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 الفصل الثاني
 عناصر الخطاب بحسب الوضع

 
بحث األصوليون ألفاظ الخطاب من جهة الوضع، فقسموا اللفظ باعتبار األفراد الذين تشملهم داللته 

؛ الن اللفظ من حيث هو: إما  1ر ك  إلى: عام، وخاص، ومشترك. وبتمام االستقراء يضاف اليها الجمع المن  
كثيرين محصورين، وضعًا واحدًا، وهو الخاص، أو يوضع وضعًا واحدًا أن يوضع لمدلول واحد، أو ألفراد 

لمدلول كثير متعدد غير محصور، مستغرق لجميع ما يصلح له، وهو العام، أو يوضع ألكثر من معنى 
وضعًا واحدًا ، يحتمل كاًل منها على سبيل البدل، وهو المشترك، أو يوضع لمعان كثيرة غير محصورة ، 

 . 2رق لما يصلح له وهو الجمع المنكر ولكنه غير مستغ
 وسنقسم هذا الفصل على اقسام اللفظ هذه ، والمتأتية بحسب الوضع الخطابي. 

 

 مباحث اللفظ العام
 

، فيدل  ، فيفيد الشمول زيل في مدلوالت الفاظها أن اللفظ كثيرًا ما يرد عاماً نمن خصائص لغة الت      
. وقد يطرأ عليه ما  تغرقها في المعنى الشرعي المراد إيقاعه عليها، يسين غير محصور  ينفراد كثير أعلى 

، فال يعود المعنى  ، أو يرد ما ُيظهر أن العموم غير مراد ُيخرج بعض األفراد التي يشملها في أصل الوضع
 الشرعي واقعًا على كل تلك األفراد .

ف من معانيها ؛ فبدت في بشريعته العرب  بلسانها على ما تعر  -سبحانه  –وقد خاطب هللا   
نصوص الكتاب والسنة خاصًة إفادُة الشمول ، وأن العموم قد يراد وقد ال يراد . فكان ال بد في استنباط 
األحكام من تلك النصوص من معرفة العام ِّ في : ماهيته ، والفاظه ، وأقسامه ، ونوع داللته على الحكم ، 

 يطرأ على ذلك .وأبعاد شموله لما تحته من أفراد ، وما قد 
وتأتي عناية األصوليين بمباحث العام من أن التكليف في الكتاب الكريم يتسم بالعموم، والشريعة فيه  

، لكن  . ومضى عصر النبي  ةنمن بيانها بالس   د  بُ  ، فكان ال عبارة عن قواعد كلية عامة على األكثر
ف في فهم بعض عمومات نصوص الكتاب عصر الصحابة قبل تدوين السنة جعل األفهام تختل ءاتهان

 وكلياته .

                                         
 . 74، والخطاب الشرعي  23ينظر : دراسة المعنى  1
 . 34 - 1/33ينظر : التلويح على التوضيح  2
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عند تدوين قواعد تفسير  -ولما كان الكتاب والسنة هما األصالن األساسيان للشريعة، كان البد 
من وضع ضوابط للعام وأحكامه؛ ليعرف الحكم المشمول بالنص العام، ثم األبعاد التي في  -نصوصهما

 بعرف اللغة، وعرف الشارع.حدودها يمكن الخروج من العهدة، اهتداًء 
فمباحث العموم ذات صلة وثيقة بعملية االستنباط ، وما ينشأ عنه من إدراك لمدى ارتباط األحكام  

بأصولها وضوابطها. ومن ثم نتناول هنا : ماهية العام ، وما وضعت له ألفاظه ، وتخصيصه ، ونوع داللته 
 . 1ة ، والظنية يعلى الحكم من حيث : القطع

      
 ماهية العام :     
ال  -أي جماعة الشيء -: )العام الذي يأتي على الجملة2هو الشامل، قال ابن فارس العام لغة :     

اٍء ((-جل ثناؤه -يغادر منها شيئًا ، وذلك قول هللا  ْن م  اب ٍة مِّ ل ق  ُكل  د  : )) خ 
. فهو في اللغة الشامل  4(  3

. ويقال : مطر  5إذا شملهم واحاط بهم  ، ريه، ومنه قولهم : عم هم الخألمر متعدد، سواء كان لفظًا أو غير 
المفسرة عندهم بلفظة : )الكل(،  -. وضم ه أئمة اللغة في باب: )الكليات( 6عام ، أي: شمل االمكنة كلها 

 . 7الخ ( ..… )فمن ذلك: كل ما عالك فأظلك فهو سماء 
مًا آخر محددًا، وقد كثرت تعريفاتهم له، ونختار فإنه يتخذ مفهو   أما في اصطالح األصوليين: 

 في:  8منها: إن )العام لفظ واحد ، يستغرق جميع ما يصلح له، بوضع واحد، دفعة واحدة، من غير حصٍر(
                                         

، مررط 1، ط276 -2/275الفقرره االسررالمي )دراسررة مقارنررة(: د. محمررد اديررب صررالح، ج بتصرررف عررن: تفسررير النصرروص فرري 1
 م .1974 -هر1384جامعة دمشق، دمشق، 

 (.1/352، بغية الوعاة 1/92هر(:)إنباه الرواة 395هو أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي، من ائمة العربية)ت 2
 . 45سورة النور: من اآلية  3
، مؤسسرة أ. بردران 179 -178وسنن العرب في كالمها: إبن فارس، تحر: د. مصطفى الشويمي، ص  الصاحبي في فقه اللغة 4

 م .1964للطباعة والنشر، بيروت، 
، 78هرر ( ، ص1307، وحصرول المرأمول مرن علرم األصرول: السريد محمرد صرديق حسرن خران ) ت112ينظر: ارشاد الفحرول  5

 هر . 1296مط الجوائب، القسطنطينية، 
هرررر(، 1205للسررران: مرررادة)عمم(، وتررراج العروس)شررررا القررراموس(: الزبيررردي أبررروالىيض محمرررد برررن محمرررد مرتضرررى)تينظرررر: ا 6

 م .1976، الكويت، 8/411تحر:محمود محمد الطناحي، ج
،  1هرر(، ص429، وينظر: فقه اللغة وسر العربيرة: الثعرالبي عبرد الملرك برن محمرد برن إسرماعيل النيسرابوري)ت1/426المزهر  7

 العلمية، بيروت .   دار الكتب
هرررر(، 771، وينظررر : جمرررع الجوامررع : السررربكي ترراج الررردين عبررد الوهررراب بررن علررري بررن عبرررد الكررافي)ت 44منهرراج الوصرررول :  8

، وتسرررهيل  62، )مطبرروع ضررمن شرررا المحلرري مررع حاشررية البنرراني(، دار احيرراء الكتررب العربيررة ، مصررر ، والتعريفررات 399ص
، واألنمرروذج فرري أصررول الفقرره : د . فاضررل عبررد الواحررد  156أصررول الفقرره ألبرري  هرررة ، و  78، وحصررول المررأمول  63الوصررول 

 م .1987، مط جامعة بغداد ، 198عبد الرحمن ، ص
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رير ٍة معينة ، أو عدٍد معين   . 1ك رم ِّ
لفظ ، وهو ولتوضيح هذا التعريف ، فإن لفظ )جنس( يدخل فيه ما هو منه وما ليس منه، فر ) يد(  

 خاص ليس بعام، وكذا لفظ : )العشرة(، و: )قام  يد(، و: )رجل(، كلها لفظ ، وليس عامًا.
ْمرًا   وقيد : )واحد( يخرج األلفاظ المتعددة التي تدل على معان متعددة ، كما في قولنا: ) ضرب  يد ع 

 ه ليس لفظًا واحدًا .ولية عمرٍو، لكنع( ، فإنه مستغرق لما يصلح له من الحدث وفاعلية  يد ومف
؛  –وهي ليست بلفظ واحد  –وال يعترض على هذا بر : أن الموصوالت مع صالتها مرن جملة العام  

 ألن العموم يثبت للموصوالت وحدها، أما الصالت فإنها مبي نة لها؛ ألنها مبهمة ال تعلم إال  بها .
ل م، والُمضمر  . والمراد به: إن 2؛ لعدم تحقق ذلك فيهوقيد: )يستغرق جميع ما يصلح له( يخرج: الع 

من شأن هذا اللفظ أن يشمل ما يصلح له، حتى لو لم يكن متعددًا في الواقع، أو كان متناهيًا كر:الشمس، 
والقمر، والسماء، واألرض، فإن كاًل من هذه األلفاظ عام، وإن انحصر في الواقع. وفي هذا القيد ايضًا 

كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة، فإنها تتناول جميع ما يصلح لها، لكن  خرجت النكرة في االثبات، سواء
 . 3 هانفس ؛ للعلة . كما خرج به اسم العدد ، ال على سبيل االستغراق على سبيل البدل

وقيد )بوضع واحد( يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة، فإنه يتناولها ال بوضع واحد، بل  
مبأوضاع متعددة. وال . ويخرج به أيضًا اللفظ 4مشترك ايضًا يتناول ما يصلح له تناول بدل ال شمول، كما تقد 

 . 5المستعمل في الحقيقة والمجا  ، أو في مجا ين ، على رأي بعضهم 
وقيد : )دفعة واحدة( يدفع توهم أن يراد باالستغراق ما هو أعم من كونه على سبيل الشمول، أو البدل  

لمشترك ، والنكرة في االثبات ، وما كان كذلك . فإن هذا القيد يؤكد معنى االستغراق ، مما يدخل فيه ا
 الشمولي ال البدلي .

وقيد : )بال حصر( يعني أن ال يكون في اللفظ داللة على انحصاره في عدد معين ، ويخرج به اسم       
 . 6العدد من حيث اآلحاد، فإنه يستغرقها، لكن بحصر 

الخ، أما العموم فهو: … سبق الفرق بين العام والعموم. فالعام هو اللفظ الواحد الذي يستغرق  يتبين مما      
 تناول اللفظ الواحد.. )الخ تعريف العام(. فالعموم مصردر، والعرام اسم فاعرل مشترق منه، وهما 

                                         
 . 2/577، وتفسير النصوص في الفقه االسالمي 1/125، وأصول السرخسي 1/33ينظر: أصول البزدوي  1
هررر(، 922لوصررول للبيضرراوي ( ( : محمررد بررن الحسررن البذخشرري)تشرررا البذخشرري ) المسررمى : منرراه  العقررول شرررا ) منهرراج ا 2
 ، مط محمد علي صبيح ، القاهرة . 2/56ج
 . 57/  2ينظر : نهاية السول :  3
 ينظر : م . س .  4
 . 56/  2: وشرا البذخشي :  58/  2ينظر : ونهاية السول :  5
جوامرع بحاشرية البنراني( ، دار إحيراء الكترب العربيرة، ، )مطبروع مرع جمرع ال 1/400ينظر : شررا المحلري علرى جمرع الجوامرع  6

 مصر . 
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 . 1متغايران ؛ ألن المصدر غير الفاعل 
سامها، فإن داللة العام على معناه: إن كان قبل التخصيص وإذا كنا قد فصلنا في الداللة وأنواعها وأق 

ل خ  اأْل ْشُهُر اْلُحُرُم ف اْقُتُلوا اْلُمْشرِّ  كِّين  كانت الداللة مطاب قة، وإن كان بعده كانت تضمنًا. فقوله تعالى: )) ف إِّذ ا اْنس 
ص ) بقوله 2(( ن  ، لفظ: )المشركين( يدل مطابقة على كل أفرادهم . وبعد أن ُخص ِّ ٌد مِّ تعالى: )) و إِّْن أ ح 

ْرُه (( ار ك  ف أ جِّ ، وباستثناء الشيوخ والعجزة ( أصبحت داللته على المشركين ، ) أي : على ما 3اْلُمْشرِّكِّين  اْست ج 
 تبقى من أفراد العام ( داللة  تضم ن .

ْوُلودِّ ل    ل ى اْلم  ُتُهن  ((وقد يدل العام على ال ٍم له، مثل داللة قوله تعالى: )) و ع  كِّْسو  ْ ُقُهن  و  ، إذا 4ُه رِّ
قلنا: إن األلف والالم في: )المولود له( لالستغراق؛ فإنها للعموم، وداللة اللفظ على أن النسب لآلباء داللة 

 . 5التزام 
ارِّق ُة ف اْقط ُعوا أ يْ ومن امثلة العام لفظ: )السارق(، )والسارقة(، في قوله تعالى:  ارُِّق و الس  ي ُهم او الس  ، 6دِّ

فإنه عام؛ ألنه موضوع وضعًا واحدًا؛ ليدل على شمول واستغراق كل سارق وسارقة، من غير حصر في عدد 
 . 7معين، فكل من صدق عليه: ) أنه سارق ( قطعت يده 

ل ى ُكل ِّ ش    ْيٍء و ُهو  ع  الُِّق ُكل ِّ ش  كِّيٌل وقد ضرب الشافعي أمثلة للعام منها : قوله تعالى : )) َّللا ُ خ  ْيٍء و 
م او اتِّ و اأْل ْرض  ((8(( ل ق  الس  ، وقوله: )) خ 

ا ((9 ْ ُقه  ِّ رِّ ل ى َّللا  اب ٍة فِّي اأْل ْرضِّ إِّال  ع  ْن د  ا مِّ م  ، وقوله : )) و 
، ثم 10

قال: )فكل شيء من : سماء وأرض وذي روا وشجر وغير ذلك ، فاهلل خلقه ، وكل دابة فعلى هللا ر قها، 
 . 11ومستودعها ( ويعلم مستقرها

 
 مدلول العام في التركيب :       

                                         
، كليررة  ، رسررالة ماجسررتير 36: عبررد الحكرريم السررعدي، ص ة والظنيررةيرر، وداللررة العررام بررين القطع 115: إرشرراد الفحررول  ينظررر 1

 م .1978 - هر1398،  ، جامعة األ هر الشريعة والقانون 
 . 5: من اآلية  سورة التوبة 2
 .6: من اآلية  بةسورة التو  3
 . 233: من اآلية  سورة البقرة 4
 .   36، وداللة العام بين القطعية والظنية  1/407: فواتح الرحموت  ينظر 5
 .  38: من اآلية  سورة المائدة 6
 . 212، وأصول الفقه لخالف  106 – 105، وإرشاد الفحول  1/33: اصول البزدوي  ينظر 7
 . 62:  سورة الزمر 8
 . 1: من اآلية  األنعام سورة 9

 . 6سورة هود :  10
 . 54 - 53الرسالة :  11
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رأينا ان نسلط ضوء المفاهيم العقلية على مفهوم العام؛ ليساعد ذلك على تصور أوضاع العموم في 
الكالم . والعام ال يعدو أن يكون واحدا من ثالثة من حيث ما يصدق عليه ، ) أي من حيث : ماصدقاته ( : 

 أو كل ِّي . إما كلي ة ، أو كل  ، 
الحكم على جميع األفراد ، فردًا فردًا ، ويثبت للكل بااللتزام ، مثل : كل انسان كائن حي ، فالكلية : 

وال إله اال هللا ، ايجابًا أو سلبًا ، فحكمنا على كل فرد من أفراد االنسان بالحياة ، وعلى كل فرد من افراد 
كل رجل يحمل الصخرة العظيمة(، فإنه ال يصدق بهذا . فلو قيل: )-سبحانه -اآللهة بالنفي سوى هللا

 . 1االعتبار)أي: اعتبار الكلية(، فليس كل فرد قادرًا على ذلك، ويمكن كون مجموعهم قادرًا 
الحكم على مجموع األشياء من حيث هو مجموع، والمعتبر فيه األفراد بقيد االجتماع، فال  والكل:        

اق النفي، بل يتعين نفي المجموع بفرد ال بعينه، فقولنا: )ليس عندي عشرة(، ال يتناول األفراد بعينها في سي
يلزم منه نفي جميع أفراد العشرة، بل ربما كان: عندي منها تسعة مثاًل . وقولك: )ليس عنده إنسان(، يمكن 

 أن يكون: عنده كائن حي آخر غير االنسان، كر ) الفرس ( مثال .
انِّي ٌة ((أما في الثبوت فقد         ئٍِّذ ث م  ي ْحمُِّل ع ْرش  ر ب ِّك  ف ْوق ُهْم ي ْوم  يجتمع كل االفراد، كقوله تعالى: )) و 

2 .
وكقول: )عنده عشرة( ، و: )إنسان( . فتثبت )السبعة( ، )والتسعة( من أجزاء الثمانية والعشرةِّ كذلك في 

ي : في كلمة ) إنسان (( بداللة التضمن. العددين . ويثبت )الناطق( و)الكائن الحي( في )النوع المذكور ، أ
 . 3وقد يجتمع بعض األفراد ، كقول: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة 

هو القدر المشترك بين األفراد الكثيرين، واللفظ الدال عليه يسمى مطلقًا، ويصدق بفرد واحد  والكلي: 
، كل منها ينطبق عليه 4يوان، ونحوها في سياق الثبوت، كقولنا: رجل ، ونهر، والعلم، والجهل، وإنسان، وح
؛ ألن الحكم فيه منصب على كل فرد  5مفهوم الكلي . فمدلول العام من حيث)الماصدق( يقع ضمن الكلية 

من افراده مطابقة، سواء فيه االثبات كالخبر واالمر، والسلب كالنفي والنهي. فقولنا: )جاء الرجال(. بمثابة 
الخ( ، وكذا في األمر والنهي والنفي ..…يساوي: )جاء فالن، وجاء فالن ، و قضايا متعددة بعدد أفرادهم، ف

. 

                                         
، تحررر : د . محمررد حسررن 83، والتمهيررد فرري تخررري  الفررروع علررى األصررول : األسررنوي ، ص159ينظررر: شرررا تنقرريح الفصررول  1

م التصرورات( ص م، والمنطرق المفيرد: محمرد عبرد العزيرز البهنسري ، )قسر1981هرر 1401، مؤسسة الرسالة، بيرروت، 2هيتو، ط
 م .  1979، مكتبة الكليات األ هرية، مصر، 29

 . 17سورة الحاقة: من اآلية   2
 . 83، والتمهيد 195ينظر: شرا تنقيح الفصول  3
 .29، والمنطق المفيد )قسم التصورات(83ينظر: التمهيد  4
، 70هررر(، ص926أحمرد األنصراري) تينظرر: غايرة الوصرول شررا) لرب األصرول (: كالهمرا ألبري يحيرى  كريرا برن محمرد برن  5

 هر .1347مط عيسى البابي الحلبي، مصر، 
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على كل فرد ؛ الن النهي اذا توجه  -في النهي –وليس العام  من : )الكل( ؛ لتعذر االستدالل بالعام  
ه تعالى: إلى المجموع وانتهى واحد منهم يحصل به االمتثال . بينما القصد من النهي ثبوته لكل فرد ، كقول

ق ِّ ((  ر م  َّللا ُ إِّال  بِّاْلح   . 1 )) و ال ت ْقُتُلوا الن ْفس  ال تِّي ح 
 وكذلك ليس العام )كليًا(؛ ألن الحكم فيه على الماهية من حيث هي، دون نظر إلى األفراد ، كقول:  

أفراده بال حصر، . ويظهر أيضًا الفرق بين العام والمطلق، فالعام يشمل جميع 2الفرس خير من الحمار
والمطلق يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة في جنسه، ال على جميع األفراد. ولذلك قال األصوليون :  
)عموم العام شمولي ، وعموم المطلق بدلي(. فاألول كلي ُيْحك م فيه على كل فرٍد فرٍد ، والثاني كلي من حيث 

فيه على فرد من أفراده ، فهو يتناولها جميعًا على  ال يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ويحكم
 .  3سبيل البدل ، ال دفعة واحدة 

 
 وقوع العموم في األلفاظ والمعاني :       
وعند مراجعة تعريفات األصوليين للعام وتحليلها ، يظهر أن أغلب األصوليين يقصرون العام على  

لمة )ما( تحتمل التفسير بلفظ، أو بأمر، فتشمل حينئذ األلفاظ ، والتعريفات التي تحده بك4األلفاظ دون المعاني
، 5والمعاني. فمن تعريفاتهم له: )العام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا(

، كما اختار البعض تعريفه بأنه )ما 6وأنه )ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربًة(
، كما في: عموم 7الصالح له دفعة واحدة لغة أو عرفًا أو عقاًل( يستغرق  ؛ ليشمل العام  العرفي  والعقلي 

المقتضى، ومفهوم الموافقة ، وعموم العلة. و الحديث عن وقوع العموم في األلفاظ أو المعاني يتطلب الحديث 
 عن أنواع الوجود :

ألعيان ، وفي األذهان ، وفي اللسان. أما وجوده في وبيان ذلك: أن ) قولنا: )الرجل( له وجود في: ا 
األعيان فال عموم له فيه؛ إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما  يد وإما عمرو، وليس يشملهما شيء واحد 
هو الرجولية. وأما وجوده في اللسان فلفظ: )رجل( قد وضع للداللة، ونسبته في الداللة إلى  يد وعمرو 

                                         
 . 33سورة : االسراء : من اآلية  1
فمرررا بعررردها ، وفرررتح الغفرررار ) بشررررا  404/  1، وجمرررع الجوامرررع ) مرررع حاشرررية البنررراني (  195ينظرررر : شررررا تنقررريح الفصرررول  2

هرررر ( ، 976منار( : ابرررن نجررريم  يرررن الررردين برررن إبرررراهيم الحنفررري ) ت)المنارللنسرررفي( ( ، المسرررمى : مشررركاة األنررروار فررري أصرررول)ال
 . 80هر ، مصر ، وتسهيل الوصول 1355، مط مصطفى البابي الحلبي ،  1/86ج
 .127-124، وداللة العام 79، وحصول المأمول 114ينظر : ارشاد الفحول  3
 .1/258، وفواتح الرحموت 2/57ينظر : نهاية السول  4
 . 2/32المستصفى  5
 . 2/99مختصر المنتهى  6
 . 352اصول الفقه االسالمي في نسيجه الجديد  7

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 49 

باعتبار نسبة الداللة إلى المدلوالت الكثيرة. وأما ما في األذهان من معنى: )الرجل( واحدة، يسمى عامًا 
فيسمى كليًا، من حيث إن العقل يأخذ من مشاهدة ) يد( : حقيقة )االنسان( : وحقيقة )الرجل(، فإذا رأى 

نسبته إلى  يد عمرًا لم يأخذ منه صورة أخرى. وكان ما أخذه من قبل ، نسبته إلى عمرو الذي حدث اآلن ك
الذي عهده أواًل. فهذا معنى كليته، فإن ُسم ِّي  عامًا بهذا فال بأس( 

1 . 
إذن فالمجاالت التي يمكن أن يتصور فيها العموم، أْو ال يتصور هي: مجال الواقع الخارجي،  

شياء في ، ويضاف اليها المجال ) أو الوجود ( الكتابي ، وهو وجود األِّ  2ومجال األذهان، ومجال اللغة 
ل فًة تدل عليه   . 3الكتابة، والحروف المكتوبة مؤ 

أما مجال الواقع فال عموم فيه؛ ألن كل شيء فيه محدد معين، ولكل فرد من أفراده صفاته الخاصة  
له العمومية، وال بين هذه الشجرة وتلك، وال بين هذا الحيوان  و ِّ به، فال شركة بين  يد وعمرو في صفة م ا ُتخ 

 كل شيء في الوجود منفرد بصفات خاصة به.وذاك. ف
وفي مجال الذهن كذلك ، ال يوجد تعدد، فالصورة التي انطبعت في الذهن ألول إنسان أو حيوان  

تبقى هي الصورة نفسها الماثلة عندما تعرض له صورة الحقة، وحيث كان األمر كذلك كان العموم منعدمًا 
 لعدم وجود التعدد .

فاألمر يختلف؛ ألن الواضع لما  وضع األلفاظ وضع بعضها ألجناس متعددة  )أما في مجال اللغة 
األنواع، وبعضها ألنواع متعددة األفراد ، باعتبار أن هناك صفات عامة يشترك فيها أفراد هذا الجنس أو أفراد 

د من أفراد هذا النوع، توجد بينهم، بقطع النظر عن الصفات التي ينفرد بها كل نوع من أنواع الجنس، أو فر 
مستغرق لكل آحاد الرجال :  -مثالً -النوع، وبذلك أمكن تصور العموم في األلفاظ ، فلفظ : )الرجل(

 الموجودين ، وغير الموجودين .
سم ألشخاص، فقد وضعه لكل واحد منهم، باعتبار أن هناك صفات اوالواضع عندما وضع اللفظ ك        

ذاك. إن لفظ )الرجل( بمثابة مظلة كبيرة ُتظل جميع الرجال، وال  عامة يشتركون فيها، ولم يضعه لهذا دون 
 . 4يخرج من تحتها أحد( 

لها دون تلفظها ولو بألفاظ نفسية. وأهم   والوجود الكتابي تابع للفظ في ذلك؛ ألن الكتابة ال يمكن تعق 
، أي : أن  5نهم شيء( خصائص اللفظ العام هو االستغراق ، وهو )الشمول لجميع األفراد، بحيث ال يخرج ع

اللفظ قد يكرون خاصًا بمعي رن ، وقد يكون عامًا ، ولكنه ال يشمل جميع أفراده الذين يصرلح لهرم ، كر )ألفاظ 

                                         
 .2/12المستصفى  1
 .76ينظر: الخطاب الشرعي  2
 م .1947هر  1367، مط التىيض األهلية ، بغداد ، 23-1/20ينظر : المنطق : الشيخ محمد رضا المظفر، ج 3
 . 76الخطاب الشرعي  4
 . 63التعريفات للجرجاني 5
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؛ ألن النكرات مفردة كانت أو 1النكرات ، نحو قولك: )رجل( ، فإنه عام على البدل، غير عام على الجمع(
، فإنها صلحت لما تطلق عليه ، ال على سبيل الجمع بل على سبيل  مثنى أو جمعًا ، ومثلها أسماء األعداد

يصلح لكل ما يصدق عليه )مائة( ، لكن ال على سبيل االستغراق  -مثاًل  -البدل، فاسم العدد )مائة( 
والشمول ، بل على سبيل البدل ، كما في النكرة ، فهو  كالمظلة الصغيرة تصلح لهذا أو هذا ، وال تصلح 

معنى االستغراق: )وال يلزم عليه لفظ التثنية كقولك:  2ألنها ال تسعهم. ويبين أبو الحسين البصري للجميع ؛ 
)رجالن( ، ولفظ العدد كقولك: )ثالثة رجال( ، و: )عشرة( ؛ ألن ذلك ال يستغرق كل ما يصلح له ، أال تراه 

يصلح لكل عشرة من الرجال ،  يصلح : لهذين الرجلين ، ولهذين ، وليس يستغرق كل ذلك . وقولنا: )عشرة(
 . 3وليس يستغرقها ( 

لكن الجرجاني ذهب في تعريفاته إلى أن اسم العدد يستغرق جميع ما يصلح له: )إن لفظ : )المائة(  
رن رين 4وضعت وضعًا واحدًا للكثير، وهو مستغرق جميع ما يصلح له( -مثالً – ، لكن اآلحاد والعشرات المتضم 

التي تشكل كيان )المئة( كوحدة واحدة، وإنه ال يصدق على اآلحاد والعشرات لفظ: : )المئة( هي  في لفظ
)المائة(؛ حيث )إن لفظ المائة ال يتناول إال بعض ما يصلح له، وهو المائة الواحدة ، وليس متناواًل لكل واحد 

 .5من أفراد المئين على سبيل االستغراق(
ع دون أن يدل على االحاطة والشمول ال يمكن ع ده ذلك فاللفظ الدال على الضم والجم عن الً ضف 

 لفظًا عامًا؛ لعدم داللته على االستغراق كالجمع المن ك ر، فإنه وإن دل على جمع من الناس في قوله تعالى: 

اٌل (((( ، رِّج  الِّ ا بِّاْلُغُدو ِّ و اآْلص  ب ُِّح ل ُه فِّيه  ُيس 
ْمعِّ : )) ُكن ا ن ْقعُ -سبحانه   – اآلية ، وقوله….. 6 د  للس  ا م ق اعِّ ْنه  ُد مِّ

، لكنه ال يدل على االستغراق واالحاطة بكل الرجال والمقاعد الموجودين وغير الموجودين، ولذلك فهو 7((
 عام عند من لم يشترط االستغراق، غير عام عند من اشترطه.

ا الواضع حين وضع فيظهر أن االستغراق ركن في اللفظ العام يشكل كيانه؛ ألنه الحقيقة التي اعتبره 
 8صيغ العموم، مثل: كل، وجميع، و)ألر( الجنسية.. الخ، فهي دالة على االستغراق واالحاطة بما وضعت له 

. 

                                         
 . 1/204المعتمد للبصري  1
 ( .  1/237، الفتح المبين 3/401هر(: ) وفيات األعيان436هو محمد بن علي بن الطيب، أصولي من كبار المعتزلة )ت 2
 . 77، وينظر: الخطاب الشرعي 1/204المعتمد :  3
 . 63التعريفات  4
 . 77، وينظر: الخطاب الشرعي 2/91االبهاج 5
 . 37، 36 سورة النور: من اآليتين 6
 . 9سورة الجن من اآلية  7
 . 77ينظر: الخطاب الشرع  8
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وقد ال يأتي االستغراق والشمول من طريق الوضع المتوفر فيه عنصر القصد، بل قد يكون عن  
ن(، فإنها )ال تدل على االحاطة، وال على طريق العقل، ويمكن وصفه بأنه من طريق االبهام، مثل كلمة: )مت
. وكذلك )ما( و )الذي( ، والنكرة في  1االجتماع واالنفراد قصدًا، وإنما ثبت العموم فيها ضرورة إبهامها( 

سياق النفي ؛ إذ النكرة إنما هي اسم خاص وضع لفرد من األفراد، وإنما )يثبت العموم فيها ضرورة اقتضاٍء ، 
ة نفسها، اذ هي ال تتناول في النفي واالثبات اال واحدًا ؛ وذلك ألنه لما نفى رؤية رجل ال لمعنى في الصيغ

من ك ر فقد نفي رؤية جميع الرجال؛ ألنه نفى رؤية هذه الحقيقة ، وهي موجودة في جميع األفراد ، فكان من 
اًل واحدًا ال تنتفي رؤية تلك ضرورة انتفاء رؤية جميع األفراد؛ لئال يلزم الجمع بين النقيضين، إذ لو رأى رج

 . 2الحقيقة( 
 -باستثناء فريق منهم -واشتراط االستغراق في اللفظ العام لم يذهب إليه جميع األصوليين، فالحنىية  

: لفظًا مثل  3ال يشترطونه. ولذلك عرفوا العام بأنه: )كل لفظ ينتظم جمعًا من األسماء لفظًا أو معنى( 
 . 4مثل )رهط( ، و)قوم(  )رجال(، و )نساء(، ومعنى

          
 بعد هذا نأتي إلى قضية شمول العموم األفعال وأسماء المعاني :        
، 5لى أن العموم )من عوارض األلفاظ ال من عوارض المعاني واألفعال(عنبه كثير من األصوليين         

،  7المعاني بالعموم فاختلفوا فيه  . أما اتصاف6وقد اتفقوا على: أن العموم من عوارض األلفاظ حقيقة 
 . 8والجمهور يرون لها عمومًا ، وأنه مجا ي ، وقليل من ال يرى لها عمومًا ، أو يراه حقيقيًا 

                                         
، )مطبوع بهامشره اصرول 2/13هر( ، ج730كشف األسرار عن أصول البزدوي : البخاري عالء الدين عبد العزيز بن أحمد)ت 1

د. محمرد حسرن هيتررو، ، تحرر: 140البرزدوي( ، ط دار المعرفرة ، بيرروت ، وينظرر: المنخررول مرن تعليقرات األصرول: للغزالرري، ص
 . 77م، وينظر: م . س 1980 -هر1400، دار الفكر، دمشق ، 2ط
 . 77، وينظر: الخطاب الشرعي 2/13كشف االسرار  2
 1/33اصول البزدوي  3
 . 78ينظر: الخطاب الشرعي  4
 . 30، ودراسة المعنى  81 -80، وينظر: التصور اللغوي 320المستصفى   5
 .1/258، فواتح الرحموت  2/57ينظر: نهاية السول  6
، ) دراسرة وتحقيرق : د  1/385هرر( ، ج539ينظر: ميزان االصول في نتائ  العقول : السمرقندي عالء الدين محمد بن أحمد) 7

دة فري اصرول الفقره: آل تيمي ة)مجرد الردين عبرد 1987 -هرر1407، مرط الخلرود ، بغرداد ، 1. عبرد الملرك السرعدي( ، ط رو  م، والمس 
هررر( ، وشريخ االسرالم تقري الرردين 682هرر( ، وشرهاب الردين عبررد الحلريم برن عبرد السرالم)ت653عبرد هللا برن الخضررر)تالسرالم برن 

هرر(، 745هر( (، جمعهرا وبيضرها: شرهاب الردين أحمرد برن محمرد برن عبرد الغنري الحنبلري الدمشرقي)ت728أحمد بن عبد الحليم)ت
، وحاشرية  1/84صرر، وفرتح الغفار )مشركاة األنروار( البرن نجريم ، مط المردني، م97تحر: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ص 

هرر(، )مطبروع مرع شررا المحلري 1250(: العال مرة الشريخ حسرن برن محمرد العطرار)ت -للسربكي  -العطرار علرى ) جمرع الجوامرع 
 على الجمع ( ، مط مصطفى محمد ، مصر . 

 .1/258لرحموت ، وفواتح ا 2/57، ونهاية السول 2/184ينظر: االحكام الالمدي  8
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ويريدون أن العام له أفراد متعددة متشخصة، وداللة اللفظ عليها بنسبة واحدة كلفظ: )االنسان(، يدل   
يدل على سائر أفراد الرجال؛ ألن نسبته في الداللة على كل من على سائر أفراد الجنس، أو لفظ: )الرجل( 

 يد وعمرٍو وبكر وخالد واحدة. أما الفعل فليس في الوجود فعل واحد عام ، أي : تكون نسبته إلى الفاعلين 
واحدة، فقولنا: )أعطى  يد عمرا( يختلف في النسبة عن قولنا : )أعطى خالد  -على اختالفهم -والمفعولين

ن عطائه عمرًا، من حيث إنه فعل، فليس في م(، )فال يقال: )عطاء فالن عام(؛ ألن عطاءه  يدًا متميز بكراً 
 . 1الوجود فعل واحد هو عطاء وتكون نسبته إلى  يد وعمرو واحدة( 

فهي معان  -مثالً –وكذلك ال تقع دعوى العموم في اسماء المعاني كلفظ: )الوجود(، و)الذكاء(   
الكلية يمكن تصورها في الذهن بعمومها لآلحاد المندرجة تحتها، وال إشكال في تسميتها عامة كلية، والمعاني 

ر هذا في األعيان الخارجية، بينما يمكن إطالقه  لغة، لكن الخالف في )واحد( يتعلق بر)متعدد(. وال ُيت صو 
نها معان شاملة لجزئياتها ، فالوجود ليس له متعدد وكذلك الذكاء؛ أل-وهو معنى ذهني -على المعنى الكلي

، فال يصح وصفها بالعموم؛ ألنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات، ولو  2ال ألجزائها 
كانت حقيقته في العقل واحدة، فر )العموم مختص باسم العين دون اسم المعنى، والمعنى الواحد ال يعم 

ئياتها بانها ، كلية ، ال عامة . وقالوا: إن المعنى واحد، . وإنما توصف المعاني في شمولها لجز  3متعددًا( 
ا ليس هو المطر الموجود في المكان  م  المطر( فال يعني أن المطر الموجود في مكان م  فعندما نقول: )ع 

. وهذا مذهب جمهور األصوليين في شمول العموم لألفعال  4اآلخر ، فالمعنى واحد ، وإنما كثرت محال ه 
 .والمعاني 
اختار : أن العموم قد توصف به المعاني حقيقة ، بناء على أن معنى العموم :  5لكن ابن الهمام  

شمول أمر لمتعدد، وكل من المعنى واللفظ محل لهذا الشمول ، وبي ن أن الخالف لفظي ، منشؤه الخالف في 
، يقال : . ومث ل لذلك بر : ) المطر ، والخصب ( ، وهما معنيان ، وق 6معنى العموم  د ي شرمِّل كل  منهما وي ُعم 

                                         
 .31-30، ودراسة المعنى 161، 147، وينظر: أصول الفقه للخضري 230المستصفى  1
ماركرب منره ومرن غيرره كرل  ،  والجزءء:.  81، والتصرور اللغروي 161، 147، وأصول الفقه للخضرري 230ينظر: المستصفى  2

ي، بالنسربة لألنسران(؛ فإنره يتركرب منره ومرن النراطق. أمرا سواء كان الجزء محسوسًا كرر)السقف، للبيرت(، أو معقرواًل كرر)الكائن الحر
فهرو الحكرم علرى بعرض األفرراد إيجابرًا أو سرلبًا  وأمزا الجءئيزة:فهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشرركة فيره كرر) يد( .  الجءئي:

 . 30كقولنا: )بعض االنسان كاتب( : ينظر: المنطق المفيد )قسم التصورات( : 
 ، وينظر : م . س . 1/423لفنون كشاف اصطالحات ا 3
 . 31، والتصور اللغوي 1/101، ومختصر المنتهى 1/386، وميزان األصول 2/33ينظر : المستصفى  4
هرر  باالسركندرية(: 861هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، من أئمة الحنىيرة ، وصرف بالمجتهرد المطلرق)ت 5

   0(3/36بين، الفتح الم46)الفوائد البهية
، )مطبوع ضمن شرحه: )التيسير((، مط مصرطفى البرابي 197-1/194ينظر: متن )التحرير( في أصول الفقه : ابن الهمام ج 6

 .147هر ، وأصول الفقه للخضري  1350الحلبي وأوالده ، مصر، 
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م  األميُر بالعطاء ، وحاجة عامة ،  مطر عام ، وخصب عام ، أي : شامل لجميع البالد . وكذلك يقال : ع 
ل ة عامة ، ومفهوم عام   . 1وعِّ

وتلك الخالفات تتهاوى بالرجوع إلى التعريف الشامل لر : العام اللفظي ، والعرفي ، والعقلي. ومما  
ه كون  الخالف لفظيًا  أال ُ يقصد  بالعموم : اللغوي فقط ؛ الن العموم في  -كما ذهب إليه ابن الهمام –يوج ِّ

صيغ الجمع ) الدالة على العموم لغة ( صفة األلفاظ والمعاني معًا ، وفي غيرها مثل )من( و )ما( صفة 
س صفة لأللفاظ وال للمعاني، وإنما هو المعاني فحسب ، وكذا في العموم العرفي . أما العموم العقلي فلي

ل ِّي ة ودوران الُحكم  ، وهذا األخير ينصرف إليه قول من قال بعدم وصف األلفاظ وال  -كما سيأتي -صفة العِّ
 المعاني بالعموم . 

