فيه اخليار مطلق
سابق على هذا  أن البن دقيق كالم ًعلما ، الذي أراده ابن دقيق العيدأخل باملعين 

يزيل أي   وهذا الكالم  ، ال من قريب وال من بعيدهؤالء النقلة مل يشر إليه الكالم 

   .يف كالمهزعوم امل هلذا التعارضاحتمال 
 : فقال ما حاصله ،أجاب عنهو ،رمحه اهللا) ٢( إىل ذلك الكمال بن أيب شريفوقد تنبه

ًإن ابن دقيق العيد ال مينع كون العام يف األشخاص مطلقا يف املتعلقات إال إذا ناىف ذلك 
 ومحله على خيار الفسخ ال ينايف ، وتقييد إطالق متعلق اخليار،مقتضى صيغة العموم

  . ألن الالم فيه للعهد ال للعموم" فكل منهما باخليار " :تضى صيغة العموم يف قولهمق

 وهو -  والربماوي  وابن امللقنالزركشي أغفله  الذي - مث ساق كالم ابن دقيق العيد 

أن لفظة اخليار قد عهد  : أحدمها: محله على خيار الفسخ أوىل لوجهني" :قوله
 يف خيار الفسخ كما يف حديث حبان بن عليه وسلم الرسول صلى اهللا استعماهلا من 

 فهو باخليار " : وحديث املصراة،فاملراد منه خيار الفسخ) ٤("  ولك اخليار " :)٣(منقذ

                                           
          وما بعدها .   ١٠٨    /  ٢   :            إحكام األحكام   )١ (

   "   و "                                الدر اللوامع بتحرير مجع اجلوامـع  "  له   ،            قدسي الشافعي         شريف امل  أيب                 هو حممد بن حممد بن   ) ٢ (

   ،  ٤٣    /  ١   :             شــــذرات الــــذهب :     يراجــــع     .    هـــــ   ٩٠٦            تــــويف ســــنة  . "                         الفرائــــد يف حــــل شــــرح العقائــــد 

  .  ٥٣    /  ٧   :     األعالم

   ً،     ً  أحدا       ممن شهد    ،                                               حبان بن منقذ بن عمرو بن النجار األنصاري اخلزرجي                هو الصحايب اجلليل   ) ٣ (

  .   ٦٦٦    /  ١   :            أسد الغابة :     يراجع     ً.     ً  عاما   ١٣٠        وعمره                 تويف يف خالفة عثمان

                 النيب صلى اهللا عليه      أن  )    ٢٩٩٢ (            البيع رقم   :       كتاب   ،  ١٠  /  ٤          يف سننه         الدار قطين      رواه      احلديث   ) ٤ (

ْإذا بعـت فـقـل   "   :     قـال    وسلم ُ َ َ ْ ِ َ ِ             ْ ُ َ َ ْ ِ َ َال خالبـة  : ِ َ َ َِ       َ َ َ َ مث أَنـت يف كـل سـلعة تـبتاعهـا باخليـار ثـالث ليـا ،َِ ََ ََ َِّ ِ ِِ ٍ ِْ َِّ
َ َُ ََْ ْ ُ َ ْ ُ                                    َ    َ ََ ََ َِّ ِ ِِ ٍ ِْ َِّ
َ َُ ََْ ْ ُ َ ْ ْ فـإن  ،ٍ  ٍلُ َِ     ْ َِ

ْرضيت فأمسك ِ
ََْ َ

ِ
َ           ْ ِ

ََْ َ
ِ
َ وإن سخطت فارددها على صاحبها ،َ َِ ِ ََِ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ                            َ َِ ِ ََِ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ

   ٣   :                  حجر يف تلخيص احلبري   ابن        وضعفه  ، "



       
  

 

 
 
  

٣٨٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

النيب صلى اهللا ً ألنه ملا كان معهودا من ، فيحمل اخليار املذكور ههنا عليه) ١(" ًثالثا 
  .)٢("  كان أظهر يف اإلرادة  عليه وسلم

 إن اخليار عام ؟ : كالم ابن دقيق العيد ما يدل على قولهتضح أنه ليس يف و�ذا ا

ُْ صرح تصرحيا ال لبس فيه أن الالم يف اخليار هي للعهد ال للعمومكيف وقد  ً  ولذلك ،ّ
  . الفسخ خيار محل احلديث على

 ،"قيل" بصيغة غريه  اجلواب أورده عن " : آخر فقالًجواباوقد ذكر ابن أيب شريف 

  ."ه عن غريه بصيغة قيل ال ينايف اختياره غري ما نقله بالصيغة املذكورة ونقل
إذا نقل عادة ابن دقيق ومنهجه أنه من  فإن ، والذي يبدو يل أن هذا اجلواب ضعيف

  .)٣(ً يتعقبه دائما بالنقض أو التضعيف، عنده وكان غري مرضي،ًجوابا عن غريه

 إن أبا حنيفة يف مسألة " : فقال- رمحه اهللا  -  ابن امللقن ذكره  وقد   :الدليل العاشر
 ووافقه الشافعي ،الفعل يف سياق النفي يقول بعدم العموم يف املفعول يف الزمان واملكان

 واحتج عليه أبو حنيفة ، وخالفه يف املفعول به،على عدم العموم يف الزمان واملكان

 وهذا مثل ،دم العموم فيهماّبقياس املفعول به على الزمان واملكان الذي سلم الشافعي ع
  .)٤("  القرايف ما قاله

إذا وقع الفعل املتعدِّي  وهي فيما ، إىل املسألة املشهورة هناابن امللقن يشري :قلت

ِّ ومل يصرح مبفعوله،يف سياق النفي أو الشرط ومل يكن له داللة على مفعول واحد وال  ،ُ
 : أو، ال آكل: أو، ال أكلت، واهللا:كما إذا قالًأكثر فهل يكون  عاما يف مفعوالته ؟ 

   فهل يكون للعموم ؟،إن أكلت فعلى كذا

إىل  : يوسفالقاضي أبو ومن قبلهمالشافعي ومالك وأمحد   األئمة الثالثةفذهب

                                                                                                      
 /  ٥٤  .  

                     بــــــاب حكــــــم بيــــــع املــــــصراة  ،       البيــــــع :    كتــــــاب  ،     ١١٥٨  /  ٣                       رواه مــــــسلم يف صــــــحيحه   :     احلــــــديث  ) ١ (

ُمــن ابـتــاع شــاة مــ   "   :     قــال                     النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم     عــن  )    ١٥٢٤ ( ًَ َ َ َْ ِ                ُ ًَ َ َ َْ َصراة فـهــو فيهــا باخليــار ثالثــة ِ َ ََ ِ َ
ِْ ِ

َ ُ َ
ِ

َ َ ً َّ                           َ َ ََ ِ َ
ِْ ِ

َ ُ َ
ِ

َ َ ً َّ
ٍأَيام َّ    َ ٍ َْإن شاء أَمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من متر   ،َّ ْ َ

ِ
ً َ َ َ ََّ ََّ ََ ََ َ ََ َْ ِْ َِ َ ْ                                         َ       َْ ْ َ

ِ
ً َ َ َ ََّ ََّ ََ ََ َ ََ َْ ِْ َِ َ ْ

" .  

  .   ١٠٩    /  ٣   :            إحكام األحكام   )٢ (

  /      د ،                                                    مــسألة العــام يف األشــخاص هــل يــستلزم عمــوم األحــوال واألزمنــة :ً                 ً نقــال عــن حبــث بعنــوان  (٣)

    ٣٣            لد العروسي ص  خا

      ٢٤٢٩ / ٥                  التحبري للمرداوي  :     وراجع .         وما بعدها     ١٩٨    /  ١   :                   بفوائد عمدة  األحكام      اإلعالم    )٤ (



       
  

 

 
 
  

٣٨١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ً فلو نوى مأكوال دون ، والعام يقبل التخصيص، فيعم مجيع املأكوالت، للعمومأنه يكون
  .)١(مأكول صحت نيته وال حينث بأكل غريه

 فال يقبل التخصيص ألن ، إىل عدم العموموبعض أصحابهوذهب أبو حنيفة " 

اإلمام و ، احملصوليف  اإلمام الفخر الرازيومال إليه ، العمومعوارضالتخصيص من 
  .)٢(القرطيب كما نقله املرداوي

أن  عن اإلمام الشافعي من مبا نقله  البن امللقن رمحه اهللا يسلمقد  أنه :واحلق

 إن الشافعي :قوله له يسلمال ولكن )  ٣( مجيع املفعوالت يعم سياق النفي الفعل يف
  أن هذاويبدو "الزمان واملكان يف أو بعدم العموم م يف املفعول فيه، قال بعدم العمو

 مث أمجعنا على أنه لو " :الرازي حني قالالفخر من كالم   ابن امللقن استفاده قدالكالم 

فلو كان هذا هو معتمده  فقد حاد  .)٤(" مان مل يصح نوى التخصيص باملكان والز
يكون هذا كيف و،صحة هذا اإلمجاع وكان عليه أن يتحقق من مدى ،عن الصواب