كما يظهر من تعاريفهم  -أما إن كان الخالف في محل واحد كالعموم اللغوي في الصيغ اللغوية
 . ةضواقع ، وإنما منشؤه تصورات ذهنية مح ليس لهدقيقًا، و  فالخالف ليس -للعام

فهو  أن ما ورد من حكاية افعال النبي  -على رأيهم في عدم عموم األفعال -وقرر الجمهور         
 . 2، إال اذا دل دليل على أن المراد بها جميع المكلفين  الوارد فيه موضوعخاص في حقه، أو خاص بال

عن بيع الرطب بالتمر، وقضائه بالشفعة  عمومها ، كر : ما ورد من نهي النبي  والجمهور يرون : 
، فإنه يدل عندهم على العموم. والمالحظ أن الخالف هنا حصل من دراسة الصيغة بعيدًا عن  3للجار 

دم ( يعل ِّلون ذلك بر : ع القرائن م ر ًة، ومع وجودها مرة أخرى. فالذين يرون:  ) خصوص أفعال النبي 
ه، كقوله   العموم في صيغ األفعال ، وأن داللة العموم فيها راجعة إلى قرائن  خارجٍة عن: ذات الفعل أو لفظِّ

ل ِّي (  ل ة  4: ) صل وا كما رأيتموني ُأص  ت ِّحاد العِّ  .  5، أو أن داللة العموم فيها بطريق القياس؛ الِّ
أهمية في  -مر الذي كثيرًا ما ُيرى عند األصولييناأل -على ان للتجريد عن القرائن في دراسة الصيغ      

تحديد المعنى في المرحلة اأُلولى من دراسته؛ الفادة داللته األصلية والمرور بها في تشخيص المعنى 

                                         
ليين ، بشررير مهرردي الكبيسرري، ، ومفرراهيم االلفرراظ وداللتهررا عنررد األصررو 2/57، ونهايررة السررول 1/101ينظررر: مختصررر المنتهررى  1

 م .1991هر  1412، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم االسالمية، جامعة بغداد ، 257 - 255ص
 . 354، وأصول الفقه للزلمي : 2/370، وإحكام االمدي 338ينظر: المستصفى  2
م. فنهررى عررن ذلررك(، رواه الخمسررة سررئل عررن بيررع الرطررب بررالتمر، فقررال: أيررنقص الرطررب اذا يرربس  قررالوا: نعرر روي ) أن النبرري 3

. والشرفعة فري الشررع: )تملرك المشرفوع فيره جبررًا عرن المشرتري ، بمرا  508 – 5/307وصححه الترمذي . ينظرر : نيرل األوطرار 
ررنة : سرريد سررابق ، ج م، ومثالهررا: 1981 -هررر1401، دار الفكررر، بيررروت، 3، ط3/219قررام عليرره مررن الررثمن والنفقررات(: فقرره الس 

جررار فرري اسررتحقاقه شررراء بيررت جرراره إن أراد بيعررره . ينظررر: م . ن . وقررد روى البخرراري عررن جررابر بررن عبرررد هللا : )أن أول وليررة ال
 .   2214، رقم  3/104قضى بالشفعة فيما لم يقسم(: صحيح البخاري: كتاب البيوع  الرسول 

 . 1/154الحديث أخرجه البخاري : كتاب األذان  4
 .372 - 2/369ينظر: إحكام االمدي  5
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النهائي، حيث تليها مرحلة السياق بنوعيه : ) اللفظي ، والحالي ( ، والتي لها أثر مهم في تعميم المعنى اذا 
 . 1تخصيصه اذا كان عامًا  كان خاصًا ، أو

وتجدر االشارة إلى أن العمل األصولي يستهدف في بحث المعاني عنصرًا مهمًا، هو اتصالها بواقع  
الحياة وأحداثها؛ الستنباط الحكم وتطبيقه على ظاهر السلوك االنساني، سواء كان هذا السلوك : لسانيًا أو 

 .  2غراقه بدنيًا ، وهذا ما ينسجم مع تعريف العام واست
  
 العام من حيث شموله ألفراده :       
: استقرائهم النصوص الشرعية، وإدراكهم أساليب الخطاب فيها وفي اللغة  نتيجة – ن و قرر األصولي      

 إلى ثالثة أنواع : - حسب شموله ألفراده - أن العام يتنوع - العربية عموماً 
وهو )ما وضع عاما  عام باق على عمومه ( :)  :ما أريد به العموم قطعًا، ويسمى -1        

، ويكون مصحوبًا بقرينة تنفي احتمال تخصيصه، فالعام الوارد في نص بهذه الصورة 3واستعمل عامًا( 
ل ى  اب ٍة فِّي اأْل ْرضِّ إِّال  ع  ْن د  م ا مِّ عمومه قطعي، ويشمل كل ما يستغرقه من أفراد، كما في قوله تعالى: )) و 

ِّ رِّ ْ  ا ((َّللا  م او اتِّ و اأْل ْرض  (( : ))  -سبحانه  –، وقوله 4ُقه  ل ق  الس  خ 
، ففي كل منهما تقرير سنة إلهية ال 5

تتبدل، وال يطرأ عليها التخصيص، لذا كان العموم مقطوعًا به في كل منهما وفي امثالهما، وال يحتمل أن يراد 
 .6به الخصوص

 م إلى : ما يكون لجنس يعم  انواعًا كثيرة كقوله تعالى: ))هذا القسم من العا 7ويتنوع عند ابن حزم 

يٍ  (( ْيٍء ح  اءِّ ُكل  ش  ْلن ا مِّن  اْلم  ع  و ج 
، ومنه ما يكون اسمًا لنوع يدخل تحته جميع أفراد ذلك النوع كقوله تعالى 8

مِّير  لِّت ْرك ُبوه ا ((  ْيل  و اْلبِّغ ال  و اْلح  ي ، ومنه ما يقع ألهل  9: )) و اْلخ  لِّذِّ صفة م ا من النوع كقوله تعالى : )) و 

                                         
 .32ينظر: دراسة المعنى  1
 .81ينظر: التصور اللغوي  2
 .1/426المزهر :  3
 .6سورة هود : من اآلية  4
 . 1سورة األنعام : من اآلية 5
 . 54 – 53ينظر : الرسالة للشافعي  6
هرر(:  ) 456ق )تهو ابو محمرد علري برن احمرد برن سرعيد برن حرزم األمروي، إمرام الظاهريرة ومحييهرا، وصرف باالجتهراد المطلر 7

 ( .3/1146، تذكرة الحفاظ 3/13وفيات االعيان
 . 30سورة األنبياء : من اآلية  8
 . 8سورة النحل : من اآلية  9
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اكِّينِّ 1اْلُقْرب ى (( ق اُت لِّْلُفق ر اءِّ                                              و اْلم س  د  ، وقوله تعالى: )) إِّن م ا الص 
 . 3، وغير ذلك  2((

. وعقب 4ه لفظه(ويعقب ابن حزم على كل من ذلك بقوله: )ومعنى ذلك حمله على كل ما يقتضي
على األول: )فيقع تحت الحي المذكور: االنس، وأنواع الطير كلها، وأنواع ذوات األربع كلها، وأنواع الهوام ِّ 

، وعلى الثاني بقوله: )فهذا عموم لجميع الخيل والبغال والحمير، دون سائر األنواع، وليس خصوصًا؛ 5كلها(
، وعلى األخير بقوله : 6اللفظة فقط ، دون ما ال تقتضيه( ألن معنى قولنا: )عموما( إنما هو ما اقتضته

)فكان هذا عمومًا لذي القربى كلهم، دون غيرهم، وكان شاماًل لكل من وقعت عليه هذه التسمية بهذه الصفة( 
7 . 

وينُدر وجوُد العام الباقي على عمومه، ولذلك شاع عند العلماء أنه: )ما من عام إال وقد خص منه 
عى بعضهم عدم وجوده. وعندما رد آخرون على  هؤالء مستشهدين بمثل ما تقدم أجاب البعض(، حت ى اد 

نها ليست من األحكام الفرعية؛ ذلك أن مراد أإال  -وإن كانت باقية على عمومها -النافون: إن تلك األمثلة
ذا منقوض بقوله القائل بعدم بقاء العام على عمومه: ما كان فيه حكم عملي، وليس مطلق العموم . لكن ه

اُتُكْم (( ه  ل ْيُكْم ُأم  ْت ع  تعالى: )) ُحر ِّم 
، وهي من األحكام العملية الفرعية، حيث 9؛ )فإنه ال خصوص فيها( 8
 الحكم فيها باق على عمومه مطلقًا.

ي ُل فيه التخصيص(  ؛ وذلك للمبالغة في عز ته وندرته، 10فتبين سبب قولهم: )ما من عام إال وُيت خ 
 . 11في النصوص المتعلقة باألحكام الشرعية العملية، والنادر القليل في حكم المعدوم  وخاصة

                                         
 . 41سورة االنفال : من اآلية  1
 . 60سورة التوبة : من اآلية  2
 م.1985هر 1405، بيروت، ، دار الكتب العلمية1، ط3/128ينظر: االحكام في أصول األحكام: إبن حزم الظاهري ج 3
 م . س . 4
 م . س . 5
 م . س . 6
 . 128/  3بن حزم : الحكام اال 7
 . 23سورة النساء : من اآلية  8
م 1974ة المصرية العامرة للكتراب، القراهرة، أ، الهي 3/50االتقان في علوم القرآن: السيوطي، تحر: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج 9
. 

 م .1978هر  1398الحلبي، مصر،  ، مط4، ط2/21االتقان،  10
، ومنررافع الرردقائق شرررا)مجامع الحقررائق للخررادمي(: الُكررو   الحصرراري 3/362، وإحكررام ابررن حررزم 33ينظررر: الرسررالة للشررافعي  11

هررر ، ودراسررة المعنررى 1308هرر( ، دار الطباعررة العررامرة ، إسرتانبول ، 1215مصرطفى بررن محمررد البولرداني الملقررب بخلوصرري ) ت
 . 120 - 119لة العام بين القطعية والظنية لعبد الحكيم السعدي ، ودال36-37
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وهو أن يطلق العام ، ويدل دليل على أن المراد به بعض عام يراد به الخصوص قطعًا :  - 2         
 ما يتناوله من أفراده كلهم . وهذا الدليل هو المراد بقرائن التخصيص اآلتية .

له السيوطي في المزهر فصل: )العام المخصوص(، وهو ما وضع في األصل عامًا،  وهذا ما عقد
ثم خ ص  في االستعمال ببعض أفراده. ثم ذكر مثااًل له هو: )السبت(، فهو في اللغة: )الدهر(، ثم خص في 

 . 1االستعمال لغًة بأحد أيام األسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر 
، وال إشكال في األمور ما يبرره  –على هذا الصنف  - مخصوص(: )العام ال ولعل في إطالق 

وقد اتفقوا على ظنية داللته ؛  - حيث سيأتي الصنف الثالث وقد ُأطلِّق  عليه المصطلح نفسه -االعتبارية 
ل ة قد تتحقق في بعض األفراد الباقين بعد التخصيص   . 2وذلك ألن تخصيصه غالبًا ما يكون قائمًا على عِّ

بِّياًل (( ثلوا لهذا القسم بقوله تعالرى : ))وقد م  ل ى الن اسِّ حِّ   اْلب ْيتِّ م نِّ اْست ط اع  إِّل ْيهِّ س  ِّ ع  ، فلفظ  3 و هللِّ 
: )الناس( عام يشمل : المكل فين ، وغيرهم كاألطفال والمجانين، ولكن هذا العام أريد به خصوص المكلفين ؛ 

، فتخصيص العام بالعقل هنا قطع بأن العام وهو )الناس( أريد منه لقضاء العقل بخروج الصبي ِّ والمجنون 
ْن ر سُ  ل ُفوا ع  ْول ُهْم مِّن  اأْل ْعر ابِّ أ ْن ي ت خ  ْن ح  م  ين ةِّ و  دِّ ان  ألِّ ْهلِّ اْلم  ِّ الخصوص. ومثله قوله تعالى: )) م ا ك  ولِّ َّللا 

هِّ (( ْن ن ْفسِّ ْم ع  هِّ ُبوا بِّأ ْنُفسِّ هل المدينة( و)األعراب( عام أريد به خصوص القادرين؛ألن ، فكل من)أ 4و ال ي ْرغ 
العقل يقضي بخروج العجزة، فعم ت هذه اآلية من أطاق الجهاد من الرجال، وأن ليس ألحدهم أن يرغب 

 . 5 -أطاق الجهاد أو لم يطقه  -   بنفسه عن النبي
بِّ   م ا ل ُكْم ال ُتق اتُِّلون  فِّي س  اءِّ ومنه أيضا قوله تعالى: )) و  الِّ و الن ِّس  فِّين  مِّن  الر ِّج  ِّ و اْلُمْست ْضع  يلِّ َّللا 

ْن ل   ْل ل ن ا مِّ ا و اْجع  هِّ اْلق ْري ةِّ الظ الِّمِّ أ ْهُله  ْن ه ذِّ ب ن ا أ ْخرِّْجن ا مِّ ين  ي ُقوُلون  ر  انِّ ال ذِّ ْلد  ْن ل ُدْنك  و اْلوِّ ْل ل ن ا مِّ لِّي ًا و اْجع  ُدْنك  و 
يرًا (( لم  -كما يقول الشافعي -رية الظالم أهلها( عموم أريد به الخصوص؛ ألن كل القرية، ففي: )الق6ن صِّ

 . ، وذلك بطريق المجا 7كان فيهم المسلم، لكنهم كانوا مكثورين وكانوا فيها أقلفيكن ظالمًا، 

                                         
 . 1/427ينظر: المزهر  1
، الشررركة المتحرردة 2، ط534ينظررر : المنرراه  األصررولية فرري االجتهرراد بررالرأي فرري التشررريع االسررالمي: د . فتحرري الرردريني ص 2

 . 86م ، الخطاب الشرعي 1985 –هر 1405للتو يع ، دمشق ، 
 . 97مران : من اآلية سورة آل ع 3
 . 120سورة التوبة : من اآلية  4
 . 219، وأصول الفقه لخالف  54ينظر : الرسالة  5
 وجروه . والمراد بالقرية هنا: مكة . والعرب تسمي كل مدينة: قرية. ينظرر: تفسرير الطبرري: )جرامع البيران عرن 75سورة النساء  6

،  8/543، ج هرر(، تحرر : محمرود محمرد شراكر ، وأحمرد محمرد شراكر310ري)ت: أالمام محمد برن جريرر الطبر تأويل آي القرآن(
 دار المعارف ، مصر . 

 . 55ينظر: الرسالة  7
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ُعوا ل كُ   م  ين  ق ال  ل ُهُم الن اُس إِّن  الن اس  ق ْد ج  ْوُهم ((ومثاله أيضًا قوله تعالى: )) ال ذِّ ؛ ذلك ألن  1ْم ف اْخش 
واحد منهم ال كلهم، وقد ذكر الواحد هنا بصيغة العموم؛ ألنه قام مقام الكثير في  -األولى -المراد بر)الناس(

. فاللفظ العام قد سبق للخصوص ابتداًء، فهو من ذكر 2تثبيطه المؤمنين، وتأخيرهم عن مالقاة قافلة العدو
 . 3ل المجا  العام وإرادة الخاص على سبي

ولعل هذا المثال والذي قبله أوضُح في المقصود وأجدُر بالتمثيل، ألنهما سيقا ابتداًء للخصوص،  
بينما في األمثلة األخرى سيقت األلفاظ عامة، وقد خصها العقل بغير المست ْثرن ْين  من : الصبيان ، والمجانين 

نه البعض، غاية ما في األمر أن دليل الخصوص هو ، وعديمي األهلية . فال يعدو أن يكون عامًا ُخص  م
 . 4العقل هنا ال غيره، وهذا وحده غير كاٍف أل ْن يقال: إن اللفظ العام هنا أريد به الخصوص ابتداًء 

ين  ت    ُعوا ل ُه إِّن  ال ذِّ ث ٌل ف اْست مِّ ا الن اُس ُضرِّب  م  ْدُعون  وقد مثل له الشافعي ايضًا بقوله تعالى: )) ي ا أ ي ه 
ْيئًا ال ي ْست ْنقُِّذوهُ  ُعوا ل ُه و إِّْن ي ْسُلْبُهُم الذ ب اُب ش  ل وِّ اْجت م  ِّ ل ْن ي ْخُلُقوا ُذب ابًا و  ْن ُدونِّ َّللا  ُعف  الط الُِّب  مِّ ْنُه ض  مِّ

ْطُلوُب (( و اْلم 
أنه  -نهمعند أهل العلم بلسان العرب م -، قال: )فم خر ُج اللفظ عام على الناس كلهم، وبي ِّن 5

: بعض  الناس دون بعض؛ ألنه ال يخاطب بهذا إال  من يدعو من دون هللا  إنما يراد بهذا اللفظ العام الم خر جِّ
؛ ألن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم، وغير البالغين ممن ال -تعالى عما يقولون علوًا كبيراً  -إلهاً 

 .6يدعو معه إلهًا(
ْيُث أ ف اض  الن اُس (( بقوله تعالى: ))  - تعالى رحمه هللا -ومثل له ايضًا   ْن ح  ، قال : 7ُثم  أ فِّيُضوا مِّ

واآلية اأُلولى  …… هللا  أن الناس كلهم لم يحضروا ع ر فة في  من رسول  -ان شاء هللا  -) فالعلم يحيط 
ين  ق ال  ل ُهُم الن اُس(( وكان قد مثل بقوله تعالى : )) ال   -أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية  ،  -ذِّ

 .8والثانية أوضح عندهم من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوا هذه اآليات معًا(
، وهو الذي لرم تصحبه قرينة عند التكلم  العام المطلقويسمى أيضًا : العام المخصوص :  - 3

، وال قرينة تنفي داللته على العموم. وهو على أنه أراد به بعض أفراده، فال قرينة على نفي احتمال تخصيصه
ان  ل فِّي  ْنس  ، إِّن  اأْلِّ ما يعبر عنه األصوليون بالعام الذي ُخص  منه البعض، وذلك كقوله تعالى: )) و اْلع ْصرِّ

                                         
 .173سورة آل عمران : من اآلية  1
م ، 1967هرر   1387فمابعدها ، دار الكتاب العربري ، القراهرة ،  404/  7فما بعدها ، ج 279/  4ينظر: تفسير القرطبي ج 2

، الردار العربيرة للطباعرة  6، والوجيز في أصول الفقه االسالمي : د . عبد الكرريم  يردان ، ط186 - 185قه لخالف وأصول الف
 . 121، داللة العام بين القطعية والظنية  654 - 2/653، تفسير النصوص  270- 269م ، ص1977هر   1397، 
 . 79، وتسهيل الوصول  45ينظر: منافع الدقائق  3
 . 270 -269، والوجيز 186 -185ل الفقه لخال ف ينظر: أصو  4
 . 73سورة الح  :  5
 . 37الرسالة  6
 . 199سورة البقرة : من اآلية  7
 . 654 – 653، تفسير النصوص  37الرسالة  8
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ْبرِّ  ْوا بِّالص  ت و اص  ق ِّ و  ْوا بِّاْلح  ت و اص  اتِّ و  الِّح  ُلوا الص  ُنوا و ع مِّ ين  آم  . ونجد ذلك في أكثر النصوص 1(( ُخْسٍر،إِّال  ال ذِّ
التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن القرائن : اللفظية أو العقلية أو العرفية . ويبقى هذا الصنف ظاهرًا 

ن  ث الث ة  ُقُروء (( 2في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه  هِّ ب ْصن  بِّأ ْنُفسِّ   . كقوله تعالى: )) و اْلُمط ل ق اُت ي ت ر 
3 . 

وتخصيصه إما أن يكون بمخصص غير مستقل بالمفهومية، بل هو متعلق بما هو متقدم في 
والشرط ، والصفة ، والغاية ، وبدل البعض ، وإما أن يكون  -على خالف فيه –االعتبار كر : االستثناء 

خير . وقد يكون مستقاًل كالعقل ، أو الكالم المتراخي الذي يكون ناسخًا للمتقدم ، وقد اختلف في هذا األ
ص كالمًا  ، وربما يكون حسًا أو عرفًا أو بنقصان بعض األفراد أو  يادته ، ولكل داللته  -كما ُذكِّر –المخص ِّ

4 . 
والفارق بين التخصيص باألدلة المتصلة واألدلة المنفصلة أن األولى مذكورة مع اللفظ العام ضمن  

ي أدلة حالية)سياق الحال(، أو ما يسمى في الدرس اللغوي السياق التركيبي)سياق المقال(، وأما الثانية فه
 . 5الحديث بر : )سياق الموقف( 
نظرة إلى تقسيم ، العام تتعلق بجهة أخرى أعم  مما سميناه:  -رحمه هللا تعالى -ونجد عند الغزالي

قًا كقولك: )جهة الشمول(، تلك هي جهة: االطالق والنسبية ، فيذكر: أن ) اللفظ إما خاص في ذاته مطل
) يد(، و)هذا الرجل(، وإما عام مطلقًا كر)المذكور( و)المعلوم(، إذ ال يخرج منه موجود وال معدوم، وإما عام 
باالضافة كلفظ: )المؤمنين(، فإنه عام باالضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص باالضافة إلى جماعتهم؛ اذ 

، ) خاصًا ( من حيث -حيث شموله لما شمله  من -يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمى: ) عام ًا ( 
 . 6اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله( 

ويختلف عن الخاص في ذاته الذي ال أخص منه، فيدل على عين بذاتها ال يتعداها إلى غيرها،  
ام مطلقًا ال أعم . كما أن الع7كأسماء االعالم واسم االشارة إذا أشير به إلى معين كما مثل له االمام الغزالي

                                         
 سورة العصر . 1
 . 220 - 219، وأصول الفقه لخالف  141 – 140ينظر : إرشاد الفحول  2
 .  228سورة البقرة : من اآلية  3
، والمردخل إلرى مرذهب األمرام أحمرد برن 123، وداللرة العرام للسرعدي  378، وتسهيل الوصول 363 /3ينظر: إحكام ابن حزم  4

،  2، ط  113-112هرر(، تحرر : د . عبرد هللا عبرد المحسرن التركري ، ص1346حنبل : الشيخ عبد القادر برن بردران الدمشرقي)ت
 م .1981 -هر1401مؤسسة الرسالة ، 

، دار  1، ط 2، والرردرس الرررداللي فرري خصرررائص ابررن جنرري : أحمرررد سررليمان يررراقوت : ص 288: علررم اللغرررة للسررعران  ينظررر 5
 م .1989المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 

 . 2/12المستصفى  6
 . 49، وداللة العام  108، والمدخل إلى مذهب االمام احمد بن حنبل  2/183، واحكام االمدي  2/32ينظر : م . س  7
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. والعام باالضافة إلى غيره ما كان 1منه كلفظ )المذكور( ؛ اذ يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول
تحته انواع وفوقه جنس أعم منه كلفظ )الكائن الحي( ، فانه عام بالنسبة إلى ما تحته من االنسان والفرس 

والجوهر. وكذا لفظ )المؤمنين( فهو يتناولهم دون المشركين وغيرها، وخاص بالنسبة إلى ما فوقه من الجسم 
 . 2الذين يجتمعون معهم في اآلدمية ، ولذا علله االمام الغزالي بالعبارة األخيرة 
 ولدى تأملنا تقسيم الغزالي نالحظ انه يحدد لنا مجالين للعام مختلفين:

معلوم. وإن كان يرى أن هذه الدائرة ، األول: ما عبر عنه بالعام المطلق الذي مثل له بالمذكور وال
مهما اتسعت فستبقى قاصرة عن االطالق ؛ ألنه )ليس في األلفاظ عام مطلق؛ الن لفظ المعلوم ال يتناول 

 . 3المجهول. والمذكور ال يتناول المسكوت عنه( 
ا عام باالضافة أما المجال الثاني لداللة العام: فهو مفهوم النسبية فيه وهو ما عبر عنه بقوله: )وإم 

كلفظ ) المؤمنين ( (. وهذا المجال من الممكن ان يتسع فيصبح عامًا، اذا نظرنا إليه من  اوية االفراد الذين 
تشملهم صفة واحدة هي االيمان، ومن الممكن ان يضيق حتى يخرج من مجال العموم إلى مجال 

وحدة واحدة بالنسبة للوحدات اآلدمية الخصوص، وذلك بالنظر إليها من جهة جملة المؤمنين، اذ يشكلون 
 . 4األخرى 
والغزالي في تحديد هذين المجالين يعتمد نسبة الكلي والجزئي عند المناطقة، )وقد ادى البحث في  

حقيقة األسماء من ناحية كليتها وجزئيتها، ان انبثق عن هذا البحث سلسلة الموجودات كلها ، وهي ما نسميه 
فاذا ما فهمنا الجزئي على أنه واحد من المشتركات في المعنى الكلي ، لنت  عن هذا  بنسبية الكلي والجزئي .

ان كاًل من الكلي والجزئي على السواء نسبيان ؛ ألن الكلي يصبح جزئيًا ، اذا ما اندرج تحت الكلي اعم منه، 
ي نظام تصاعدي: والجزئي يصبح كليًا اذا ما اندرجت تحته جزئيات أخص منه . هنا تتسلسل الموجودات ف

االنسان جزئي الحيوان ، وكلي االفراد ، وهذه الكليات تنتهي بكل ليس فوقه كلي ، وهو جنس االجناس، أو 
 . 5الجنس العالي، وتنزل إلى جزئي ليس هناك أخص منه، هو نوع األنواع أو النوع السافل( 

فهوم االطالق والنسبية بعمومه ؛ تأثرًا ونالحظ بين تقسيمي ابن حزم والغزالي قاسمًا مشتركًا هو م        
 . 6منهما بالثقافة المنطقية 

                                         
 . 50، وداللة العام  107ينظر : م . س ، والمدخل  1
 . 50، وداللة العام  108ينظر : المدخل  2
 . 2/12المستصفى  3
 . 80ينظر : الخطاب الشرعي  4
م ، وينظرر : الخطراب 1984 -هرر1404، دار المعرارف ، مصرر،  5، ط23المنطق الصوري : د . علي سرامي النشرار ، ص 5

 . 80الشرعي 
 . 80الخطاب الشرعي  ينظر: 6
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والفرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المطلق أن األول هو العام الذي يرد مصحوبًا بقرينة  
 تدل على أن المراد به الخصوص ال العموم ، وذلك كما في خطاب التكليف العرام كقوله تعالى: )) وهلل على
الناس ح  البيت من استطاع إليه سبياًل (( ، اذ تدل القرينة على ارادة بعض األفراد المشمولة، وهذه هي 

 . 1الداللة الظاهرة على العموم حتى يرد دليل التخصيص، فيكون المراد بعض افراده دوم اآلخر 
وقد اورد  -صوص بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخ -عند األصوليين -وهذا التفريق 

: أن العام المخصوص أعم من  2الشوكاني عدة وجهات نظر في ذلك : منها ما ذكره عن ابن دقيق العيد 
األول، واوضح ذلك  بقوله: ) أال  ترى ان المتكلم اذا أراد باللفظ أواًل مادل عليه ظاهر العموم، ثم أخرج بعد 

كن عامًا أريد به الخصوص، ويقال: إنه منسوخ بالنسبة ذلك ما دل عليه اللفظ، كان عامًا مخصوصًا، ولم ي
 3إلى البعض الذي ُأخرج. وهذا متوجه اذا قصد العموم ، بخالف ما اذا نطق بالعام مريدا بعض ما يتناوله ( 

وبعد عرض هذه اآلراء في التفريق بينهما قرر الشوكاني أن العام الذي ُأريد  به الخصوص مجا  على كل  -
ا العام المخصوص فهو الذي ال تقوم قرينة عند التكلم به على ارادة بعض افراده ، فيبقى متناواًل تقدير ، وأم

الفراده على العموم ، وهذا التناول على وجه الحقيقة . فاذا جاء المتكلم بدليل على ارادة بعض منه ، فانه 
 . 4 يرد فيه الخالف اآلتي في العام بعد تخصيصه، من كونه حقيقة أو مجا اً 

 صيغ العموم وآراء العلماء فيها :      
قبل البدء بتفصيل القول في ألفاظ العموم ، سنتناول ما ذهب إليره العلمراء مرن آراء حرول ألفراظ العمروم 

 ، أللعموم موضوعة هي أم للخصوص أم ليست لواحد منها   وتتركز آراؤهم في ثالثة أقوال :
قرررائلون بررران للعمرروم صررريغًا تررردل عليرره وضرررعًا ، فهررري موضررروعة وهررم المزززذهب أصزززحاب العمزززوم :  -1        

لالسررتغراق ، اال ان يتجررو  بهررا عررن وضررعها ، فيثبتررون الحكررم فرري جميررع مررا يتناولرره العمرروم مررن افررراد ، فالعررام 
علرررى ظررراهره مرررن شرررمول مرررا ينطررروي تحتررره مرررن تلرررك األفرررراد ، ال يصررررف عرررن ذلرررك اال بقرينرررة ، وهرررذا مرررذهب 

 . 5ه على ان غالبهم ال يرى استغراقًا في صيغة الجمع المنكر الجمهور . مع التنبي
                                         

 . 2/655ينظر : تفسير النصوص في الفقه االسالمي  1
هررر ( . ) البدايررة والنهايررة  702القرررن الثررامن ) ت ن فرريمجرردديالالمررالكي ثررم الشررافعي ، عررد مررن  وهررب هررو محمررد بررن علرري بررن 2

 ( . 2/102، الفتح المبين  14/27
 ) الهامش ( . 655/  2الفقه االسالمي ، وينظر: تفسير النصوص في  141-140إرشاد الفحول  3
هرررر( 620، وروضرررة النررراظر وجنرررة المنررراظر: ابرررن قدامرررة المقدسررري عبرررد هللا برررن أحمرررد ) ت 48 - 2/38ينظرررر: المستصرررفى  4

هر ، ومغني اللبيب عن كترب األعاريرب 1391، مطبوع مع شرحه لعبد القادر بن بدران ، مط السلىية ، القاهرة ، 118-117ص
) مطبوع مع حاشية االمير(، مط عيسى البابي الحلبري ، مصرر ، والموافقرات  2/2هر ( 761بن هشام األنصاري ) ت: عبد هللا 

، وحاشررية الهرروي علررى حاشرية الجرجرراني علرى شررا العضررد علرى مختصررر المنتهرى : الشرريخ  1/38، وشررا التوضريح  3/268
م ، ينظررر تفسررير 1974-هررر 1394اال هريررة، مصررر،  )مطبرروع ضررمن ثررالث حواشرري( ، مكتبررة الكليررات 2/103حسررن الهررروي ج

 . 633 - 2/589النصوص 
 . 322فما بعدها ، والمستصفى  1/132، واصول السرخسي  فما بعدها 1/298ينظر : اصول البزدوي مع الكشف  5
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فهرذه الصرريغ عنرردهم موضرروعة للعمرروم حقيقررة ، واذا اسررتعملت فرري غيررره فهررو مجررا . ومررن أمثلتهررا لفررظ 
 )من( فيمن يعقل ، و )ما( فيما ال يعقل . 

 2نرد مشرايخ سرمرقند وجمهور المعتزلرة ، وهرو المخترار ع 1وممن ذهب إليه : الشافعي والغزالي ومالك 
. 

وهرررم ينفرررون المرررذهب األول ، ويجزمرررون برررأخص الخصررروص مرررن  مزززذهب أصزززحاب الخصزززوص : -2         
داللرررة الصررريغة ، أي : انهرررم يحملرررون صررريغة العمررروم علرررى بعرررض مرررا يقتضررريه االسرررم فررري اللغرررة دون بعرررض ، 

ن ان هذه األلفاظ موضروعة للداللرة كالواحد في الجنس والثالثة في الجمع ، ويتوقفون فيما وراء ذلك . فهم يرو 
 على أقل الجمع ، سواًء كان اثنين أو ثالثة .

مرن المعتزلرة ، وبعرض األصروليين مرن المالكيرة  4 من الحنىية ، والجبرائي 3 وممن ذهب إليه : البلخي
5 . 

المرررجح .  وهررم القررائلون بررالتوقف فرري االلفرراظ الدالررة علررى العمرروم ، حتررى يظهررر مززذهب الواقةيززة : -3        
لعمرروم وال لخصرروص ، بررل ان اقررل الجمررع داخررل فرري اللفررظ ؛ لضرررورة  -علررى رأيهررم -فلررم توضررع هررذه األلفرراظ 

صدقه على مدلولره بحكرم الوضرع . فراللفظ صرالح السرتغراق الجميرع أو االقتصرار علرى االقرل ، أو تنراول عردد 
 ين اال بالقرائن .بين االقل والجميع المحتمل استغراقهم ، وان أي ًا من ذلك ال يتع

ان الواقىيررة ظهررروا فرري القرررن الرابررع  6وهرذا مررذهب عامررة االشرراعرة وبعررض المتكلمررين . ويرررى السرخسرري       
 . 7الهجري 

 وقد أخذ كل فريق يعلل مسلكه بحج  وبراهين ما بين عقليه ولغوية وشرعية.
حالرررة  الونكتفررري با -انررره وهرررو المرررذهب الرررذي نؤيرررد رجح -ونرررورد ههنرررا شررريئًا مرررن أدلرررة أصرررحاب العمررروم

 . 8بالنسبة للباقي دفعًا لإلطالة، علمًا بان هناك من قال باالشتراك بين العموم والخصوص 

                                         
، تهررذيب  575 - 1/555هررر( . ) وفيرات األعيران179هرو االمرام مالرك بررن أنرس برن مالرك المرردني امرام المرذهب المرالكي )ت  1

 ( . 9 - 5/  10التهذيب 
، والتمهيرد فري تخرري  الفرروع علرى االصرول  1/132، وأصول السرخسري 2/185، واحكام االمدي  2/48ينظر : المستصفى  2

دة  83لألسنوي ص   . 1/410، وشرا المحلي على الجمع  89، والمسو 
 ( .  330 / 6، األعالم  31/  1ة العارفين هدي هر( : )319هو محمد بن الفضل بن العباس ، فقيه حنفي ) ت 3
 ( . 3/398هر( . ) وفيات االعيان : 303هو محمد بن عبد الوهاب بن سالم نسبة إلى ) ُجبى ( من قرى البصرة ) ت  4
 . 89، والمسودة 3/97، واحكام االمدي 322ينظر: المستصفى  5
، 129هرر( . ) الفوائرد البهيرة 490، وقيرل : 483لحنفري ) تهو شرمس االئمرة محمرد برن احمرد برن سرهل ، مرن ائمرة المرذهب ا 6

 ( .  1/264الفتح المبين
 .  1/132ينظر : اصول السرخسي  7
 . 29، ودراسة المعنى  322ينظر : المستصفى  8
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فأصحاب العموم يقولون: ان العموم معنرى مرن المعراني المعقولرة، وقرد وضرع اهرل اللغرة ألفاظرًا لحاجرة 
يرردل علررى وجررود العمرروم فرري االلفرراظ ، اذ  -وهررو نرروع مررن التخصرريص -التعبيررر إليهررا، كمررا ان وجررود االسررتثناء

يخرج منها ما يجب دخوله لواله، فقد تأتي صيغ العموم لالستغراق، واالستثناء اخراج لربعض افرراده ، كمرا جراء 
 اآليات .….. 1في قوله تعالى )) إن االنسان لفي خسر، إال  الذين آمنوا (( 

( تررردل كرررل منهمرررا داللرررة واضرررحة علرررى وكرررذلك وجرررود الفررراظ تؤكرررد صررريغ العمررروم مثرررل )كرررل( و )جميرررع
 استغراق األفراد، فنقول: أكرم العلماء كلهم. فالتأكيد هنا يوافق معنى المؤكد ويطابقه.