 ،ً إن كلمت زيدا فأنت طالق:ًنقلوا نصا عن الشافعي أنه إذا قالًاإلمجاع صحيحا وقد  

ل على أنه للعموم وهذا يد .)٥( ؟ ويقبل منه بال فرق، أنه يصحً، أردت شهرا:مث قال
  .عنده

 ونوى ،واهللا ال آكل " :الشافعية واملالكية متفقون على أنه إذا قال" وقال القرايف 

 ،القياسهذا فكيف يصح "  يف املكان  وكذلك ، ال حينث بغريه،يوم السبت وحنوه
 ،ًجدال مث إذا سلمنا �ذا القياس ،ممنوعوهو عدم العموم يف الزمان املقيس عليه واألصل 

ّ املفعول به من مقومات فإن ،ظاهر التكلف ،الزمان واملكانفإن قياس املفعول به على 
ً أكال بال فإن ،ألن الفعل املتعدي ال يعقل مفهومه بدون ذكر املفعول،الفعل يف الوجود

                                           
      شـــرح  ،   ١٨٤    ص  :                شـــرح تنقـــيح الفـــصول  ،    ٢٥١  /  ٢               اإلحكـــام لآلمـــدي    ،  ٦٢    /  ٢   :       املستـــصفى   )١ (

             شـــــرح خمتــــــصر ابــــــن  (             بيـــــان املختــــــصر ،   ٢٤٦    /  ١   :              تيـــــسري التحريــــــر ،   ٢٠٣    /  ٣   :           الكوكـــــب املنــــــري

    ١٧٨  /  ٢      )      احلاجب

                التحبـري للمـرداوي   ،    ١٨٩  /  ١             �ايـة الـسول  ، .   ٣٨٤  /  ٢   :       احملـصول ،   ٢٨٦    /  ١   :            فواتح الرمحـوت    ) ٢ (

٢٤٣٠ / ٥      

     ١٧٨  /  ٢                                                 وذلك لنقل أصحاب املذهب عنه ذلك  كما يف بيان املختصر   (٣) 

                      طه جابر فياض العلواين  /       دكتور   :    ت :               مؤسسة الرسالة : ط .   ٣٨٥    /  ٢   :     احملصول   )٤ (

  .   ١٦٩    /  ٤   :            البحر احمليط ،  ٥٦  ./ ١                           األشباه والنظائر البن السبكي    :  ٩٠ ١  /  ١           �اية السول   ) ٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٨٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

لوازم  وال من ، الفعلمقومات وجود من فإ�ما ليسا أما الزمان واملكان  ،مأكول حمال
وهلذا ينفك فعل الباري  ،احملدثبل مها من لوازم الفاعل  ،وازم وجودهوال من ل ،ماهيته

 أن داللة الفعل على املفعول به أقوى  فظهر، دون فعل احملدث،تعاىل عن الزمان واملكان

  .)١(من داللته على املفعول فيه
والذي عندي يف "  هذه املسألة وألزم نفسه �ا فقال علىوقد طبق القرايف قاعدته 

 وقد تقدمت ، املفاعيل مطلق يف،ملسألة أن الفعل املذكور عام يف أفراد املصادرهذه ا

 ،تمطلق يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقايف األشخاص أن العام : قاعدة وهي
 وشأن املطلق أن يتأدى بكل ،ًمطلقا فيهافيكون اللفظ ، واملفاعيل من مجلة املتعلقات

 فإن مل يكن له نية حنث بأي ، مطلق)ال آكل( قوله وكذلك ههنا متعلق.. .فرد منه

ًفإن نوي مأكوال معينا مل حينث بغريه،مأكول أكله وتكون هذه النية مقيدة هلذا ،ً
فعلي هذا تكون  وتعيينه يف اللحم تقييد له ،مطلق) مأكول(و،ً)حلما(فإنه ينوي ،املطلق

امللفوظ فيما دل اللفظ عليه  مع احلنفيه يف تقييد املطلق هل جيوز يف غري هذه املسأله

الذي ألزم لكن ال خيفى أن هذا )  ٢(ًالتزاما أم ال؟ وليست يف أن اللفظ عام أم ال؟ 
  ال يلزم غريه نفسه به القرايف 

األشخاص يستلزم عموم األزمنة واألمكنة  القول بأن عموم  :الدليل الحادي عشر

هة بالعام ال يتناول من  خطاب املشافإن: قول بعضكمقولكم أوينايف  واألحوال
َ تـعاىل ألنكم تقولون قوله.سيوجد َ ْفاقـتـلوا المشركني{َ ُ ْ ُُْ َأمر بقتل كل مشرك يف أي زمان } َ َُ َِ ْ

َومكان وحال ََ  وهذا  خطاب مشافهة ال يتناول من سيوجد اتقولون هذيف الوقت نفسه و.ََ

   . بنيتناقض
َ أن من خوطب املراد ألن تنايف وال تناقض بني القاعدتني ؛ أنه ال :الجواب  

ِ
ُ  يستلزم َ

 استلزامه مع  لزمه ذلك بلغه احلكم ومىت   ،الثالثة األمورَ ما ذكر من بالعام خطابه

  ).٣( ( الثالثة 
  . عام في المذكورات: العام في األشخاص: القائل، الثانيالقولأدلة  ً:ثانيا

                                           
        تلقــيح  ،  ٣٩    /  ٤   :            البحــر احملــيط :   ٥٣٣  /  ٢            نفــائس األصــول   ،    ٣٦٩  /  ٤                الكاشــف عــن احملــصول   ) ١ (

    ١٨٠ / ٢            بيان املختصر  .   ٤٥٣    ص  :      الفهوم

    ١٧٤  /  ٤                   البحر احمليط للزركشي  .   ٥٢٣    /  ١   :            العقد املنظوم(٢) 

    ٢٥٢ / ٤           البحر احمليط   ،    ١٩٠  /  ١             ، �اية السول    ٣١٣           اآلمل ص                      إجابة السائل شرح بغية٣)   (



       
  

 

 
 
  

٣٨٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

    :بأدلة عدة منهاأصحاب هذا املذهب استدل 
اهللا صلى  قال رسول :رضي اهللا عنه قال   حديث أيب أيوب األنصاري :الدليل األول

 ،روها وال تستدب، إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول" :اهللا عليه وسلم

ّولكن شرقوا أو غربوا  فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت حنو : قال أبو أيوب.ِّ
  ) ١(" ز وجل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اهللا ع

 أن أبا أيوب من أهل اللسان :ووجه الداللة ،وهذا احلديث استدل به ابن دقيق العيد

ً عاما  )ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها(صلى اهللا عيه وسلم : والشرع وقد استعمل قوله
 ، ولفظ احلديث مطلق فيها،يف األماكن بدليل أنه إذا قدم الشام كان ينحرف عنها

 خالف  خرج عنه بعض األماكن ألنه إذا ،ًعام يف األشخاص عاما يف األمكنةفيكون ال

  .)٢(صيغة العموم يف النهي عن االستقبال واالستدبار
قال   ،ضعف هذا االستدالل مجاعة  من العلماء  :عن هذا االستداللالجواب  

 ،لعموم اعلى رد بعضهم هذا االستدالل من جهة أن يف اللفظ هنا ما يدل  " :الزركشي

 والنزاع ، فيعم مجيع األماكن يف الشام وغريه،وهو وقوع االستقبال  نكرة يف سياق النهي
 ؛ فإنه للقرايففاحلديث حجة ،إمنا هو فيما إذا مل يكن هناك قرينة تدل على العموم

ريف املكان اق النهي يقتضي العموم يف املكان ملا كان لتعيلوكان عموم الفعل يف س

     )٣("فائدة باأللف والالم 
 " : لفظ  فإن،قوى بعضهم كالم القرايف من هذا احلديث نفسه:،ابن امللقن لذا قال

 ، فيعم مجيع األماكن، معرف باأللف والالم" الغائط" وهو  ، الوارد يف احلديث"  املكان

ن َّونزاع القرايف إمنا هو فيما إذا مل يكن العموم إال يف األشخاص أو األفعال، وأما إذا كا
ًيف اللفظ ما يدل على العموم يف املكان والزمان مثال فإنه ليس حمل النزاع، وكذا نص 

                                           
               بـــاب قبلـــة أهـــل  ،     الـــصالة   :      يف كتـــاب  ،   ٨٨  /  ٢                    ينظـــر صـــحيح البخـــاري           البخـــاري    روا   :       احلـــديث  ) ١ (

     ينظــر  .   ٢٦٤   :                  بــاب االســتطابة رقــم ،                      ومــسلم يف كتــاب الطهــارة )   ٣٩٤ (                      املدينــة وأهــل الــشام رقــم 

    ٢٢٤ / ١          صحيح مسلم 

  .  ٥٥    /  ١   :            إحكام األحكام   )٢ (

     ٤٢ / ٤          البحر احمليط  (٣) 



       
  

 

 
 
  