وقررد عرفررت الفررراظ العمرروم كررذلك فررري الكترراب والسررنة، فنجرررد بعررض االحكررام الشررررعية قررد وردت بصررريغ 
 . 2العموم كما في قوله تعالى: ))فمن شهد منكم الشهر فليصمه(( 

كرمرا يرورد أصرحراب الرعرمروم : أن الرصحرابرة وأهرل اللرغرة قرد أجرمرعروا عرلرى إجراء ألفاظ الكتراب والسرنة 
 على العموم، فعند قوله تعالرى: )) يوصيكم هللا في 

 ، كان طلبهم في ذلك هو دليل التخصيص ال دليل التعميم . 3والدكم(( أ
 

 . 4 تختص بلغة العرب ، وإنما هي جارية في جميع اللغات وقد أكد الغزالي أن هذه الظاهرة ال
ن القرررائلين أيررررى  إذن ال يصرررل صررراحب التصرررور اللغررروي مرررن تلرررك االراء إلرررى نترررائ  محرررددة ، حررري يفررر

القرائلين برالتوقف نظرروا إلرى مرا أن بالعموم والخصروص واالشرتراك قرد نظرروا إلرى مرا يرأتي خاليرًا مرن القرينرة ، و 
قرينرة عرن أي منهمرا ، ويرتضري االتجراه االخيرر )التوقرف( ؛ معلراًل بأنره تحكريم للقررائن فري يحتمرل ان تصررفه ال

لفررراظ الخصرروص ، اال ان ذلرررك ألفرراظ العمرروم ، و أمرررن كثيررر تحديررد المفهرروم مرررن االلفرراظ . فقرررد وجررد فرري اللغرررة 
ق مقصرد الشرارع فيمررا بطبيعرة الحرال يحتراج فري تقريرره إلرى القررائن ، واتجاههرا مررن تحديرد مردلول اللفرظ بمرا يحقر

 يرمي اليه ، واضعين نصب اعينهم أهداف الشارع ومقوماته .
، اشررارة الجمرع موجهررة إلرى واحررد ، دلررت  5ففري قولرره تعرالى: )) إنمررا ذلكرم الشرريطان يخررو ِّف أوليراء ه (( 

 حددت  نكارًا للعام ، ولكن القرينة هري التري إ دعليه القرينة اللفظية الظاهرة ، والتخصيص هنا ال يع
: )) ُحر ِّم ْت عليكم أمهاتكم ((  المطلوب من اللفظ . وقوله تعالى

 ، عام ال خصوص فيه . 6

                                         
 . 3و  2سورة العصر : اآليتان  1
 . 185سورة البقرة :  2
 .11سورة النساء  3
 .329، 328ينظر: المستصفى  4
 .175عمران  سورة آل 5
 .23سورة النساء  6
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والى هذا االتجاه ذهرب أحرد علمراء الغررب هرو )بريرال( فري حديثره عرن )تحديرد المعنرى( حيرث يالحرظ ان       
ذهرب إليره األصروليون مرن قبرل التطور مرن االتسراع إلرى التضرييق هرو التطرور الطبيعري لتراريخ اللغرة، وهرذا مرا 

 . 1في تحديد الداللة، يظهر من قولهم المشهور ) ما من عام إال ويتخيل فيه التخصيص ( 
داللرررة تلرررك الصررريغ علرررى العمررروم واالسرررتغراق حاصرررل فررري أصرررل  أن وقرررد ذهرررب جمهرررور العلمررراء إلرررى

سرتعمال أهرل اللغرة ، أي : ؛ حيرث وصرله با وضعها، ووافقهم الغزالي، ويعد احتجاجه في ذلك افضل مرن غيرره
بالعرف ، ) فإذا قال السيد لعبده : من دخل داري اليوم فأعطه درهمًا أو رغيفًا ، فأعطى العبرد كرل داخرل ، لرم 

وقررال: لرم أعطيررت هرذا مررن  -مرثالً  -يكرن للسريد أن يعترررض عليره ، فررإن عاتبره فرري إعطائره واحرردًا مرن الررداخلين
ال   أو: وهرو أسرود ، وانمرا أريرد البريض   فللعبرد ان يقرول : مرا أمرتنري جملتهم ، وهو قصير ، وانما أريد الطرو 

باعطاء الطوال أو البيض، بل بإعطاء مرن دخرل ، وهرذا داخرل ل فرالعقالء اذا سرمعوا هرذا فري اللغرات كلهرا رأوا 
ائاًل : لِّرم لرْم اعتراض السيد ساقطًا ، وعذر العبد متوجهًا . ولو ان العبد أعطى الجميع اال واحردًا فعاتبره سريده قر

بيض ، وكران لفظرك عامرًا ، فقلرُت : لعلرك أردت  القصرار أو السرود ، لرو فعرل أتعطه   فقال : ألنه طويل ، أو 
 . يالعبد ذلك الستوجب التأديب . وهكذا يسقط االعتراض عن مطيع األمر العام ، ويتوجه على العاص

ان قررد رأى جماعررة : فرران كالمرره يعررد كررذبًا وال وكررذا لررو اخبررر إنسرران قررائاًل : مررا رأيررت اليرروم أحرردًا ، وكرر
 . 2يصح ان يفهم من قوله انه أراد أحدًا غير تلك الجماعة ( 

وهكررذا يثبررت الغزالرري مررع الجمهررور إفرررادة ألفرراظ العمرروم فرري اصررل وضررعها لالسررتغراق ، مررا لررم يقررم دليررل 
ي تخصريص العرام ، وهرو علرى تخصيصرها، علرى مرا سريأتي فر -محيطرة بالخطراب -من قرائن لفظيرة أو حاليرة

 الرأي الذي نميل إليه ؛ لقربه إلى واقع االستعمال اللغوي .

 :العموم  أقسام صيغ        
ظهر لنا مما تقدم وجود ألفاظ وصيغ وضعت للعموم واستعملت فيه حقيقة . وقد قسمها العلماء 

 باعتبارات متعددة ومختلفة فيما بينهم ، أهمها ما يأتي :
: )المفيرد للعرام إمرا ان يفيرده لغررة أو  3قرال الرررا ي  ث مصزدر دللتهززا علزى العمزوم :مزن حيز -1      

 ، فهي ثالثة أقسام : 4عرفًا أو شرعًا( 
لفررررظ وضررررع لمعنررررى مشررررترك بررررين مررررا ينرررردرج تحترررره مررررن األنررررواع ان كرررران جنسررررًا،  العررررام اللغرررروي: -أ        

جررزاء ان كرران كرراًل . ومررن صرريغه : كررل ، وجميررع ، ، واأل 1واألصررناف ان كرران نوعررًا، واألفررراد ان كرران صررنفًا 

                                         
 . 96-93ينظر: التصور اللغوي  1
 . 329 - 328المستصفى  2
، شرذرات الرذهب  81/  8هرر( . )طبقرات الشرافعية 606هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسرن القرشري صراحب التفسرير)ت 3
5  /21 . ) 
 . 516ص  2ق /1المحصول في علم االصول : للفخر الرا ي : ج 4
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وقاطبة ، ومعاشر، والرجال، والنساء ، واالمروال، واال منرة، واالمكنرة، والمؤمنرون، وغيرهرا ممرا وضرعته العربيرة 
 بمراعاة الداللة على العموم والشمول لكل ما يندرج تحتها، ومنها أسماء الشرط والموصوالت .

مرروم لغررة )امررا ان يفيررده علررى الجمررع أو علررى البرردل، والررذي يفيررده علررى الجمررع فإمررا ان فرراللفظ المفيررد للع        
 . 2يفيده لكونه اسمًا موضوعًا للعموم، أو النه اقترن به ما أوجب عمومه( 

مرن معنرراه اللغروي ، واسررتعمله  -الشررعي أو غيررره -وهرو لفررظ نقلره أهرل العرررف  العرام العرفرري : -ب        
، وتكررر اسرتعماله فيره، حترى شرراع فاصربح حقيقرة عرفيرة. ومرن صريغ الداللرة علرى العمرروم فري معنرى اعرم منره 

عرفررًا دون اللغررة صرريغة ) أكررل ( فررري قولرره تعررالى: )) إن  الررذين يررأكلون أمررروال اليتررامى ظلمررًا إنمررا يررأكلون فررري 
ه سربحانه : )) يرا أيهرا الرذين ، وقولر 4، وقوله تعالى : )) وال ترأكلوا أمروالكم بيرنكم بالباطرل ((  3بطونهم نارًا (( 

، فرالمعنى اللغروي للفظرة )أكرل(  5آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطرل إال  أن تكرون تجرارة عرن ترراض مرنكم (( 
، وانمررا أراد مررا هرو اعررم منرره عرفرًا وهررو ان كررل إتررالف لمرال الغيررر وحقرره وكررل  ، لكنرره غيررر مرراد للشررارع واضرح

. وقرد  محررم كحرمرة االكرل برالمعنى اللغروي دون اذن صراحبه أو بردون حرق ، شررعي سرو تجاو  عليه بردون م
 ، وكان مما ذكره المثال األول . 6(  إلخ ..…قد يعم اللفظ عرفًا  جاء في جمع الجوامع وشرحه انه )

 
وهو المفهوم من دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، ومرن صريغه كلمرة )أف(  : العام العقلي –جر        

، فهررذه الكلمررة ترردل لغررة علرررى  7: )) فررال تقررل لهمرررا أف وال تنهرهمررا وقررل لهمررا قررواًل كريمرررا ((  قولرره تعررالى فرري
التضررجر واالسررتثقال أو علررى صرروت ينبرر  عررن ذلررك ، وهررذا المعنررى اللغرروي غيررر مررراد عنررد اكثررر االصرروليين ، 

ا مررلرردين ويكررون تجرراو ًا الحترامهوانمررا ُأريررد  مررا هررو أعررم مررن الكلمررة عقرراًل ، وهررو كررل تصرررف يررؤذي شررعور الوا
 وتكريمهما .

                                                                                                                                   
 كلي يندرج تحته امور مختلفة في طبائعها وماهيتها، كالمعدن جنس لجميع انواع المعادن . لجنس :ا 1

كلي يندرج تحته امور متفقه في طبائعها وماهيتها، لكنها مختلفة في صرفاتها وميزاتهرا، كرالتمر والحنطرة واالر ،   فكرل  والنوع :
 لفة في الصفات كالجودة والرداءة والطعم وغيرها.منها نوع الصنافه المتفقة في الماهية والطبيعة، مخت

كلرري ينرردرج تحترره افررراد متفقررة فرري ماهيتهررا وصررفاتها، كالرجررل ينرردرج تحررت مفهومرره افررراد ، فهررذا  يررد وذلررك عمرررو  والصززن: :
النسرران المختلفرران . وايضررًا فالرجررل ينرردرج تحررت نرروع االنسرران المنرردرج هررو االخررر تحررت جررنس الكررائن الحرري ، اذ يعررم بالشررمول ا

 . 31 – 27، وعلم المنطق لمحمد رمضان 15وغيره من االحياء . ينظر : اصول الفقه للزلمي 
 . 353، وينظر: اصول الفقه للزلمي  516ص 2ق/1المحصول ج 2
 .10سورة النساء  3
 .188سورة البقرة  4
 .29سورة النساء  5
 .353، وينظر: اصول الفقه للزلمي  1/45جمع الجوامع مع الشرا  6
 .33سورة االسراء  7
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علمررًا برران كررل مررا يجررري فيرره القيرراس فهررو مررن العمرروم العقلرري. والصرريغ الدالررة علررى العمرروم بالعقررل هرري 
المنبئة عن علل احكامها، فداللتها على العموم عقلية، أي: على دوران الحكم مرع علتره وجرودًا أو عردمًا. وكرل 

إذا  : ) ، قرال ابرن الهمرام والعام العقلي بمعنرى واحرد هرو تحقرق الحكرم بتحقرق علتره من القياس ومفهوم الموافقة
. فالعقرررل يررردرك العلرررة أيرررًا كانرررت  1 ( حكمرررًا عرررم  فررري مجالهرررا بالقيررراس، وقيرررل بالصررريغة - أي الشرررارع - علرررل

ناهرررا حمرررل لفظرررة )أف( علرررى مع إذالتسرررمية، حترررى ان بعضرررهم ارجرررع الحكرررم برررالعموم إلرررى القيررراس فررري مثالنرررا، 
اذا كرران منرره مفهرروم  ال سرريما، و  2. بينمررا األخررذ بررالعموم العقلرري أوجرره  اللغرروي وقرراس عليهررا االيررذاءات االخرررى 

فهرو داللررة  -كمرا سريأتي -، وهرو أوضرح وأقرررب رتبرة فري سرلم الردالالت - وهرو مرا ينطبرق فري مثالنرا -الموافقرة
ي يردل بمعقرول الرنص ، فهرو عمليرة يكرون فيهرا ، وهو مقدم على القياس الذ الخطاب بمعناه المستفاد من لفظه

 التال م بين الدال والمدلول أبعد منه في مفهوم الموافقة . ويمكن ان يقال ان العموم العقلي درجات .
 من حيث الدللة بصيغتها أو بمعناها تنقسم إلى : - 2        
وأق رررل  الجمررع  -بررأنواع الجمرروع  -وهررو كررل لفررظ وارد بصرريغة الجمررع  العررام بصرريغته ومعنرراه : -أ         

، وأمثلتره : المؤمنرون ، والرجرال ، والنسراء  - 3اثنان عند بعض األصولييرن ، وهو مرا أخرذ بره جمهرور الفقهراء 
 الخ .  ..… ، وشهور ، وأنهر 

وهرو مرا عردا صريغ الجمرع، مرن االسرماء التري تفيرد العمروم لرذاتها  العام بمعنراه دون صريغته : -ب       
غيرهررا، كاالسررماء الموصررولة وغيرهررا ممررا فرري التقسرريم االترري، فلفظهررا مفرررد ومعناهررا مسررتغرق. والعمرروم فرري أو ل

 .  4هذه االلفاظ كما يظهر صفة للمعاني 
 وهذا يتناول واحدًا مما يأتي :

فهو اما ان يتناول المجموع، بمعنى ان الحكم فيره يتعلرق بمجمروع اآلحراد ، ال بكرل واحرد علرى االنفرراد 
فثبوت الحكم لها ؛ لكونهرا داخلرة فري ذلرك المجمروع ، وهرذا يتنراول ألفراظ : )القروم( ، و)الررهط( ، و )االنرس( ، 

 ، و )الجميع( ، وغيرها .
 وامرا ان يتناول كرل واحد على سبيل الشمول واالستغراق ، فالحكم فيه متعلق بكل واحد بشرط 

 
 . 5 -مبلغ  −دخل الحصن أ و اًل فله كذا  انفراده وعدم تعلقه بواحد آخر. كما في قولنا: من

                                         
 .354، وينظر: اصول الفقه للزلمي  259، ص 1التحرير البن الهمام ، ج 1
 .354ينظر: اصول الفقه للزلمي  2
 . 355، واصول الفقه للزلمي  1/439ينظر: البرهان للجويني  3
 . 355ينظر : اصول الفقه للزلمي  4
طفى البررابي الحلبرري ، وحاشررية النفحررات علررى شرررا الورقررات : ، مررط مصرر 49ينظررر: شرررا : التوضرريح لصرردر الشررريعة ، ص 5

 65م ، وتسهيررل الوصررول  1938، مرط مصرطفى البرابي الحلبري ، القراهرة ،  74أحمد بن عبد اللطيف الخطيررب الجراوي ، ص 
. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 66 

 −ومررن األمثلررة علررى هررذين القسررمين: لررو قررال أحررد: القرروم أو الرررهط الررذي يرردخل هررذا الحصررن فلرره كررذا
ة لمجموعهم ؛ الن هذا اللفظ انمرا يتنراول مرا تحتره مجتمعرين ال علرى االنفرراد ، حترى أكانت هذه المكاف −ةأمكاف

 يستحق شيئًا .لو دخل الحصن واحد منهم ، لم 
، فران دخلره جماعرة معرًا، أو متعراقبين، اسرتحق   −مبلرغ  −ولو قال : من دخل هرذا الحصرن فلره كرذا 

كرررل مرررنهم المبلرررغ كلررره، ولرررو دخلررره واحرررد مرررنهم اسرررتحق المبلرررغ كل ررره أيضرررًا؛ الن هرررذا اللفرررظ انمرررا هرررو للشرررمول 
 واالستغراق ال على سبيل البدل .

فلره عشررة دراهرم . فران دخرل واحرد مرنهم أواًل اسرتحق العشررة  −الً أو  −ولرو قرال : مرن دخرل هرذا الحصرن
 بكاملها. ولو دخلوا مجتمعين لم يستحق احد منها شيئًا .

اما لو دخلوا متفرقين فانه يستحق السابق منهم العشرة ، ولم يستحق الباقون شريئا؛ ذلرك الن التقييرد برر) 
ررن  أواًل ( جعل اللفظ العام يراد بره الشرمول علرى سربيل البردل ال علرى سربيل االسرتغراق المطلرق ، وألن كلمرة ) م 

رن   صل الوضع ( .ا( بدون ) كل ( ال توجب االحاطة قصدًا ، أي : ) مِّ
 . 1صوليين . وعد  بعضهم لحوق ) أواًل ( به يجعله من الخاص ألوهذا على رأي بعض ا

 من حيث حقيقة ما تستعمل فيه ، ثالثة أقسام : - 3       
أي : )االنسررران( وغيرررره ، وينررردر ا يسرررتعمل علرررى أصرررل وضرررعه لرررذوات اولررري العلرررم ، مررر -أ 

 . ومنه )من( و )الذين( و )الالتي( كقوله تعالرى : )) م رن عمرل صالحرًا  2استعماله لغيرهم 
رررن (  4: )) الررذين يخشررون ربهررم بالغيررب لهررم مغفرررة ((  -سرربحانه  –، وقولرره  3فلنفسرره ((  ، وقررد تسررتعمل ) م 

 . 5ذوي العقول وغيرهم معًا كما في قوله تعالى: )) وهلل يسجد من في السموات واألرض (( ل
، والجمرادات ، وال  -مرا عردا االنسران  –وهري الكائنرات الحيرة  ما يستعمل لغير ذوي العقرول : -ب     

مرا فري االرض جميعرًا . ومثالهرا )مرا( فري قولره تعرالى : )) هرو الرذي خلرق لكرم 6تستعمل لذوي العقول اال نرادرًا 
 ))7 . 

وتجدر االشارة إلى ان كاًل من: )م رن( و)ما( يستعمل للمذكر والمؤنث والجمع والتثنية والمفرد      
1 . 

                                         
 . 78 – 76، وداللة العام  50، ومنافع الدقائق  367، ومرآة االصول  330 - 2/328ينظر : كشف االسرار  1
، والمرراد بره : الزواحرف . ينظرر: اللمرع فري 14كما في قوله تعالى : ) ومنهم من يمشي على بطنه ( : سرورة النرور مرن اآليرة  2

م ،  1985هرر    1405، دار الكترب العلميرة ، بيرروت ،  1، ط  14هرر ( ، 476اصول الفقره : الشريرا ي إبرراهيم برن علري ) ت
 . 85لألسنوي ، والتمهيد 226-1/225وشرا التوضيح 

 .46سورة فصلت  3
 .   12سورة الملك: 4
 .115سورة الرعد   5
 . 3كما في قوله تعالى: ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ( : سورة النساء  6
 .2/55، وينظر: االحكام لالمدي 29سورة البقرة  7
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( لررذوي العقررول  أي ( ومررن اسررتعمال ) جميررع ( و ) كررل ( و ) أي مثررل ) مررا يسررتعمل للجميررع : -جررر     
، وفرري غيررر ذوي العقررول ، كقولرره  2لرروكم أيكررم أحسررن عمرراًل (( : )) الررذي خلررق المرروت والحيرراة ليب قولرره تعررالى

 . 3: )) وما تدري نفس بأي أرض تموت ((  تعالى
امرا لعمروم الزمران كرر)متى( و )مترى مرا(، أو لعمروم المكران كرر)أين(  من حيث الظرفية والحزال : - 4    

 . 4و )أينما(، أو لعموم االحوال كر)كيف( و )كيفما( 
 

 ث ذاتية الدللة وعرضيتها :من حي - 5    
: ومنها أسماء الشرط واالسرماء الموصرولة واالسرماء  5الصيغ التي تدل على العموم لذاتها  أوًل :     

 المؤكدة .
وتنقسرم إلرى : اسرم مربهم ، وظررف  مران ، وظررف مكران ، أو  السماء المتضزمنة معنزى الطزر  : -أ        

 تأتي للحال .
رْن( و ) ما ( الشرطيتان كما في قوله تعالى : )) مرن يعمل سوءًا ُيْجز  بِّهِّ ((  ومِّن المبهمة        )م 

6  ، 
، وكقولررك: مررن دخررل داري فاكرمرره ، وهرري هنررا للعمرروم 7وقولرره تعررالى : )) ومررا تفعلرروا مررن خيررر يعلمرره هللا (( 

عتررراض عليرره، ولررو أخررل قطعررًا . وقررد تقرردم : ان السرريد لررو قررال لخادمرره ذلررك ، فررأكرم كررل داخررل ، فلرريس لرره اال
ببعضررهم السررتحق اللرروم والعقرراب عرفررًا. وكررذلك فانرره يحسررن االسررتثناء منرره، ومررا االسررتثناء إال  إخررراج مررا لررواله 

 . 8لوجب دخوله في المستثنى منه إذا كان من جنسه . فداللتها على االستغراق اذا وقعت شرطًا 
في قولره تعرالى: )) مرن يعمرل صرالحًا مرن ذكرر أو و ) م رن ( تشمل المذكر والمؤنث عند األكثر، كما  

 . 10، وقوله تعالى : )) ومن يقنت منكن ((  9أنثى وهو مؤمن (( 

                                                                                                                                   
 . 635، وأصول الفقه للزلمي  1/360ينظر: البرهان للجويني  1
 .2سورة الملك  2
 . 56 – 2/55، وينظر: االحكام لالمدي  34سورة لقمان  3
 فما بعدها. 2/56ينظر: احكام االمدي  4
 .356ينظر: اصول الفقه للزلمي  5
 .123سورة البقرة  6
 .197سورة البقرة  7
االصرول: التلمسراني محمرد برن احمرد ، ومفتاا الوصول إلى بنراء الفرروع علرى 2/188، واحكام االمدي 1/360ينظر: البرهان  8

م، وداللرة العررام 1962-هررر1381، تحررر : عبرد الوهراب عبررد اللطيرف ، مكتبررة الخرانجي، مصرر،  83هرر (، ص 771المرالكي ) ت
79 . 

 . 124سورة النساء  9
 . 83، وداللة العام  53، ومنافع الدقائق  1/125، وينظر : مختصر المنتهى  21سورة االحزاب  10
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اسررماء  هرري، وكيررف. و  ، وحيررث نررىأ، و  يررنأ، و  يررانأوبقيررة اسررماء الشرررط ايضررًا صرريغ عمرروم: مهمررا، و  
:  ، فكأنررك قلررت مررا تأكرل آكررل (: )  - مررثالً  – نررك اذا قلرتأل؛  ( الشرررطية إن نهررا متضررمنة معنرى )ألشررط ؛ 

، فكأنمرا  ( من يجتهرد يرنجح : ) إن تأكل لحمًا أو خبزًا أو فاكهة، أو غير ذلك مما يؤكل ، آكل. ولو انك قلت
: إن يجتهررد خالررد أو بكررر أو محمررد يررنجح . ولررو انررك قلررت: )متررى تررأتني أكرمررك(، فكأنررك قلررت: إن تررأتني  قلررت

م المروت((  ( فري قولره تعرالى أينمرا مرك. وكرذلك )بعد ساعة أو يروم أو شرهر أو سرنة أكر  : )) أينمرا تكونروا يردرك 
؛ ذلرررك ان اسرررماء الشررررط ُأتررري بهرررا لتقرررع علرررى اسرررماء عديررردة وتحصررررها وتغنررري عرررن تعررردادها، وحيرررث كانرررت  1

صررالحة لتنرراول افررراد عديرردين دفعررة واحرردة مررن غيررر حصررر كانررت مبهمررة فيمررا تناولترره، وبسرربب ابهامهررا حصررل 
مررا تصررلح لرره. وحيررث صررلحت )مررن( للعمرروم فرري مجررال العقررالء فهرري مبهمررة فيرره. و )مررا( و )مهمررا( العمرروم في

صررلحتا فرري مجرررال غيررر العقرررالء للعمرروم كرررذلك ، و )متررى( و )أيرران( فررري مجررال اال منرررة ، و )كيررف( صرررالحة 
، فرراذا للعمرروم فرري مجررال االحرروال . امررا )أي( فهرري اكثررر ابهامررًا مررن غيرهررا ؛ فهرري تقررع لررذلك علررى كررل شرريء 

 . 2اضيفت إلى عاقل كانت بمعنى )من( ، واذا أضيفت إلى غيره كانت كر)ما( ، وهكذا 
فكررل اسرم وقررع ….. فمرن أعلرى صرريغ العمروم ) االسررماء التري تقررع أدوات فري الشرررط وهري تنقسررم إلرى:  

مررا جئتنرري واذا قلررت: )حيث….. شرررطًا عررم مقتضرراه . فرراذا قلررت: )مررن أترراني ُأكرِّمرره(، عررم كررل آت مررن العقررالء 
 . 3أكرمتك( ، عم كل مكان ( 

 
مثرررل )مرررن( كمرررا فررري قولررره: )) فأمرررا مرررن طغرررى وآثرررر الحيررراة الررردنيا فررران  السزززماء الموصزززولة : -ب          

، 5. وقررد ترررد للخصرروص وارادة الرربعض كقولرره تعررالى: )) ومررنهم مررن يسررتمع اليررك (( 4الجحرريم هرري المررأوى (( 
رع   6ك (( وقوله سبحانه: )) ومنهم من ينظر إلي ، وليس في جمع ضمير الصلة دليرل علرى عمومهرا ؛ فإنره ُجمِّ

 . 7مرة نظرًا إلى تعدد هؤالء )المستمعين(، وُافرِّد  مرة أخرى نظرًا إلى لفظ )من( 
 . 8وكذلك )ما( كقوله تعالى : )) كلوا من طيبات ما ر قناكم (( 

الموصولة في ذلرك ، وتسرتعمل كرذلك فري و )أي( تستعمل في المذكر والمؤنث ، ومثلها اكثر االسماء  
المفرررد والمثنررى والجمررع ، ولررذي العقررل وغيررره . وهرري مررن اصررل وضررعها للخصرروص ، فهرري مررن جررنس النكرررة ، 

                                         
 .78لنساء سورة ا 1
 . 84 - 83ينظر : الخطاب الشرعي  2
دة آلل تيمية  3  . 101المسو 
 . 40 - 37سورة النا عات  4
 . 42سورة يونس :  5
 . 43سورة يونس :  6
)مطبروع ضرمن التلرويح علرى التوضريح(، ط  59ينظر : التنقيح مع التوضيح في اصول الفقه : لصدر الشرريعة ابرن مسرعود :  7

 . 1/163هر ، وشرا المحلي على الجمع 1367مصر ،  محمد علي صبيح ،
 .   57سورة البقرة :  8
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فكانررت اسررمًا مبهمررًا ، ويزيررل غموضررها شرريئان : المضرراف اليرره ، وصررلته . فيرررى بعضررهم انهررا ال تفيررد العمرروم 
 . 1اليها ، ويراد بها جزءًا مما تضاف إليه  بذاتها وانما تعم بعموم الصفة التي تضاف

ترراك   وأي كترراب تريررد   فررالمراد : فرررد واحررد . ومنرره قولرره تعررالى: )) أيكررم يررأتيني أفلررو قلنررا : أي رجررل  
 ، والمراد : فرد واحد من المخاطبين ، بقرينة ) يأتيني ( ، أي : باالفراد ، ولم يقل )يأتوني( . 2بعرشها (( 
رررن إضررر         ، فهررري هنرررا نكررررة  3افتها إلرررى صرررفة عامرررة قولررره تعرررالى : )) ليبلررروكم أيكرررم أحسرررن عمررراًل (( ومِّ

وصفت بحسن العمل ) وهو عام ( ؛ فأكسبها العمروم. ولريس المرراد بهرذه الصرفة : النعرت النحروي ، برل الصرفة 
 . 4المعنوية ، سواء كان ما بعدها خبرًا أو صلة أو شرطًا 

 الخ ...… ي( وتثنيتهما وجمعهما ، و )الالم( بمعنى الذي ومن الموصوالت )الذي( و )الت
والموصوالت من األسماء المبهمة ؛ وذلك لوقوعها على كل شريء مرن : حيروان ، وجمراد ، وغيرهمرا . 

 . 5سميتها ، فهي لم تفهم بذواتها وانما بصالتها اوالفتقارها إلى كالم بعدها توصل به لتتم 
ره ذلرك انهرا غارقرة  6ذاتها ما لم يقم دليل على خالف ذلرك وأميل إلى انها تفيد العموم ب . ولعرل مرا يوج 

 في االبهام فمن الممكن وقوعها على أشياء متعددة قد تكون مختلفة في حقائقها .
مثررل )جميررع( و )اجمعررون( و )جمعرراء( و )كافررة( و )قاطبررة( و )كررل(. وقررد  السززماء المدكززد  : -جززز         

رن ( .تنبه األصوليون للفرق   بين : ) كل ( و ) جميع ( و ) م 
أما كلمة ) كل ( فتفيد العموم واالحاطة على وجه االنفراد ، أي ان الحكرم فيهرا يتعلرق بكرل فررد فررد ،          

 أو جزء جزء ، من غير نظر إلى غيره . والدليل على افادتها العموم واالستغراق فيه :
لبلررد ، مررا حضررر كررل عررالم فرري البلررد(، لتنرراقض القررول؛ الن الثرراني لررو قلنررا: )حضررر كررل عررالم فرري ا -1        

، والتنراقض ال يتحقرق اال اذا كانرت )كرل( تفيرد االسرتغراق فري الجملرة االولرى؛ النهرا ان لرم تكرن  لرألول نراقضم
 .7كذلك فهي حينئذ بمعنى: )بعض(، وعندها فال تناقض؛ ألن النفي عن الكل ال ينافي الثبوت في البعض 

 مقابلتها لصيغة )بعض( فالبد من اختالف مفهوميهما ، وإال لما حصلت المقابلة. -2       
لو قال قائل: أكرمت كرل مرن فري الردار، يسربق إلرى الفهرم االسرتغراق. ولرو كانرت مشرتركة برين الكرل  -3       

 والبعض لما تبادر إلى الفهم ذلك؛ الن المفهومين في المشترك متساويان ال متراجحان.
                                         

 . 88، وداللة العام  86، ومفتاا الوصول  1/161، وأصول السرخسي  2/21ينظر : أصول البزدوي  1
 . 38سورة النمل :  2
 . 7سورة هود :  3
 . 53 - 52ينظر : منافع الدقائق  4
، مررط 3/139هررر ( ج643، وشرررا المفصررل : ابررن يعرريش موفررق الرردين يعرريش بررن علرري ) ت273ينظررر: الميررزان للسررمرقندي  5

 . 84، والخطاب الشرعي  90، وداللة العام  154-153المنيرية، القاهرة ، واصول الفقه للخضري 
 . 359، واصول الفقه للزلمي 118ينظر: ارشاد الفحول  6
ررراد . ومرن شرروطه  -تكون احداهما صادقة، واالخررى كاذبرة بحيث  -التناقض: اختالف قضيتين بااليجاب والسلب  7 لذاتره باط ِّ

 . 18-17: اتحاد القضيتين في الجزء والكل . ينظر: المنطق المفيد 
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فرق أهل اللغة برين قرول: ) جراءني رجرال ( ، و: ) جراءني كرل الرجرال ( . فالثراني لالسرتغراق دون  -4       
 . 1األول 

أما استعمالها فتضاف إلى المفرد المعرفة فتفيد عموم األجزاء فيه. وتضراف إلرى الجمرع المعررف فتفيرد  
مال مرة لالضرافة، فلرو حرذف المضراف إليره  . فهري 2عموم أفرراده، والرى النكررة فتفيرد عمروم األفرراد مرن جنسرها 
يًا ، كما في قوله تعالى: )) وكل  أتوه داخرين ((   . 3كان منو 

ومثررال اضررافتها للمفرررد المعرفررة قولنررا : ) كررل الكترراب مطلرروب فرري االمتحرران ( ، أي : كررل جررزء مررن          
ولرره تعررالى: )) وكلهررم آتيرره يرروم أجزائرره ، وكررل موضرروع مررن مواضرريعه. ومثررال اضررافتها إلررى الجمررع المعرررف ق

. أي كل فرد مرنهم. ومثرال اضرافتها إلرى النكررة، قولره تعرالى : )) كرل نفرس بمرا كسربت رهينرة  4القيامة فردًا (( 
 ))5 . 

ْيررررنِّ ( فقرررد فررررق  ر  والفادتهرررا عمررروم  كرررلٍ  مرررن : ) األجرررزاء فررري إضرررافتها إلرررى المعرفرررة ، واألفرررراد فررري اآلخ 
: ) كررل الرمرران مررأكول ( ، وبررين قولرره: ) كررل رمرران مررأكول ( . فرراألول ال يتحقررق فرري العلمرراء بررين قررول القائررل 

الواقع ؛ الن المراد : كل جزء من اجزائه مأكول . بينمرا قشرره ال يؤكرل . والثراني يصرح ؛ ألن المرراد : كرل فررد 
 . 6من افراده مأكول 

كقولره تعرالى: )) وجراءهم المروج  وقد تستعمل )كرل( للتكثيرر فتنصررف عرن المعنيرين المرذكورين بقرينرة،
؛ الن الظرراهر ان المرروج لررم يررأت مررن كررل  8، وقولرره تعررالى: )) وأوتيررت مررن كررل شرريء ((  7مررن كررل مكرران (( 

مكررران فررري الررردنيا، انمرررا االمكنرررة المحيطرررة بهرررم ، وكرررذلك فررران الملكرررة لرررم تكرررن قرررد امتلكرررت كرررل فررررد مرررن أفرررراد 
، فلريس المرراد ان كرل فررد  9قولره تعرالى : )) كرٌل كرذ ب الرسرل ((  الموجودات ، انما امتلكت شيئًا كثيرا . ومنه

                                         
 .117ينظر: ارشاد الفحول  1
 56هرر( ص1088، وإفاضة االنوار على متن المنار : للحصفكي محمد برن علري) ت  349ينظر : شرا المحلي على الجمع  2
،  54هررر  ، منرافع الرردقائق 1328مطبروع مرع شرررحه نسرمات األسررحار البرن عابرردين ، مرط مصررطفى البرابي الحلبرري ، مصرر ،  ،

 . 94، وداللة العام  360- 359واصول الفقه للزلمي 
 . 95، وينظر : داللة العام  87سورة النمل :  3
 . 95سورة مريم :  4
 . 38سورة المدثر :  5
 . 54، ومنافع الدقائق  1/318البن ملك ينظر : شرا المنار  6
. وينظرر فري تفسريرها : الكشراف عرن حقرائق التنزيرل وعيرون االقاويرل فري وجروه التأويرل : الزمخشرري محمرود 22سورة يرونس :  7

هررر( 745هرر ، والبحرر المحرريط : أبرو حيران االندلسري محمرد برن يوسرف )ت1281 –، ط بروالق  2/232هرر( ج538برن عمرر ) ت
 مطابع النصر الحديثة ، الرياض . – 5/139ج
 . 7/67، والبحر المحيط البي حيان  3/144. وينظر في تفسيرها: الكشاف للزمخشري  23سورة النمل :  8
 . 8/122، والبحر المحيط  4/5. وينظر في تفسيرها : الكشاف  14سورة ق :  9
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قررد كررذب الرسررل . فررر ) كررل ( هنررا  -علرريهم السررالم -المررذكورين فرري سررياق اآليررة -مررن قرروم نرروا وثمررود وعرراد 
 .  1لألغلب ، أو لالستغراق العرفي مجا ًا 

فيرررد عمررروم األفرررراد علرررى سررربيل وامرررا كلمرررة )جميرررع( فتفيرررد العمررروم بأدلرررة عمررروم )كرررل( نفسرررها. ولكنهرررا ت
 االجتماع قصدًا ال االنفراد .

 واما لفظة )مر ن( فتفيد العموم دون النظر إلى االنفراد أو االجتماع .
 ولتوضيح اختالف استعمال هذه الصيغ الثالث نأخذ المثال اآلتي :

مبلغرًا  -و اًل فلره كرذا لو قال قائد المعركة لمجموعة من جنوده : كل من احتل منكم الموقرع كرذا للعردو أ  
، وإذا احتلررروه معررًا دون تعاقرررب يسررتحق كرررل واحررد مرررنهم  ة لررألولأ، فررراذا احتلرروه علرررى التعاقررب فالمكافررر -معينررًا 
، فيوجررب تنرراول كررل واحررد علررى االنفررراد ، كأنرره  ة نفسررها؛ الن لفررظ كررل يفيررد العمرروم علررى سرربيل االنفرررادأالمكافرر

 . 2أو اًل  د  ع  ، فكل واحد منهم يُ  ليس معه أحد
، فرراذا اسررتولوا عليرره معررًا  -ةأالمكافرر -: جميررع مررن احتررل مررنكم هررذا الموقررع أواًل فلرره كررذا  ولررو قررال لهررم

نهرا أل؛  يو ع المبلغ فيما بينهم بالتساوي ، فلكل منهم جزء منه مساٍو ما لآلخر ؛ وذلك عمراًل بحقيقرة )الجميرع(
ل ،  اد ، فيصير جميرع الرداخلين كشرخص واحردلفظة تفيد العموم على سبيل االجتماع دون االنفر  ، فري أنهرم او 

مرا لرو احتلروه علرى التعاقرب ، فرالمبلغ لرالول مرنهم ، وال شريء للبراقين ؛ ألنره أفلهم المبلغ باالشتراك والمساواة . 
ررذر العمررل بحقيقررة ) الجميررع ( فانرره البررد مررن المصررير إلررى معنرراه المجررا ي ) وهررو معنررى )كررل(( فاسررتحق  لمررا تع 

 . 3فرد الداخل اواًل كل المبلغ ، وال شيء لمن تخل ف ال
 وقد مر معنا استعمال )من( ورأينا ان عمومها بدلي  .