٣٨٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

يف تصانيفه، فاحلديث حجة له؛ ألنه لو كان عموم الفعل يف سياق يعين القرايف  - عليه
  .)١(النهي يقتضي العموم يف املكان ملا كان لتعريف املكان باأللف والالم فائد

ّ كنت أصلي يف املسجد " : الذي رواه أبو سعيد بن املعلىقال احلديث :الدليل الثاني
 أمل يقل اهللا : فقال، يا رسول اهللا إين كنت أصلي: فقلت،فدعاين رسول اهللا فلم أجبه

ْاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {:تعاىل ُ َ َ َ ِ ِ
ُ َّ ِ

َ
َِِّ ِ

ُ َ ْ{.)٢(  

أي  يف األحوال  جعل اآلية عامة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن :ووجه الداللة

 وهو يف - على أيب سعيد حني دعاه  بدليل أنه أنكر ،تشمل  حال الصالة وغريها
 عام يف األحوال ،ّفدل على أن العام يف األشخاص.ّ فلم جيبه حىت سلم- ة الصالة حال

  .)٣(كذلك

  :الجواب عن هذا االستدالل
 وإمنا ،هة هذه القاعدة  بأن العموم يف األحوال هنا مل يستفد من ج:رد هذا االستدالل

 ، للتكرار يف مجيع األزمان واألحوال املقتضية" إذا "وهي لفظة ،استفيد من جهة القرينة

  .)٤( " كذا قال الزركشي 
 - يعين قاعدة القرايف - قد وقع يل مرة يف التمسك لردها ": تاج الدين السبكيقال و 

فقال  وهو يف الصالة فلم جيبه حبديث ابن املعلى حيث دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم

ً فقد جعله عاما يف األحوال ؛ألنه احتج عليه  ،احلديث.. . أمل يقل اهللا:عليه السالم
 إمنا جاء يف هذه اآلية ، ظهر يل اآلن أن العموم يف األحوال لكن ،وهو يف حالة الصالة

ق على شرط  واملعلً،وهي شرط أيضا ، واألمر معلق �ا، فإ�ا ظرف،" إذا "من صيغة 

  .)٥("  ويلزمها األحوال ، والظرف يشمل مجيع األوقات،يقتضي التكرار
إذ ليس ، وفيه نظر،وم األحوال عمأن عموم األزمان يلزم منه على اجلواب مبناه وهذا 

َّنعم قد دل احلديث على عموم الزمان  ً،كما بني سابقا ،هناك تالزم بني الزمان واحلال

 عموم فيكون  ،ناك صيغة أخرى تدل على عموم األحوال لكن ليس ه" إذا "لصيغة 

                                           
  .  ٤٢    /  ٤   :            البحر احمليط ،   ٦٠٨    ص  :          أحكام كل ،   ٤٥٥    /  ١   :     األعالم   )١ (

   .           سورة األنفال  )   ٣٩ (            جزء من اآلية   (٢) 

      ٨٦  /  ٢        اإل�اج    ،  ٤٢    /  ٤   :          البحر احمليط   )٣ (

    ٤٢  /  ٤           البحر احمليط   (٤)

   .  ٨٧    /  ٢   :                اإل�اج شرح املنهاج   )٥ (



       
  

 

 
 
  

٣٨٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

   ." استجيبوا " : من عموم األشخاص يف قولهًمستفادا احلال 
 يلزم : مطلق يف األمور املذكورة:العام يف األشخاصبأن  :أن القول  :الدليل الثالث

 عمل  قدضرورة أنه  ، جبميع  العمومات يف هذه الزمان الذي حنن فيهعدم العمل  عليه 

 ،والالزم باطل،يف صورة خيرج املكلف عن عهدته بالعمل به ألن املطلق ،�ا يف زمان ما
 العموم  يف األشخاص يستلزم العموم يف األحوال  :، وهذا خبالف ما إذا قلنافامللزوم مثله

يف ذ فرد من أفراده ؛ ألن العموم يقتضي أن ال يش فإن هذا الالزم منتف،واألزمنة والبقاع

  .مانأي ز
والربماوي ابن السبكي والزركشي   من العلماء منهمذكره مجاعة اإللزاموهذا  

وقد شغف "  قال ابن السبكي) ١( إىل القرايف  ًمنسوباوالبناين يف حاشيته وغريهم 

 ال يعمل أنه يلزم من هذه القاعدة أنهالشيخ أبو العباس القرايف �ذا البحث وظن  
 واملطلق خيرج عن عهدته ،ألنه قد عمل �ا يف زمان ما؛ ن جبميع العمومات يف هذا الزما

نعم بعد أن اختارها القرايف شكك عليها  " :وقال  الربماوي )٢(" بالعمل به يف صورة 

  )٣(" إخل  ...بأنه يلزم عليها عدم العمل جبميع العمومات يف هذا الزمان
ذا مل خيالف  بأن حمل االكتفاء يف املطلق بصورة إ:أجيب عن هذا :الجواب

من دخل  " :فإذا قال ،إال فالو ، من االستغراقاالقتصار عليها  مقتضى صيغة العموم 

غريهم ممن دخل مل جيز حرمان  ،وأعطاهم ،فدخل قوم أول النهار " ًداري فاعطه درمها 
 ملا يلزم عليه من إخراج بعض األشخاص بغري ،ًآخر النهار ؛ لكونه مطلقا فيما ذكر

 ال يف ،يف أشخاص عمل به فيهمإمنا هو  ًونه مطلقا يف ذلك  فمحل ك،خمصص

يعمل به فيه مرة   ال، حىت إذا عمل به يف شخص ما،  يف حالة ما،أشخاص آخرين
 مل جيلد مرة أخرى إال بزنا آخر ٍ زانجلد  فلو ، مامل خيالف مقتضى صيغة العموم،أخرى

)٤(.  

                                           
                                         حاشية البناين  على شـرح احمللـى علـى مجـع اجلوامـع   ،    ٦٥٦  /  ٢               ، تشنيف املسامع   ٨٦ / ٢      اإل�اج   ) (١

                                   ، حاشية العطار على شرح احمللي على مجع    ٣٢٧ / ٢                             ،الغيث اهلامع يف شرح مجع اجلوامع    ٤١٨ / ١

    ٥١٥ / ١       اجلوامع 

    ٨٦ / ٢       اال�اج    ) (٢

        ١٢٩٢ / ٣               الفوائد السنية (٣) 

    ١/٦٤٠حاشية البناين على شرح اجلالل احمللي على منت مجع اجلوامع (٤) 



       
  

 

 
 
  

٣٨٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

طلق يف األحوال واألزمنة العام يف األشخاص م هذا هو معىن كون وقد سبق أن
 ال يعمل به يف تلك ، عمل به يف األشخاص يف حالة ما يف مكان ماإذا أنه :أي،والبقاع

 وإال يلزم التخصيص يف ، أما يف أشخاص أخر فيعمل به،أخرى األشخاص مرة

كما  ،يف حق الشخص الواحد إلطالق أال يتكرر ذلك احلكم با فالتوفية،األشخاص
   )١(  .باجي وابن دقيق العيد القال أبو احلسن

وأصل   -  يعين إلزام أو استشكال القرايف - إيراده يف اجلواب والتحقيق: وقال الصنعاين

ِ مطلق يف إنه :قالَ أن من املسألة َ فمراده أن داللة الصيغة أيالثالثةُ ََ ِّ َ  العموم  صيغة:َ
 ،استغراقا  ألفرادهالعمل بالعام الشامل  وجوب ولكن ،الوضع حبسب ليس عليها

َ حكمه يف كل فرد من إجراءواحملافظة على  َ كما مثلناهعموم الثالثة أفراده يستلزمِ ولو  ،َ

َ لكون العام مطلقا فيها املقدسَسكان بيت َ أو، السبتيومَ أو الذمةَأخرجنا مثال أهل  َ
ِ ً ُ ْ َ

َ يف مجلة من العمل بالعام َلكنا قد أبطلنا  وأخرجنا ، فظهَومشلها لعليها ّ دل اليت أفرادهِ

َالعام عن  َ َ أن العام :فاحلاصل ،َ وضعهمقتضىْ ْ  تعميموبإجياب  ،الثالثةِ يف بوضعه مطلقَ

ً  استلزامابعمومه قال وملن ،وجه مطلقَِّ إنه قال فلمن ، هلا مستلزم أفراده مجيع ِاحلكم يف 
  )٢ (وجه

اإللزام إىل  هذا ممن سبق ابن السبكي وغريه أن ينسبلكن العجيب يف األمر      

وقد   ، قاعدته كما يقول الربماوييفويشكك أ ،وكأنه القرايف يناقض نفسه،القرايف ذاته
ال  ،بشيء من هذايقول  فلم  أجده مصنفاته  يف يف هذه القاعدة تتبعت  كالم القرايف 

ًتصرحيا وال تلوحيا  .غري صحيح؛ ألنه خالف الواقع مما يدل على أن هذا اإللزام ،ً

خاصة مع  ، ً.وأن القرايف مل يقل �ذا مطلقا، أن  هذا  اإللزام  غري وارد :فاحلاصل
علمنا بأن املطلق الذي يقول به القرايف وأتباعه يف هذه القاعدة ليس املراد به املطلق 

 أن صيغة العموم ملا مل تدل إال على األفراد :أي بل املطلق باملعىن اللغوي ،االصطالحي

   .ً. كما حقق سابقا، عنهًكان غري األفراد مسكوتا
أن األصوليني يعتمدون على حسن اللوم فيمن خالف  مقتضى  :الدليل الرابع  

لزم أن يكون السيد إذا قال  العام يف األشخاص مطلق يف املذكورات ل: ولو قلنا،العموم

                                           
      ١٢٩٣  /  ٣               الفوائد السنية   (١) 

     ٣١٣                            إجابة السائل شرح بغية اآلمل ص(٢) 



       
  

 

 
 
  

٣٨٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ًالدار أقوام ال حيصون فلم يعطهم شيئا أن   فدخلً، من دخل الدار فأعطه درمها:لعبده
لفظك عام يف الذوات مطلق بالنسبة إىل :يتوجه اللوم  إىل العبد ؛ألن له أن يقولال 

أو ،  فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من الطوال وال أعمل به يف غريهم،األحوال واألزمان

وأكون قد عملت مبقتضى اللفظ لكان ذلك ،  أو آخر العمر،فيمن دخل آخر النهار
  )١ً(سبب اللوم جزما

 العبد  بإعطائه  ألن ًنظرا أن حصول اللوم هنا  ب:أن جياب عن هذاكن  مي:الجواب

 ألن مقتضى الصيغة إعطاء كل ، العموم يف األشخاصبصيغةأخل   قد على هذا النحو
 دون غريهم  من الداخلني يف ،فقطوهو قد أخل بذلك حني أعطى الطوال  ،داخل

افظة على لقاعدة مع احمل وكان من املمكن أن  يعمل با، أو آخر العمر،آخر النهار

 ، أعطى كل شخص دخل يف زمان ما أو يف مكان ماصيغة العموم يف الذوات، فلو 
   هذا واهللا أعلى وأعلم .خرج عن العهدة وكان ممتثال كان قد ،وعلي أي حال كان

  

  .فيما سبق عرضه من أقوال الباحث  ما انتهى إليه : السادسالمبحث  
 يلإ انتهيتوالتحقيقات وال واألدلة واألجوبة واملناقشات  لألقالسابق من خالل العرض 

  :أمرين

 إىل الرجوع األقوال مآل وأن ؛ يف هذه املسألة أنه ال يرتجح قول على قول: األولاألمر 
 ال ًبعضها بعضا  ويفسر  يشرح متكاملة،فهي أقوال مؤتلفة ال خمتلفة ،قول واحد

  :التايلك بيانه و،وال متباينةمتناقضة 

  األحوال واألزمنة واألمكنةيف مطلق العام يف األشخاص  بأن  القائل أن :ًأوال
؛ ألنه غري ملفوظ �ا نتفاء صيغة العموم يف هذه املذكوراتال قال ذلك -واملتعلقات 

 أوجهة الوضع عموم مستفاد يف هذه املذكورات من يقل ال بالعموم مل والقائل ،ًأصال

ن جهة م ً،ستلزاماايف املذكورات حاصل عندهم  العموم وإمنا ً، نتصور خالفاحىتالصيغة 
 ، القرايف القائلون باإلطالق وعلى رأسهم يقول بهما وهذا  ،أنه ال غىن لألشخاص عنها

 " :}فاقتلوا املشركني {  يف قوله تعاىل قوله ويؤكد ذلك  ،كما سبق  فيهفهو ال خيالف 

أنه  بل يعلم بطريق االلتزام ،بالد اهلندال داللة له على أن املشركني يف أرض الشام وال 

                                           
   .       سوريا ،           دار النوادر  :  ط   ١٣١  /  ١           شرح اإلملام    (١) 



       
  

 

 
 
  

٣٨٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

يدل   وكما ال، وحال يكفر �ا، وزمان يكون فيه،البد لكل مشرك من بقعة يكون فيها
 وال يوم ،ال يدل لفظ املشركني على يوم السبتف ،على خصوص املكان فكذلك الزمان

ً وال أن �م جوعا أو خوفا أو،األحد فها .  "لقات  وكذلك املتع،غري ذلك من األحوال ً

 يعلم بطريق :ت  ويقولباالستلزام العقلي بني األشخاص واملذكورايعرتف هو القرايف 
 ، وحال يكفر �ا، وزمان يكون فيه،االلتزام أنه البد لكل مشرك من بقعة يكون فيها

 .القائلون بالعموماليت استدل �ا اجلمهور " ال غىن لألشخاص عنها " وهي نفس عبارة 

ًجعل اإلطالق حاكما على العموم مطلقا القرايف فالقول بأن ٍ من غري نظر إىل استلزام ،ً

 ال غىن بأنه قائل  فكالمها ، غري صحيحاص واألفعال إىل زمان ومكان وحالاألشخ

ًأن كال منهما قائل باإلطالق مامل كما  ،لألشخاص عن زمان ما ومكان ما وحال ما
   اخلالف ؟فأين ،خيالف ذلك مقتضى صيغة العموم يف األشخاص

أل�ا ال غىن  (:-  يعين اجلالل احمللي يف شرحه جلمع اجلوامع -قوله " :قال العالمة البناين

 هذا دليل الستلزام األشخاص للمذكورات، وال يلزم من ذلك )لألشخاص عنها إخل

ً، وليس املراد بعموم األحوال مثال ثبوت بل يلزم: يقال وقد ،استلزام العموم للعموم
لكل شخص بتكرر األحوال ؛ ألن تكرر احلكم مسألة أخرى ال تثبت إال ًم مكررا احلك

 بل أي حال ،من غري اعتبار حال بعينه  بل املراد به ثبوت احلكم لكل شخص،بدليل

معناه األمر بقتل كل } فاقتلوا املشركني{ً مثال قوله تعاىل ،ًاتفق كان احلكم ثابتا معه
فانظر كيف نفى  البناين العموم  ) ١("  كل حالمشرك يف أي حال كان عليه ال يف

 يف األمور االستغراقي، وإذ انتفى العموم من كالم اجلمهوريف األحوال االستغراقي 

بني  الذي  اخلالف  فأين  ،وأتباعه  وهو ما يقول به القرايف، ثبت العموم البديل،األربعة
     .الفريقني

 اعرتف بصحة قاعدة القرايف القائل باإلطالقد أن ابن دقيق العي ًذكرت سابقا  ً:ثانيا

على املرة  مبرة واحدة إذا مل خيالف االقتصار يف املذكوراتيكتفى بالعمل "  :حيث قال
صيغة   مقتضىقيل بالعموم حمافظة علىََِّوإال األفراد صيغة العموم يف  مقتضى فيها

 املذكورات من حيث  يفعند ابن دقيق فالعموم ،" املطلق يعمإنال من حيث ، الغموم

وقد سبق  ، املطلق عمومه عموم استغراقإن ال من حيث ، العامةالصيغةالوفاء مبقتضى 

                                           
     ٦٤٠  /  ١                                               حاشية العالمة البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع (١) 



       
  

 

 
 
  

٣٨٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

ألن عموم األشخاص يف القاعدة حمل اتفاق،  ً،أيضاأن القرايف ال خيالف يف ذلك 
  ً.فأين اخلالف إذا  ،واحملافظة عليه حمال اتفاق

 وأنه ،من القائلني برأي اجلمهوردقيق العيد الكتب نقلت أن ابن أن ً أشرت سابقا ً:ثالثا

سلك  يف  أن الوليد الباجي ً:كان من أشد املنكرين لقاعدة القرايف ونقلت لنا أيضا
ًاملسألة مسلكا وسطا بني قوليهما  أن ماقاله الباجي هو تفسري ملا التحقيق تبني بعدمث  ،ً

 مأخوذ من كالم ابن دقيق العيد وأن ما قاله الباجي ، باعرتاف الباجي نفسه،قاله القرايف

أن  ؛ فإنه بعد  ابن السبكي وقد اعتمدت يف ذلك على ما قاله احملقق" اإلملامشرح "يف 
 العام يف األشخاص مطلق باعتبار األزمان والبقاع أن:" ذكر أن القاعدة عند املتأخرين

 "نعها حق ال سبيل إىل املصادمة مبوبعد أن وصفها بأ�ا "واألحوال واملتعلقات 

 العام يف األشخاص مطلق يف األحوال واألزمنة والبقاع مبعىن أن املقصود ألنوذلك ":قال
 إذا عمل به يف األشخاص يف حالة ما يف زمان ما يف مكان ما ال يعمل به يف تلك أنه

األشخاص مرة أخرى أما يف أشخاص أخر فيعمل به ألنه لو مل يعمل به لزم التخصيص 

 ال يبقى شخص ما يف أي زمان ومكان أن:وفية بعموم األشخاص فالت،يف األشخاص
فكل زان جيلد إذا  ، ال يتكرر ذلك احلكمأن :باإلطالق والتوفيه ،  حكم عليهإالوحال 