وذلك بوساطة ما ينضم اليها مرن : )أل( االسرتغراق، أو الصيغ المفيد  للعموم بغيرها :  ثانيًا :         
 شرط أو وصف عام أو غير ذلك ، ومنها:االضافة إلى معرفة ، أو الوقوع في حيز النفي أو النهي أو ال

سواء في ذلك انرواع الجمروع ، ومنهرا : اسرم الجمرع  : والالم ، أو بالضافة :لالجمع المعرف باأل  -أ         
كرهط وركب ، واسم الجنس ، وهو ماال واحد له من لفظره كنسراء وترراب . فراذا دخلرت عليره األلرف والرالم افراد 

هررا ) كررل ( ؛ ) إذ يصررح حينئررٍذ ارتبرراط لفررردًا كرران أو جمعررًا ، اذا صررح ان يحررل محالعمرروم الشررمولي حقيقررة ، م
الحكم فيها بجميع افراده ( ، واذا لم يكن هناك عهد خارجي محقق في الكرالم ؛ ) ألن العهديرة تنرافي العمروم ( 

أنررتم الفقررراء إلررى  ، وهررذا علررى رأي جمهررور االصرروليين ، ومثررال المعرررف بررر )ال( قولرره تعررالى: )) يررا أيهررا النرراس

                                         
 . 96عام ، وداللة ال 359، واصول الفقه للزلمي  55ينظر : منافع الدقائق  1
 . 61 – 1/60، والتوضيح وشرحه التلويح  1/157ينظر : اصول السرخسي  2
 . 99، وداللة العام 68، وتسهيل الوصول 1/321، وشرا المنار البن ملك 2/10ينظر: كشف االسرار للبخاري  3
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، أي : كررل فرررد مررن أفررراد النرراس فقيررر إلررى هللا . ومثررال المعرررف باالضررافة قولرره تعررالى : )) يوصرريكم  1هللا (( 
 . 3، فان )أوالدكم( جمع مضاف ، فاستغرق اللفظ جميع االوالد دون حصر بعدد معين  2هللا في أوالدكم (( 

وبانره يؤكرد بمرا يفيرد االسرتغراق ، فوجرب ان يكرون هرو ومن ادلتهم على ذلك : صرحة االسرتثناء منره ، 
مفيدًا فري اصرله االسرتغراق ؛ ليحصرل المقصرود مرن التأكيرد وهرو ترقرروية أصرل المعنرى . قرال تعرالى : )) فسرجد 

. وكررذلك ؛ الن االلرف والررالم اذا دخرال علررى االسرم المنكررر صرار معرفررة كمرا هررو  4المالئكرة كلهررم أجمعرون (( 
فيجررب صرررفه إلررى مررا تحصررل برره المعرفررة، وانمررا تحصررل عنررد االطررالق بصرررف معنرراه إلررى مقرررر فرري النحررو، 

الكل؛ ألنه معلوم للمخاطب. أما ان صررف إلرى الربعض فانره ال يفيرد المعرفرة؛ الن بعرض المجمروع لريس أولرى 
 . 5من بعض ، فصار مجهواًل 

بواحرد  يالحكرم ، أم يكتفر فري كرل فررد مرن افرراد ذلرك الجمرع يوجربأجمرع ، ى لإلكن الجمع اذا اضيف  
، فراالموال  6منها   كما وقد علق الشارع طلبرًا بجمرع مضراف نحرو قولره تعرالى: )) خرذ مرن أمروالهم صردقة (( 

جمع مضاف إلى جمع هو صيغة )هم( ، فهل يقتضي ذلك وجوب االخذ من كل نوع من انواع مرال كرل مالرك 
 فرد من المخاطبين    ، أو يكفي اخذ الصدقة من نوع واحد من انواع مال كل

ذهرب إلرى االول )تعمرريم كرل نرروع( جمهرور االصرروليين، اال ان يردل دليررل علرى الخصرروص. وهرم يرررون  
ان التعبيرر بصريغة الجمرع )أمروال( يردل علرى ذلرك، فكأنره قررال: خرذ مرن كرل نروع مرن امروالهم صردقة ، فتعررددت 

: ان االمرروال كلهررا سررواء ، وان الزكرراة فرري  . وان ذلررك مرردلول ظرراهر اآليررة ، أي 7الصرردقة بتعرردد انررواع المررال 
. وعلرى مرذهبهم لرو كران النسران  8جميعها، وان السرنة هري التري خصصرت الزكراة بربعض االمروال دون بعرض 

انواع مختلفة من المال كاألبل والغنم والثمرار، فانره يلزمره اخرراج  كراة كرل نروع منهرا، وال يكفري اخراجره مرن نروع 
 االنواع . واحد مستغنيًا به عن بقية

                                         
 .15سورة فاطر  1
 .11سورة النساء  2
 .1/129ينظر كشف االسرار للبخاري  3
 .30سورة الحجر  4
،  87م ، والتمهيرد لالسرنوي 1980هرر  1400تحر : محمد حسن هيتو، دار الفكرر، دمشرق ،  118ينظر: التبصرة : للشيرا ي  5

 . 82، والخطاب الشرعي  100 - 99، وداللة العام  334وشرا المنار وحواشيه 
 .103سورة التوبة  6
،   1/429، والمحلرري علررى الجمررع مررع حاشررية البنرراني  2/75، واالسررنوي علررى المنهرراج  407-2/405ينظررر: احكررام االمرردي  7

 - 168، واصرول الفقره للخضرري  75، وتسرهيل الوصرول  126، وإرشراد الفحرول  74، وغاية الوصرول  2/75وشرا البذخشي 
169 . 

 .196-187ينظر: الرسالة  8
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، فيكفري عنرردهم االخرذ مرن المالرك مرن نرروع  1والرى الثراني ذهرب جمهرور الحنىيررة ورجحره ابرن الحاجرب 
واحررد مررن انررواع مالرره. مسررتدلين عليرره باالسررتعمال المسررتمر فرري اضررافة صرريغة الجمررع، كقولرره تعررالى: )) جعلرروا 

اذنيرره، بررل المررراد: ان كررل واحررد  ، اذ ال يعنرري: ان كررل واحررد جعررل جميررع اصررابعه فرري2اصررابعهم فرري آذانهررم ((
فمهمرا اخرذ مرن امروال  جعل اصبعيه في اذنيه. كما قالوا: ان المامور به صدقة منكرة متعلقة بمجموع االمروال،

 . 3احدهم صدقة ، صدق قول القائل : ) أخذ من امواله صدقة ( ؛ ألن المال الواحد جزء من جملة االموال 
ن السرياق تنصررف للعمروم حتمرًا، وكرذلك اضرافتها إلرى جمرع يشرمل ويتبين ان داللرة الصريغة بمعرزل عر 

بها افراد ذلك الجمع، لكن الذي يغير هرذه الداللرة مرن العمروم إلرى الخصروص هرو اشرياء خارجرة عرن الصريغة، 
وهو ما ذكره االولون من تخصيصه بكل مرن: السرنة، ولفرظ )مِّرن( ، )أي : فري قولره : ) مرن أمروالهم ((، وهري 

لررو كانررت االمرروال مرررادة علررى عمومهررا ، لكرران ذلررك فرري غايررة العسررر اذ يجررب االخررذ مررن كررل برررة للتبعرريض، )و 
 . 4ومن كل خردلة ومن كل سمسمة ، فتبين ان المراد باالموال : بعضها في قدر معين و من معين( 

ذر الرررذين ومثرررال االول قولررره تعرررالى: )) فليحررر المفزززرد المعزززرف بالضزززافة أو سززززقال( السزززتغراق : -ب        
، أي عررن كررل امررر امررر هللا تعررالى برره. وبرردخول األلررف والررالم علررى النكرررة ) سررواء كانررت 5يخررالفون عررن أمررره ((

اسررم جررنس كالمرراء والعسررل، أو مفررردًا كالرردرهم والرردينار(، فانهررا تصرربح دالررة علررى العمرروم الشررمولي، مثررل قولرره 
وهذا مالحرظ فيره مرا اشرترطوه مرن صرحة حلرول  ، أي : كل انسان انسان .6تعالى: )) وخلق االنسان ضعيفا((

ًا كقولنررا: يرركرران العهررد ذهنأ)كررل( محلرره واال فررال عمرروم، وذلررك فيمررا اذا تحقررق معهررود فررال عمرروم حينئررذ ، وسررواء 
)شربُت الماء(، و: )أكلت الخبز(، أو تقدم ذكره في الكالم لفظًا كقوله تعالى: )) كمرا أرسرلنا إلرى فرعرون رسرواًل 

؛ النررره يفهرررم ضررررورًة : ان ال يرررراد بالمررراء والخبرررز فررري االول : كرررل مررراء وخبرررز .  7رسرررول ((فعصرررى فرعرررون ال
 وكذلك لم يكن فرعون قد كذب كل رسول ، بل موسى فحسب .

منرره، بغررض النظررر عررن افرادهررا كقررولهم:  هارادة الماهيررة نفسررإوكررذلك ال يعررم مررا دلررت القرينررة فيرره علررى 
 . 8فيهما باعتبار الماهية والجنس ، ال باعتبار استغراق األفراد )الفرس خير من الحمار(، فان التفضيل 

                                         
 (.2/65، الفتح المبين5/234هب هر(.) شذرات الذ646هو ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر، من اعالم المالكية)ت 1
 .   7سورة نوا :  2
،  100 – 99، وداللررة العررام  334، وشرررا المنررار وحواشرريه  87، والتمهيررد لألسررنوي ص 118ينظررر: التبصرررة للشرريرا ي ص 3

 . 82والخطاب الشرعي 
 . 82 - 81، وينظر: ص . ن ، والخطاب الشرعي 3/374االحكام البن حزم  4
 .63سورة النور  5
 .38سورة المائدة  6
 .16، 15سورة المزمل  7
، وأصول االحكام وطررق االسرتنباط فري التشرريع االسرالمي : د . حمرد عبيرد الكبيسري ، و  373 – 372ينظر: مرآة االصول  8

 . 82، و ارة التعليم العالي ، العراق ، والخطاب الشرعي  287د . صبحي جميل ، ص 
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ويرذهب الغزالري والجررويني إلرى ان المفرررد المحلرى بررااللف والرالم ترارة يفيررد العمروم واخرررى ال يفيرده. فرران 
 –ن جنسره بالترراء كتمررة وتمرر، وبررة وبرر . فرإن تجرررد عرن التراء فهرو لالسرتغراق مثرل قولرره مركران واحرده متميرزًا 

، وإن اقترررن بالترراء لررم ي ُعررم  ؛ ألن الترراء  1: ) ال تبيعرروا البررر بررالبر وال التمررر بررالتمر (  -صررلى هللا عليرره وسررلم 
 نع ذلك ؛ إذ هي دالة على الوحدة .تم

بالتراء ينقسرم إلرى: مرا يتميرز بالوحردة ويتعردد مثرل: الردينار والرجرل، حيرث يصرح ان  هوما ال يتميز واحد
( و ) رجل واحرد ( ، فهرذا ال يصرح دااًل علرى العمروم اال بقرينرة، كقرولهم: ) الردينار أفضرل يقال: ) دينار واحد 

 يعرف ان كل دينار افضل من كل درهم .  -وهي كثرة القيمة-من الدرهم ( ، اذ بالقرينة المعنوية 
 والقسررررم االخررررر هررررو مررررا ال يتميررررز بالوحرررردة كالررررذهب ، اذ ال يصررررح ان يقررررال: ) ذهررررٌب واحررررد ( ؛ فهررررذا

 . 2الستغراق الجنس 
 النكر  اذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الطر  أو الستفهام أو وصفت سوص: عام : -ج         

 . 3و )كل اسم يتناول مسميين فصاعدًا على سبيل البدل فهو نكرة، وذلك نحو رجل وفرس( 
 العموم المذكورة . فهي ال تخرج من العموم البدلي إلى الشمولي إال  إذا اتصلت بها أدلة

، وكرررذلك النهررري واالسرررتفهام 4ومرررن ذلرررك وقوعهرررا فررري سرررياق النفررري كقولررره تعرررالى: )) ال ظلرررم اليررروم ((
رْنُهمْ  ْيررًا مِّ رى أ ْن ي ُكوُنروا خ  رْن ق رْوٍم ع س  ْر ق رْوٌم مِّ ُنروا ال ي ْسرخ  ين  آم  ا ال ذِّ رْن  االنكاري، كقوله تعالى: )) ي ا أ ي ه  راٌء مِّ و ال نِّس 

اءٍ  ْنُهن  (( نِّس  ْيرًا مِّ ى أ ْن ي ُكن  خ  ع س 
. 6، وقوله تعالى: )) هل مرن خرالق غيرر هللا                     يرر قكم ((5

وذهرب إليره كثيرر مررن علمراء االصرول والنحرو، وهرري عنردهم تردل : وضرعًا ، وبالمطابقررة . واسرتدلوا علرى عمرروم 
، ما اكلت اليروم شريئًا. فلرو لرم تقرتض الجملرة الثانيرة العمروم النكرة المنىية، بتناقض قول القائل: أكلت اليوم شيئاً 

لما حصل التنراقض؛ الن السرلب الجزئري ال ينراقض االيجراب الجزئري . وكرذلك اسرتدلوا بران قرول : ) ال إلره اال 
. وبأنرره لررو قررال أحررد : ) مررا رأيررت مررن رجررل ( ، فانرره بتقرردير  7 -سرربحانه  –هللا ( ينفرري جميررع اآللهررة سرروى هللا 

را ، يعد  كاذبًا . وكذلك قالوا : يحسن االستثناء منها حيرنئذ رؤ   . 8يته لرجل م 
                                         

 فما بعدها . 5/297ينظر الحديث في نيل األوطار  1
، دار الفكرررررر، دمشرررررق، 2، ط 144، والمنخرررررول: للغزالررررري ، تحرررررر : د . محمرررررد حسرررررن هيترررررو، ص 2/18ينظرررررر: المستصرررررفى  2

 . 82، والخطاب الشرعي 106-105، وداللة العام 413-1/412م، والمحلي على الجمع مع البناني 1980هر 1400
 . 5/88شرا المفصل  3
 .17سورة غافر :  4
 .11حجرات : سورة ال 5
 .3سورة فاطر  6
، وحاشية الدمياطي على شرا المحلري )علرى الورقرات المرام الحررمين(: أحمرد برن محمرد الردمياطي  86ينظر: مفتاا الوصول  7

،  67، وتسررهيل الوصررول  119هررر . وإرشرراد الفحررول 1343، مررط مصررطفى البررابي الحلبرري ، مصررر ، 11هررر( ، ص1117) ت 
 . 111وداللة العام 

 م .1967، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ،  190ظر : احكام االمدي ين 8
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وقد ذهب بعضهم كأصوليي الحنىية إلى ان داللتها التزامية. فرالنفي منصرب فيهرا علرى الماهيرة، ويلرزم 
 .  1من نفي الماهية نفي األفراد 

الشرررط مثررل النفرري، ال اختصرراص  امررا عمومهررا فرري سررياق الشرررط فكقررول: مررن يررأتني بمررال أجررا ه؛ )ألن
. وقرد عبرر األصروليون عرن كرل ذلرك بقاعردة 2له، بل مقتضاه العموم ، فالنكرة الواقعة في موضرعه تعرم أيضرًا( 

 : النكرة في سياق النفي تفيد العموم .
 اما داللتها على العموم فتختلف من درجة النص إلى درجة الظاهر، فتكون نصًا في العموم فيما:

اذا كانت مفردة واقعة اسم ال النافية للجرنس، كقولره تعرالى: )) ال ظلرم اليروم إن هللا سرريع الحسراب  -1        
وابررن السرريد البطليوسرري  5، وقررد جررزم سرريبويه 4، وقولرره تعررالى: )) ال رفررث وال فسرروق وال جرردال فرري الحرر  ((3((

: ) ال رجررٌل فرري الرردار ( ، فهررو نفرري انهررا بخررالف هررذه الحالررة ليسررت للعمرروم. ونقررال االجمرراع عليرره، فرراذا قلررت
 . 6للرجل بوصف الوحدة ، أي : ال رجل في الدار ، بل اثنان 

كذلك اذا كانت موغلة في التنكير بطبيعتها، مثل )شيء( و )أحرد(، و )غيرر( ، كقولره تعرالى: ))  -2         
 . 8يد تأكيد العموم ، وقولك: ما رأيت شيئًا. وبدخول )من( عليها تف7فال تدعو مع هللا أحدا ((

أو كانرت مقتررنة بر ) مررِّن ( االستغرراقررية كقرولرره تعرالى : )) ومرا مرن دابرة فري األرض إال  علرى هللا  -3         
، فرال ترحترمل الترأويل حينرئذ ، كمرا قرررر النحرراة واالصروليون ، لررذا قررال المفسرررون فرري قولرره تعرالى :  9ر قها ((

 . 11، أنه لو قال: ) ما لكم إله غيره ( لم يحصل العموم ، أي : بشكل قطعي 10غيره (( )) ما لكم من إله
 .12والنكرة الواردة في تلك االسيقة ،اذا كانت فيما عدا هذه القيود فانها تفيد العموم ظهورًا ال قطعًا 

                                         
 فما بعدها . 1/413، والمحلي على الجمع  13 – 2/12ينظر : كشف االسرار للبخاري  1
 . 111، وينظر : داللة العام 2/13كشف االسرار للبخاري  2
 .17سورة غافر  3
 .197سورة البقرة  4
له )الكتاب( المشرهور فري اللغرة )  بر ) سيبويه ( ، عاش في البصرة ، وهو شيخ النحاة ، الملقب بن قنبر بن عثمان وهو عمر  5
 ( . 48هر( ، ولقبه فارسي يعنى : رائحة التفاا . ) طبقات النحويين واللغويين 180ت
يعة ، ، مررط كليررة الشررر  182ينظررر : تنقرريح الفصررول فرري اختصررار ) المحصررول فرري علررم األصررول للرررا ي ( : القرافرري ، ص  6

 هر .1381مصر ، 
 . 18سورة الجن :  7
 . 182ينظر : تنقيح الفصول  8
 . 6سورة هود  9

 . 59سورة االعراف  10
 . 320/  4، والبحر المحيط  2/85ينظر : الكشاف  11
دة  182 - 181ينظر : تنقيح الفصول  12  . 119، وارشاد الفحول  11، وحاشية الدمياطي  103، والمسو 
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العررام:  بوصرف عررام، أفرادت العمرروم ايضررًا، والمرراد بالوصررف -فري سررياق االثبررات -واذا وصرفت النكرررة
، كقولنررا: ال انصررت اال  1مررا ) يصررلح ان يوصررف برره كررل فرررد مررن افررراد نرروع الموصرروف، وال تخررتص بواحررد ( 

لرجل عالم. اذ العلم وصف ال يختص بأحد دون آخر. فله ان ينصت إلى كل عالم. فران النكررة تصربح بردورها 
تعرالى: )) ولعبرد مرؤمن خيرر مرن مشررك عامة؛ لعموم الوصف. وهذا ما عليه اصوليو الحنىية. واسرتدلوا بقولره 

؛ الن الحكم هنا يعم قطعرًا كرل عبرد 3، وقوله تعالى: )) قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذًى ((2((
مؤمن وكل قول معروف. وكذلك استدلوا بان تعليق الحكم بالوصف المشرتق مرؤذن برأن مأخرذ اشرتقاق الوصرف 

 . 4بعموم علته علة لذلك الحكم ، فيعم الحكم حينئذ 
على ان القائلين بعدم عموم النكرة فري االثبرات اال اذا اقتررن بهرا مرا ذكرنراه آنفرًا أو كانرت طبيعتهرا موغلرة       

في التنكير، هؤالء استثنوا من ذلرك كرون النكررة فري سرياق االمتنران، كمرا فري قولره تعرالى: )) فيهرا فاكهرة ونخرل 
ع انواعهررا، لكرررن عمومهررا بقرينررة االمتنررران علررى العبرراد، ولرررو لررم تكرررن ، فالفاكهررة هنرررا عامررة فرري جميررر5ورمرران ((

. وهرو 6للعموم لرم يكرن لالمتنران كثيرُر معنرًى، عقرال وحسرًا، وعليره فهرذا داخرل فيمرا قررروه مرن عمومهرا بالقرينرة 
د رأي اصوليي الحنىية والمالكية في ان اصل وضع النكرة للخصوص؛ الن المقصود بها: فرد مرن االفرراد، فعنر

 . 8، فالمقصود : رسواًل واحدًا 7افرادها وانعدام القرينة ال عموم فيها كقوله تعالى: )) إنا أرسلنرا إليكم رسوال((
، يشرررمل : 9بينمرررا يررررى الشرررافعي عمررروم النكررررة فررري سرررياق االثبرررات ، فقولررره تعرررالى: )) فتحريرررر رقبرررة ((

 -الرخ ، ثرم خرص هرذا العمروم ، فُأخرجرت )الكرافرة(… ..الصغيرة والكبيرة ، والذكر واالنثى ، والمؤمنة والكرافرة 
 . 10فلو لم تكن )رقبة( عامة لم يصح تخصيصها  -مثال

ن مصطلحات االصول لم تتحردد بشركل دقيرق أ سيما والولعله يريد : العموم البدلي . وال خالف فيه ، 
ق االثبررات ال عمرروم فيهررا اال وبالتفاصرريل الكثيرررة واالقسررام إال فرري مرحلررة الحقررة. والحاصررل ان النكرررة فرري سرريا

                                         
 . 2/11لبخاري كشف االسرار ل 1
 . 221سورة البقرة :  2
 . 263سورة البقرة :  3
فمرا  55فمرا بعردها ، ومنرافع الردقائق  327، وشرا المنرار البرن ملرك  66 – 55ينظر : تنقيح األصول مع التوضيح والتلويح  4

 بعدها .
 . 68سورة الرحمن  5
 . 725، والوجيز  51، ومنافع الدقائق  93ينظر : التمهيد لالسنوي  6
 . 15سورة المزمل :  7
، وشرا المنار البن ملرك  103، والمسودة  93، والتمهيد لالسنوي  146، والمنخول  159 - 158ينظر : اصول السرخسي  8

 . 51فما بعدها ، ومنافع الدقائق  322
 . 3سورة المجادلة  9

 . 85 - 84 ، والخطاب الشرعي 111، وينظر: داللة العام  2/24ينظر : اصول البزدوي  10
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، 1بقرينررة. حتررى انهررا قررد تعررم وان لررم توصررف بوصررف عررام كقولرره تعررالى: )) علمررت نفررس مررا قرردمت وأخرررت((
، فلررريس علرررم نفرررس ) بمرررا قررردمت وأخررررت ، أو بمرررا أحضررررت ( 2وقولررره سررربحانه: ))علمرررت نفرررس مرررا أحضررررت((

. فالقرينررة هنررا ممررا  3م الحسرراب يرروم القيامررة قاصرررًا علررى فرررد دون آخررر، وانمررا هررو شررامل لكررل االفررراد فرري مقررا
يحرريط بالخطرراب مررن سررياق الحررال ، وهرري بالررذات تمثررل مضررمون الخطرراب فيمررا يخررص نتررائ  تكليررف النفرروس 

 بمقتضى هذا الخطاب ، وانهم يعرضون على هللا جميعًا يوم القيامة .
وسربب ذلرك ان الجمرع ويرد الخرالف برين االصروليين فري عرد صريغة الجمرع المنكرر مرن صريغ العمروم؛ 

المنكر وان دل على افرراد متعرددين فانره ال يقتضري اسرتغراق افرراد مرا يردل عليره لفظره، فراذا قلنرا: حضرر رجرال 
أو حضررر مسررلمون، فرران هررذا ونحرروه ال يرردل علررى انهررم جميررع الرجررال أو جميررع المسررلمين، بينمررا يرردل الجمررع 

 المعرف بر)ال( الجنسية على االستغراق.
يقررال: حضررر رجررال مررن الرجررال. فرراالرجح اال يعررد الجمررع المنكررر مررن صرريغ العمرروم. ولررذلك صررح ان 

 . 4وغاية ما في االمر حمله على اقل الجمع. والقول بعدم عمومه مذهب الجمهور 
وهرو مررا كرران لفظرره خاصررا ، لرركن حكمرره عررام ، كمررا فري قولرره تعالررى :  الخزاص المزراد سزه العزام : -د       
 ، وقولره سبحرانه : )) وال تكن للخائنين                          5شركت ليحبطن عملك (( ا)) لئن 

 
 . وسيأتي تفصيله في نهاية مباحث العام .6خصيمًا ((

هِّ مرن صريغ العمروم يرجرع إلرى اشرتراط االسرتغراق أو عردم اشرتراطه .  ررد ِّ ويبدو أن سبب االختالف في ع 
 والتعدد واالستغراق أخرج منه الجمع المنكر ، ومن لم يشترط  فمن اشتررط في العام ِّ الشمول

رد  الجمع المنكر من اقسام العام ؛ ألنه يدل على الشمول والتعدد   . 7االستغراق ع 
مررن عناصررر الخطرراب بالنسرربة للواضررع، وهررو لفررظ وضررع )لمطلررق الجمررع، مررن غيررر  رك ززوالجمززع المن  

؛ اذ النكررة ليسرت قاصررة علرى المفررد، برل هري )شراملة للمفررد 8اعدًا(تعرض لعدد معلوم، بل يتناول الثالثرة فصر

                                         
 . 5سورة االنفطار :  1
 . 14سورة التكوير :  2
 . 85ينظر : الخطاب الشرعي  3
 . 24 – 23ينظر : دراسة المعنى  4
 . 65سورة الزمر  5
 . 105سورة النساء  6
،  206،  1/205، والتيسرررير  418، والمحلررري علرررى الجمرررع 106، والمسرررودة 104ينظرررر: مختصرررر المتنهرررى البرررن الحاجرررب  7

 . 115 -114، وداللة العام  24اسة المعنى ودر 
 . 2/2كشف االسرار للبخاري  8
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؛ ذلرك ان واضرع اللغرة عنردما 1وغيره ، فهي في المفرد لآلحراد ، وفري المثنرى للمثنيرات ، وفري الجمرع للمجمروع(
ان وضررع االلفرراظ وضررع للمفرررد : رجرراًل ، وللمثنررى : رجلررين ، وللثالثررة واالربعررة والعشرررة وااللررف : رجرراال . فكرر

الرجرل حقيقررة فري كررل فرررد علرى سرربيل البردل، والرررجالن كررذلك، والرجرال ايضررًا حقيقرة فرري كررل جمرع علررى سرربيل 
 -؛ الن الواضرع لمرا وضرع رجررااًل 2البردل، فانره )حقيقرة فري القردر المشرترك برين الجمرروع، وهرو مطلرق الجمعيرة(

فري الثالثررة رجرال علررى حردة ، وفرري لررم يضرعه ابتررداًء لكرل مرتبررة مرن مراتررب الجمروع، حتررى يكرون حقيقررة  -مرثالً 
الخمسررة رجررال علررى حرردة، وفرري المئررة رجررل كررذلك، فيكررون بررذلك مشررتركًا بينهررا، وانمررا وضررعه الواضررع )لمفهرروم 

. ومررن ثررم كرران موضرروعًا لحقيقررة واحرردة ، هرري الجمررع ، ال 3االعررم الصررادق علررى كررل مرتبررة بطريررق الحقيقررة(
من المراترب التري يصردق عليهرا، وكران يصرح ان تنعتره برأي  نعرت لحقائق متعددة ، وكان مترددًا بين كل مرتبة 

 . 4شئت فتقول: رجال ثالثة، واربعة، وخمسة رجال 
 وبعض المعتزلة : ان الجمع المنكر ليس بعام ، وانه  5لهذه االعتبارات يرى جمهور األصوليين  

 مما ذكرنا . 6ليس اال )نكرة في سياق االثبات ، فال يعم حتى يدخل عليه أداة العموم( 
ويمكن اجمال موقف االصوليين من عموم الجمع المنكرر أو عردم عمومره بمرا يلخصره صراحب كشرف  

، أي : متنراول للكرل عنرد عردم المرانع ، وعنرد وجروده  محمرول  االسرار: )وحاصله ان الجمع المنكر عام عندنا
ل علرى اخرص الخصروص، على اخص الخصوص، وعند من شرط االستغراق فري العمروم لريس بعرام، برل يحمر

 . 7وان امكن العمل بالعموم؛ الن )رجااًل( في الجموع كر)رجل( في الوحدان( 
التري  ) ره علرى بعرض صرفات العمرومرتوفرمرن رغم علرى الر؛ النره  س بعامرت ان الجمع المنكر ليروإذا ثب

( غيرر  االسرتغراق صرفة ي وهر هم صفة من صفات العمروم )أ ن إ( ، ف ة على الكثرة ، وعدم التعيينرمنها الدالل
 موجودة فيه .

. 8(  الخراص لفرظ وضرع لواحرد أو لكثيرر محصرور وضرعًا واحرداً  ن )ألوكذلك ثبرت انره لريس خاصرًا ؛ 
 . 9(  موضوع الكثر من واحد على سبيل البدل وثبت انه ليس مشتركًا؛ الن المشترك )

                                         
، 2/49هررر(  ج1197حاشررية البنرراني علررى شرررا المحلرري علررى جمررع الجوامررع : عبررد الرررحمن بررن جرراد هللا البنرراني المغربرري ) ت 1

 م .1937هر   1356، مط مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 2)مطبوع مع شرا المحلي على الجمع(، ط
 . 2/3كشف االسرار للبخاري  2
 . 1/54التلويح  3
 . 1/246ينظر : المعتمد  4
 .191ينظر: شرا تنقيح الفصول  5
 م . س . 6
 .2/3كشف االسرار  7
 .1/34التلويح  8
 .2/30كشف االسرار  9
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اللفرراظ لترردل علررى المعرراني، فرران الجمررع واذا كانررت هررذه هرري االقسررام الترري اعتبرهررا الواضررع حررين وضررع ا      
نه دال على كثرة ، ولكنهرا غيرر متعينرة؛ أل؛  المنكر بهذه االعتبارات ال يمكن درجه ضمن أي من هذه االقسام

؛ فليس عامًا. وهو ليس موضوعًا لكل مرتبة مرن مراترب الجمروع  فلم يكن خاصًا. وكذلك لم يستغرق هذه الكثرة
 برررين سرررائر المراتررب؛ فلرررم يبررق اال القرررول بأنررره يشرركل حلقرررة واصررلة برررين الخررراص علررى حررردة ؛ فلررم يكرررن مشررتركاً 

 .1والعام؛ )فالجمع المنكر يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه(
اما احتواؤه على بعض صفات الخاص فهو ما يمكن التعبير عنه بالداللرة علرى نروع مرن التعيرين الرذي 

ن مررن صررفات الخرراص؛ الن )مررن قيررل لرره: اضرررب رجررااًل. فضرررب ثالثررة رجررال ، كرران قررد هررو التمييررز، والتعيرري
، ولكنره فري الوقرت ذاتره لرو  اد علرى الثالثرة لرم يكرن  2فعل ما يوصف بانه ضرب رجااًل، فسرقط عنره الفررض( 

اكثرر ملومًا، قال في المعتمد وهو يجيب على اعتراض : ) أفتجو ِّ ون لمن أمر بضرب ثالثرة رجرال ان يضررب 
مررن ثالثررة   قيررل : نعررم . وال يجررب عليرره . امررا سررقوط الواجررب ؛ فالنرره بضرررب ثالثررة يوصررف بأنرره قررد ضرررب 

 . 3رجااًل ، واما جوا  الزيادة فلقيام معنى الجمع فيهم ( 
والبحرررث فررري دالالت هرررذه الصررريغ ومرررا تشرررمله مرررن افرررراد يرررؤدي باالصررروليين إلرررى بحرررث شرررمولها الفررررد 

لى أن شمول ما لم تظهر فيه عالمة تذكير أو تأنيرث ، شرامل الفرراد الصرنفيين ، مثرل االناث . فذهب اكثرهم إ
) م ن ( في الشرط واالستفهام حيث تشمل المرذكر والمؤنرث . واكثرر االسرماء الموصرولة تعرم الرذكور واالنراث

4 .
كلفرظ )الرجرال( واتفقوا على ان الجمع الخاص بالمذكر أو بالمؤنث يقتصر من افراده علرى صرنفه فقرط ، وذلرك 

 . 5الدال على افراده الذكور فقط، و )النساء( الدال على افراده االناث فقط 
فالموصول العام غيرر الخراص باحرد الصرنفين يشرمل الجميرع قرال الررا ي: ) اللفرظ الرذي يتنراول المرذكر 

ال يشرمل الرذكور ، فقط، أو المؤنث فقط، ال يشرمل اآلخرر. فلفرظ الرجرال ال يشرمل االنراث، كمرا ان لفرظ النسراء 
اال بقرينة ، وما عدا ذلك يشمل ، ما لم تكن قرينة على خالفه مثل ) م رن ( و ) مرا ( ( 

6 . 
ويدخل افراد الصنفين في : ) الجمروع ، واسرماء الجمروع ( التري ال تظهرر فيهرا عالمرة ترذكير أو تأنيرث 

 ، كلفظ ) الناس ( .
والنررررون(  -أو اليرررراء -فيرررره عالمررررة ترررذكير )الررررواو واختلفررروا فرررري صرررريغة جمرررع المررررذكر السررررالم، وهررررو مرررا

 كالمسلمين، وكذلك )واو( الجماعة في مثل )قاموا(، أظاهر هو في دخول االناث ام ال  
 . 1فأغلب االصوليين يرون انه ال يشمل االناث، وانه يطلق حقيقة على افراد الذكور فقط 

                                         
 .99-97، وينظر: التوضيح بالهامش، والخطاب الشرعي 1/33التلويح  1
 . 1/247المعتمد  2
 . م . س 3
 . 25، ويظر : دراسة المعنى  2/392ينظر : احكام االمدي  4
 . 2/386ينظر : م . س  5
 . 1/599المحصول  6
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يشررمل االنرراث . واحتجرروا برران مررن عررادة وذهررب الحنابلررة وقليررل مررن االصرروليين مررن غيرررهم ، إلررى انرره 
العرب تغليب جانب التذكير اذا خاطرب جمعرًا يشرمل الرذكور واالنراث ، أو أخبرر عرنهم ، لكرن الجمهرور النرافين 
لشموله االناث يسلمون بالتغليب ، على انه تجو  في اللفرظ ، وانره باطالقره ال يكرون ظراهرًا فري دخرول المؤنرث 

ما ورد في نصوص الشرع من مثرل )المرؤمنين( و)المسرلمين( انمرا يكرون بردليل آخرر ، وان إلحاق أفراد االناث ب
 . 2من: قياس، أو لكونه في معنى : المنصوص ، أو ما جرى مجراه 

ويحت  المثبتون لشموله أفراد االناث بان اكثر اوامر الشرع وردت بخطراب المرذكر، مرع االجمراع علرى 
يب النافون بمفارقتهن لهم في بعض االحكرام كالجهراد وصرالة الجمعرة مشاركة النساء للرجال في احكامها، ويج

وغيرهما . وحيث حصل االشتراك مرة واالفتراق اخرى، علم ان ذلك انما يستند إلى دليرل خرارج ال إلرى اقتضراء 
 . 3ذلك  هاللفظ نفس

ومرن خاللهرا ترارة ) ويبدو ان الخالف نات  من محاولة دراسة االلفاظ بمعزل عن السياق والقرائن ترارة، 
ال ترردل  -بمعررزل عررن قرررائن السررياق المتنوعررة، أي: علررى المسررتوى المعجمرري -اخرررى . فصرريغ الجمررع المررذكر

بهررذه القرررائن المتنوعررة فرري خطابررات الشررارع ترردل علررى شررمولهن  ةعلررى دخررول افررراد االنرراث فيهررا، لكنهررا محتفرر
نره، وهرو أمرر مسرلم عنرد الفرريقين. والرذين ينفرون ن هذه القرائن تكشف عن قصد المتكلم وتبي  أ في ايضًا، والشك

هرم مرن م، وفري هرذا الردليل عنصرر  4شمول هذه الصيغ الفراد االناث، يرون إمكان شمولها بدليل من خارج ( 
 . عناصر الوقوف على المعنى

ة الداللرر عررن الً ضررف -وان الداللررة الوظيىيررة للصرريغة ، أي: )الداللررة الصرروتية ، والصرررفية ، والنحويررة( 
ذ يررون ذلرك فانمرا يريردون بيران داللتهرا إتفيد ان افرادها من الذكور حسرب نظرام اللغرة. والجمهرور  -المعجمية 

االصررلية ، أي قبررل دخولهررا فرري السررياق ، فهرري تعطرري جانبررًا واحرردًا مررن جررانبي المعنررى المقررالي ، أو مررا يسررمى 
المفيرد للمعنرى المقرامي ، وهرو مكرون  ، لحرالبالمعنى الحرفي . فضاًل عن قرائن االحوال أو مرا يسرمى بسرياق ا

من ظروف اداء القول من : متكلم ، ومخاطب ، وظروف ومالبسات كثيرة تحيط برالنص ، ولهرا اثرر كبيرر فري 
بيرران قصررد المررتكلم . والفصررل بررين هررذه الجوانررب هررو سرربب الخررالف الرروارد ، ممررا يجعررل مررن الضرررورة تنرراول 

 إلى المعنى الداللي للصيغة في سياق معين .جوانب القول وما يحيط به ؛ للوصول 
وهكررررذا يتوجرررره مررررذهب الجمهررررور بررررانهم يقصرررردون بحررررث داللررررة هررررذه الصرررريغ علررررى المسررررتوى الرررروظيفي 
والمعجمرري، قبررل دخولهررا فرري السررياق واحتفاظهررا بررالقرائن الترري تغيررر بعررض الشرريء مررن مرردلوالتها. فكرران معناهررا 

كمررا ان الجمهررور ال يخررالفون فرري شررمولها الفررراد االنرراث بادلررة  المعجمرري أو الرروظيفي هررو الداللررة علررى الررذكور.
 من خارج اللفظ ، أي : بالقرائن.

                                                                                                                                   
 . 74/  2ينظر : االسنوي على المنهاج  1
 . 342ينظر : المستصفى  2
 . 393 – 389/  2ينظر : احكام االمدي  3
 .26دراسة المعنى  4
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ويكثررر مثررل هررذا الخررالف بررين االصرروليين، ممررا يرردل علررى محرراولتهم دراسررة الصرريغ علررى مرررحلتين أو 
 . 1مستويين: مرحلة المعجم، ومرحلة السياق 

 
 تخصيص العام :      

صررروليين نسررربية العمررروم فررري االلفررراظ ، فلررريس هنررراك عرررام مطلرررق، فلفرررظ : يتضرررح ممرررا سررربق ادراك اال
عام بالنسبة لهم قاصر عن غيرهم، ولفظ )المعلروم( ال يتنراول المجهرول، ولفرظ )المرذكور(  -مثالً  -)المشركين(

 . 2ال يشمل المسكوت عنه 
ن برراالمر يقرال: )خصصرره واختصره: افررده برره دون غيرره. ويقرال: اخررتص فرال والتخصزيص فززي اللغزة:

 . ثم اطلق على إفراد الشيء بالذكر. 3وتخصص له اذا انفرد( 
فله عدة تعريفات كلها تدور حول مفهروم واحرد، هرو انره : قصرر   اما في الصطالح عند الصوليين :

العام على بعض افراده، باخراج بعض مما يتناوله، بدليل متصل بالنص أو مسرتقل عنره. فممرا قرالوه فيره انره ) 
، و ) إخرررراج بعرررض مرررا يتناولررره الخطررراب عنررره ، وهرررو : إمرررا متصرررل ، أو  4لعرررام علرررى بعرررض أفرررراده ( قصرررر ا

 . 5منفصل( 
ولتوضرريح فكرررة التخصرريص فرران قولنررا: )جرراء القرروم اال  يرردًا( فيرره : إثبررات المجرريء للقرروم ، وإفررراد  يررد 

 . 6بعدم المجيء . وهذا معنى التخصيص 
تالفهم فرري كررون العررام : حقيقررة فرري البرراقي : أو مجررا ًا ، أو لكررن ترتررب علررى تعريفرراتهم للتخصرريص اخرر

 فيه تفصيل .
ويرررى بعررض  المعاصرررين ان األصرروليين لررم يعرفرروه تعريفررًا حقيقيررًا، وان هررذا هررو سرربب االخررتالف فرري 

 ال أثر عمليًا لها. -في غالبيتها -داللته على ما تبقى ، خاصة وان حاصل اختالفاتهم
. ففرري  7بيران عرردم شرمولية حكررم الررنص العرام لرربعض افرراده برردليل متصرل أو منفصررل (  وُعررر ِّف بأنرره )        

، لفرظ ) الرجرال والنسراء  1مثل قوله تعرالى: )) للرجرال نصريب ممرا تررك الوالردان واألقربرون وللنسراء نصريب (( 
                                         

 بتصرف . 27 - 26دراسة المعنى  1
 . 320،  319المستصفى  ينظر: 2
 .7/24اللسان  3
 .2/2جمع الجوامع  4
، مرط اآلداب ، النجرف ،  129هرر( ، ص 726مبادئ الوصول إلى علم االصول : الحلي أبو منصور الحسن برن يوسرف ) ت 5

 م .1970هر   1390
سرالة ماجسرتير ، كليرة اآلداب ، ، ر  75 – 74ينظر : البحث اللغوي والنحوي عند الجرويني : هرادي احمرد فرحران الشرجيري :  6

 م .1996 -هر 1417جامعة بغداد ، 
 . 369اصول الفقه للزلمي  7
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ذكرر، و)النسراء( ( من صيغ العموم ، فكل منهما جمع تكسير محلى برر)ال( االسرتغراق ، فيشرمل )الرجراُل( كرل  
كل انثى. لكرن هرذا العمروم غيرر مرراد هلل تعرالى فري حكرم الميرراث؛ فالقاترل مرن الرذكور واالنراث ال يثبرت لره هرذا 

، فهرذا الحرديث الشرريف  2ذلرك بقولرره : ) ال يررث القاترل (  -صلى هللا عليه وسلرم  –الحكم ؛ فقد بين الرسول 
لنسرراء ، وانمررا منررع عنرره حكمررًا شرررعيًا هررو الميررراث، فررال يوجررد لررم يخرررج القاتررل مررن كونرره مررن الرجررال أو مررن ا

؛ لررريحكم علرررى داللتررره علرررى مرررا تبقرررى بعرررد ذلرررك بالحقيقرررة أو بالمجرررا ، فضررراًل عرررن -اخرررراج مرررن صررريغة العرررام 
: فيرذهب اكثررهم إلرى انره مجرا  فري البراقي . ومرنهم مرن ذهرب إلرى انره حقيقرة فري البرراقي  -االخرتالف فري ذلرك

ررص فرري داللترره البرراقي بررين : اطررالق ان كرران المخصررص مت صرراًل، بررل اختلفرروا بعررده فرري حجيررة الررنص المخص 
 . 3حجيته ، وعدمها ، وما بينهما 

 ينبغي توافرها هي : ان للتخصيص عناصرويظهر 
 وجود عام يدل ظاهرًا على ان جميع افراده ينطبق عليهم الحكم الوارد في النص . -1      
للتخصيص ببعض افراد العرام دون بعرض، فرالحكم الثابرت لجميرع افرراد العرام بردليل كون الحكم قاباًل  -2      

قطعي نقلي أو عقلي ال يجو  قصره على بعضها باخراج بعض، كما في قوله تعرالى: )) وهلل مرا فري السرموات 
 مرن ملرك هللا -ممرا فري السرموات واالرض  -، فال يجرو  إخرراج بعرض ممرا تشرمله )مرا(  4وما في األرض (( 

 تعالى .
 ان يكون الدليل المخصص معترفا به في الشرع . -3      
 ان يكون العموم غير مراد في االصل ، وإال كان االخراج نسخا جزئيا . -4      
 اذا كان المخصص نصا وجب صدوره من مصدر العام . -5      
ت لمتعردٍد : لفظرا او معنرًى كرالمفهوم ان يتعرلرق التخصيرص برالحركرم فان ) القابل للتخصيص حكم ثبر -6      

 )5 . 
 .      6وجود تعارض ظاهري بين النص العام وبين الدليل المخصص  -7      

لكرري يختلررف فرري كونرره بعررد ذلررك حقيقررة أو مجررا ًا فرري  –فالمخصرروص حقيقررة هررو الحكررم ، ال اللفررظ ؛  
م العرفري والعقلري، امرا الثابرت براللفظ فهرو . والحكم الثابت لمتعدد عن طريرق المعنرى يتمثرل فري العمرو  -الباقي 

                                                                                                                                   
 . 7سورة النساء  1
، وينظررر : تحفررة األشررراف بمعرفررة  2109، رقررم  4/425. والنسررائي فرري الفرررائض  360أخرجرره أبررو داود فرري المراسرريل ، رقررم  2

، تحررر : عبررد الصررمد شرررف الرردين ، إشررراف :  هيرررر  12/330هرررر( ج742 األطررراف للحافرررظ المررزي يررروسف بررن عبررد الرحمرررن )
 –بيرررروت  –المكترررب االسررالمي  – 2ط -الشرراويش ، ) مطبرروع معررره النكررت الظرررراف علررى األطرررراف البررن حجرررر العسررقالني ( 

 .  64/ 6م ، ونيل األوطار 1983هر   1403
 . 370 - 369 ، واصول الفقه للزلمي 7 – 4/  2ينظر : جمع الجوامع وشرحه  3
 . 109سورة آل عمران  4
 ، وينظر : شرا المحلي عليه ص . ن . 2/  2جمع الجوامع :  5
 . 371 – 370ينظر : أصول الفقه للزلمي :  6
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العمررروم اللغررروي أو الشررررعي ، والتخصررريص اخرررراج افرررراد العرررام مرررن كرررونهم مشرررمولين برررالحكم ، ال مرررن كرررونهم 
مشمولين بصيغة العام ، بل تبقى صريغته حقيقرة بعرد التخصريص ، وداللتهرا قطعيرة فري معناهرا الموضروعة لره 

 .    1رادها قبل التخصيص. وسيأتي تفصيل لهذا ،  وظنية على شمول الحكم لجميع اف
واتفقوا على جوا  تخصيص العرام بالردليل ، كمرا اتفقروا علرى وقوعره فري آيرات وردت بصريغة العمرروم ، 
كقوله تعالى: )خالق كل شي( ، فذات هللا تعرالى خارجرة عرن عمروم ) كرل شريء ( فري اآليرة . وكقولره تعرالى : 

، وقولره: ) وُأوتيرت مررن كرل شريء ( . وقلمرا يوجررد عرام براق علرى عمومرره  2 )) يجبرى إليره ثمررات كررل شريء ((
: ) ومرا مرن دابرة فري االرض إال علرى هللا ر قهرا  -عرز وجرل  –كقوله تعالى: ) وهو بكل شريء علريم ( وقولره 

. ) 
يق يمما يدل على ادراكهم الواضح لنوع من التغير الداللي الطارئ على االلفاظ، وهرو االتجراه إلرى تضر

المعنررى، واتفقرروا علررى امكانرره فرري كررل لفررظ عررام ، ويعبرررون عررن ذلررك بقررولهم : ) مررا مررن عررام إال ويتخيررل فيرره 
ررا عررن موقررف اللغررويين القرردماء بالنسرربة التجرراه التغيررر الررداللي نحررو  التخصرريص ( ، االمررر الررذي يختلررف شرريئًا م 

أو بفعررل التطررور الزمنرري كتخصرريص التخصرريص، سررواء كرران التغيررر ناتجررًا عررن قرررائن السررياق بمعنرراه الواسررع ، 
لفظ )الدابة( في العررف بردواب الحمرل أو ببعضرها ؛ الن سربب هرذا التغيرر االخيرر هرو االسرتعمال الشرائع للفرظ 
العررام مررع ارادة قلررة مررن افررراده . ويتفررق )بريررال( مررن المحرردثين مررع مررا يررراه االصرروليون مررن ان التغيررر الطبيعرري 

ضرييق. امرا التغيرر نحرو التوسريع فانره نرادر الوجرود ، وحيثمرا وجرد فهرو مررتبط للداللة يكون من االتسراع إلرى الت
 . 3باحداث تاريخية عامة 

 
 دللة العام من حيث القطع والظن :

وبسبب تعرض العام غالبًا للتخصيص وقع الخالف فري داللتره علرى افرراده مرن حيرث القطعيرة والظنيرة 
ن القرينرة المؤديرة بره إلرى تحديرد العمروم أو مروهرو الخرالي لعزام ، النوع الثالث من انواع ا. والمقصود بهذا هرو 

 الخصوص.
االبانرة ، وكرالم قراطع ، أي : نافرذ . وذكرروا فري معنراه : انره نفري االحتمرال اصراًل ، أو  والقطع لغة :

 . 4نفي االحتمال الناش  عن دليل ، فالكالم الوارد من طريق صحيح قطع ي ، فطريقه جا م ال علة فيه 
يظهر انه كالم يتردد في داللته على معنراه برين شريئين ، أو كران هنراك شرك فري داللتره علرى  الظن :و 

 . 1ذلك المعنى ، أو أي احتمال في نسبته إلى قائله اذا كان منقواًل 
                                         

 .  370ينظر : م س :  1
 . 57سورة القصص :  2
 . 33ينظر : دراسة المعنى  3
م ، وداللرة العرام 1978، دار الفكرر ، بيرروت ،  3/69هر ( 817ينظر: القاموس المحيط : الفيرو آبادي محمد بن يعقوب ) ت 4

39 - 40 . 
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وذهررب الجمهررور مرررن المالكيررة والشرررافعية والحنابلررة وبعررض الحنىيرررة والمتكلمررين ، إلرررى ان داللررة العرررام 
، فهري محتملرة للتخصريص ، فرالحكم الثابرت للعررام المطلرق ثابرت لكرل افرراده علرى سربيل الظررن  2المطلرق ظنيرة 

ن معظررم العمومررات أ ال سرريمااحتمررال ،  وجررود ال اليقررين ، مسررتدلين علررى ذلررك برران اليقررين والقطررع ال يثبررت مررع
 صيص .في القرآن والسنة قد ورد عليها التخصيص، حتى قالوا: ما من عام اال ويتخيل فيه التخ

مما يعني تأثر مفهوم العام المطلق بمؤثرين: احردهما مرا وضرع لره فري اصرل اللغرة مرن داللتره الشراملة 
ثبررت باسررتقراء العمومررات الررواردة فرري نصرروص الشرررع ،  إذ، والثرراني عرررف االسررتعمال الشرررعي ،  لجميررع افررراده

 انه غالبًا ما يراد بها الخصوص .
يص لرره قرينررة عامررة تحررد مررن قطعيترره، فقررالوا بظنيررة داللترره ، ولهررذا فررالجمهور يرررون ان كثرررة التخصرر

ناظرين إلى عموم استعماله ؛ ) ألن هذه القرينرة العامرة تصرلح دلرياًل ينشرأ عنره االحتمرال فري كرل نرص جزئري، 
 . 3وتزول معه القطعية ، ولو لم يرد دليل خاص به يخصصه فعاًل ( 

دلرررة ألكغالرررب ا - ن وجررروب العمرررل بمدلولررره الشرررموليالناحيرررة العمليرررة مررر فررريلكررن هرررذه القرينرررة ال ترررؤثر 
 . 4، حتى يظهر مخصص فعاًل  -الظنية 

وذهرررب جمهرررور الحنىيرررة إلرررى ان داللرررة العرررام المطلرررق علرررى اسرررتغراق جميرررع افرررراده هررري داللرررة قطعيرررة 
مرا وضرع  يقينية، فالحكم فيها ثابت لكل فرد من افرراده يقينرًا ، فهري عنردهم بمنزلرة داللرة الخراص، وداللتره علرى

 -له يقينية اجماعًا ، ال يعدل عنها إلى المجرا  اال بقرينرة . واسرتثنوا مرن ذلرك مرا ال يمكرن اجرراؤه علرى عمومره
، فيقتضرري عمومرره 5كقولره تعررالى: )) ال يسرتوي أصررحاب النرار وأصررحاب الجنرة ((  –؛ لعردم قبررول محلره ذلررك 

لحررردوث ، واالنسرررانية ، والرررذكورة واالنوثرررة . نفررري المسررراواة مرررن كرررل وجررره ، وهرررو غيرررر ممكرررن ؛ لتحققهرررا فررري : ا
 . وكذلك ما ذكرناه من امثلة في بداية الموضوع . 6فيكون هذا النص مجماًل ، داللته ظنية 

فري وضرع  -كمرا ذكرنرا -ورأيهم في قطعية العام المطلرق حاصرل برالنظر إلرى المنطرق اللغروي االصرلي
ا يوجرب القطررع بداللتره علررى شرمول افررراده عنرد االطررالق . ثبررت وضرع العررام لمسرماه لغررة، ممر إذاللفرظ لمعنراه ، 

وعنرد وضرع اللفرظ لمعنراه يكرون ذلرك المعنرى عنرد االطرالق واجبررًا ، أي : ال مرًا وثابترًا برذلك اللفررظ ، سرواء كران 

                                                                                                                                   
 . 9/271، وتاج العروس  63، والتعريفات  17/143ينظر : اللسان  1
 . 158ينظر : اصول الفقه البي  هرة  2
هررر( ص 656ت ، وينظرر : تخرري  الفررروع علرى االصرول: للزنجراني شرهاب الرردين محمرود برن أحمرد ) 540المنراه  االصرولية  3

 . 36م ، ومنافع الدقائق 1962هر   1382، تحر : د . محمد أديب صالح ، مط جامعة دمشق ،  173
، واصرول الفقرره : محمرد عبررد هللا  70، وغايررة الوصرول  1/304، وكشررف االسررار 173ينظرر : تخرري  الفررروع علرى االصرول  4

 . 133 - 132لة العام ، مط المنيرية ، باأل هر ، مصر ، ودال 104أبو النجا ، ص 
 . 20سورة الحشر  5
)مطبرروع مررع شرررا  1/287ينظررر : حاشررية الرهرراوي علررى شرررا ابررن ملررك علررى) المنررار للنسررفي ( : الشرريخ يحيررى الرهرراوي ، ج 6

 المنار( .
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ررا وضررع لرره إلررى المجررا  اال برردليل . فداللررة العررام عنرردهم بمنزلررة داللررة  اللفررظ خاصررًا أو عامررًا ، فررال يصرررف عم 
 . 1اص الخ

؛ اذ هررو تصررور  قطعيررة داللترره فرريوأضررافوا : ان احتمررال العررام المطلررق للتخصرريص اجماعررًا، ال يررؤثر 
يهررا فعرراًل هررو االحتمررال الناشرر  عررن دليررل . ولهررذا اشررترط الحنىيررة للقطعيررة ان ال يدخلرره فعقلرري، والررذي يررؤثر 

علررى علررة قررد تكررون موجررودة فرري  التخصرريص؛ النرره يضررعف داللترره علررى البرراقي، اذ هررو غالبررًا مررا يكررون مبنيرراً 
 . 2الباقي ، وحيث ان االحتمال الناش  عن دليل يجعله من العام المخصوص قطعًا 

الرتفررع االمرران عررن اللغررة؛  -عنررد الحنىيررة -وأن رره ) لررو جررا  ارادة بعررض مسررميات العررام مررن غيررر قرينررة
سررتقيم مررا يفهررم السررامعون مررن الن كررل مررا وقررع فرري كررالم العرررب مررن االلفرراظ العامررة يحتمررل الخصرروص، فررال ي

العمرروم ومررن الشررارع؛ الن عامررة خطابررات الشرررع عامررة، فلررو جو نررا ارادة الرربعض مررن غيررر قرينررة لمررا صررح من ررا 
. ورأوا ان ارادة البعض منه بقرينة ال ينفري القطرع فيره، وانمرا تردل القرينرة علرى  3فهم االحكام بصيغة العموم ( 

 . 4وال تدل على ارادة البعض به اخراج ذلك البعض من الحكم العام، 
ونوقش ذلك بان ظنية العام عند الجمهور قد راعوا فيهرا مرا ذكرنرا مرن جرانبي اللغرة : وضرعها االصرلي 
، حيث ال يمكن اغفال ما وضعت له ألفراظ العرام مرن داللرة علرى شرمول واسرتغراق افرادهرا ، فراوجبوا العمرل بره 

غلررررب  إذهررررو عررررف االسرررتعمال الشررررعي لهرررذه الصررريغ ،  حترررى ظهرررور المخصرررص الفعلررري . والجانرررب اآلخرررر
تخصيصررها ، وقررد صرررا السرريوطي بأنررره لررم يجررد مررن النصرروص التشرررريعية المتعلقررة باالحكررام الفرعيررة اال آيرررة 

. وهرذا مرا ينبغري اعتبراره ؛ ألنره  5واحدة بقيت على عمومها ، وهي قوله تعالى : )) حرمرت علريكم أمهراتكم (( 
.  6احتماليرررة الخصرروص فرري العررام المطلررق ؛ ألنررره ) ال قطررع بعرردم القرينررة إال  نرررادرًا ( قرينررة عامررة تنبرره علررى 

 وبمراعاة هذه القرينة قالوا بظنية العام .
نقاشررهم ينصررب علررى موضرروع فررإن الجانررب الوضررعي للغررة دون اسررتعمالها،  واراعرر وإذا كرران الحنىيررة قررد

يعي يسرتهدف تحديررد الرردالالت التشرريعية ؛ النهررا قرروام يتعلرق باسررتعمالها ال بوضررعها ، ) وبحرث االجتهرراد التشررر 
 . 7إرادات الشارع التي يتكون من مجموعها منطق التشريع وروحه ( 

                                         
 . 155، واصول الفقه للخضري  36 - 35، ومنافع الدقائق  1/305ينظر: كشف االسرار  1
، ومجررامع الحقررائق والقواعرررد وجوامررع الرقررائق والفوائررد : الخررادمي محمررد بررن محمررد برررن  387لررك ينظررر: شرررا المنررار البررن م 2

هرررر ، وأصرررول 1308، مطبررروع مرررع منرررافع الررردقائق ، دار الطباعرررة العرررامرة ، إسرررتنبول ،  36 - 35هرررر(، ص 1176مصرررطفى)ت
 . 87، والخطاب الشرعي  289االحكام : د . حمد الكبيسي 

نظررة   -هنرا  –. علمًا برأن التفترا اني يرورد  36، ومنافع الدقائق  388ر: حاشية الرهاوي على ابن ملك ، وينظ 1/40التلويح  3
 . 4/  1الحنىية ، بينما يتفق هو مع رأي الجمهور . ينظر : التلويح 

 . 36ينظر : منافع الدقائق  4
 . 23سورة النساء  5
 . 1/51التلويح  6
 . 543المناه  االصولية  7
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وأيضرررًا فررران الجمهرررور حكمررروا علرررى العرررام بالظنيرررة كمرررا حكمررروا علرررى الخررراص بالقطعيرررة ، انطالقرررًا مرررن 
ة غالبرررًا فررري نصررروص الشررررع. ولهرررذا االسرررتقراء الرررذي أثبرررت ان الشرررارع لرررم يصررررف الخررراص عرررن حقيقتررره اللغويررر

غيررر صررحيح ؛ لوجررود الفررارق بينهمررا؛ الن داللررة  -فرري قطعيررة الداللررة  -فقيرراس الحنىيررة للعررام علررى الخرراص 
 -بنراًء علرى قصردية الشرارع -الخاص الوضعية مرادة من الشارع، وداللة العام الوضعية غير مررادة . فحكمروا 

 بقطعية الخاص وظنية العام .
اللفظ العام من االستغراق إلى الخصروص يرتكرز إلرى أدلرة بينهرا الشرارع ؛ لتردل علرى مرراده . والعدول ب

مسررتوى الداللرة إلررى الناحيرة العمليررة، كمررا  فريوال يحصرل ذلررك دون ضروابط . والقرينررة العامرة ال يتعرردى تأثيرهررا 
و ه م  إيقرررافِّ الُكرل ِّرررريات ذكرنرررا . فيعمرررل بالعرررام حترررى ظهرررور المخصرررص . فرررال يترترررب علرررى القرررول بظنيرررة العرررام ت ررر

من عدم جروا  اعتمراد العرام اال  -القائلين بظنية داللة العام -خالفًا لما ذهب إليه جمهور االصوليين القرآنية .
 -ميرررل إليررره أوالرررذي  -بعرررد البحرررث عرررن المخصرررص، بينمرررا ال يررررى القرررائلون بقطعيتررره داعيرررًا لرررذلك. والصرررحيح 

د والمفسرررر المؤهررل لتفسرررير الررنص الشرررعي ، حترررى يظهررر مخصصررره ، دون لمجتهررإلررى ااعتمرراد العررام بالنسررربة 
التكلررف بالبحررث عنرره . ولررم يعرررف مررن الصررحابة والتررابعين وائمررة الفقرره التوقررف عررن العمررل بالعررام حتررى البحررث 
عن مخصصه ، بل اسرتقر رأي العلمراء علرى ان االصرل فري العرام العمروم )واستصرحاُب العمروم أو الرنص إلرى 

، والتخصريص مرن الصرفات 1رر ) من : مخصص أو ناسخ ( حجٌة جزمًا ، فيعمل بها إلى وروده ( ورود المغي ِّ 
العارضرة ، واالصرل فيهرا العردم ، كمرا ان االصرل فري المطلرق االطرالق ، حترى يررد مرا يقيرده ، ) واال لمرا جرا  

 . 2التمسك بالحقيقة اال بعد طلب : هل وجد ما يقتضى صرف اللفظ عن الحقيقة   ( 
ضاًل عن ان القول بالظنية يمتد إلى ادلة اخرى كالقياس وخبرر االحراد، وال يرؤثر ذلرك فري كونهرا أدلرًة ف
 ، وال في كونها قرائن  تعين على فهم الخطاب . 3يهتدى بها 

، وهررو أمررر يبقرري  4وهررذا مررا أميررل إليرره ، وقررد ذهررب إلررى ذلررك المحققررون كالتفتررا اني وصرراحب التحريررر 
 ن جهة، ويجعل لخصوصياتها نصيبًا من جهة أخرى ؛ تحسبًا للقرائن المتنوعة على عمومات النصوص م

                                         
 .2/221جوامع مع الشروا جمع ال 1
 .365، وينظر: أصول الفقه للزلمي 301 /1المحصول للرا ي 2
 . 89 - 88ينظر: الخطاب الشرعي  3
 .1/266، والتحرير مع التيسير 41-1/40ينظر: التلويح مع التوضيح  4
 .664-2/663ينظر: تفسير النصوص في الفقه االسالمي  5
بره : المعنرى االصرطالحي المنطقري األصرولي ، وهرو مرا ال يتجراو  األلفراظ ، حيرث التعارض بين نصوص الشرع ، المقصرود  6

اسرتعمالها فري إثبرات ونفري . وقصرد المرتكلم هرو المحردد لمرا يحصرل   عرنالً ضرفمنها ما وضع لعام ، ومنها مرا وضرع لخراص ، 
ل إلرى درجرة التنراقض.  فالتعرارض من تداخل في النصوص أو اختالف، وذلك ما تتكفل بره القررائن. علمرًا برأن التعرارض ال يصر

 . 48-2/40اختالف قضيتين بااليجاب والسلب، ال من كل الوجوه، وإال  كان تناقضًا. ينظر: المنطق للمظفر، ج
 . 156-155، وأصول الفقه للخضري  71، وتسهيل الوصول  1/289ينظر : شرا المنار البن ملك  7
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 . 1ومالبسات النصوص . بينما داللة العام على اصل المعنى تبقى عندهم قطعية بغض النظر عن الدليل 
بين العام والخراص، فالقرائلون بقطعيرة العرام  2عند التعارض  -ويظهر اثر الخالف فيما يتعلق بالداللة

ثبتون التعارض بينه وبين الخراص، فيررون امكانيرة نسرخ العرام للخراص اذا ترأخر عنره  منرًا؛ اذ كالهمرا قطعري ي
الداللة. فلرو قرال إنسران لمرن تلزمره طاعتره : ) أعرط  يردًا (، ثرم قرال لره بعرد ذلرك: ) ال تعرط أحردًا (، كران قولره 

قرردمون الخرراص عليرره ؛ لقطعيترره ، سررواء تقدمرره ناسررخًا لررألول. امررا القررائلون بظنيررة العررام في -وهررو عررام -األخيرر
 منًا أو تأخر عنه أو اقترن به . فان تقدم الخاص العام ،  دل علرى ان المرراد بالعرام غيرر ذلرك الخراص . وان 

 . 3اقترن به أو تراخى عنه ُعرد  ناسخًا لجزٍء منه 
يقرروى علررى معارضرره الخرراص  وذلررك ؛ النهررم ال يثبتررون التعررارض بينهمررا ؛ الن العررام الظنرري الداللررة ال

القطعرررري الداللررررة . وعليرررره لررررم يجررررز االولررررون تخصيصرررره باالدلررررة الظنيررررة كخبررررر اآلحرررراد أوالقيرررراس أو العررررررف 
أوالمصررلحة الظنيررة . بينمررا اجا هررا االخرررون . وهررذا مررا عليرره جمهررور العلمرراء مررن عصررر الصررحابة فمررا بعررده ،  

وليسررت االدلررة الظنيررة فرري حقيقررة االمررر  حرراد الظنيررة.وكررذلك لكثرررة عمومررات القرررآن الترري خصصررتها احاديررث اال
 اال قرائن متنوعة لفهم الخطاب وتوجيه داللته ما بين قرينة قولية وحالية . 

فعنررررد التعررررارض بررررين عررررام القرررررآن وخرررراص السررررنة غيررررر المتررررواترة، يرررررى القررررائلون بقطيعررررة العررررام عرررردم 
ة الثبروت، والظنري ال يخصرص القطعري. بينمرا يررى ، لكنها ظنير الداللة تخصيصه بها؛ النها وان كانت قطعية

ظنيرة داللتره ، فلكرٍل مرورده. ومرن هرذا  فرية ثبروت عرام القررآن يرالقائلون بظنية العام امكان ذلك، فرال ترؤثر قطع
. أي : انهرم دعروا إلرى تعردد القررائن  4الفريق من رأى احتياج خبر اآلحاد ذلك إلى ما يعضده من قياس ونحوه 

 لة.في تشخيص الدال

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 364، واصرول الفقره للزلمري  125، واصرول الفقره البري  هررة ص2/102البذخشري  ، وشررا 1/40ينظرر : شررا التوضريح  1
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ونررذكر هنررا مررا سرربق مررن ان داللررة اللفررظ العررام مفررردة عررن االسررتعمال فرري التركيررب والموقررف الكالمرري 
تكررون اسررتغراق افررراده ، اال اذا شرراع اسررتعمالها فرري بعضررهم ، فصررار اسررتعمالها فرري هررذا الرربعض أغلررب وأسرربق 

المالحرظ فري سرائر االسرتعماالت  إلى الفهم من أصرل اسرتعمالها. بينمرا بردخولها السرياق ينردر اسرتغراقها، االمرر
 .  1اللغوية . وقد نبه االصوليون إلى ذلك؛ الدراكهم اثر السياق بجميع عناصره في تحديد المعنى 

 ومن خالل امثلة العام الباقي على عمومه ، والمراد بره : الخصوص ، نتبين ما لسبب نزول 
 . 2ن أهمية في الكشف عن المعنى م -أي : المالبسات والظروف المتنوعة المحتفة به  –النص 

                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، و م . س . 57 - 56ينظر : الرسالة للشافعي  1
 . 28المستصفى  2
 . 17سورة الرحمن :  3
 . 270 – 269/  3الموافقات  4
 . 178 – 151، وداللة العام  79، وتسهيل الوصول  1/366، والمرآة  1/307ينظر : كشف االسرار  5
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لى ان العررب تسرتعمل االلفراظ العامرة، وهرم ال يررون االسرتغراق الترام لجميرع االفرراد، عوقد نبه الغزالي 
فاحتمررال التخصرريص وارد، فاالنسرران ) قررد يعبررر بلفررظ العمرروم عررن كررل مررا تمثررل فرري ذهنرره وحضررر فرري فكررره ، 

فراذا قيرل لره: فرالجالد ، والقاترل قصاصرًا ، لِّرم  يررث   فيقرول :  : لريس للقاترل مرن ميرراث شريء .-مثال –فيقول 
ما اردت هذا ، ولرم يخطرر لري بالبرال . ويقرول: للبنرت النصرف فري الميرراث. فيقرال: فالبنرت الرقيقرة ، والكرافرة ، 

 . 1( فهذا من كالم العرب….. ال ترث شيئًا . فيقول: ما خطر ببالي هذا ، وانما أردت غير الرقيقة والكافرة 
لررى مثرررل ذلررك ، فررذكر ان لأللفرراظ فرري أصرررل وضررعها ) مجررردة عررن القررررائن ( عوكررذلك نبرره الشرراطبي 

معاني تدل عليها؛ وانها تتغير بحسب مقاصد االستعمال؛ فر )المتكلم قد يرأتي بلفرظ عمروم ، ممرا يشرمل بحسرب 
وم، وكرذلك قرد يقصرد برالعموم الوضع : نفسه وغيره ، وهرو ال يريرد نفسره ، وال يريرد انره داخرل فري مقتضرى العمر

صرنفًا ممرا يصرلح اللفرظ لره فري اصرل الوضرع، دون غيرره مرن األصرناف، كمرا انره قرد يرذكر الربعض ومرراده مرن 
ذكر البعض : الجميع ، كمرا تقرول : فرالن يملرك المشررق والمغررب. والمرراد : األرض . ومنره: قولره تعرالى : ) 

ررن  . واذا قال : )2رب المشرقين ورب المغربين (  أكرمت الناس ( ، أو : ) قاتلرت الكفرار ( فانمرا المقصرود : م 
ل رقِّري  منهم ( 

3 . 
 اما عن داللته بعد التخصيص ، فقد اتفق االصوليون على ظنيته .

وتناولنا فيما سبق داللة العام الرذي لرم تصرحبه قرينرة. لكرن اختلرف القرائلون بقطعيتره هنراك، فري ظنيتره 
نيته اذا خص بكالم مستقل موصول، ومنهم من ذهب إلى غيرر ذلرك. وكرذلك فري هنا : فمنهم من ذهب إلى ظ

. وقرد ذكرنررا ان  4كونره بعرد التخصرريص حقيقرة أو مجررا ًا فري البرراقي ، وفري ت رت رربِّ حجيتره أو عرردمها علرى ذلررك 
نقرراش ان محلره الحكرم ، وهررو أمرر عقلرري ال لغروي ، لكررنهم اسرقطوا ال إذ،  النرزاع فري ذلررك يجرري فرري غيرر محل ِّرره

واالحكررام اللغويررة ، ال عليرره ، بررل علررى االمررر اللغرروي التعبيررري المتعلررق برره ، وعلقرروا احرردهما برراالخر فرراختلط 
االمررر؛ ألن ) اسررتلزام الرردال لمدلولرره يختلررف عررن اسررتلزام العررام لثبرروت حكمرره لجميررع افررراده ؛ الن اسرراس االول 

اجي، وقررد خلررط الحنىيررة بررين هررذين االمرررين فرري وضررع الرردال لمدلولرره. وأمررا الثرراني فهررو عمررل اجتهررادي واسررتنت
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ان العررام وضررع لقرردر مشررترك بررين مررا ينرردرج تحترره دفعررة، ال ليرردل علررى ان الحكررم  إذ،  1اسررتداللهم المررذكور ( 
 . 2الوارد في النص المتضمن للعام ثابت لجميع ما يندرج تحته 

لحكرررم المتعلرررق بررره العرررام ( منزلرررة ولعلهرررم أرادوا التجرررو  برررإنزال القضرررية العقليرررة ) وهررري االخرررراج مرررن ا
القضرية التعبيريررة ) وهرري التعبيررر عررن ذلررك الحكررم (، بينمررا ينبغرري سررلوك الطريقررة العلميررة والتعبيررر الحقيقرري فرري 

را ، مما يدعو للتحقيق فيها.  كثير من القضايا العلمية ، وخاصة إذا كثر الخالف في قضية م 
وبعررده ، وبداللترره الحقيقيررة فرري الجانررب الوضررعي هررو واألخررذ بظنيررة العررام فرري السررياق قبررل التخصرريص 

األفقرره للغررة وأسرراليبها. بينمرررا الرررأي اآلخررر بعيرررد عررن واقررع اللغررة وعرررن األخررذ بررالنظرة الكليرررة إلررى قرررائن الكرررالم 
المتنوعة . على ان ظنيرة العرام فري اسرتعماله تعرد فري ذاتهرا مجرا ًا عرن الوضرع األصرلي مرن براب اطرالق الكرل 

كثيرر مرن النترائ  المترتبرة .  -كمرا ذكرنرا -سرب مفهروم المجرا . امرا مرن الناحيرة العمليرة فاتفقرتعلى الجزء ، ح
 ومحل ذلك المباحث األخرى لألصول .

        
 قرائن التخصيص :      

دراكهررم عناصررر السررياق إهررا خيررر مررا يرردل علررى إيايخصررص العررام بقرررائن متنوعررة ، وبْحررُث االصرروليين 
ظرية السياق . وسيفرد لرذلك فصرل مسرتقل . وهنراك نوعران مرن القررائن المخصصرة لره )الموقف الكالمي( في ن
 : لفظية وغير لفظية .

وهي تشربه مرا يسرمى فري نظريرة السرياق بالجانرب االجتمراعي مرن الداللرة ، أو القرائن غير اللفظية:        
صررات  المنفصررلة عررن الررنص، )سررياق الموقررف( المصرراحب النشرراء الررنص ، وسررلكها االصرروليون ضررمن المخص ِّ

، والعررف ،  3وهذا النوع ) هو ما استقل بنفسره ، برأن لرم يكرن مرتبطرًا بكرالم آخرر ، ومنره : الحرس ، والعقرل ( 
 واالجماع :
، فخررررج مرررن العمررروم : 4كمرررا خصرررص قولررره تعرررالى: )) تررردمر كرررل شررريء برررأمر ربهرررا (( الِحزززس : -1         

ومثلرره قولرره تعررالى: )) مررا تررذر مررن شرريء أتررت عليرره إال  جعلترره السررماء واالرض وأمررور كثيرررة بوسرراطة الحررس . 

                                         
 .38، ودراسة المعنى 278، وتسهيل الوصول 182شرا الكوكب المنير  3
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، والحررس شرراهد علررى عرردم جعلهررا االرض  والجبررال رميمررًا ، وقررد اتررت عليهررا. ويعررد هررذا تخصيصررًا 1كررالرميم ((
 . 2بقرائن االحوال 

لرررذلك ويررررى كثيرررر مرررن االصررروليين إمكانيرررة العقرررل السرررليم مرررن تخصررريص العرررام ، ومثلررروا  العقزززل : -2         
، فهو عرام فري الجميرع ، لكرن ) العقرل يرأبى خطراب 3بآيات منها قوله تعالى : )) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ((

، فرأخرج منره الصربي  4من ال يفهم ، وخطاب العاجز عن الفعل ، وهو تكليف بما ليس فري وسرع المخاطرب ( 
.  6وصررفاته  -تعرالى -اذ خررج عنره ذاترره  ،5. وكررذلك قولره تعرالى: )) خررالق كرل شرريء (( -مرثاًل  -والمجنرون 

ويررررى الررربعض ان المخصرررص لعمررروم آيرررات التشرررريع هرررو القررررآن نفسررره كقولررره تعرررالى: )) ال يكلرررف هللا نفسرررًا إال  
ص في االحكرام العقليرة ال الشررعية . وهرذا تحروط فري االصرطالا، وال يبعرد عمرا 7وسعها (( ، وان العقل مخص ِّ

 . 8تخصيص العقل : أنه مرشد إلى المراد من الخطاب ذكره العلماء من ان المقصود ب
والعرررف امررا لغرروي أو عملرري . والعرررف القررولي نرروع مررن انررواع التغيررر الررداللي  العززرف أو العززاد  : -3         

ري ِّرررق الداللررة غالبررًا ، وهررو ) اسررتعمال اللفررظ فرري معنررى هررو غيررر تمررام مدلولرره ،  بسرربب االسررتعمال الشررائع ، وُيض 
، كراطالق لفرظ ) الدابرة ( علرى دواب الحمرل خاصرة ، وهري  9اطلق انصررف إليره مرن غيرر قرينرة (  بحيث اذا

فرري االصررل لكررل مررا يرردب علررى األرض . وقررد اتفررق االصرروليون علررى تخصرريص العررام بررالعرف اللغرروي ؛ الن 
 الشارع انما يخاطب الناس بما تعارفوه في اساليب اللغة .