 إذا زنا مرة إالال جنلده مرة ثانية يف مكان آخر أو زمان آخر أو حالة أخرى و ،جلدناه

  "  تكرر جلده ال دليل عليه ألنأخرى 
 هذا ما قرره اإلمام اجلليل عالء الدين الباجي ونقله عنه والدي أطال اهللا بقاءه  ":مث قال

  ".يف كتابه أحكام كل 

 ال إشكال أن يظهر  وبه " قاعة القرايف هذا معىن ": أن الباجي قالوالدهمث نقل عن 
  " يف شيء منع التعميم يف غريهاإلطالقومل يلزم من  ،عليها

 الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلمام ذكر هذا  وغالب ظين أن ": قال مث

  )١("التقرير بعينه
ما ذكره الباجي مستمد مما ذكره الشيخ ابن صرح بأن  :أي ً، أيضا الزركشيو�ذا صرح 

 الباجي بني الدينوقد توسط الشيخ عالء  " :وعبارته  ،دقيق العيد يف شرح اإلملام

 ً يف األشخاص مطلقا يف األحوال واألزمان والبقاع أنهمعىن كون العام: وقال ،املقالتني

                                           
    ٨٧  /  ٢                 اإل�اج شرح املنهاج   (١) 



       
  

 

 
 
  

٣٩٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

عمل به يف األشخاص يف زمان ما ومكان ما وحالة ما اليعمل به يف تلك َإذا 
أما يف أشخاص أخرى مما يتناوله ذلك ، يف زمان آخر وحنوه األشخاص مرة أخرى 

قاله الشيخ  ا األشخاص كميفيعمل به لزم التخصيص  لومل ألنهاللفظ العام فيعمل به؛ 

  )١(" تقي الدين
فرق بني ما قاله القرايف وابن دقيق العيد اللذان أظهرت الكتب  الأنه  فحاصل ذلك

ًرافعا ملا  ، للقاعدةًمقيدا ًمفسرا وجاء   العيدأن كالم ابن دقيقو ،أ�ما على طريف نقيض
للصواب  لكبري ال معىن لنفي السبكي اإنه: ًولذ قلت سابقا ،اإلطالق فيهاقد يتوهم من 

 ،ً؛ ألنه يعد تناقضا منهمع اختياره ملا قاله الباجي ،القرايف وابن دقيق  العيد: عن قويل

 وكل من " : قولهينكر على السبكي الكبريمما جعله  األمري الصنعاين وقد فهم هذا 

أي أن الصنعاين   )٢(  ويصوبهإليه  مث يعود ، إذ كيف ينكر قوله"القولني غري صواب 
السبكي  إال أن ،القرايف وابن دقيق العيد  نفى الصواب عن قويل الكبريأن السبكي رأى

 اوهذ ، يكون قد عاد إىل تصويب ابن دقيق العيد فيما قالهالباجيباختياره ما قاله 

بني ما قاله الباجي وما قاله ابن دقيق من وجهة نظره  إذ ال فرق ضرب من التناقض ؛
     . وهذا يؤكد ما ذكرته ،العيد

 كان يقصد يف وابن دقيق العيد القرا يكون نفي السبكي الكبري للصحة عن قويلٍوحينئذ 

النظر إىل هذا التحقيق هو  : الصحيحوأن ، أن كال القولني بإطالق غري صحيح:به
    . التفصيل يلتقي فيه اجلميعفكأن هذا ، الذي فيه احملافظة على صيغة العموم،والتفصيل

 به التقريب بني ًمن حتقيق  قصدا الباجي وابن دقيق العيد ا ذكرهم أن :ولو قال قائل

 وهو ،وهذا جيعل األقوال مؤتلفة ال خمتلفة، لكان له حمل من االعتبار،وجهات النظر
  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم.املقصود

بضرورة   القائلني بالعموم يف املذكورات  الرأي األولأصحابأحد من  يقل ملأنه : ًرابعا

حىت  يف حق كل شخص   واملتعلقات، ومجيع األحوال،مكنة واألزمنةيعاب مجيع األاست
 بل نصوا ،ً ومل أجد نصا هلم يف ذلك، العامموضوع كما هو  ،ً ممتثال املكلف يكون

ً املراد بعموم األحوال مثال ثبوت احلكم متكررا لكل شخص بتكرر ليس" على أنه  ً

                                           
     ٣ ٤  /  ٤             البحر احمليط  ،   ٦٥٧    /  ٢                   تشنيف املسامع  )١ (

   .   ٢٤٤    /  ١   :                              حاشية الصنعاين على إحكام األحكام  ) ٢ (



       
  

 

 
 
  

٣٩١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

بل املراد به ثبوت احلكم ،بدليل ي ال تثبت إالألن تكرر احلكم مسألة أخر؛ األحوال 
 قالوا  .ً حال بعينه بل أي حال اتفق كان احلكم ثابتا له معهاعتبارلكل شخص من غري 

حال كان أي األمر بقتل كل مشرك يف  : معناه " املشركنيفاقتلوا"قوله تعايل ًمثال " 

 : معناه "حد منهما مائة جلدةة والزاين فاجلدوا كل واالزاني":وقوله.اليف كل حال ،عليه
 ذكر هذا ." األحوال يف عموماليف  ، يف أي حال كانا عليهٍ زانية وزانل كجبلداألمر 

 أي علي "بقوله - أي اجلالل احمللي -   الشارحمعين كالم  هذا"  وقال ،البناينالشيخ 

 عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال:يعىن أن هذا هو معىن قوهلم "حال كانأي 
  )١(. وقد سبق هذاواألزمتة والبقاع

 األزمنة واألمكنة  مجيع واستغراق  باستيعاب: أن القائل بالعموم ال يقول:فاحلاصل   

 بتكرر احلكم بتكرر وال ،يف حق الشخص الواحدويف مجيع األحوال واملتعلقات 
 ألن تكرر ؛جلد الزاين بتكرر أحواله أو أزمانه أو بقاعه كرر ت ي فال، يف حقهاملذكورات

 وإمنا يقول ،األمر ملطلق املاهية ال للتكرارلة أخرى ال تثبت إال بدليل، ألن احلكم مسأ

طلق  وهكذا القائل باإلطالق، ألن امل،بثبوت احلكم مع أي فرد اتفق من املذكورات
 فيكون املراد ) ٢ (حيصل اخلروج عن عهدة العمل به بصورة من غري اعتبار صورة بعينها

 عموم الصالحية  أو العموم البديل ال : املذكورات عند القائلني بهبالعموم يف

  .  بني املقولتنياالختالف  فينتفي ،االستغراقي
  أن القاعدة اليت تبناها القرايف قاعدة -  وهو نتيجة األمر األول -  :األمر الثاني 

م يف تكر على صيغة العمو وال ،ض مع  القواعد والثوابت األخرىال تتعار ،صحيحة

أن العام يعمل به يف زمان دون  يقصد �ا و والاألشخاص بالبطالن كما توهم البعض ؛ 
  ،أو يف بعض األشخاص دون بعض، أو حال دون حال، وال يف مكان دون مكان،زمان

تبدل  يتكرر يف حق فرد من أفراد العام بتغري الزمان أو بل املقصود �ا أن احلكم ال

 ومل يتكرر زناه بعد ذلك ال ، فمن زنا وجلد مرة،ا تكرر السببإال إذ املكان أو احلال 
وهذ ما يقول  ، إال بسبب آخر، ومكان آخر،جيلد ثانية ألجل هذا الزنا يف زمان آخر

   .دون استثناء بل كافة العلماء  العلماء مجهوربه 

                                           
     ٦٣٨ / ١                                           حاشية البناين على شرح اجلالل على منت مجع اجلوامع (١) 

     ٣٦٥ / ٢                               اآليات البينات البن قاسم العبادي (٢)  



       
  

 

 
 
  

٣٩٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال  " :ًيقول الشيخ الشربيين شارحا قول املصنف
 أن يقتضيموم األشخاص وعموم األحوال عقد االستلزام بني ع: -" واألزمنة والبقاع 

 فيقتضي أن الالزم عموم أحوال مجيع ،عموم األحوال إمنا هو بسبب عموم األشخاص

األشخاص ؛إذ هو الذي ينشأ عن عموم األشخاص ال عموم ذلك مع عموم أحوال كل 
 لكل شخص على حدته بالنسبةل الالزم  ب،إذ ال دليل عليه وال مستلزم له، شخص

  فأين موضع اخلالف ؟) ١" ( وهذا هو املطلق ، حصة شائعة وهو،حال من أحواله

  . واهللا أعلى وأعلم:هذا
                                                 

                                           
     ٦٤٠ / ١                                                          تقرير الشربيين على حاشية البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع    )  (١



       
  

 

 
 
  

٣٩٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  

  خامتة بأهم النتائج

  أسجل أهم النتائج هوتوفيق من هذا  البحث بعون اهللا تعاىل االنتهاءبعد           

   : وهي كاآليت،اليت خرجت �ا

 ليست من )عة األرباملذكورات مطلق يف األشخاصالعام يف (أن هذه القاعدة  -١

بل ، أو قال �ا، أول من تكلم عنها هو فليس، خمرتعات الشيخ القرايف

 .مسبوق بغريه

ًوحتقيقا وتدليال صياغة�ا هو أول من اعتىن القرايف لكن  -٢  فأذاعها ً،وتطبيقا،ً

 أما السابقون عليه فقد تكلموا ، ولفت أنظار املعاصرين له إليها،ونشرها

ً وكالمهم عنها جاء استطرادا ال مقصودا،فيهاومل يتكلموا  ،عنها ً. 