                                         
 . 409/  1ينظر: البرهان للجويني  3
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 . 156م ، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، وينظر : إرشاد الفحول 1986هر   1407،  1ط 
 
 . 43سورة البقرة  6
 
 . 467ينظر: ميزان االصول  7
 
 . 286سورة البقرة :  8
 
 . 2/27ينظر: المستصفى  9
 
 
 . 347المستصفى  1
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اب اللغروي عامررة ، فلرو أوصرى إنسران بدواب ره آلخرر فري بلررد فرالعرف يخصرص خطراب الشرارع ، والخطر
تعرررارف أهلررره علررررى اطرررالق لفررررظ الدابرررة علررررى الخيرررل والحميرررر فقررررط ، دون غيرهمرررا مررررن ذوات االربرررع ، وكرررران 
للموصي غير هذه االنواع من الدواب ، فان وصيته تنفذ فيما غلب عليه االسرتعمال العرفري بالنسربة لبلرده ، وال 

 الوصية بعرف البلد اآلخر .يؤخذ في تفسير 
والعرررف العملرري هررو مررا تعررارف عليرره النرراس فرري سررلوكهم وتصرررفاتهم ، وقررد ادرك األصرروليون ان هررذه 
العناصررر االجتماعيررة الخارجررة عررن النصرروص اللغويررة ، والمصرراحبة النشرراء القررول ، لهررا اثررر كبيررر فرري تحديررد 

رادهم مررن ألفرراظهم ، حتررى ان الجررالس علررى المائرردة المعنررى ؛ قررال الغزالرري: ) فعررادة النرراس تررؤثر فرري تعريررف مرر
 . 1يطلب الماء، يفهم منه : العذب البارد ( 

أما بالنسبة لنصوص الشرع ، فقد ذهب جمهور األصروليين إلرى عردم ترأثير العررف العملري فيهرا خالفرًا 
نرة مرن الطعرام فرورد للحنىية وجمهرور المالكيرة . ومثلروا لره بران لرو كران مرن عرادة المخراطبين تنراول أجنراس معي

خطرراب بتحررريم الطعررام، فررالجمهور يجرررون اللفررظ علررى عمومرره فرري تحررريم الطعررام المعترراد وغيررر المعترراد عنررد 
المخاطبين؛ الن هذه العادة لم تخصص اسم الطعام في لغتهم بما اعتادوه مرن الطعرام دون غيرره، برل بقري كلره 

 هنا ، حتى في لغتهم . 2ضمن عرف اسم الطعام لغة، فالعرف العملي لم يغيره 
وهررذا مررا يفترررق برره العرررف العملرري عررن القررولي، اذ يخصررص االول نررص الشررارع دون الثرراني . أمررا فرري 

 االستعمال العادي للغة فكال العرفين يؤثر في التخصيص .
 بينما الرأي اآلخر يذهب الى تخصيص التحريم بما اعتادوه من الطعام.

المعرفرة بمعهرودات العررب فري اسراليب كالمهرم فري بيئرتهم التري  وفي هذا ادراك من االصوليين الهميرة
 . 3تنزلت بها نصوص الشرع ؛ لبيان معنى النص في ضوء ذلك 

ويبدو اتفاق االصوليين على جوا  تخصيص نصوص الشررع باالجمراع، كمرا خصرص  الجماع : -4        
يروم الجمعرة فاسرعوا إلرى ذكرر هللا  وذروا البيرع عموم قولره تعرالى: )) يرا أيهرا الرذين آمنروا إذا نرودي للصرالة مرن 

، فقد اجمعوا على عدم شمول الحكم للنساء ، فال تجب عليهن صالة الجمعة ، فيجو  لهن البيرع ، وكرذلك 4((
 . 5يجو  أي  تعامل آخر في ذلك الحين . فقصر حكم المنع على الرجال 

رص، أي أن االجمراع لرم يتحقرق اال وقرد وينبه االصوليون هنرا علرى أن االجمراع معررف للردليل المخ ص 
 . 6اط رل ع  المجمعون على الدليل المخصص ، وليس االجماع نفسه هو المخصص 

                                         
 . 39، وينظر : دراسة المعنى  350المستصفى  1
 .318-1/317، وتيسير التحرير 2/487ينظر احكام االمدي  2
 .645-641، وتفسير النصوص 3/151ينظر: الموافقات  3
 .9سورة الجمعة  4
 .380، واصول الفقه للزلمي 459، 2/456، ونهاية السول 487، 2/477ينظر: إحكام االمدي  5
 . 2/478ينظر : إحكام اآلمدي  6
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وبالنظر إلرى هرذه القررائن ، قررر االصروليون ان االلفراظ ليسرت دالرة برذواتها ، وإنمرا تردل بقصرد المرتكلم 
رُص ( عليهرا مجرا ًا ، فهري وإردته حقيقة ، وان القرائن هي التري تكشرف عرن إرادة المرتكل م ، ويطل رق : ) المخص ِّ

 . 1تبين انه أراد بهذه االلفاظ العامة عمومها أو خصوصها 
 القرائن اللفظية :       

رص المتصل ،   وهي النوع الثاني من أدلة تخصيص العرام . وسلكها االصوليون ضمن المخص ِّ
تعرد نصروص الكتراب والسرنة فري  إذ،  2..… ( اقسرام  ) وهو ال يستقل بنفسه وانما هو مرتبط بكرالم آخرر وهرو

نظرر المفسرررين واالصروليين وحرردة متكاملررة ، يفسرر بعضررها بعضررًا، لرذلك يضررعها المجتهررد جميعرا فرري اعتبرراره ؛ 
النررره بهرررا يرررتم : تخصررريص العرررام ، وتوضررريح المجمرررل ، وتقييرررد المطلرررق ، والنسرررخ ، وغيرررره ممرررا لررره دخرررل فررري 

يشررمل:  إذ دراسررة النصرروص اللغويررة مررن خررالل السررياق اللفظرري بمعنرراه الواسررع ،  اسررتنباط الحكررم . وهررذا يمثررل
الجملررة ، والجمررل المتراصرررة ، بررل إنهرررا نظرررة إلرررى السررياق بشررركل اوسررع فيشرررمل : القطعررة كلهرررا ، إلررى الجانرررب 

 . 3االجتماعي من السياق أو القرائن الحالية للخطاب 
  تصلة ، ومنفصلة :لى قسمين : معوتنقسم القرائن اللفظية عندهم 

ما يذكر مع اللفظ العام ، وهري بالنسربة للتركيرب اللغروي للرنص قرد تكرون جملرة مسرتقلة أو :  فالمتصلة
ألفاظًا غير مستقلة تابعة للجملة الدالة على العموم. والجملة المسرتقلة ال تخرتص بهرا صريغة، برل هري ملحوظرة 

فري  السررياق نفسره ، كقولرره تعرالى: )) وأحررل هللا البيررع تعررف مررن خرالل المعنررى المسرتفاد مررن السرياق، اذ تررذكر 
، إذ أنره يروهم ، فدلت الجملة االولى على حل البيرع عمومرًا ، وخصصرته الثانيرة بمرا عردا الربرا  4 وحرم الربا ((

رنْ  ومثالره أيضرًا قولره تعرالى الشبه بالبيع في صورته . م  ْلي ُصرْمُه و  رْهر  ف  رْنُكُم الش  د  مِّ رهِّ رْن ش  ران  م رِّيضرًا أ ْو : )) ف م   ك 
رررر (( رررْن أ ي ررراٍم ُأخ  ٌة مِّ رررد  رررف ٍر ف عِّ ل رررى س  رررن( لفرررظ عمررروم ، والجملرررة التاليرررة اخرجرررت المررررريض  5 ع  ، فاسرررم الشررررط )م 

إلررى ..… : )) حرمرت علريكم الميترة والردم ولحرم الخنزيرر ((  . وأيضرًا قولره تعررالى 6والمسرافر مرن حكرم العمروم 
( عامرة  حرمرت علريكم : ) ، فصريغة 7 غير با  وال عراد فرال إثرم عليره (( : )) فمن اضطر -سبحانه  –قوله 

 .، فاستثناها من التحريم بحالة االضطرار  عمومها ، اال ان السياق خ ص  

                                         
 .39، ودراسة المعنى 145، وارشاد الفحول 182ينظر شرا الكوكب المنير  1
 .182شرا الكوكب المنير  2
 . 40 – 39ينظر: دراسة المعنى  3
 .   275ورة البقرة : س 4
 . 185سورة البقرة :  5
،  1، ط 150،  149 : ص : سلم الوصول إلىعلم االصول : عمر عبد هللا ) أستاذ كلية الشريعة بجامعة االسركندرية ( ينظر 6

 . 40م ، ودراسة المعنى 1956دار المعارف ، مصر ، 
 . 3 : سورة المائدة 7
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وهذا على مذهب الجمهور، اال انهرم يشرترطون عردم ترأخر الردليل المنفصرل ، عرن العمرل بالعرام ، واال 
لرررره كمررررا قرررردمنا. بينمررررا يشررررترط الحنىيررررة : اسررررتقالل  لحكررررم ال بيررررانٌ ل كرررران نسررررخًا ال تخصيصررررًا . والنسررررخ رفررررعٌ 

المخصررص عررن جملررة العررام ، ومقارنترره لرره فرري الزمرران بورودهمررا فرري وقررت واحررد ، كقولرره تعررالى: ) وأحررل هللا 
وا غير المستقل كاالسرتثناء والشررط والغايرة والصرفة قصررًا ال تخصيصرًا ؛ الن االخيرر  البيع وحرم الربا ( ، وعد 
عنررردهم ينطررروي علرررى المعارضرررة ، وهررري غيرررر متحققرررة فيمرررا ذكرررر ، واذا ترررأخر الررردليل المسرررتقل فهرررو ناسرررخ ال 

 . 1مخصص 
والتخصيص بألفاظ متصلة غير مستقلة يكون ملفوظًا، ويشمل خمسة أنرواع هري : االسرتثناء ، والشررط 

 . 2، والصفة ، والغاية ، والبدل ، أي : ) بدل بعض من بعض ( 
ْلررق  أ ث امررًا ((  : فالسززتثناء ررْل ذ لِّررك  ي  ررْن ي ْفع  م  ررْن ت رراب  ….. كقولرره تعررالى: )) و  إلررى قولرره تعررالى : )) إِّال  م 

الِّحًا (( و آم ن  و ع مِّل  ع م اًل ص 
ررْن ( مقصرور علرى غيرر المسرتثنى برر ) اال 3 ، فالعموم المستفاد من اسم الشررط ) م 

 . وتكثر امثلته في القرآن ، وسنفصل فيه.4وجهه (((. وأيضًا قوله تعالى: )) كل شيء هالك إال  
ال مجرررد النعررت  -علررى مررا حققرره علمرراء البيرران -)والمررراد بهررا هنررا: المعنويررة والتخصززيص بالصززفة :

، وذلك كقوله تعالى: )) وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلرتم بهرن  5المذكور في علم النحو( 
 فظان عامان ، خص كل منهما بالوصف التالي له .، فالربائب والنساء ل6((

ُمرروا  والتخصزيص بالطزر  : را ط عِّ اتِّ ُجن راٌا فِّيم  ررالِّح  ُلروا الص  ُنروا و ع مِّ ين  آم  ل ررى ال رذِّ كقولرره تعرالى: )) ل رْيس  ع 
ُنوا ُثم  ات ق ْوا و   اتِّ ُثم  ات ق ْوا و آم  الِّح  ُلوا الص  ُنوا و ع مِّ ُنوا ((إِّذ ا م ا ات ق ْوا و آم  أ ْحس 

 ، أي : إن تركوا ما نهى 7
 هللا عنه ، فهو شرط خصص عموم اآلية فيما حكمت به .

وهرري نهايرة الشرريء المقتضرية لثبرروت الحكرم قبلهررا وانتفائره بعرردها ، وذلرك كقولرره  والتخصزيص بالغاةززة :
برأن يتقردمها لفرظ يشرملها لرو تعالى: ) فاغسلوا وجوهكم وايرديكم إلرى المرافرق ( . وقي ررد  بعرض المترأخرين الغايرة 

                                         
، 1/129هرر(  ، ج791وحاشية السعد ) سعد الدين مسعود برن عمرر التفترا اني ، ت  ينظر: مختصر المنتهى مع شرا العضد 1

م ، وكشرف 1973هرر   1393ضرمن ثرالث حواشري ، مراجعرة وتصرحيح : شرعبان محمرد إسرماعيل ، مكتبرة الكليرات األ هريرة ، 
 ، فما بعده . 1/42، والتوضيح مع التلويح  1/306االسرار للبخاري 

 . 2/264، جينظر: إحكام االمدي  2
 . 70 - 68سورة الفرقان :  3
 .  88سورة القصص :  4
 . 1/153إرشاد الفحول  5
 . 23سورة النساء :  6
 .93سورةالمائد :  7
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، ) فران هرذه الغايرة لرو لرم يرؤت بهرا 1لم يؤت بها كقوله تعالى: )) حتى يعطوا الجزية عن يرد وهرم صراغرون ((
 . 2لقاتلنا المشركين أعط روا الجزية أو لم يعطوها ( 

ررد  ابررُن الحاجررب مررن المخصصررات : برردل  الرربعض مررن الكررل ، كقولررك: ) أكرررم القرروم علمرراءهم  ( ، وع 
 .  3ومنه  قوله تعالى: )) ثم عموا وصم وا كثير منهم (( 

ورد فررري موضرررع آخرررر.  -آيرررة أو حرررديث -فهررري التخصررريص برررنص امزززا القزززرائن اللفظيزززة المنفصزززلة :
 فتناولوا هنا اربع حاالت للتخصيص :

ين  ي رْ  -1         رن اتِّ تخصيص آية الخرى : وقد اتفق جمهورهم علرى ذلرك، كقولره تعرالى: )) ال رذِّ ُمرون  اْلُمْحص 
ًة (( ْلرد  اء  ف اْجلُِّدوُهْم ث م انِّين  ج  د  ُثم  ل ْم ي ْأُتوا بِّأ ْرب ع ةِّ ُشه 

، فحكرم الجلرد هنرا يعرم جميرع القراذفين الرذين لرم يرأتوا بأربعرة 4
ال  شهداء ، لكن خرج من هرذا العمروم األ واُج ، بقولره تعرالى: )) والرذين يرمرون أ واجهرم ولرم يكرن لهرم شرهداء إ

 اآلية .   ……5أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل ((
تخصرريص القرررآن بالسررنة : فرران كانررت متررواترة ال خررالف فرري امكرران ذلررك ؛ النهررا قطعيررة الثبرروت ،  -2        

والخالف في االحاد منها كما مر معنا. والجمهور على جوا ه بها، وكثرت امثلتره، منهرا تخصيصره عمروم قولره 
.  7، خصصرته السرنة النبويرة برأن ديرة القترل خطرًأ علرى عاقلرة القاترل  6) وال تزر وا رة و ر أخرى (( تعالى: )

را ُنرز ِّل  إِّل ريْ  ْكر  لِّتُب ري ِّن  لِّلن راسِّ م  ْلن را إِّل ْيرك  الرذ ِّ م (( وتخصيص السنة للقرآن يجري انسجامًا مرع قولره تعرالى: )) و أ ْنز   8هِّ
 . 9ع البيان . وكذلك التقييد للمطلق منهما م

، فكلمرة )مرا( تشرمل  10: ) فيمرا سرقت السرماء العشرر (    تخصيص السرنة بالسرنة : ومنره قولره -3        
 القليل والكثير من المحصوالت الزراعية، لكنه غير مراد ، لذا خصصته السنة بحديث : ) ال  كاة فيمرا 

 . 11دون خمسة أوُسق ( 

                                         
 .29سورة التوبة :  1
 .154ارشاد الفحول  2
 .650-2/649، وتفسير النصوص  2/132، وينظر: مختصر المنتهى مع شرا العضد وحاشية السعد 71سورة المائدة  3
 . 4سورة النور :  4
 . 6سورة النور :  5
 . 164سورة االنعام  6
 ، مطبوع معه صحيح البخاري . 12/216ينظر : فتح الباري شرا صحيح البخاري البن حجر العسقالني ج 7
 . 44سورة النحل :  8
 . 379-378، واصول الفقه للزلمي ، ص473، 2/472ينظر: احكام االمدي  9

، وينظرر: سربل السرالم شررا ) بلرو  المررام البرن حجرر 3/443الصحيح) مطبوع مع فتح الباري(: كتاب الزكاة  رواه البخاري : 10
 ، مط صبيح ، القاهرة . 2/174هر( ، 1142العسقالني ( : الصنعاني محمد بن إسماعيل األمير اليماني ) ت

وينظررر: نيررل االوطررار مررن أحاديررث سرريد األخيررار  ، 3/446رواه البخرراري: الصررحيح) مطبرروع مررع فررتح البرراري( : كترراب الزكرراة  11
 هر ، مط عيسى البابي الحلبي ، القاهرة .1372،  2، ط 4/158شرا ) منتقى األخبار آلل تيمية ( : الشوكاني 
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ررْرُت   قولرره تعالرررى : ) حترى يعطررروا الجزيرة ( مخصررص لقولره تخصريص السرنة بررالقرآن : ف -4         : ) ُأمِّ
رص قول رره  2، وقوُله تعرالى : )) فقراتلوا التري تبغري ((  1أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ال إله إال  هللا (    ، خص 

 . 3) إذا التقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتول في النار ( 
ون بدراسرررررة اسررررلوبي االسررررتثناء والشررررررط كمخصصررررين للعررررام. وتختلرررررف عررررن دراسرررررة ويعتنرررري االصررررولي        

النحررويين باالهتمرررام بررالمعنى المررردلول عليررره مررن التراكيرررب ، ال بتتبررع االثرررر االعرابررري اللفظرري وبيررران الموقعيرررة، 
 . 4االمران اللذان يركز عليهما النحويون . وسنعرض هنا االستثناء بشيء من التفصيل 

وقررد عرفرره االمرردي بانرره )لفررظ متصررل بجملررة، ال يسررتقل، بنفسرره، دال بحرررف )اال( أو  السززتثناء :
. فالمقصررود 5احرردى اخواتهررا، علررى ان مدلولرره غيررر مررراد ممررا اتصررل برره، لرريس بشرررط ، وال صررفة ، وال غايررة ( 

ي صررفة بمعنررى ، فهرر6بررر)اال( هنررا غيررر الصررفة، كمررا فرري قولرره تعررالى: )) لررو كرران فيهمررا آلهررة إال  هللا لفسرردتا (( 
ه النحويون استثناء من جهة الشكل   . 7)غير(، وليست استثناًء عند االصوليين، وان عد 

ويررردرس االصررروليون التركيرررب اللغررروي لجملرررة االسرررتثناء، مسرررتهدفين اسرررتجالء المعنرررى وتحديرررده، وبيررران 
، مكتفررين بمررا  8ة لررذكرها ( المعنررى النهررائي لتلررك الجملررة ، فيرررون ان االحكررام االعرابيررة والموقعيررة ) ال مناسررب

 :9أثمرته الدراسات النحوية من ذلك. فلنتناول هنا ما اضافه االصوليون إلى درس النحاة في هذا المجال 
فمثال االستثناء قرول الرجرل: اكررم اهرل هرذه القريرة إال  يردًا. فلروال قولره :  إال  يردًا ) لوجرب عليره إكررام 

، وكقولرره تعررالى: ) والعصررر إن االنسرران لفررري 10باالسررتثناء (  اً  يرردجميررع اهررل القريررة ، ثررم خررص مررن جملرررتهم 
 خسر إال  الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ( .

وقسرمه النحرراة إلررى: متصررل، ومنقطررع . فالمتصررل: هررو الررذي يكررون فيرره المسررتثنى مررن جررنس المسررتثنى 
كون المستثنى من جنس المستثنى منه كرأن تقرول: ) عنردي عشررة منه كمثالنا السابق. والمنقطع: هو الذي ال ي

 . 11آالف دينار اال دوالرًا ( ، أو تقول: حضر الطالب اال كتبهم 
                                         

 .  34و  21، رقم  1/39رواه مسلم في صحيحه ، في االيمان  1
 . 9سورة الحجرات :  2
 .  2888، رقم  8/169، ورواه مسلم في الفتن  13، رقم  1/14رواه البخاري في االيمان  3
 . 43 – 42ينظر: دراسة المعنى  4
 . 2/418االحكام  5
 . 22سورة االنبياء :  6
 . 84ينظر : التصور اللغوي  7
 . 2/419احكام االمدي  8
 . 43 – 42ينظر : دراسة المعنى  9

 . 1/452ميزان االصول  10
مصرررر ،  -، مرررط عيسرررى البررابي الحلبررري  1/349خالررد برررن عبرررد هللا األ هررري ، ج ينظررر : شررررا التصررريح علرررى التوضررريح : 11

 .371واصول الفقه للزلمي 
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لكررن االصررروليين اشررترطوا فررري التخصرريص بررره : اال يكرررون مررن المنقطرررع ، وان يتصررل بالمسرررتثنى منررره 
 نه ، كما نتناوله فيما يأتي : منيًا ، وصدورهما من مصدر واحد ، وعدم استغراقه للمستثنى م

وقررد اشررترط اكثررر االصرروليين ان يتصررل االسررتثناء بالمسررتثنى منرره حقيقررة  التصززال الءمنززي : - 1       
دون تخلل فاصرل بينهمرا، أو ان يكرون فري حكرم المتصرل ، أي : اال يفصرل بينهمرا  مرن يروهم تمرام الكرالم قبرل 

،) فررال يجررو  لقائررل ان يقررول : 1لغررة بررر)اال( أو احرردى اخواتهررا  االسررتثناء ، فهررو اخررراج مررا لررواله لوجررب دخولرره
)اضررررب المشرررركين(، ثرررم يقرررول بعرررد سررراعة: ) اال  يررردًا (؛ وذلرررك الن االسرررتثناء جرررزء مرررن الكرررالم، يحصرررل بررره 
االتمررام، فرراذا انفصررل لررم يكررن اتمامررًا، وانمررا يكررون كالمررًا مسررتقاًل، ومثلرره فرري ذلررك مثررل الشرررط ، وخبررر المبترردأ، 

ر ثم قال بعد شرهر : )إذا قرام( ، لرم يفهرم هرذا الكرالم  فانه لو قال : )اضرب  يدًا اذا قام( ، فهذا شرط ، فلو أخ 
ال يفهم . وكذلك لرو قرال : )  يرد ( ،  -بعد شهر –، فضاًل عن ان يصير شرطًا . وكذلك قوله : ) إال  يدًا ( 
ررد  هررذا خبرررًا اصرراًل (  . وكررل مررن الخبررر وجررواب الشرررط والمسررتثنى مررتمم  2ثررم قررال بعررد شررهر: ) قررام ( . لررم ُيع 

 . 3للفائدة 
والواقررع اللغرروي يشرررهد لمررا ذهررب إليررره جمهررور االصرروليين، فررري اشررتراطهم هررذا فررري كررل هررذه االسررراليب  

،  4الكالميررة ؛ الن اهررل اللغررة ال يعرردون مررا تخللرره فاصررل  منرري )كالمررًا منتظمررًا وال معرردودًا مررن كررالم العرررب( 
، فرال يجرزم بصرحته اذا كران  -مرثالً  -عنه من ابطال وتالعرب فري التصررفات الشررعية كالعقرد فضاًل عما ينت 

 . 5هناك استثناء سوف يأتي بعد ذلك 
جرراء مررن ثقررافتهم العقليررة الكالميررة ، الترري تتسررم  -شرررطًا  –االصرروليين باالتصررال الزمنرري  عنايررةولعررل  

فدرسروا اوضرراع اللغرة بنظررة عقليررة مجرردة بعيردة احيانررًا هرا، علي عتمررادالبهرا نقاشراتهم ، حترى بررالغ بعضرهم فري ا
عن واقع اللغة واستعمالها، االمر الذي رده ُحرذ اُق االصروليين بقرولهم : ) ال مجرال للعقرل فري اللغرات ( وأنره: ) 
ال قياس في اللغرات ( . ومرن ذلرك مخالفرة الربعض لشررط االتصرال الزمنري ؛ محتجرين المكران الفاصرل الزمنري 

االستثناء ) بيان وتخصيص للكالم االول ، فجا  تأخيره كالنسخ واالدلرة المنفصرلة المخصصرة للعمروم هنا بان 
. وهي حجة منطقية بعيدة عن واقع اللغة؛ الننا ال نجد فري االسرتعماالت اللغويرة، وال فري عرادة اهرل اللغرة  6( 

: ال ه رد الجمهرور علرى هرذه الحجرة بانران يرتكلم المرتكلم بالعبرارة ، ثرم يسرتثني منهرا بعرد سراعة أو شرهر. لرذلك 
. فأحكرام اللغرة ال يقررهرا المنطرق العقلري المجررد؛ المجررد عرن واقرع االسرتعمال اللغروي  مجال في اللغات للعقرل

فيجيررز التعبيررر بهررا. وانمررا تؤخررذ اوضرراع اللغررة واحكامهررا باسررتقراء ظواهرهررا كمررا نطررق بهررا اهلهررا، أو مررا يمكررن 

                                         
 . 182ينظر: شرا الكوكب المنير  1
 . 364المستصفى  2
 . 84ينظر: التصور اللغوي  3
 . 2/421احكام االمدي  4
 . 84ينظر: التصور اللغوي  5
 . 2/421احكام االمدي  6
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وتلك ظاهرة تختلف عن  ظراهرة التفكيرر العقلري ، فلُِّكرل ظراهرة عال ُمهرا المسرتقل، وانره تسميته: )منطق اللغة( . 
) ان جرررا  القيررراس فررري اللغرررة فينبغررري ان يقررراس عليررره الشررررط والخبرررر ، وال ذاهرررب إليررره ؛ النررره: ال قيررراس فررري 

 عرن ان يكرون اللغات. وكيرف يشربه بأدلرة التخصريص وقولره : ) اال  يردًا ( ، يخررج عرن كونره مفهومرًا ، فضرالً 
 . 1إتمامًا للكالم االول ( 

 . 2وقد قال العلماء عامة : ) إن االستثناء من باب اللغة . وهم لم يتكلموا باالستثناء المنفصل ( 
وكذلك فان التخصيص المتراخي ان يتكلموا بالعام، ثم يقولرون بعرد ذلرك: نريرد بالعرام : الخراص . وهرو 

. فشرررط التخصريص المتراخرري ان المرتكلم وقرت الررتكلم بصريغة العررام  -اكمررا مرر معنر -مسرتعمل عنرد اهررل اللغرة
كران يريرد بره الخرراص ، حترى فري االسررتثناء المنفصرل ، اذا اراد المرتكلم بصريغة العمرروم الربعض منره ، وقررال: ) 

ق فيما بينه وبرين هللا تعرالى الصروليين . وهنرا نالحرظ تحكريم ا3استثنيت بقلبي ، ولم أرِّْد به العموم ( ، فإنه يصد 
قصررد المررتكلم إلررى أبعررد مرردى مررن قرائرررن الحررال وهرري الظررروف المحيطررة بالخطرراب ، وتشررخيص مررا ال يمكررنهم 

 االطالع عليه من قصده بتصريحه نفسه.
 .4ه بديهيًا وصفلم يتنبهوا له ، أو انهم سلموا به ب -اذ لم يتعرضوا لهذا الشرط -ولعل النحويين 

مرا يسرمى باالسرتثناء مرن الجرنس، واشرترطه كثيرر مرن االصروليين، بران  وهروالتصال النوعي :  -2       
يكرررون االسرررتثناء المخصرررص لعمررروم المسرررتثنى منررره، مرررن جنسررره ، كقولنرررا : رأيرررت النررراس اال  يررردًا . امرررا نحرررو:  
)رأيررت النرراس اال طررائرًا( ، فانرره اسررتثناء مررن غيررر الجررنس ال يقررع برره التخصرريص ؛ ألن اسررم )النرراس( ال يشررمل 

وا مرن االسرتثناء المنقالطرائ مرا لرو كران المسرتثنى جرزءًا مرن المسررتثنى  –أي : )مرن غيرر الجرنس(  –ع طرر. وعرد 
منه ، لكن اسم المستثنى ال يطلرق عليره ، نحرو: رأيرت الردار اال بابهرا ، ورأيرت  يردًا اال وجهره . فاالسرتثناء هنرا 

 . 5ا ال يطلق اسم  يد على وجهه ال يخصص المستثنى منه ؛ الن اسم الدار ال يطلق على الباب ، كم
وجماعررة مررن المتكلمررين والنحررراة  6بينمررا يرررى اصرروليو الحنىيررة والمالكيرررة والقاضرري ابررو بكررر البررراقالني 

. واحرت   1صحة ذلك. و )ال خالف في ان االستثناء اذا كران مرن جرنس المسرتثنى منره يكرون اسرتثناًء حقيقرة( 
                                         

 . 45 - 44وينظر : دراسة المعنى  ، 364المستصفى  1
 . 1/456ميزان االصول  2
 . 1/457ينظر : م . س  3
، تحقيرق عبرد  350-2/309هرر( ، ج180ينظر دراسة االستثناء في المصادر اآلتيرة : الكتراب لسريبويه عمررو برن عثمران ) ت 4

-1966هرر  1395-1385، صدرت أجزاؤه ما برين ة المصرية للكتاب أالسالم هارون ، دار القلم ، ودار الكتاب العربي ، والهي
فمررا بعرردها ، تحررر : محمررد  101هررر( ، ص672م ، وتسررهيل الفوائررد وتكميررل المقاصررد : جمررال الرردين محمررد بررن مالررك ) ت1975

م ، وشرا بن عقيل على ألىية ابن مالك : ابن عقيل محمرد برن 1968هر   1388كامل بركات ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
، المكتبرررة التجاريرررة ، 12ي الررردين عبرررد الحميرررد ، طيرررفمرررا بعررردها ، تحرررر : محمرررد مح 1/505هرررر( ، ج769د هللا العقيلررري ) تعبررر

 . 46-44م ، ودراسة المعنى 1961هر   1381
 .364ينظر: المستصفى  5
 ( .92النور ، شجرة 2/400هر(: ) وفيات االعيان403هو محمد بن الطيب بن محمد البصري ، فقيه مالكي اشعري )ت 6
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، وذلرك غيرر متحقرق فري نحرو: رأيرت النراس اال  عرض مرا تناولره اللفرظله بان حقيقة االستثناء إخرراج ب المانعون 
 ؛ الن الحمير غير داخلة في مدلول المستثنى منه . الحمير

بررررل يررررذهب بعضررررهم إلررررى ابعررررد مررررن ذلررررك فينفرررري امكرررران االسررررتثناء فيمررررا اشررررترك معنرررراه بررررين المسررررتثنى 
: قيمررة الثرروب . وجررو  أبررو  . فمعنرراه ثوبرراً والمسررتثنى منرره. بينمررا اجررا ه الشررافعي، نحررو: لرره علرري مئررة درهررم اال 

، وكرذلك الشرافعي ؛ لتحق ررق المناسربة واالشرتراك  المو ون من المكيل: استثناء المكيل من المو ون ، و  2حنيفة 
. وهنرا نالحرظ تعمرق االصروليين فري ادراك القررائن العقليرة بالمناسربة  3بين المستثنى والمستثنى منره فري القيمرة 

 التي يتخذها الكالم موضوعًا له .بين االشياء 
ويحت  المثبتون لالستثناء من غير الجنس بروروده فري: القررآن الكرريم ، وفري اللغرة ممرا جررت بره عرادة 

رن   ُدوا إِّال  إِّْبلِّريس  ل رْم ي ُكرْن مِّ رج  م  ف س  د  رالتخاطب . فمن األول قوله تعرالى: )) ثُرم  ُقْلن را لِّْلم الئِّك رةِّ اْسرُجُدوا آلِّ ين   الس  دِّ اجِّ
. ومرن  5 (( : )) إال  إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربره ه تعالىر، وابليس لم يكن من المالئكة لقول 4 ((

 الثاني قول الشاعر :
 6إّل اليعزافزير  وإّل العيزس   وبزلدٍ  ليزس سهزا أنيزس  

ءني  يررد اال عمرررو (، و : مررا : ) مررا جررا واليعررافير والعرريس ليسررت مررن جررنس األنرريس . ومررن النثررر قررول العرررب
ْمرررًا مررن  يررد ، والرنقص مررن الزيررادة . ولرريس ذلررك مرن جررنس المسررتثنى منررره مثلترره أ، و   اد  اال ن ررق ص  . فاستثنررروا ع 

 إذ أن ظاهر ) إال  ( لالستثناء .   . 7في استعماالتهم كثيرة 
ص من الزيادة قرالوا: انهرا مجرا  . وعن استثناء النق لذا ذهب هؤالء إلى ان هذا االستثناء يجري حقيقة

 . 8من باب االضمار والحذف 
ل  المانعون  بمرا ال يخلرو مرن التكلرف غالبرًا ؛ ليثبتروا ان االسرتثناء  ذلرك - لهرذه الشرواهد ونحوهرا ؛ - وأو 

. وعللوا احتجاجهم بعردم دخرول المسرتثنى فري مردلول المسرتثنى منره ؛ بانره  9فيها من جنس المستثنى منه فيها 

                                                                                                                                   
 . 1/457ميزان االصول  1
 ( .  1/101، طبقات األصوليين 10/449هر( : ) تهذيب التهذيب 150هو النعمان بن ثابت امام المذهب الحنفي) ت 2
 . 427-2/424ينظر: احكام االمدي  3
 . 11سورة األعراف :  4
 . 50سورة الكهف :  5
رررْود : عرررامر برررن الحرررارث النميررر 6 رررران الع  ( : وينظرررر :  275ري شررراعر وصررراف ، أدرك االسرررالم . ) الشرررعر والشرررعراء قائلررره جِّ

. واليعافير : جمع يعفور ، وهو ظبي لونه كلرون العفرر ، وهرو وجره األرض .  1/353التصريح على التوضيح لخالد اال هري : 
 ينظر اللسان : المادة .  

 . 433 - 2/427ينظر: احكام االمدي  7
 . 459 – 1/458ينظر: ميزان االصول  8
 . 365ينظر: المستصفى  9
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جن لغرة وعقرراًل ، وان كران مقبررواًل عنرد النحرراة فيمرا يسرمى باالسررتثناء المنقطرع. ولعررل االصروليين المررانعين مسرته
 . 1له لم يشاءوا قبول ما تبنى داللته على شكلية االسلوب اندفاعًا منهم وراء معقولية االسلوب ومفهومه 

ث تكثرررر الشرررواهد علرررى اسرررتعمال هرررذا لكرررن كررران علررريهم ان يالحظررروا اسرررتعمال اهرررل اللغرررة لالسررراليب، حيررر      
. لكررن االظهررر مررن قررول االصرروليين وقوعرره فرري اللغررة، وان )اال( فيرره بمعنررى )لكررن(، وانرره غيررر مفيررد 2االسررلوب

للتخصيص. فذهب بعضهم إلى انه لريس حقيقرة. برل هرو مجرا  عرن حررف)لكن(، فراذا قرال : ) لره علري  عشررة 
له فانه لريس عنردي. حترى اننرا لرو قلنرا ان صرحته علرى سربيل المجرا  دراهم اال كتابًا ( ، فكأنه قال: لكن كتاب 

لمررررا ابتعرررردنا عررررن تفسررررير الظرررراهرة التعبيريررررة . وقررررد نقررررل عررررن اكثررررر االصرررروليين انرررره مجررررا  فرررري )لكررررن( أو فرررري 
 االضمار، فيقدر في قوله تعالى: )فسجدوا اال ابليس( أي: فسجد المالئكة ومن ُامِّر بالسجود اال أبليس .

النحاة بيان معنى ) اال ( فري االسرتثناء المنقطرع ، فتقردر عنرد البصرريين برر ) لكرن ( المشرددة ولم يغفل 
؛ النرره فرري حكررم جملررة منفصررلة عررن االولررى ، فقولررك: ) مررا فرري الرردار احررد اال حمررارًا (، فرري تقرردير: )لكررن فيهررا 

للغررروي يختلرررف فررري حالرررة حمرررار(، علرررى انررره اسرررتدراك يخرررالف مرررا بعرررد )لكرررن( فيررره مرررا قبلهرررا. إال  ان التركيرررب ا
االسررتدراك بررر)اال( عنرره فرري حالررة )لكررن(، اذ يقررع بعررد هررذه كررالم تررام، امررا )إال( فررال يقررع بعرردها غيررر المفررردات، 
ولررذلك سرررمي االسرررتدراك بهرررا فررري هرررذه الحالرررة اسرررتثناًء؛ لشررربهه باالسرررتثناء الحقيقررري. والكوفيرررون يقررردرون ) اال ( 

. ويفسرررر 3 االسررم الواقررع بعرردها فرري االنقطررراع يعررد كالمررًا مسررتأنفاً  ( مرررع اال بمعنررى )سرروى( ، وقررال غيرررهم : )
سرريبويه مجرريء المسررتثنى منصرروبًا فررري المنقطررع غيررر مبرردل فرري لهجرررة اهررل الحجررا  بررر : أنهم)كرهرروا ان يبررردلوا 

فررري  –. ويرررى ان بنررري تمرريم  4االخررر مرررن االول ، فيصررير كأنررره مررن نوعررره ، فحمررل علرررى معنررى ) ولكرررن ( ( 
ونه من جنس المستثنى منه  –ثنى منه على البدلية إتباعه للمست  . 5كأنهم ي ُعد 
 

فالمستحسن عند اهرل اللغرة ان يكرون المسرتثنى أقرل مرن المسرتثنى منره  أما عن مقدار المستثنى :
اتفرق االصروليون علرى امتنراع االسرتثناء المسرتغرق، فرال يصرح ان يقرال : لره  راً يرأخ، و  في عدد افراده أو اجزائره

رفعرًا لالقررار ، واالقررار  د  ع رشرة اال عشرة . وذهبوا إلى ان قائلهرا تلزمره العشررة التري أقرر بهرا؛ الن ذلرك يُ علي  ع
 . 6ال يجو  رفعه 

                                         
 . 85 – 84ينظر: التصور اللغوي  1
،  208، وطررق البيران  85 -84، والتصرور اللغروي  1/284، والتيسرير  1/457، وميزان االصرول  365ينظر: المستصفى  2

220 . 
 . 1/223ينظر: همع الهوامع للسيوطي  3
 . 508،  1/507أللىية ، وينظر : شرا ابن عقيل على ا 2/319الكتاب  4
 . 49 - 48، ودراسة المعنى  323،  2/322ينظر: الكتاب  5
 . 366 – 365ينظر : المستصفى  6
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اد قلرة . فراذا قيرل : ) علري عشررة إال  تسرعة ( ، فانره يلزمره  دواالستثناء عند العررب يرزداد حسرنًا كلمرا ا
تدراك الغلرط فري االصرل ، وهرذا الغلرط نرادر. لكرن ذلرك مقبرول عنرد واحد ، وهذا مستقبح عنرد العررب ؛ ألنره اسر

؛ لسعيهم وراء الداللرة علرى المعنرى ، فرال يهملرون مرا يردل عليره مرن طررق التعبيرر . فران  1جمهور األصوليين 
 نه دال .فإلم يكن حسنًا ، 

لمرررين علرررى ويررررد برررين األصررروليين خرررالف فررري صرررحة اسرررتثناء األكثرررر والنصرررف . وأكثرررر الفقهررراء والمتك
 . 2صحة ذلك . ومنعه القاضي أبو بكر والحنابلة وابن درستويه النحوي 

ْم  ل ررْيهِّ ب ررادِّي ل ررْيس  ل ررك  ع  واحررت  األولررون علررى صررحته بوقوعرره فرري القرررآن الكررريم كقولرره تعررالى: )) إِّن  عِّ
ين  (( رراوِّ ررن  اْلغ  ررك  مِّ ررنِّ ات ب ع  ُسررْلط اٌن إِّال  م 

ك  ، وقولرره سرربحانه علررى لسرران ابلرري3 ب رراد  ،إِّال  عِّ ررين  ي ن ُهْم أ ْجم عِّ ُْغرروِّ س: )) أل 
)) رررين  رررْنُهُم اْلُمْخل صِّ . فررران اسرررتووا فررري المقررردار فقرررد اسرررتثنى المسررراوي، وان تفررراوتوا فقرررد اسرررتثنى االكثرررر منهمرررا. 4مِّ

. ومنهرررا قولررره تعرررالى: )) ومرررا أكثرررر النررراس ولرررو حرصرررت 5والقررررائن تشرررهد بررران الغررراوين اكثرررر مرررن المخلصرررين 
 .6ين ((بمؤمن

وحجررة المررانعين ان العرررب يسررتقبحون ذلررك فرري اسررتعمالهم كمررن يقررول: رأيررت ألفررًا اال تسررعمائة وتسررعة 
ن يقررول: )عنرردي مئررة اال عشرررة (، بررل يقررول: ) إال أوتسررعين. وال يستحسررن اهررل اللغررة اسررتثناء عقررد صررحيح كرر

. فلرو بلرغ 7سنة إال  خمسرين عامرًا ((تسعة (، أي: يستثني ما دون العشرة ، كما قال تعالى: )) فلبث فيهم ألف 
 المستثنى المئة لما عبر بلفظ االستثناء ، بل قال: فلبث فيهم تسعمائة . فلما كان كسرًا استثناه .

جررررل ان أل وال ينكررررر جمهررررور االصرررروليين ان االسررررتثناء كلمررررا ا داد قلررررة ا داد حسررررنًا، فلرررريس اسررررتقباحه
: ) والحاصرررل صررررف القررربح إلرررى كيىيرررة همرررامال نولرررذلك قرررال ابرررلمعنرررى ، ل ديرررعقنررره تألكثرررر ، برررل ؛ أالمسرررتثنى 

 . 8استعمال اللفظ ال إلى معناه ( 
والمالحظ ان استثناء االكثر والنصف وان استثقل فري االعرداد ، فانره فري غيرهرا يبردو مقبرواًل فري اللغرة 

فانره ….. يكن العدد مصرحًا بره  ون منعه فيما ُصر ِّا فيه بالعدد . اما ) اذا لمص  خُ ي   إذعند المانعين انفسهم ، 
سروى األوبراش مرنهم (، فانره يصرح مرن غيرر اسرتقباا، وان كران  -فرالن  –يصح كمرا اذا قرال : ) جراءني بنرو 

                                         
 . 85، والتصور اللغوي  1/459ينظر : ميزان االصول  1
 ( .116، طبقات النحويين واللغويين 283هر(: ) نزهة األلباء 347هو عبد هللا بن جعفر بن درستويه، لغوي مشهور)ت 2
 . 42سورة الحجر :  3
 . 82سورة ص :  4
 . 50، ودراسة المعنى 301 -1/300، وتيسير التحرير 434، 2/433ينظر احكام االمدي  5
 . 103سورة يوسف :  6
 .  14سورة العنكبوت :  7
 . 1/301، والتيسير 366، وينظر : المستصفى  1/301التحرير البن الهمام ) مطبوع مع التيسير(  8
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. وعلى هذا يتجه استثناء االكثر فري قولره تعرالى: )) إال  مرن اتبعرك مرن الغراوين (( 1عدد االوباش منهم اكثر( 
. 

لمستثنى منره فقرد اتفرق النحراة علرى منعره ، امرا اذا كران مسراويًا لره أو اما ان يكون المستثنى مستغرقًا ل
اكثر منه فاكثرهم يمنعه. ويرون ضررورة كرون المسرتثنى اقرل مرن النصرف . وبعرض البصرريين والكروفيين يررون 
 اسررتثناء النصررف فمررا دونرره. ويتررأولون الشررواهد الررواردة باسررتثناء االكثررر؛ حيررث الشررائع فرري كررالم العرررب اسررتثناء

 . 2االقل 
اما في العدد فمن النحاة من يجرو  اسرتثناء االكثرر مطلقرًا، ومرنهم مرن يمنعره مطلقرًا. ومرنهم مرن يمنعره 

 . 3ان كان عقدًا ، نحو: له عشرون اال عشرة . ويجيزونه فيما دون العقد نحو: له عشرون اال تسعة 
 . 4ات ، وتندر في المطوالت ولم تحظ هذه المسألة باعتناء النحاة في غير المطو الت من المصنف

اما الفرق برين االسرتثناء والتخصريص فقرد اشرار الغزالري إليره بقولره: )ويفرارق االسرتثناء التخصريص فري 
….. انه يشترط : اتصاله ، وانه يتطرق إلرى الظراهر والرنص جميعرا ؛ إذ يجرو  أن يقرول :  ) عشررة إال  ثالثرة 

فاالسرتثناء يردخل علرى الكرالم فيمنررع مرا يردخل تحرت اللفررظ  ،5..…( والتخصريص ال يتطررق إلرى الرنص أصرراًل 
لواله . والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرًا على البعض ، فهو بيان ، بينما االسرتثناء رفرع . ورد  الحنىيرة كونره 
وا بغيرررر ذلرررك . وأرى رجرروع هرررذا الررررد إلررر ى رفعررًا برررر : أنررره ينررت  التنررراقض ؛ اذ االسرررتثناء مقرررارن للكررالم ، كمرررا رد 

ال مانع من تأويرل قرول مرن قرال : ) لره علري عشررة إال  ثالثرة ( ، بأنره :  إذتصور ذهني ، ال إلى واقع لغوي ؛ 
، وال ينرراقض البيرران  6) لفررالن علرري عشرررة إال  ثالثررة ، فإنهررا ليسررت علرري ( ، فيصررير النفرري معارضررًا لإلثبررات 

 الرفع اذا أخذنا المعنى الواسع للرفع .
   

      مسائل متفرقة : 
 الستثناء بعد جمل متعاطفة : 

     
                                         

 . 50، وينظر: دراسة المعنى  2/435ام االمدي احك 1
 . 1/288ينظر: همع الهوامع  2
 ينظر: م س . 3
 1/193، والمفصرل للزمخشرري ج 350-2/309حيث لم ترد اشارة اليها في كثير من كتب النحو المشهورة ، ينظرر : الكتراب  4

فمرررا بعررردها، وتناولهرررا  1/505، وشرررا برررن عقيرررل  فمررا بعررردها، تحرررر : محمرررد محيررري الرردين عبرررد الحميرررد ، مرررط حجرررا ي ، القررراهرة
 2/141السيوطي في همع الهوامع وهو مطول ، دون كتابره المطرالع السرعيدة، وكرذلك اغفلهرا االشرموني فري شررحه علرى االلىيرة 

 . 51- 50فما بعدها ، ودراسة المعنى  2/141فما بعدها. وكذلك الصبان في حاشيته على شرا االشموني 
 .2/164المستصفى  5
 . 85، والتصور اللغوي  463-1/461ينظر : ميزان االصول  6
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اذا وقع االستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو أو بغيرها، كقولنا: ) مرن دخرل الردار وأفحرش الكرالم فعاقبره  
إال  من تراب ( ، فرإلى كرم مرن الجمرل ينصررف االسرتثناء ، جميعهرا أم األخيررة فقرط   علمرًا انره يرأتي علرى اربرع 

 . فالمتفق عليه منها : 1فاق ، والخالف وارد في صورة واحدة صور، ثالث منها محل ات
ان يردل دليررل علررى عرود االسررتثناء علررى االولرى فقررط، كقولرره تعرالى: )) إن  هللا مبتلرريكم بنهررر، فمررن  -1        

، فاالسرتثناء هنرا عائرد إلرى )مرن 2شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، اال من اغترف غرفة بيرده ((
 . 3ب(، ال إلى )من لم يطعمه(؛ القتضاء المعنى ذلك شر 

ان يدل دليل على عوده على األخيرة فقط، كقوله تعالى: )) فان كان من قوم عدو لكرم وهرو مرؤمن  -2       
قرروا (( د  قرروا( عائرد علرى الديرة ؛ ألن  4فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلرى أهلره اال ان ي ص  د  ، فاسرتثناء )أن يص 

 . 5صدق أهله ال ينال اال الدية، فالعتق من حقوق هللا تعالى ت
أو يررردل دليرررل علرررى رجوعررره إليهرررا جميعرررًا كقولررره تعرررالى : )) إنمرررا جرررزاء الرررذين يحررراربون هللا ورسررروله  -3      

ويسرررعون فرري األرض فسررادًا أن يقتلرروا أو يصررلبوا أو تقطررع ايررديهم وأرجلهررم مررن خررالف أو ينفررروا مررن األرض (( 
 . 7، فهو يرجع إلى الجميع ؛ لوجود الدليل على ذلك 6قوله تعالى : )) إال  الذين تابوا ((إلى 

عررردم الررردليل علرررى عررروده علرررى أي ممرررا سررربق ، لكرررن باالمكررران عررروده علرررى الكرررل ، امرررا عررروده علرررى  -4      
 . 8األخيرة فهو مقطوع به 

والفقهراء إلرى عروده علرى الجميرع  وهذه الصورة هري التري ورد فيهرا الخرالف، فرذهب جمهرور االصروليين 
 اال اذا دل دليل على خالفه معل ِّرلين ؛ بأن الرجوع إلى الكل هو الظاهر، وال يعدل عن الظاهر اال بدليل.

كالحنىيرررة إلرررى عررروده إلرررى الجملرررة األخيررررة فقرررط اال اذا وجرررد دليرررل علرررى خالفررره؛ النررره  هموذهرررب بعضررر         
ضرررورة، والضرررورات تقرردر بقرردرها، فهرري تنرردفع بررالرجوع إلررى واحرردة منهررا، المتعررين، والن عرروده علررى مررا قبلرره لل

 فتتعين األخيرة ؛ لقربها.
وذهب القاضي ابرو بكرر البراقالني والغزالري وجماعرة مرن االصروليين إلرى انره يحتمرل االمررين؛ فيتوقرف 

 . 9فيه إلى ان يدل الدليل على ارادة احدهما دون اآلخر 
 يرى ، نكتفي باالحالة إليه دفعًا لالطالة . ولكل فريق حجاج طويل فيما 

                                         
 فما بعدها . 223ينظر : طرق البيان  1
 .249سورة البقرة :  2
 )مطبوع مع شرحه للفتوحي(. 3/316، والكوكب المنير: 252، وشرا تنقيح الفصول 4/21ينظر : االحكام البن حزم  3
 .92سورة النساء :  4
 .2/179، والمستصفى 4/22حزم  ينظر : احكام ابن 5
 .34 - 33سورة المائدة  6
 .219 /3، والكوكب المنير مع شرحه : 4/25ينظر : احكام ابن حزم  7
 ينظر : م . س . 8
 فما بعدها . 225، وطرق البيان  451 - 2/438، واحكام االمدي  368 - 366ينظر : المستصفى  9
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هرو على ان للمعتزلة رأيا وسطا بين شمول االستثناء لجميع الجمرل، واقتصراره علرى الجملرة األخيررة ، و 
مرن االماميرة ، اذ يررون انره اذا كران الشرروع فري الجملرة الثانيرة اضررابًا عرن  1ذهب إليه الشرريف المرتضرى  ما

، فاالسرررتثناء حينئرررذ مخرررتص  -ممرررا ينبررر  عرررن اتصرررالها بهرررا -شررري ممرررا فررري االولرررى االولرررى ، وال يضرررمر فيهرررا
بالجملة األخيرة ؛ الن المتكلم لم ينتقل عن الجملة االولى إلى التري تليهرا اال بعرد تمرام مقصروده منهرا. امرا عنرد 

 تعلق الجملة األخيرة باالولى فاالستثناء يرجع حينئذ إلى الكل.
؛ ذلرك ان اسرتقالل الجمرل واتصرالها  -الرذي يتمثرل فيره رأي الجمهرور -افعيةوهذا يقترب من اتجاه الشر

يفهررم مررن السررياق ، ولررذلك يمكررن عررود االسررتثناء عليهررا جميعررًا ، اذا كانررت بينهررا صررلة ، أو علررى األخيرررة ، اذا 
 . 2انقطعت تلك الصلة 

ليين وعلرى الشرافعية ويمكن وصف هذا االتجاه بمعقولية الحكم ، وهو اتجاه يغلرب علرى أبحراث األصرو 
 خاصة، تعمقًا منهم ألساليب اللغة للوقوف على المداليل ومساراتها.

وأيضرًا ال ننسرى ان الغمروض ال يقنرع المعتزلرة، وهرم يخضرعون مسرائلهم دومرًا للعقرل ، حترى برالغوا فري 
 . 3ذلك أحيانًا 

ر كرررون الررررواو لالبتررررداء ، فيررررى انرررره عنرررد ظهررررو  يررررةقىاويخترررار االمرررردي موقفرررًا وسررررطًا برررين المعتزلررررة والو 
 .4فاالستثناء يختص بالجملة األخيرة ، كما يرى التزام الوقف عند احتمال الواو والعطف واالبتداء

رأي المعتزلرررة ؛ ) النررره يمترررا  بتحليرررل طبيعرررة التركيرررب السرررابق ، وهرررل طررراهر سرررليمان حمرررودة ويررررجح 
لنصررروص إلررى ايقرردم حرراًل شررافيًا بالنسرربة الرررغم مرررن ذلررك ال علررى الجمررل السررابقة متصررلة أو منفصررلة . ولكنرره 

معنررررى العطررررف ومعنررررى  –فرررري مواضررررع غيررررر قليلررررة  –المكتوبررررة )غيررررر المنطوقررررة( ، حيررررث يحتمررررل العرررراطف 
 . 5االستئناف ( 

اء  ف اْجلِّرُدوُهْم ث   د  رةِّ ُشره  رن اتِّ ثُرم  ل رْم ي رْأُتوا بِّأ ْرب ع  ين  ي ْرُمون  اْلُمْحص  ًة ومثال ذلك قوله تعالى: )) و ال ذِّ ْلرد  رانِّين  ج  م 
ُقون  (( ًة أ ب دًا و ُأول ئِّك  ُهُم اْلف اسِّ اد  ه  . فهذا االسرتثناء جراء بعرد ثرالث جمرل، فاصرحاب الررأي االول 6و ال ت ْقب ُلوا ل ُهْم ش 

يصرفونه إلى جميع الجمل ، لكن دل دليل خارجي علرى عردم تعلقره بالجملرة االولرى ، وهرو طلرب الجلرد ؛ النره 

                                         
، معجررم المررؤلفين  11/402: ) ترراريخ بغررداد  ( هررر ببغررداد436ت )إمررامي ي ، مررتكلم اصررول هررو علرري بررن الحسررين بررن موسررى 1
7/81  . ) 
، وطررق  53، ودراسرة المعنرى  439 - 2/438، واحكرام االمردي 2/274، والمستصرفى 277: احكام الفصرول للبراجي  ينظر 2

 . 227 -226البيان 
 . 86ينظر: التصور اللغوي  3
 . 2/440ينظر: احكام االمدي  4
 . 53اسة المعنى در  5
 . 5،  3سورة النور :  6
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 تسررقط بالتوبررة . ولررم يخرررج الرردليل غيرهررا مررن تعليررق االسررتثناء برره . فرراذا ترراب  ال عنرره اسررم عقوبررة جسرردية ال
 الفسق، وقبلت شهادته .

بينمرررا علرررى الررررأي الثررراني: االسرررتثناء يتعلرررق بالجملرررة األخيررررة فقرررط ، فيرررزول عنررره اسرررم الفسرررق بالتوبرررة؛ 
بعررد التوبررة. ولرريس هنراك دليررل علررى تعلقرره بمررا اسرتنادًا إلررى القاعرردة االصررولية فري عرردم قبررول شررهادة الفاسرق اال 

 قبلها، فيبقى على ما هو عليه.
امرا علرى الرررأي القائرل بررالتوقف حترى ترردل القررائن فاالسررتثناء ال يرجرع إلررى الجلرد بالرردليل . ولكنره يرجررع 

 إلى الفسق . واختلفوا في رجوعه إلى قبول الشهادة .
اد المجتهرد ؛ ليوجره المعنرى ، ويسرتنبط الحكرم، معتمردًا واأل ولى ترك االمر في كل حالة من ذلك الجته

 . 1على اكثر ما يمكن من قرائن االحوال 
.   االصوليون بهذه المسرألة اكثرر مرن النحرويين؛ لمرا لهرا مرن أثرر فري اسرتنباط الحكرم الشررعي يوقد عن

 ، 3هرا مررنهم سروى ابررن مالررك : ) ق ررل  مررن تعررض لهررا مررن النحراة ، ولررم أ ر  مرن تكلررم علي فيهررا 2أبررو حيران  القرو 
 .5، ويؤكد السيوطي ذلك ؛ الن المسألة ) بعلم االصول أليق (4في التسهيل ، واليها نادى في شرا اللمع (

لرى الجميرع ، حترى عالنحويون ) من تناولها منهم ( ، وأكثرهم يرى عود االسرتثناء  -أيضاً  -واختلف فيها      
واحررد ، نحررو: حبسررت داري علررى  ضن سرريق لغررر إلكررل إلررى ايصرررفه  يرردل دليررل علررى إرادة بعضررها. ومررنهم مررن

اعمرامي، ووقفرت بسرتاني علررى اخروالي، وسربلت سررقايتي لجيرانري، اال ان يسرافروا. فران لررم يتحرد غررض السررياق 
فاالستثناء متعلرق براألخيرة فقرط ، نحرو: أكررم العلمراء واحربس ديرارك علرى أقاربرك ، واعترق عبيردك ، اال الفسرقة 

هناك مرن يررى ان العطرف الحاصرل برالواو يجعرل االسرتثناء شراماًل للجميرع. وان كران برر :    ) الفراء ، منهم . و 
 أو ) ُثم  ( ( عاد على الجملة األخيرة فقط .

 . 6واختار ابو حيان اختصاصه بالجملة األخيرة 

                                         
 .373، واصول الفقه للزلمي 87، والتصور اللغوي 368ينظر: المستصفى  1
،  44– 6/31هررر(: )طبقررات الشررافعية745هررو أثيررر الرردين محمررد بررن يوسررف بررن علرري أبررو حيرران األندلسرري النحرروي المفسررر)ت 2

 (.  310– 4/302الدرر الكامنة 
( 1/130، بغيرة الوعراة 133هر(: )طبقات النحاة واللغويين 672بن عبد هللا بن مالك العالمة النحوي)ت هو جمال الدين محمد 3
. 
 . 1/227همع الهوامع  4
 م . س . 5
،  ( هررر1206: م . س ، وحاشررية الصرربان علررى شرررا االشررموني علررى الىيررة ابررن مالررك : محمررد بررن علرري الصرربان ) ت ينظررر 6
 . 54 - 53ربية ، القاهرة ، ودراسة المعنى، دار إحياء الكتب الع2/153ج
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 عموم اللفظ وخصوص السبب :       
لم وهو بالنسبة للنصوص الشرعية مرتبررط برارادة الشارع وهو المعنى عند االصوليين مرتبط بارادة المتك      

ما سمي بالداللة الحقيقية كما سبق، وأدلة التخصيص انما هي مبينة لتلك االرادة ، وكاشفة عن قصد الشارع 
 في قصر العام على بعض افراده .

ظرروف خاصرة سرميت فري وقد صراحبت كثيررًا مرن نصروص القررآن والسرنة مالبسرات معينرة ، وأحاطتهرا        
علوم القرآن : ) أسباب النزول ( ، وبالنسربه لعمروم نصروص التشرريع : )أسرباب ورود الرنص( . وهرذه االسرباب 

علرررال للتشرررريع ، وانمرررا هررري امرررور ناسررربت صررردور الرررنص ، وبرررذلك فلهرررا دخرررل كبيرررر فررري توجيررره  معنررررراه ليسرررت 
ر ابرن دقيرق العيرد : ان ) بيران سربب النرزول طريرق . وذلك مرا نبره عليره دارسرو الرنص القرآنري ، فرذك1وتحديده 

. ويرررراه السررريوطي مفيررردًا فررري الوقررروف علرررى المعنرررى وا الرررة االشررركال . ويقرررررول  2قررروي فررري فهرررم معررراني القرررران ( 
الشررراطبي: ) ال برررد لمرررن اراد الخررروض فررري علرررم القررررآن والسرررنة مرررن معرفرررة عرررادات العررررب فررري اقوالهرررا وافعالررررها 

ة التنزيل من عنرد هللا والبيران مرن رسروله ؛ الن الجهرل موقرع فري االشركاالت التررري يتعرذر ومجاري عاداتها، حال
 .  3الخروج منها، اال بهذه المعرفة ( 

 وتمثل هذه االسباب الشق االجتماعي من عناصر الموقف الكالمي في نظرية السياق .       
سرررباب المقارنررة لررروروده ، فقرررالوا عبرررارتهم فيرررى عامرررة االصررروليين عرردم تخصررريص الرررنص العررام بهرررذه اال       

المشررررهورة: )العبرررررة بعمرررروم اللفررررظ ال بخصرررروص السرررربب(. قررررال الشرررروكاني: )اذا ورد العررررام علررررى سرررربب خرررراص 
؛ وذلك لقصرد الشرارع ان يعرم الحكرم جميرع 4فاالعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. وحكوا بذلك اجماعًا( 

باسرلوب عرام؛ ليشرمل سرائر االفرراد دون االسرلوب المقتصرر علرى خصروص المكلفين بردليل عدولره الرى التعبيرر 
اصرررحاب الواقعرررة المعينرررة ، او علرررى سرررائل عرررن الحكرررم وقرررت ورود الرررنص . فررراذا ورد اللفرررظ عامرررًا فررري مناسررربة 
خاصررة فالحجررة للفررظ العررام ، فهررو برراق علررى عمومرره ، غيررر مخررتص بتلررك المناسرربة ، حتررى يظهررر دليررل علررى 

، فيردل بعمومره علرى كرل جلرد بانره 6: )أيمرا إهراب دبرغ فقرد طهرر(  - مر بشراة إذ - قوله  . ومثاله 5خالفه 
يتطهرررر بالدباغرررة ، سرررواء كررران جلرررد شررراة او غيرهرررا. ويؤكرررد الغزالررري بقررراء العرررام علرررى عمومررره دون تخصررريص 

وكررل ذلررك علررى  -فررذكر أمثلررة ثررم قررال: -….. بالسرربب ؛ ذلررك ان )أكثررر اصررول الشرررع خرجررت علررى اسررباب 
. وجرررراء فرررري ميررررزان االصرررول: )ان عامررررة النصرررروص نحررررو آيرررة: الظهررررار، واللعرررران، والقررررذف، والزنررررا، 7لعمررروم(ا

                                         
 . 55 - 54ينظر: دراسة المعنى  1
 م . 1935 -هر1354لباب النقول في اسباب النزول : السيوطي ، مط مصطفى الحلبي القاهرة ،  2
 . 55 – 54، وينظر : دراسة المعنى : 3/151الموافقات  3
 .133ارشاد الفحول  4
 . 367للزلمي ينظر: م . س . واصول الفقه  5
 .   1/191رواه مسلم  6
 . 56 - 55، وينظر : دراسة المعنى 336المستصفى  7
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كررن االحكررام كلهررا ثابتررة توالسرررقة، نزلررت عنررد وقرروع الحرروادث الشررخاص معلررومين. فلررو اختصررت بررالحوادث لررم 
جمررراع االمرررة ، بالكتررراب والسرررنة تررررنصيصًا، اال فررري حرررق اقررروام مخصوصرررين. وهرررذا محرررال عقررراًل، ومخرررالف ال

كررل  1( …والمعقرول يرردل عليرره : وهررو ان اللفررظ العررام يوجررب العمررل بعمومرره ، وانمررا يترررك برردليل التخصرريص 
 .  2هذا يدل على ان ) السبب غير مسقط للعموم ( 

، في -ارادة الشارع  –مما يجعل موقفهم منسجمًا مع ما صرحوا به من ارتباط المعنى بارادة المتكلم         
 ه باالحكام سائر المكلفين دون خصوص المناسبات الواردة فيها تلك النصوص .عموم

وهرذا اليعنرري اغفررال الجانررب االجتمراعي مررن السررياق ، وانمررا هررو اعمرال لعناصررر السررياق بمررا يناسرربها ،         
الُمرداخل للنرزول  عرمألمع السياق الثقافي ا -، فتدل معرفته  –ع هنا رِّ  ش  مُ ال –ومن تلك العناصر معرفة المتكلم 

 .  3على انه يريد بهذه االحكام عامة المكلفين ال خصوص اصحاب هذه الوقائع  –
 اما بصدد ورود النص الشرعي جوابًا على سؤال فيذكر االصوليون: ان الجواب على قسمين :        
ابعررًا للسررؤال فرري العمرروم ان يكررون غيرر مسررتقل بلفظرره، بررل تابعررًا للسررؤال فري اللفررظ ، فيكررون ت أحززدهما :        

سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال: )أينقص الرطرب إذا يربس(   قرالوا : نعرم  والخصوص أيضا. ومثاله انه 
. فاالجابة تدل على عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر ، والتخرص حالرة السرائل تلرك ،  4. قال: ) فال أذن ( 

واب فرري حالررة الخصرروص فكمررا لررو ان سررائاًل سررأله: توضررأُت بمرراء أي: أن الجرواب تررابع للعمرروم. امررا تبعيررة الجرر
البحر . فأجاب : يجزيك . فهذا العموم له ؛ النه خطاب مع شخص واحرد ، أي: أنرره العمروم لره لغرة ، وانمرا 

: ) هرو الطهرور مراؤه والحرل ميتتره -وقد سئل عن مراء البحرر - يثبت الحكم في حق غيره بدليل آخر كقوله 
 ه هنا عام يشمل السؤال الذي قبله ، فهو تابع للسؤال في عمومه .. فجواب 5( 

ان يكررون الجررواب مسررتقال بلفظرره ، ولفظرره عررام ، فانرره يبقررى علررى عمومرره ، واليمكرررررن  والقسززم الثززاني :        
المراء طهررورًا ال ينجسره شرريء  عررن بئرر بضرراعة . فقرال : ) خلررق هللاُ  دعروى تخصيصرره بالسرؤال . كمررا سرئل 

، فالسرؤال خراص ببئرر معينرة ، والجرواب عرام فري كرل مراء ، وهرو براق  6ما غير طعمه أو لونره أو ريحره (  إال  
 . 7على عمومه 

ذلك ان فائدة ورود النص ) عقيب الحادثة فري حرق صراحبها هرو ظهرور الحكررم فري حقره والخرروج عرن         
خاصررًا فرري حقرره أو عامررًا ؛ لدخولرره فرري العررام؛ ه ال فرررق بررين ان ينررزل الحكررم إليررعهرردة تلررك الحادثررة . وبالنسرربة 

                                         
 . 486 – 1/485ج 1
 . 2/348إحكام االمدي  2
 . 56ينظر: دراسة المعنى 3
 . 53مر  تخريجه في ص  4
 . 1/15، وسبل السالم  2/275. وينظر : تحفة األشراف  3/373رواه ابن ماجة  5
 فما بعدها .  34/  1أبو داود والترمذي ، وقال الترمذي : حديث حسن . ينظر : نيل األوطار رواه أحمد و  6
 . 344ينظر : المستصفى 7
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وهذا الن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث ، وقد تنزل عنردها. وهلل تعرالى حكمرة ومصرلحة فري ذلرك كلره ( 
1 . 

وقد تدل قرينة غير لفظية على تخصيص العموم بالسبب كما لو قال احدهم الخر: تعال  ت غ رد  معي ،         
ه فقال : وهللا ال  يقع على ذلك الغداء وحده ؛ ) ألن داللة الحال تدل على  -وان كان عاماً  –اتغدى. فان رد 

انه لم يرد به العموم ، فيتقيد بالسبب الداعي الى الحلف ، كانه قال: وهللا ال اتغدى هذا الغداء الذي دعوتني 
روده ، حتى يدل على خالف . وهذا ما قصدوه ببقاء العام على عمومه دون خصوصه بمناسبة و  2اليه ( 

 ارادة العموم .
 صيغ الخطاب وأساليبه سين العموم والخصوص :      
يبحث االصوليون مدى شمول الفاظ الخطراب الشررعي لالفرراد الرذين تسرتغرقهم دالالتهرا لغرة ، فيمرا اذا         

للغروي، ) أي : تغيرر كانت تشملهم جميعا او تقتصر على بعضهم ، ورجروع تخصيصرها ببعضرهم الرى العررف ا
داللة اللفرظ فري اللغرة مرن العمروم الرى الخصروص ، كلفرظ الدابرة ( ، او الرى العررف الشررعي ، بقرائنره الخارجرة 
عررن اللفررظ ، مررن : نصرروص اخرررى او اجمرراع او قيرراس . ويبحثررون هنررا كررذلك شررمول الخطرراب الخرراص كلفررظ 

 . ودخرول المخاطرب فري عمروم مرا يتعلرق بره خطابره )الناس( او )المؤمنين( او )الذين آمنوا( للعبيرد ايضرا مرثال
 او عدم دخوله ، وغير ذلك من المباحث .

محاولررة دراسررة الصرريغ بمعرررزل عررن القرررائن السررياقية المتنوعرررة.  مرررن وهنررا يختلررف االصرروليون ؛ بسرربب        
ردة بررداللتها وذلررك عنرردما يريرردون بيرران المرردلوالت االصررلية للصرريغ . فيلترربس علررى الرربعض داللررة الصرريغة مجرر

محتفرررة برررالقرائن ، فمرررن هنرررا يقرررع الخرررالف . امرررا عنرررد تنررراول المعنرررى الرررداللي العرررام للصررريغ مرررن خرررالل السرررياق 
 . 3بعناصره المختلفة فقليال ما يقع معه الخالف 

فيرررى الغزالرري مررع اكثررر االصرروليين ان االصررل فرري ذلررك )اتبرراع موجررب الخطرراب. فمررا ثبررت بمثررل قولرره         
، و : )) يررا أيهررا  6، و : )) يررا عبررادي ((  5، و : )) يررا أيهررا النرراس ((  4يررا أيهررا الررذين آمنرروا ((  تعررالى : ))

 -رادة ولغرة . واليصررف عرن كونره إ. وذلرك يشرمله  8، فيتنراول النبري  ، إال  مرا اسرتثني بردليل (  7المؤمنون (( 
 مقصودا بالخطاب إال  دليل التخصيص .  -صلى هللا عليه وسلم 

                                         
 .1/488ميزان االصول  1
 . 57 – 56، وينظر : دراسة المعنى 1/487م . س 2
 . 58-57ينظر : دراسة المعنى :  3
 . 104سورة البقرة :  4
 .  21سورة البقرة :  5
 . 56ة العنكبوت : سور  6
 .  104سورة البقرة :  7
 . 238المستصفى  8
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والمخررالفون فرري ذلررك قلررة مررن العلمرراء ، تبرردو حججهررم ذات تصررور ذهنرري بعيررد عررن الواقررع اللغرروي ، وال       
 .    1يقرها العرف الشرعي 

فيرررى الحنىيررة والحنابلررة انرره يعررم جميررع االمررة ، اال ان دل دليررل  ويرررد الخررالف فيمررا خوطررب برره النبرري       
نرا مرن جهرة العررف اللغروي ، فلرم يقرل احرد برذلك ، برل مرن جهرة على اختصاصه به . وال يرون داللة العمروم ه

مترره . فالخطرراب    المتوجرره إليررره أسرررائر على منصرررب االقتررداء والمتبوعيررة للنبرري  وصررفالعرررف الشرررعي ، ب
 .  2يشملهم عرفا ؛ ألنهم مامورون باتباعه ، اال فيما دل دليل على تخصيصه به 

،  3يهرررا النبرري ( ، وكقولرره تعرررالى : )) لررئن أشرررركت ليحرربطن عملرررك ((ومثررال ذلررك مرررا يررأتي فيررره : ) يررا أ      
ونحرروه. والخررالف هنررا نررت  عررن محاولررة اثبررات داللررة العمرروم للفررظ الخرراص )النبرري او الرسررول ( بقرينررة العرررف 
الشرررعي المررذكور . بينمررا يرررى جمهررور االصرروليين ان اللفررظ برراق علررى خصوصرره كمررا هررو فرري العرررف اللغرروي 

يشررمل االمررة اال باألدلررة الخارجيررة . ويجيبررون علررى مثررل قولرره تعررالى: )) يررا أيهررا النبرري إذا طلقررتم العررام ، فررال 
جررى فري صردر الكرالم ؛ للتشرريف .  -صرلى هللا عليره وسرلم  -ان ذكرر النبري -فري كونره عامرا  – 4النساء ((

              5وان العموم مأخوذ من لفظة ) طلقتم ( . 
، -صررلى هللا عليرره وسررلم -الجمهررور هررو العرررف الشرررعي فرري الخطرراب الموجرره للنبرري ولعررل مايشررهد لرررأي      

صرلى هللا  -فهو غالبا ما يكون خاصا به . مما يرورث قرينرة عامرة علرى أن مرا يرأتي مرن الخطراب موجهرا اليره 
 يراد به ان يحمل على الخصوص ، اال ان دل دليل على عمومه .  -عليه وسلم

أم يخرص ذلرك الواحرد   فرذهب  -بالنسبة للخطاب الشررعي  -الواحد : يعم الجميع وكذلك بحثوا خطاب       
خرراص برره ،  -صررلى هللا عليرره وسررلم -الجمهررور الررذين يرررون ان الخطرراب الموجرره فرري القرررآن الكررريم الررى النبرري

 واليعررم األمررة اال برردليل خررارجي ، ذهبرروا الررى ان خطرراب ذلررك الواحررد يخصرره ايضررا كمررا هررو فرري اللغررة . وذهررب
ه ( غيرر   -صرلى هللا عليره وسرلم–الفريق اآلخر لمثل ماذهبوا اليه في الذي قبله ) أي : في عمروم خطراب النبري 

، المفيررد عمرروم الرسررالة ، وباجمرراع الصررحابة  6؛ محتجررين بقولرره تعررالى : )) ومررا أرسررلناك إال  كافررة للنرراس (( 
على آحاد األمرة ، كمرا حكرم  – عليه وسلم صلى هللا –على رجوعهم في احكام الحوادث الى ما حكم به النبي 

فرري االحكررام الخاصررة ببعرررض  –صررلى هللا عليرره وسررلم  –. وكررذلك فقررد بررين النبرري  7علررى واحررد فرري حررد الزنررى 

                                                                                                                                   

 
 . 255 - 1/254، والتحرير مع التيسير  399 - 2/397ينظر : إحكام اآلمدي  1
 . 383-2/397ينظر : إحكام اآلمدي :  2
 . 65سورة الزمر :  3
 . 1سورة الطالق :  4
 . 252 - 1/512، والتحرير مع التيسير :  238ينظر : المستصفى :  5
 . 28سورة سبأ :  6
 .   7/249فجلد (. ينظر: نيل األوطار  –صلى هللا عليه وآله وسلم  –روى أبو داود ) أن  رجاًل  نى بامرأة فأمر به النبي  7
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لمن  وجه بمرا معره مرن القررآن : )  –صلى هللا عليه وسلم  –الصحابة : انها خاصرة بهرم دون غيررهم ، كقوله 
. فلوال ان الحكم الوارد هنا في الواحد حكم على االمرة لمرا احتراج الرى التررنصيص 1ال يكون ألحد بعدك مهرًا ( 

بالتخصرريص . فالقررائلون بالخصوصررية يقرردمون العرررف اللغرروي ، ويرررون ان العمرروم لرريس مررن الصرريغة بررل مررن 
 ، فهو من العموم العقلي الذي ذكرناه .  2القياس ؛ التحاد العلة 

لعبيرررد فرررال خرررالف فيررره مرررن جهرررة اللغرررة . كمرررا فررري لفرررظ )ياأيهرررا النررراس( ، ا امرررا شرررمول الخطررراب العرررام        
وللمررؤمنين مرررنهم بلفررظ )) يرررا أيهرررا الررذين آمنررروا (( . وإنمرررا الخررالف فررري شررمول الخطررراب لهرررم مررن جهرررة العررررف 
الشرعي . فاكثر االصوليين على شموله لهم ؛ ألن الخطراب بلفرظ ) النراس ( و ) المرؤمنين ( خطراب لكرل مرن 

هم ، والعبررد مررنهم حقيقررة ، فهررو داخررل مررن عمرروم الخطرراب لغررة ، اال ان يرردل دليررل علررى اخراجرره مررنهم هررو مررن
 . 3وعدم إرادته 

 . 4واستدل المخالفون بما في الشرع من احكام تتضمن محدودية تصرفاته         
ة المشمولة بلفظ وأميل الى رأي الجمهور . وأرى ان هذا عرف شرعي ، ال يخرجره عن حقيقته اللغوي       

 ) الناس ( و ) المؤمنين ( .
ب ، علرى تنوعره هرم مرن عناصرر السرياق ، هرو المخاط رموهذا ما يكشرف لنرا اهتمرام االصروليين بعنصرر        

وخصوصررياته ، الترري تررؤثر فرري توجيرره معنررى الخطرراب بمررا ينسررجم وذلررك المخاطررب ، او بمررا يمكررن ان يشررمل 
 عموم من يتلقى ذلك الخطاب.