خاصة يف كتابه  ،بأكثر من دليل  وصححها، هذه القاعدةقررأن القرايف قد  -٣

ًرض أبدا لذكر األدلة على صحة  بأن القرايف مل يتع فالقول،املاتع العقد املنظوم
 )١(. قول غري صحيح-  وأنه ترك مؤنة ذلك ملن أعقبه ،ماذهب إليه

دعوى الشيخ حسن العطار يف حاشيته على شرح مجع اجلوامع  أن الربماوي  -٤

 إىل سبقه بل ، دعوى غري صحيحة: يف القاعدة)املتعلقات(هو من زاد كلمة 

 . كما بينت يف موضعه،ذلك القرايف

بل  ،ا يذكر يف هذه املسألة من أقوال على أ�ا آراء متباينة غري صحيحأن م -٥

كان  وعدم االلتفات إىل ذلك. وتفسريات لرأي واحد وتقييدات  حتقيقاتهي

ًسببا واضحا يف اضطراب   يف هذه املسألة من حيث العلماءبعض ً

 .كما وضحت يف موضعه.االختيار

 وضرورة احملافظة عليه ، القاعدةعموم األشخاص أو الذوات أو األفعال يف أن  -٦

                                           
    ٢٩  ص     ...                     مسألة العام يف األشخاص .                     عياض بن نامي السلمي :                       القائل �ذا هو الدكتور(١) 



       
  

 

 
 
  

٣٩٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 .بني اجلميعمتفق عليه 

 أن ما عدا : وهو، املطلق باملعىن اللغوي:أن املراد باملطلق يف القاعدة -٧

 وهو ما دل على املاهية :وليس املعىن االصطالحي ،األشخاص مسكوت عنه

  .بال قيد

ًنفيا وإثباتاٍجار يف اخلرب واإلنشاء القاعدة  هذه تطبيقأن  -٨ ً.  

رحية تتعلق �ذه املسألة إال كالم ليس يف كالم األئمة األربعة نصوص ص  -٩

 وال يفصح عن حقيقة رأيهما ،واإلمام أمحد ،منقول عن اإلمام الشافعي

   .بصورة صرحية

أن املخصصات  : وهو،مامل يقل به غريهالقراقي بىن على هذه الفاعدة أن   - ١٠

كما يقول يث هي هي من حالعشرة اليت ذكرها ليست خمصصات املتصلة 

 . والتكون خمصصة إالمن قبل املواد معها،، بل هي مقييداتاجلمهور

              .مسلم غري أن هذا  البناء  - ١١

  

 .واهللا أعلى وأعلم

  



       
  

 

 
 
  

٣٩٥ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  مصادر البحث

: ت( تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي :القلمإبراز احلكم من حديث رفع  -

 ١٤١٢ ،أوىل:  ط لبنان–والنشر والتوزيع، بريوت دار البشائر اإلسالمية للطباعة : ،هـ٧٥٦

  م١٩٩٢   -هـ 

 وولده )هـ ٧٥٦ :ت( بن عبد الكايف السبكي تقي الدين علي :اإل�اج يف شرح املنهاج -

 أوىل : ط ، بريوت- دار الكتب العلمية ، هـ٧٧١تاج الدين عبدالوهاب السبكي ت 

١٤٠٤ 

 املعروف باألمري ،،مساعيل بن صالح الصنعاين،حممد بن إ  :لإجابة السائل شرح بغية اآلم -

 القاضي حسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن حممد مقبويل : ت،)هـ١١٨٢: ت(

 ١٩٨٦ ،أوىل: ط : بريوت–مؤسسة الرسالة : األهدل

 الدين حممد بن علي بن وهب الشهري بابن دقيق تقي :إحكام األحكام شرح عمدة احلكام -

    بريوت–ار الكتب العلمية  د،)هـ ٧٠٢ :ت(العيد 

 أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب :اإلحكام يف أصول األحكام -

  .. دار اآلفاق اجلديدة، بريوت ،الشيخ أمحد حممد شاكر: : ت)هـ٤٥٦: ت(الظاهري 

 دار :ط،)هـ ٦٣١ :ت( الدين علي بن حممد اآلمدي سيف :اإلحكام يف أصول األحكام -

   حتقيق عبد الرؤف عفيفي، دمشق،بريوت،املكتب االسالمي:  ط. هـ١٤٠١لفكر ا

/ د:  ت)هـ٧٥٦: ت( تقي الدين  علي بن عبد الكايف السبكي:أحكام كل وما عليه تدل -

 م٢٠٠٠أوىل :  ط، بغداد دار الشؤون الثقافية العامة :طباعة ونشر،طه حمسن

 ،)هـ١٤٢٠ :ت( حممد ناصر الدين األلباين :يلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السب -  

 ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : ط  بريوت–املكتب اإلسالمي 

 دار الكتب ،أمحد بن قاسم العبادي الشافعي:اآليات البينات على شرح مجع اجلوامع -

 م١٩٩٦-ه ١٤١٧ :أوىل:  ط،العلمية

 ،فوظ بن عبد الرمحن الرتمسيحممد حم: إسعاف املطالع بشرح البدر الطالع نظم مجع اجلوامع-

  .مطبعة عبد الرمحن حممد

: الناشر ،)هـ٧٧١: ت( تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي :والنظائر األشباه -

  م١٩٩١ -هـ١٤١١األوىل :  ط،دار الكتب العلمية

 دار )هـ ٨٥٢ :ت( الدين أمحد بن حجر العسقالين شهاب :اإلصابة يف متييز الصحابة -

  هـ ١٣٢٨ الطبعة األوىل ، بريوت- صادر



       
  

 

 
 
  

٣٩٦ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 حتقيق الدكتور ،)هـ ٧٦٣ :ت( الدين حممد بن مفلح املقدسي سمش :أصول ابن مفلح -

  هـ ١٤٢٠ الرياض ، مكتبة العبيكان،فهد السدحان

 دار ،)ـه٤٨٣: ت( حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي :صول السرخسيأ -

 . بريوت–املعرفة 

 ،)هـ٣٤٤: ت( نظام الدين أبو علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي :شيأصول الشا -

  بريوت–دار الكتاب العريب 

  لبنان– بريوت ، دار العلم للماليني، الثامنة:ط ، الدين الزركليبدر :ألعالما-

 )هـ ٨٠٤:ت(فص عمر بن علي األنصاري الشافعي  حأبو:اإلعالم بفوائد عمدة األحكام -

 م٢٠٠٧/ ـه١٤٢٨أوىل :  لبنان ط، بريوت،دار الكتب العلمية: ط ،مللقناملعروف بابن ا

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا : إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول -

الطبعة  ،الكتاب العريبار د،الشيخ أمحد عزو عناية،:  ت)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاين اليمين 

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األوىل 

عبد الرمحن بن حممد بن  : سائل اخلالف بني النحويني  البصريني والكوفينياالنصاف قي م -

املكتبة : الناشر ،)هـ٥٧٧: ت( أبو الربكات، كمال الدين األنباري ،اهللا األنصاريعبيد

 م٢٠٠٣األوىل : ط،العصرية

 : راجعه)هـ ٧٩٤:ت( الدين حممد بن �ادر الزركشي بدر :البحر احمليط يف أصول الفقه -

 . هـ١٤٠٩، الكويت،قاف والشئون اإلسالميةكتور عمر األشقر، وزارة األوالد

 عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن :الفقهالربهان يف أصول -

 األوىل : ط لبنان- دار الكتب العلمية بريوت  ،)هـ٤٧٨: ت(الدين، امللقب بإمام احلرمني 

  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

أبو الثناء، مشس الدين (حممود بن عبد الرمحن  :شرح خمتصر ابن احلاجب:ان املختصربي  -

أوىل :   طدار املدين، السعودية ،حممد مظهر بقا:  تح)هـ٧٤٩: املتوىف(األصفهاين 

 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي : التحبري شرح التحرير -

: أمحد السراح. عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د:  ت)هـ٨٨٥: ت(ي احلنبل

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ،الرياض/  السعودية -مكتبة الرشد 

 مكة -كتبة املكية  امل،)هـ ٧١٦ت ( الدين سليمان الطويف جنم :التعيني يف شرح األربعني -

 هـ ١٤١٩املكرمة 

 شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين :الكبريتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي -



       
  

 

 
 
  

٣٩٧ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 با كستان  – املكتبة األثرية ،)هـ ٨٥٢ :ت(

.  د: حتقيق،)هـ ٥١٠:ت( حمفوظ بن أمحد أيب اخلطاب الكلوذاين :التمهيد يف أصول الفقه -

 ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،حممد علي إبراهيم.  د،مفيد أبو عمشة

 ه١٤٠٦ جامعة أم القرى

د سيد : ت)هـ٧٩٤: ت(الدين الزركشيأبو عبد اهللا بدر  :جبمع اجلوامع  املسامع تشنيف -

 توزيع املكتبة -  مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث : د عبد اهللا ربيع- عبد العزيز 

   م١٩٩٨-  هـ ١٤١٨، أوىل  ط،املكية

ّ حممد بن حممد بن عب:من جواهر القاموس تاج العروس - ّد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، ّ
َّامللقب مبرتضى، الزبيدي    دار اهلداية ، جمموعة من احملققني،)هـ١٢٠٥: ت(ّ

مؤسسة :  ط)هـ٦٨٢:ت (:ين حممود بن أيب بكر األرمويسرج الدالتحصيل من احملصول  -

 .الرسالة

ملعروف بأمري  حملمد أمني ا،)هـ ٨٦١ :ت( اهلمام ابن :تيسري التحرير على كتاب التحرير -

 .الفكر دار ،بادشاه

مطبعة  ، للسيد حممد الطاهر بن عاشور:والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيحالتوضيح  -

  ه١٣٤١أوىل :  ط،النهضة

 دار الكتب ،)هـ ٩١١:ت( جالل الدين السيوطي:صغري يف أحاديث البشري النذيراجلامع ال-

  . بريوت-العلمية 

 :ت( تاج الدين عبد الوهاب السبكي : على شرح احمللي مجع اجلوامع مع حاشية البناين-

دار -٢٠٠٦-/ ١٤٢٧ دار الكتب العلمية :ط ، ومعه تقرير الشيخ الشربيين )هـ ٧٧١

 . هـ١٤٠٢الفكر 

رمزي منري :  ت)هـ٣٢١: ت(أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي  : اللغة  مجهرة -

   م١٩٨٧ األوىل:  ط،ت بريو- دار العلم للماليني : الناشر بعلبكي

 عبدالرمحن بن جاد اهللا : على شرح احمللي على منت مجع اجلوامع حاشية  العالمة البناين-

  م٢٠٠٦/ ١٤٢٧ثانية :  ط،ر الكتب العلميةد)  ١١٩٨: ت(البناين املغريب 

  حممد بن إمساعيل الصنعاين :حاشية الصنعاين على إحكام األحكام املسمى بالعدة-

 . هـ١٣٧٩ املطبعة السلفية ،)هـ ١١٨٢:ت(

/ ـه١٤٢٠، دار الكتب العلمية، على شرح احمللي على مجع اجلوامع العطارحاشية-

 .ومعه تقرير الشيخ الشربيين.م١٩٩٩

 جامعة قان ،)هـ٦٥٣: ت( تاج الدين حممد بن احلسني األرموي  : من احلصولاحلاصل -



       
  

 

 
 
  

٣٩٨ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 م١٩٩٤:  ط،يونس

ين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن  تقي الد:درء تعارض العقل والنقل -

:  ت)هـ٧٢٨: ت(عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية : الناشر ،الدكتور حممد رشاد سامل

  السعودية

: ت(شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين  :مع الدرر اللوامع  يف شرح مجع اجلوا-

  ه١٤٢٨:   ط، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،)هـ٨٩٣

 ،القاضي عبد النيب بن عبد الرسول: )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون( دستور العلماء -

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ األوىل، :ط ، بريوت- لبنان -دار الكتب العلمية : الناشر

إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان  :اج املذهب يف معرفة أعيان املذهب الديب-

  . بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر ،)هـ٧٩٩: املتوىف(الدين اليعمري 

 م ١٩٩٤أوىل :  ط،دار الغرب اإلسالمي: الذخرية للقراقي-

 ٧٧١:ت(السبكي ن علي  تاج الدين عبد الوهاب ب:رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -

  . هـ١٤١٩ بريوت - عامل الكتب ، عادل عبد املوجود- علي معوض : حتقيق،)هـ

: ت(٠أبو علي حسني بن علي بن طلحة الشوشاوي : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب-

 م٢٠٠٤، طبعة . مكتبة الرشد،)هـ٨٩٩

  ل  عاد: حتقيق،)هـ ٦٧٦ :ت( زكريا حيىي بن شرف النووي أبو :روضة الطالبني -

 . بريوت، دار الكتب العلمية، علي معوض،عبد املوجود

 ، هـ١٢٧١ ولد سنة ، حممد بن خبيت مفيت الديار املصرية:سلم الوصول لشرح �اية السول -

 قطاع املعاهد ة طبع. م١٩٨٢ بريوت - عامل الكتب ،مطبوع على هامش �اية السول

  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨األزهرية 

 ،)هـ ٢٧٥:ت( سليمان بن األشعث السجستاين :املعبود سنن أيب داود مع شرحه عون -

 . لبنان- بريوت ،دار الكتب العلمية

 : حتقيق،)هـ ٤٥٨ :ت( بكر أمحد بن علي البيهقي أبو ):السنن الكربى(سنن البيهقي  -

  . بريوت، دار الكتب العلمية،حممد عبد القادر عطا

 دار ،)هـ ٢٧٥ :ت(رتمذي  أبو عيسى ال:  سنن الرتمذي مع شرحه عارضة األحوذي-

  هـ١٤١٨ بريوت ،الكتب العلمية

 ، جمدي الشورى: حتقيق)هـ ٣٨٥ :ت(قطين  حلافظ علي بن عمر الدار: قطين سنن الدار -

  .دار الكتب العلمية بريوت



       
  

 

 
 
  

٣٩٩ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

أبو عبد الرمحن أمحد بن : املؤلف:السنن الصغرى للنسائي :ا�تىب من السنن سنن النسائي -

: الناشر ، عبد الفتاح أبو غدة: تح)هـ٣٠٣: ت(ساين، النسائي شعيب بن علي اخلرا

  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية، :  ط حلب-مكتب املطبوعات اإلسالمية 

 عبد القادر : حتقيق،)هـ ١٠٣٢ :ت( ابن العماد : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب-

 ١٤٠٦وىل، األ:  ط بريوت-دار ابن كثري، دمشق : الناشرا ، وحممود األرناؤوط،األرناؤوط

   م١٩٨٦ -هـ 

  

 تقي الدين حممد بن علي بن وهب القشريي الشهري بابن :شرح اإلملام بأحاديث األحكام -

:  سوريا ط،دار النوادر:  ط ، عبد العزيز حممد السعيد: حتقيق،)هـ ٧٠٢ :ت(دقيق العيد 

  هـ ١٤١٨دار أطلس :  ط،٢٠٠٩أوىل 

شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  : األصولشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف-

 ونسخة أخرى،  م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣: ط ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،)هـ ٦٨٤ :ت(

ناصر بن علي / للباحث    جامعة أم القرى-كلية الشريعة  يف رسالة علمية يف حققت

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١عام النشر  ،الغامدي

 ،)هـ ٨٦١ :ت( حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام  كمال الدين: شرح قتح القدير -

  . بريوت-دار الرتاث العريب 

 : حتقيق،)هـ ٩٧٢:ت( حممد بن أمحد النجار احلنبلي : شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه-

 ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، والدكتور نزيه محاد،الدكتور حممد الزحيلي

 ةمكة املكرم

: ت( أبو عبد اهللا، مجال الدين ،حممد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي : شرح الكافية الشافية-

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء : الناشر ،عبد املنعم أمحد هريدي:  ت)هـ٦٧٢

  الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكر

 :، حتقيق)هـ ٧١٦ :ت(ين سليمان بن عبد القوي الطويف جنم الد:شرح خمتصر الروضة، -

  . بريوت، مؤسسة الرسالة،الرتكيالدكتور عبد اهللا 

:  ت)هـ٢٦١: املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  : شرح النووي-

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر ،حممد فؤاد عبد الباقي

 ، مكتبة الرشد،عياض بن نامي السلمي/  د:وآراؤه األصولية حياته : شهاب الدين القرايف-

  .الرياض



       
  

 

 
 
  

٤٠٠ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه  .:صحيح البخاري -

 ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي: صحيح البخاري= وسلم وسننه وأيامه 

مصورة عن السلطانية بإضافة (دار طوق النجاة : الناشر ،حممد زهري بن ناصر الناصر: تح

  هـ١٤٢٢األوىل، :  ط،)ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا : صحيح مسلم -

 :ح، ت)هـ٢٦١: املتوىف( مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري :عليه وسلم

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر،  حممد فؤاد عبد الباقي

 )هـ٧٧١: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي   :طبقات الشافعية الكربى -

هجر للطباعة والنشر : الناشر عبد الفتاح حممد احللو. حممود حممد الطناحي د. د: ت

  هـ١٤١٣ الثانية:  طوالتوزيع

 حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،القاضي أبو يعلى :يف أصول الفقه العدة -

   ه١٤٠٠ مؤسسة الرسالة )هـ٤٥٨ :املتوىف(

 الدكتور : حتقيق،)هـ ٦٨٢:ت(  شهاب الدين القرايف:العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم-

 املكتبة ،اخلتم عبد اهللا الدكتور أمحد :حتقيق : هـ١٤٢٠ املكتبة املكية ،أمحد اخلتم عبد اهللا

    هـ١٤٢٠املكية 

 الفروق ،)٨٢٦: ت(ويل الدين أيب زرعة أمحد العراقي  :شرح مجع اجلوامعاهلامع  الغيث –

  م٢٠٠٣ثانية  :  ط،احلديثة للطباعة والنشر

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن  : الفتاوى الكربى-

: الطبعة دار الكتب العلمية: الناشر ، )هـ٧٢٨: ت(سم بن حممد ابن تيمية احلنبلي أيب القا

   م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨األوىل، 

 الشيخ : حتقيق،)هـ ٨٥٢ت (  ابن حجر العسقالين: فتح الباري بشرح صحيح البخاري-

 . دار الفكر، الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي،عبد العزيز بن باز

 ٧٩٥ :ت( ،لفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي اأبو :ح البخاريفتح الباري يف شرح صحي -

   دار ابن اجلوزي، طارق عوض اهللا حممد: حتقيق،)هـ

 :الناشر/  حممد إبراهيم سليم :ت)  ٣٩٥: ت (٠أليب اهلالل العسكري : الفروق اللغوية-

 .القاهرة/ دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 ٦٨٢:ت(  شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف:)فروقأنوار الربوق يف أنواء ال(الفروق  -  

 .�ذيب الفروق والقواعد السنة يف األسرار الفقهيةومعه . لبنان-بريوت  ، دار املعرفة،)هـ

 :ت(األنصاري  عبد العلي حممد بن نظام الدين :فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت -



       
  

 

 
 
  

٤٠١ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  . بريوت،ة دار العلوم احلديث، مطبوع بذيل املستصفى،)هـ ١٢٢٥

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن :  فيض القدير شرح اجلامع الصغري:فيض القدير -

 ،)هـ١٠٣١: ت(تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

  ه١٣٥٦أوىل :  ط، مصر-املكتبة التجارية الكربى : الناشر

 .،)هـ ٤٨٩:ت( ملظفر منصور بن حممد  السمعاين  أبو ا:قواطع  األدلة يف أصول الفقه -

  ١٩٩٧/هـ١٤١٨، أوىل:  طدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: ط

 ٨٠٣ :ت( دين البعلي املعروف بابن اللحام  احلسن عالء الأبو :القواعد والفوائد األصولية -

  . بريوت، املكتبة العصرية، عبد الكرمي الفضيلي: حتقيق،)هـ

 :ت(بد اهللا حممد بن عباد األصفهاين  أليب ع،صول يف علم األصولالكاشف عن احمل-

 دار الكتب ،هـ١٤١٩ الطبعة األوىل ،ّ عادل عبد املوجود وعلي معوض: حتقيق،)هـ٦٥٣

  . لبنان- بريوت ،العلمية

عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري :  األسرار شرح أصول البزدويكشف-

  ،وبدون تاريخ،بدون طبعة: ، دار الكتاب اإلسالمي:)هـ٧٣٠ :ت(احلنفي 

 ، املوىل مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين احلنفي:عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون -

   .م١٩٨٢دار الفكر :  ط،املعروف حباجي خليفة

/  د:  حتقيق)هـ١٠٩: ت(أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، أبو البقاء احلنفي  :الكليات -

  .ه١٤١٣ ، بريوت، مؤسسة الرسالة، درويش، وحممد املصريعدنان

    ، دار صادر،)هـ ٧٧١ :ت( الفضل مجال الدين حممد بن منظور املصري أبو :لسان العرب -

 .بريوت

 الدكتور : حتقيق،)هـ ٦٠٦:ت( فخر الدين حممد بن عمر الرازي :حملصول يف علم األصول ا-

   .الرسالة: ط. هـ١٣٩٩لرياض  ا، مطبعة الفرزدق،العلواينطه جابر 

  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، : ط

  . دار املعارف،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي : خمتار الصحاح-

 دار العلوم ،)هـ ٥٠٥ت ( حامد حممد بن حممد الغزايل أيو :املستصفى من علم األصول-

 . بريوت،احلديثة

 وشهاب الدين عبد ،د السالم بن عبد اهللا بن تيمية جمد الدين عب:َّاملسودة يف أصول الفقه -

 مطبعة ،وشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،احلليم بن عبد السالم بن تيمية

  . املؤسسة السعودية مبصر،املدين

 م١٩٢٨ املكتبة العصرية  ،أمحد بن حممد الفيومي: املصباح املنري-



       
  

 

 
 
  

٤٠٢ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

 دار ،)هـ ٤٣٦ت (مد بن علي البصري املعتزيل  احلسني حمأبو :املعتمد يف أصول الفقه -

  . لبنان- بريوت ،الكتب العلمية

، )هـ٦٢٠ :ت( موفق الدين حممد بن قدامة املقدسي :ملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلا -

 . هـ١٤٠٥ بريوت - دار الفكر 

 رشاد حممد  الدكتور: حتقيق،)هـ ٧٢٨ت ( تقي الدين أمحد بن تيمية ،منهاج السنة النبوية -

  .سامل

 عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف أبو :مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -

   ١٣٩٨ دار الفكر ،)هـ ٩٥٤ :ت(باخلطاب 

: ط ) ٦٨٤ :ت(محد بن أدريس القرايف  شهاب الدين أ: نفائس األصول يف شرح احملصول-

  . مكة املكرمة، الباز مصطفى مكتبة نزار

  )هـ٧٧٢: ت(مجال الدين  عبد الرحيم اإلسنوي   :ة السول يف شرح منهاج األصول �اي-

األوىل : الطبعة لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية :   وطم١٩٨٢ بريوت ،عامل الكتب

  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن : : النهاية يف غريب احلديث واألثر-

 -املكتبة العلمية : الناشر ،)هـ٦٠٦ :ت(بد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري حممد ابن ع

   حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى : حتقيق ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت، 

 )هـ١٢٥٠: املتوىف(حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين  : نيل األوطار-

  .هـ ١٤١٣األوىل، :  ط، مصر،دار احلديث: رالناش عصام الدين الصبابطي: حتقيق

                                     



       
  

 

 
 
  

٤٠٣ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  فهرس املوضوعات
  ٣٠٣  المقدمة

  ٣٠٩  )في التعريف بمفردات القاعدة:التمهيد(:الفصل األول

  ٣٠٩  ومدلوله، وصيغه،وأنواعه ،تعريف العام: األولالمبحث 

  ٣٠٩  ًتعريف العام لغة واصطالحا: المطلب األول

  ٣١٢  أنواع العام: المطلب الثاني

  ٣١٣  مدلول العام: المطلب الثالث

  ١٣٦  صيغ العموم: لمطلب الرابع

  ٣١٩  والفرق بينه وبين العام ، تعريف المطلق:المبحث الثاني

  ٣١٩  تعريف المطلق

  ٣٢٢  الفرق بين المطلق والعام

  ٣٢٥  لمتعلقاتبيان المراد باألشخاص واألحوال والبقاع وا: المبحث الثالث

  ٣٢٨  الكالم  في القاعدة: الفصل الثاني

  ٣٢٨   موضع القاعدة في كتب األصوليين: األولالمبحث 

  ٣٣٠  وسبب تكراره لها.سبب اشتهار نسبتها لإلمام القرافي  :الثانيالمبحث 

  ٣٣٤  .وبيان المراد بالمطلق فيها،  صورة القاعدة وأمثلتها: الثالثالمبحث 

  ٣٣٤  وأمثلتهاصورة القاعدة 

  ٣٣٩  بيان المراد بالمطلق

  ٣٣٩  موضع النزاع في  القاعدة:   المبحث الرابع

  ٣٤٣   ومناقشتهاوأدلتهم   أقوال العلماء :المبحث الخامس

  ٣٤٣  أقول العلماء في المسألة: المطلب األول

  ٣٦٩  أدلتهم في المسألة: المطلب الثاني

  ٣٨٨   فيما سبق عرضه من أقوال ما انتهى إليه  الباحث:المبحث السادس

  ٣٩٤  الخاتمة

  ٣٩٦  مصادر البحث

  ٤٠٤      فهرس الموضوعات



       
  

 

 
 
  

٤٠٤ 

 لية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلوالثامن املجلد 

 يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات حتقيق اخلالف يف قاعدة العام يف األشخاص مطلق  

  