 دخول المتكلم في عموم خطابه :      
وقررد ذهررب الجمهررور الررى ان المررتكلم يرردخل فرري عمرروم كالمرره الصررالح لشررموله فيرره ، سررواء كرران امرررًا او       

، فرذات هللا تعرالى  5نهيًا او خبرًا ، وال يخرج اال بدليل . ومثال الخبر قوله تعرالى: )) وهللا بكرل شريء علريم (( 
ه، مسررتندين فرري ذلررك الررى العرررف اللغرروي الررذي يقضرري برردخول المخاطررب فرري وصررفاته داخلررة فرري علمرره سرربحان

ررن  إليررك فأ كرِّْمرره(، فانرره يعررم كررل  عمرروم اللفررظ العررام الررذي يتناولرره بداللترره، كمررا اذا قررال السرريد لخادمرره: )مررن أ ْحس 
سران لسريده محسن إليه ، وعرف االستعمال اللغوي يقضي بردخول السريد فيره اذا احسرن إليره، فيلرزم الخرادم االح

 .  6حينئذِّ امتثااًل لخطابه ، وذلك مع مراعاة القرائن المتنوعة 

                                         
 . 6/315أورده الشوكاني في نيل األوطار :  1
 . 60 - 59دراسة المعنى ، و  253-1/252، والتحرير مع التيسير  386 - 2/383ينظر : إحكام اآلمدي  2
 . 394 - 2/393ينظر : إحكام اآلمدي  3
 . 254 - 1/253ينظر : التيسير مع التحرير  4
 . 282سورة البقرة :  5
 . 200 - 197، وداللة العام  59، ومنافع الدقائق  2/182، ومختصر المنتهى 255ينظر : إحكام اآلمدي  6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 111 

وخال: في ذلك قلة ، فرأوا أن كونه متكلما ةخرجه من كونه مرادا من عموم لفظ خطابه. ول دليل       
 -، اذ هو  1على دعواهم من عرف لغوي أو شرعي. وقد احتجوا بقوله تعالى : قق هللا خالق كل شيء ((

لم يدخل في عموم خبره ؛ لستحالة كونه خالقا لذاته وصفاته . واحتجوا اةضا بما اذا قال  -سبحانه 
السيد لخادمه : ق من دخل داري فتصدق عليه بمال ( ، اذ ل ةصح ان يتصدق العبد على سيده ، اذا كان 

 من جملة الداخلين .

السابقين ال يرجع الى مجرد كونه متكلما ، بل يرجع لكن عدم شمول اللفظ العام للمتكلم في الموضعين       
الى القرائن العقلية والحالية المحيطة بالنص، فهي التي تدل على خروجه من داللة اللفظ العام عليه من جهة 

 الحكم . وذلك اعتمادا على العقل في االول ، وعليه وعلى الذوق ) أي: العرف ( االجتماعي في الثاني .
 .      2التبس على اصحاب هذا الرأي داللة اللفظ مجردا ، بداللته بالقرائن وهكذا        
وهنا ايضا نالحظ اهتمام االصوليين بعنصر آخر من عناصر الكالم، هو المتكلم ، فان تنوعره يؤثر في       

 توجيه المعنى الذي يتضمنه كالمه من حيث شموله به او عدمه .

 او الذم : تعميم العام بمعنى المدح      
  وذلررك  3إذا سرريق العررام لغرررض آخررر غيررر العمرروم كالمرردا أو الررذم وغيرهمررا ، فهررل يعتررد بعمومرره أْو ال       

 . 4كقوله تعالى : )) إن األبرار لفي نعيم (( 

 ذهب اكثر االصوليين الى ان العام لدى استعماله في هذه الحالة يعم مطلقا ، كما يعم وضعا .      

بعضهم ان ال يعارض بعام آخر او خاص ، سيقا لغرض غير المدا او الذم . ومنهم من  واشترط      
 ذهب الى عدم عمومه مطلقا .

وحجة المانعين : ان المعهود في المدا والذم ذكر العام مرع عردم ارادة عمومره ؛ مبالغرة فري الحرث علرى       
 د واالهتمام ال العموم .        الطاعة ، والزجر عن المعصية . فيقصد من المدا والذم التأكي

لكررن المبالغررة ال تنررافي العمرروم ان كانررت لمررا ذكررروا ؛ المكرران الجمررع بررين المصررلحتين ، ولعرردم الصررارف       
عن الحقيقة اللغوية. بخالف المبالغة في نحو: قتلت الناس كلهرم. فالمبالغرة هنرا انزلرت قترل الربعض منزلرة قترل 

                                         
م ر : من اآلية  1  . 62سورة الز 
 . 61-60، ودراسة المعنى  59، ومنافع الدقائق  2/182، ومختصر المنتهى  255: إحكام اآلمدي  ينظر 2
 . 1/422ينظر : حاشية البناني :  3
 . 13سورة االنفطار :  4
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ثررم ان قرينررة عرردم ارادة العمرروم واضررحة ؛ لعرردم امكرران قتررل الكررل. وبهررذا فمررذهب  الكررل ؛ لكررونهم كبنيرران واحررد .
ح  -عند المعارضة باحتمال السياق غرضًا آخر -الجمهور ينظر  .  1الى المرج ِّ

وهررذا مرررا نميرررل إليررره ؛ ألنرره أدق فررري : إدراك دقرررائق القررررائن )كالمبالغرررة هنررا( ، والتمييرررز برررين مرررا ينرررافي         
 وما ال ينافيه . وذلك بمالحظة السياق االجتماعي .العموم منها 

     
 النكر  المعاد  :     
وقررد تناولهررا االصرروليون بالبحررث ، فررإن أعيرردت نكرررة كانررت الثانيررة غيررر األولررى، امررا اذا اعيرردت معرفررة        

عرين األولرى، كانت عين االولى ؛ الن االصل في الكالم العهرد . بخرالف المعرفرة ، فران أعيردت معرفرة كانرت 
فري قولره تعرالى : )) فرإن مرع العسرر يسررًا  وان أعيدت نكرة كانت غير األولى. ولذلك روي عرن ابرن عبراس  

فرًا ، فهرو إذن واحرد . فري حرين  2، إن مع العسر يسرًا ((  : أنه لن يغلب عسر يسرين ، حيث اعيد العسرر معر 
. وقرد يعردل  3اثنان . وهذا ما عليه جمهور األصروليين والنحراة  أن اليسر أعيد ُمرن رك ررًا ، فهو غير األول ، فهما

. فاالعرادة هنررا  4عرن هرذا االصرل ؛ لمرانع ، كقولره تعالررى : )) وهرو الرذي فري السرماء إلره وفري األرض إلره (( 
مصردقًا لمرا  ال ت رغاُيرر فيها ؛ لقيام االدلة القاطعة على الوحدانية . وكقوله تعالى: )) وأنزلنا إليرك الكتراب برالحق

 6. فاالعادة ههنا التوحرد برين الكلمترين ؛ فراالولى القررآن ، والثانيرة يرراد بهرا : التروراة  5بين يديه من الكتاب (( 
. 

ه أخذًا بالسياق الثقافي في توجيه معنى الخطاب .         وهذا ما ةمكن ع زدُّ
       
 العط: على العام :       
  سالة من ثالثة جوانب ، وكاآلتي :بحث االصوليون هذه الم       

                                         
، وإرشراد  44، ومنرافع الردقائق  257 /1، والتيسرير  1/422، والمحلري علرى الجمرع  2/128ينظر : العضرد علرى المختصرر  1

 .  211 - 207، وداللة العام  75، وتسهيل الوصول  133الفحول 
 . 6،  5سورة االنشراا :  2
 . 335، وشرا المنار البن ملك  1/373، والمرآة  58ه ا، والتنقيح وشرح2/17ينظر: اصول البزدوي مع الكشف  3
 . 84سورة الزخرف :  4
 . 48سورة المائدة :  5
 . 116-115عام ، وداللة ال 52ينظر: مجامع الحقائق  6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 113 

اذا عطف على العام بعض االفراد مما يمكرن دخولره ضرمن عمومره . فيردل علرى انره  -1      
وابرن  1فرذهب بعرض العلمراء الرى عردم دخولره ، كرأبي علري الفارسري  غير مراد بذلك اللفرظ ام ال يردل   :

رى : )) حرافرظرروا عرلررى الصلرروات والصررالة الوسرطى (( ، ومثرالرره قرولرره تعرالر 2جني ، وهو ظاهر كرالم الشرافعي 
، فالمقصررود ليسررت صررالة العصررر؛ الن العطررف يقتضرري المغررايرة ، وايضررًا لررو دخررل المعطرروف فرري العمرروم  3

لعدمت فائدة ذكره ، فالوسطى غير الصلوات المأمور بالمحافظة عليهرا فري وقتهرا المحردد . وذهرب أكثررهم الرى 
األولررين : بررأن إفررراده بالررذكر  يرررادة تأكيررد وإيضرراا ، أو لالهتمررام بشررأنه أكثررر مررن غيرررره ؛ جرروا ه ، وردوا علررى 

 . 4لصفة فيه . ويترجح هذا ، وعليه فالوسطى هي العصر أو الفجر أو غيرهما 
موا قرينة مضمون الخطاب ، فشخصروا بره مرا يتعلرق بالرذكر مرن االغرراض         وبهذا يكون االكثرون قد حك 
رأوا عررردم اختصاص)صرررالة العصرررر( بكونهرررا الوسرررطى ، دون  إذ، ووجهررروا المعنرررى بنررراء علرررى ذلرررك.  البالغيرررة

 . 5غيرها ، فجميع الصلوات مطلوب فيها تحقيق صفة )الوسطى( ، من الوسط ، أي : االعتدال في التعبد 
 عطف الخاص على العام هل يوجب العموم في المخصوص   : -2     
ة الررى انرره يكسرربه العمرروم ، ومنعرره أصرروليو الشررافعية . ومرردار آرائهررم حررديث : ) ال ذهررب أصرروليو الحنىيرر      

الحربري فحسرب مرن  المعاهرد ، فقصرر الحنىيرة شرطره االول علرى 6ُيرقت رل مرؤمن بكرافر وال ذو عهرد فري عهرده ( 
المعطروف مرع  الرخ ( ؛ ضررورة اشرتراك……: ) وال ذو عهرد  الكفار ؛ النه لو كان يكسبه العمروم ل ررعم  قولره 

المعطوف عليه في الحكم وصفته . بينمرا قرد ثبرت عردم عمروم الحكرم فري الجملرة الثانيرة بادلرة اخررى خرارج هرذا 
 السياق . فتعليلهم هذا يؤيد رأيهم في هذا العطف .

الخ (؛ …..وذهب الشافعية الى عمومه الكافرر  : حربيًا كان أو ذميًا، وال يعم قوله: ) وال ذو عهد        
لعطفه على العام ، مستدلين بعدم استقالل المعطوف بنفسه في إفادة الحكم. فقولنا: )قام  يد وعمرو( ال يفهم 
من عمرو بنفسه قيام، بل بالرجوع الى حكم المعطوف عليه ، وهو قيام  يد. واللفظ الدال على حكم 

حة. إنما يدل عليه بعد اضمار المعطوف عليه )وهو )قام  يد(( ال يدل على حكم المعطوف عليه داللة صري
حكم المعطوف عليه في المعطوف؛ لكي يستفاد من المعطوف ، ويخلو الكالم من اللغو. وبما ان االضمار 

                                         
 496/  1، بغية الوعراة  274/  1هر بربرغرداد ( : ) إنباه الرواة  773هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، عالم بالعربية ) ت  1
– 498 . ) 
 . 29ينظر : ارشاد الفحول  2
 . 238سورة البقرة :  3
رشراد العقرل السرليم إلرى مزايرا القررآن الكرريم ( : أبرو ، وتفسرير أبري السرعود : ) المسرمى : إ 1/375ينظر: الكشراف الزمخشرري  4

 . 139م ، وإرشاد الفحول 1928هر   1347،  1، ط 1/235هر( ج951السعود محمد بن أحمد العمادي) ت
 . 85 – 84/ 32ينظر: تفسير الرا ي ، ج 5
، تحررر : محمررد  2/888ر( جهرر273أخرجرره ابررن ماجررة فرري سررننه ) سررنن ابررن ماجررة ( : محمررد بررن يزيررد بررن ماجررة القزوينرري) ت 6

 . 6/49م . وقال الترمذي : حسن غريب . ينظر : تحفة األشراف 1984مصطفى األعظمي ، مط الرياض ، الرياض ، 
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خالف االصل فيقتصر فيه على ما تندفع به الضرورة. ولذا فالتشريك يجب في أصل الحكم ، وهو ) القيام ( 
ة معينة ( ، فال يلزم منه ان يقدر )قيام عمرو( على أعلى هي ، دون تفصيله : ) كأن يكون  يد ضاحكًا ، أو

 .ها ة نفسأالهي
وهو ق لةقتل مدمن  –وكذلك فالمعطوف : ق ول ذو عهد ( ، يتناول التطريك مع المعطوف عليه       
 .   -وهو العموم  -دون وصفه  -وهو عدم القتل  -في اصل الحكم  -بكافر ( 
ير مرن النصروص ، تردل علرى عردم اشرتراط التشرريك برين المعطروف والمعطروف عليره واستدلوا كذلك بكث       

في اصل الحكم ووصفه ، كعطف الواجب علرى المبراا فري قولره تعرالى : )) كلروا مرن ثمرره إذا أثمرر وآتروا حقره 
 . 2. فعطف اعطاء الزكاة على األكل المباا ، ولم يقل احد بخالف ذلك  1يوم حصاده (( 

ْعررررُل العطرررفِّ أصرررال فررري واسرررتدلو        ا ايضرررًا باحتماليرررة االشرررتراك فررري أصرررل الحكرررم ، ويقينيتررره فررري صرررفته، فج 
 . 3المتيق ن دون المحتمِّل أولى 

 ونميل إلى رأي الشافعية ؛ لقوة ما ساقوه من االدلة ، ولمساسها بالمنطق اللغوي .       
 عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العام   : -3     
… فعند الجمهور : ال ، وعند الحنىية : نعم . ومردار بحرثهم الحرديث المتقردم : ) ال يقترل مرؤمن بكرافر..      

ن كلمررة ألكرران حربيررًا أو ذميررًا ؛  سررواءً الررخ ( ، بررالنظر إلررى جهررة أخرررى. فررالجمهور يمنعررون قتررل المسررلم بكررافر 
 . 4)كافر( فيه نكرة في سياق النفي ، فهو عام ، ولم يرد له مخصص 

 والحنىية يخصصون عمومه بالحربي فحسب . ورد االولون رأي الحنىية بما يأتي :      
 ما ذكروه آنفًا من عدم اقتضاء العطف التشريك في اصل الحكم ووصفه. -أ       
الرررخ( كرررالم ترررام ، فرررال حاجرررة إلرررى تقررردير: )بكرررافر( ؛ الن االضرررمار … : )وال ذو عهرررد ان قولررره  -ب      

،  5. فيكون المعنى : ان ذا العهرد ال يقترل طالمرا هرو فري عهرده ، فالعهرد عاصرم لره عرن القترل خالف االصل 
فيكرون معنررى )فري( : السررببية ، أي: ان المعاهردة سرربب العصرمة . وعليرره فرالواو لالسررتئناف ، ال عاطفرة ، فررال 

 تشريك اصاًل .
الذمررة ، فهررذا يرردوم ، وينتقررل للذريررة ،  يمكررن كررون الررنص قررد سرريق لعرردم التماثررل بررين المعاهرردة وعقررد -جززز      

 . 6بينما يقتصر أثر عقد المعاهدة على  منها ، فتكون )في( ظرفيًة كغالب احوالها 

                                         
 .141سورة االنعام  1
 – 73، وغايرة الوصرول 2/135، وشررا البذخشري علرى المنهراج 191، وتنقيح الفصول وشررحه 2/238ينظر: احكام االمدي  2

79 . 
 .238احكام االمدي  ينظر: 3
 .139، وارشاد الفحول 1/324ينظر: المحلي على الجمع  4
 .139، وارشاد الفحول 223ينظر: تنقيح الفصول  5
 .223ينظر: شرا تنقيح الفصول  6
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عدم استحسان حمل الكافر على الحربي ؛ الن اهدار دم الحربي مقطروع بره ، فرال يتروهم قترل المسرلم  -د      
 . 1به 
 

 
 مباحث اللفظ الخاص 

           
وذلررك مررا  - إذا ُأطلِّررق  اللفررظ فرري لسرران العرررب فرردل علررى االسررتغراق والشررمول ، دون حصررر بعرردد معررين      

، فانررره فررري المقابرررل يطلرررق ؛ ليررردل علررى معنرررى واحرررد . ولدراسرررته اثرهرررا فررري تحليرررل الرررنص  - تناولنرراه فررري العرررام
 وليون .وتفسيره ؛ للوصول إلى المعنى الدقيق . وسنعرض له بمباحث متنوعة تناولها االص

          
 ماهية الخاص :      
االختصاص في اللغرة التفررد وقطرع الشرركة . وكرل اسرم لمسرمى معلروم علرى االنفرراد يقرال  الخاص لغة :      

رره بالشرريء : خرراص لرره : اخررتص فررالن برراالمر ، وتخصررص لرره إذا  . ويقررال : افرررده برره دون غيررره . ومنرره خص 
 . 2انفرد 
، فعرفررره اآلمررردي بأنرره ) اللفرررظ الواحرررد الررذي ال يصرررلح مدلولررره ريفزززه فزززي الصزززطالح تعويقترررب مرررن هررذا       

. وهو تعريرف دقيرق ربرط برين مردلول اللفرظ 3الشتراك كثيرين فيه، وما هو خاص بالنسبة إلى ما هو أعم منه ( 
.  4(  وانترررفاء االشررتراك فرري هررذا المرردلول . وعرررف بانرره ) لفررظ وضررع لواحررد أو لكثيررر محصررور وضررعًا واحرردا

ويشررمل المعنرررى الواحرررُد الموضرروُع لررره اللفرررُظ الخرراص  كرررالح مرررن: الفرررد )وهرررو الواحرررد بالشررخص( كمحمرررد وخالرررد، 
ررر س ( ، والواحررد بررالجنس كالكررائن الحرري . وهررذه أمثلررة الواحررد الحقيقرري .  والواحررد بررالنوع كررر ) االنسرران ( و ) الف 

.  5، وهو الواحد بالمعاني ، وكرذلك يشرمل أسرماء االعرداد كما يشمل الواحد االعتباري كالعلم والجهل والحركة 
وتعريرررف اآلمررردي يحررردد مدلولررره بالنسررربة للعرررام ، فهنررراك صررريغ تترررولى تخصررريص مرررا هرررو عرررام ، إذ يطلرررق لفرررظ 
الخراص علررى العررام الررذي يتنرراول مررن االفرراد أقررل  ممررا يتناولرره عررام  آخررُر أشرمُل منرره ، فيعررد  خاصررًا بالنسرربة لهررذا 

 العام .

                                         
 . 195 – 188، وداللة العام 139ينظر: ارشاد الفحول  1
 فكر ، بيروت ، اللسان : ) المادة ( . م ، دار ال1979،  1، ط 112ينظر: أساس البالغة : للزمخشري ، ص 2
 . 2/54االحكام  3
 . 1/34التلويح  4
 . 89، والخطاب الشرعي  1/31ينظر : م . س ، وكشف االسرار  5
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، فهرررو عرررام فررري المصرررل ِّين  1: ) مرررن كررران لررره إمرررام فقرررراءة االمرررام لررره قرررراءة (  ومثرررال هرررذا قرررول النبررري       
، فهررو يعررم جميرررع المصررلين ، وأفرررراد 2: ) ال صررالة إال  بفاتحررة الكتررراب (  المقترردين دون المنفررردين . وقولررره 

راد برراللفظ الموضرروع لجميررع االفررراد فرري العررام االول بعررض أفررراد العررام الثرراني ، وهررذا تخصرريص لهررا ، حيررث المرر
اه الحررررديث االول هررررو الرررربعض منهررررا فرررري الحررررديث الثرررراني ، وهررررو تخصرررريص نررررص لررررنص آخررررر، وهررررذا مررررا سررررم  

 . 3االصوليون : تخصيصًا منفصاًل 
فظهررر ان مرردلول الخرراص ال يصررلح الشررتراك كثيرررين فيرره ، كاسررماء االعررالم :  يررد وعمرررو. كمررا أنرره          

لرف ، وقولنررا : أليرردل علرى افرراد متعرددة محصررورة ، وهرو الفراظ االعرداد : ثالثررة وعشررة ومئرة و يشرمل مرا وضرع 
هررذا رجررل ، وكررل مررا دخلترره )ال( العهديررة ، وااللفرراظ الترري ترردل علررى عرردد مررن االفررراد ، وال ترردل علررى اسررتغراق 

الخراص النسربي ، أي  الجميع ، نحو: قوم ورهط وجميع وفريق ، ويسمى هرذا ونحروه بالخراص المطلرق، ويقابلره
ررر س( ، ولكنررره خررراص  : ان اللفررظ عرررام بالنسرربة السرررتغراقه ألفررراد جنسررره مرررن حيررث الداللرررة كلفررظ )االسرررد( و)الف 

 . 4بالنسبة لما هو أعم منه كلفظ )الحيوان( 
فيالحظ ان اعتبارهم للوحدة جعل الخاص درجرات ، فهنراك الخراص المشرخص المعرين الرذي ال شرركة          
مرره اصرراًل، وهررو مررا يمكررن تسررميته: خرراص الخرراص. وهنرراك الخرراص المراعررى فيرره مطلررق الخصرروص فرري مفهو 

كالخررراص النررروعي أو الجنسررري أو االعتبررراري ، إذ ان اللفرررظ فيهرررا وضرررع لمعنرررى واحرررد أو لحقيقرررة واحررردة، دون 
ذ ك ر موضرروع لمعنررى واحررد هررو الرر -مررثال -التفررات مررن الواضررع إلررى تعرردد االفررراد فرري الوجررود الخررارجي. فرجررل

لرررم( موضررروع لحقيقرررة واحررردة هررري ادراك الشررريء بحقيقتررره ، دون التفرررات : إلرررى اصرررناف العلرررم  البرررالغ. ولفرررظ )عِّ
ْلرم( مررن غيرر قيرد -المختلفرة ، أو إلرى المسرائل واالصررول الكليرة المجتمعرة بجهرة واحردة فرري  -فيمرا لرو اطلرق )عِّ

رررل كيان رره فرري  حالررة التقييررد كعلررم الكررالم وعلررم اصررول الفقرره وعلررم البالغررة ، إذ كررل علررم خرراص مررن العلرروم  تُرشك ِّ
 الوجود مسائُلره وأصوُلره الكلية .

مررن رغم علررى الرر. و  واالخررتالف بررين التعريفررات يتركررز حررول اسررماء العرردد ، مثررل: ثالثررة وخمسررة ومئررة         
تحليررل  ؛ لررداللتها علررى معنررى محصررور معررين فقررد اختلفرروا فرري اتفرراق االصرروليين علررى خصوصررية هررذه االعررداد

فرر )ان مثرل لفرظ المئرة  5لفظها، فالبعض يرى تضرمنها عنصرر الوحردة النروعي فيسرلكها ضرمن الخراص النروعي 
. بينما يرى آخرون ان عنصرر الوحردة غيرر متروفر فيهرا؛  6ايضًا موضوع لواحد بالنوع كر )الر ُجل( و)الف ر س( ( 

                                         
 . 2675، رقم  2/192، وينظر : تحفة األشراف  850، رقم  2/133اخرجه ابن ماجة  1
 )كتاب مواقيت الصالة( . 1/192اخرجه البخاري  2
 . 83التصور اللغوي ينظر:  3
 .191، واصول الفقه لخالف  2/389، واحكام االمدي  319ينظر: المستصفى  4
 .91، والخطاب الشرعي 62ينظر: دراسة المعنى  5
 . 1/34التلويح  6
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ن لفرظ المئرة مرثاًل وضرعت أ)  إذ،  1ا قسرمًا مسرتقاًل الشتمالها على اجزاء متفقة يستغرقها اللفظ ، ولذلك جعلوه
 . 2، لكن الكثير محصور (  وضعًا واحدًا لكثير ، وهو مستغرق جميع ما يصلح له

وبهذا ال يفترق اسم العدد عن العام اال بحصر افراده في عدد معرين، إذ افرراد العرام غيرر محصرورين،          
 دخل اسم العدد .ولذا يزاد القيد في التعريف ؛ حتى ي

ن اسرررماء العرردد تتحقررق فيهرررا الوحرردة النوعيرررة كررر )الرجرررل( أاعتقرراده  مرررن رغمعلرررى الررحتررى ان التفتررا اني         
 نه اضاف هذا القيد في التعريف المذكور ليخرج من الخالف .إو)الفرس(، ف

 ، وقسزم يتمثزل فزي الخزاص الحقيقزي ، والخزاص العتبزاري  بالخاص انواع زه :فتبين من التعريرف         
 اسماء العداد .

وكمررا يكررون الخرراص فرري االسررماء، يكررون فرري االفعررال والحررروف ، إذا لررم يكررن كررل منهمررا مررن المشررترك         
رررن( الرررذي يرررأتي : البترررداء الغايرررة ،  مثررل: )قضرررى( الررروارد بمعنرررى : حكررم ، وأمرررر ، وحرررتم ، وأعلرررم . ومثرررل : )مِّ

الفعرل والحررف مرا  -أي : الخراص–علرى ذلرك صراحب المررآة: ) ومنره وللتبعيض ، ولبيان الجنس . وقرد نرص 
؛ وذلك للتنبيره منره فقرط ، إذ ال داعري للتنصريص عليره مرادام المشرترك قسرمًا مرن اقسرام مرا  3لم يشترك لفظًا ( 
 وضع له اللفظ .

عرري ن ، النهمررا لفظرران وضررعا لمعنررى م المززر والنهززي مززن اصززناف الخززاص؛ومرن هنررا ذكررر االصرروليون         
ن المطلرق لريس اال نكررة فري سرياق االثبرات يتعلرق ألكما ذكروا المطلق والمقيرد مرن اصرناف الخراص النروعي ؛ 

، وكقولنررا: )اكتررب درسررًا(. والنكرررة لفررظ خرراص بررالنوع  4الحكررم بهررا اسررتقبااًل كقولرره تعررالى: )) فتحريررر رقبررة (( 
لنكررة الترري قيردت بصررفة  ائردة ، مثررل قولره تعررالى: )) والمقيرد هرو المطلررق نفسره ، ) حررين يررد عليرره قيرد ( ، أو ا

 . 6 -في الثانية -بقيد )مؤمنة( -في االولى -، فرق ري رد المطل رق   5فتحرير رقبة مؤمنة (( 

 
 دللة الخاص :    
علرى ان اللفرظ الخراص  7ذلرك اتفرق االصروليون  مرن رغمعلرى الراللفظ الخاص يحتمل المجا  والنسرخ . و       

لرره فرري اللغررة ، ولررذلك يثبررت الحكررم لمدلررروله علررى سرربيل القطررع ال الظررن ، دون  ى المعنررى الررذي وضررعيررردل علرر

                                         
 . 1/32ينظر: م . س ، والتوضيح  1
 . 63التعريفات  2
 . 39مرآة االصول  3
 . 92سورة النساء  4
 .  92سورة النساء :  5
 . 91، والخطاب الشرعي 62ينظر: دراسة المعنى  6
 . 1/267ينظر: التيسير  7
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. ولرذلك فهررو ال يتنررافى والداللررة فإنرره ال تررأثير لرره  ن االحتمرال إذا لررم يكررن عررن دليرلألالتفرات إلررى مررا يحتملرره ؛ 
رق بالعردم ، فرال يمتنرع  القطعية . ) فإن قيل : كيف يثبت القطع مع االحتمال   قلنا : ل م ا لم يقم عليره دليرل ُألحِّ

ررا لررم  القطرع برره ، اال يررى انرره لرم يمتنررع أحرد مررن دخررول المسرقف مررع ان احتمرال السررقوط ثابرت جزمررًا ؛ لكونره لم 
 . 1يقم عليه دليل ُألحق بالعدم ، هذا هو المسموع من الثقات ( 

مع الخطراب أو قارئره ان يتصررف فري الفاظره هذه الحقيقة يقرر االصوليون انه ال يسرمح لسرا من وبسبب      
لها بصرفها من الحقيقة إلى المجا  ؛ الن الخاص فري نظررهم بري ِّن بنفسره فيمرا -في حالة انعدام القرينة -، فيؤو ِّ

، ولررذلك فرران داللترره القطعيررة توجررب الحررركم ، )  2وضرع لرره ، أي : ) ال يحتمررل التصرررف فيرره بطريررق البيرران ( 
لم ( ، فزيد خاص يوجب الحكم بالعلم علرى  يرد ، وايضرًا العلرم لفرظ خراص بمعنراه ، فيوجرب فاذا قلنا: )  يد عا

، وألفررراظ : عشررررة مسررراكين، وثالثرررة أي رررام ، وكرررذلك لفرررظ )أو( فررري  3الحكرررم برررذلك االمرررر الخررراص علرررى  يرررد ( 
راكِّين  (( إلرى قولرره  رر ةِّ م س  راُم ع ش  تُررُه إِّْطع  رْن ل ررْم الموضرعين فري قولره تعرالى: )) ف ك ف ار  ق ب رٍة ف م  تعرالى : )) أ ْو ت ْحرِّيرُر ر 

ي اُم ث الث ةِّ أ ي راٍم (( ْد ف صِّ ، فكرل تلرك ألفراظ خاصرة ، يرراد بهرا : مردلوالتها التري وضرعت لهرا قطعرًا ، وال يمكرن  4ي جِّ
اد صرفها عنهرا ؛ النره ال دليرل علرى ذلرك ، فالمردلول المرراد مرن هرذه االعرداد هرو نفررس األعرداد فحسرب ، ال يرز 

عليره وال يرنقص منره . والمررراد مرن )أو( هرو التخييرر فرري الموضرعين معرًا . وبرذلك تفيررد اآليرة فري تردرج سررياقها: 
أن الحانررث فرري يمينرره مخي رررر فرري الكفررارة ابتررداًء بررين االطعررام والكسرروة وتحريررر رقبررة ، وانرره ال يلجررأ إلررى صرريام 

 ثالثة ايام اال عند عجزه عما سبق .
ليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي الذي وضرع لره ، فران داللتره علرى مسرماه فاذا دل د         

ان سررامع الخطرراب أو قارئرره يصرربح غيررر قررادر علررى التمييررز الجررا م بررين مررا يرردل عليرره  إذ،  حينئررذ تصررير ظنيررة
ذا عبرر عرن المعنرى اللفظ الخاص ، وبين ما تهدي إليه القرينة من معنى ، قد يكون المتكلم اراده فعاًل؛ النره )إ

باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم بره مرن جميرع وجوهره، واذا عبرر عنره بمجرا ه لرم تعررف علرى جهرة 
.  القاضري المجرررم   ل  ت رر: ق   . وذلرك ان القائررل إذا قرال5الكمرال، فيحصررل مرع المجررا  تشروق إلررى تحصريل الكمررال(

د يكررون الحكررم بالقتررل، واالحتمررال الثرراني يؤيررده ان مهمررة فرران لفررظ قتررل الخرراص قررد يكررون معنرراه القتررل فعرراًل، وقرر
 . 6القاضي هو الحكم ، دون التنفيذ ، ومن هنا يتسرب الظن إلى المخاطب 

                                         
 . 1/79كشف االسرار للبخاري  1
 .1/79اصول البزدوي  2
 .1/35التوضيح  3
 . 89سورة المائدة : من اآلية  4
، مررط المقتطررف ،  28/ 1هرر( ج749الطررا  المتضررمن ألسررار البالغررة وعلرروم حقرائق االعجررا  : العلرروي يحيرى بررن حمررزة ) ت 5

 م .1914هر   1332القاهرة ، 
 .  92ينظر: الخطاب الشرعي  6
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وبهرررذا نالحرررظ مراعررراة االصرررروليين لقررررائن االحررروال فرررري تفسرررير ظررراهرة الحقيقيررررة والمجرررا  فررري اللفررررظ           
 تشتركان في هذا المثال. الخاص، ومن ذلك القرائن العقلية والعرفية إذ

ومثالرررره ايضررررًا ان يقررررال: )لقيررررت اسرررردًا(، مررررن غيررررر قرينررررة. فلفررررظ )االسررررد( يرررردل هنررررا علررررى الحيرررروان           
المخصررروص ، الموضررروعة لررره الكلمرررة قطعرررًا، ويحتمرررل ارادة الرجرررل الشرررجاع ) مجرررا ًا (، اال ان هرررذا االحتمرررال 

المررراد بررالقطع : معنرراه االعررم ، ) فررال يقرردا االحتمررال فرري المرافررق للقطررع لررم يكررن عررن دليررل ، فهررو كالعرردم . و 
القطعية(، وليس المراد : االحتمال بمعناه االخص . فاحتمال المجرا  موجرود ، ولرذلك يحرق تأكيرده . والخرالف 
بين القائلين بالقطعية والمعترضين عليها يكمن في المجرد عن القرائن الصارفة، بينمرا المعنرى االعرم فيره قرينرة 

 ، ِّ  ن القطع على صنفين .أ وصفب شكالال. وبهذا ينحل ا 1فيكون المراد نفي القطع بالمعنى األ خ ص 
ويسرررمي هرررؤالء االصررروليون االحتمرررال الناشررر  عرررن دليرررل : علرررم الطمأنينرررة ، كرررالعلم المسرررتفاد مررررن :          

 . 2 -عند الحنىية  -الظاهر ، والنص ، والخاص ، والعام ، وكالحديث المشهور 
امرا القطرع بررالمعنى الخراص وهررو عردم االحتمررال مطلقرًا سرواء كرران ناشرئًا عررن دليرل ام ال ، فيسررمونه :          

، كمرا سريأتي. -عند الشرافعية  -علم اليقين ، كالعلم المستفاد من : المتواتر ، والمفسر ، والمحكم ، والنص ، 
ى معنرى آخرر ، بالمجرا  ، بردليل مناسررب ) وهرذا برالنظر إلرى الخراص باعتبررار وضرعه ، فالخراص قرد يتحرول إلرر

 . 3قرينة مناسبة (، وان لم يحتمل البيان من ذاته ، أي : من وضعه فيما وضع له 
ل  الحنىيررة           وبررذلك يمكررن تأويررل الخرراص برردليل ال ينررزل عررن درجترره قرروًة ، إلررى معنررى يحتملرره ، كمررا أو 

، أولوهرا بمرا يعررم الرذات والقيمرة ،  4ل أربعرين شراة شرراٌة ( : ) في سرائمة الغرنم مرن كر الشاة في حديث النبي 
فصرفوا الخاص )الشاة( من حقيقته )الشاة بعينها( إلرى قيمتهرا الماليرة . فلريس مرن الضرروري عنردهم دفرع عرين 
الشرراة فرري الزكرراة ، بررل يمكررن دفررع قيمتهررا؛ الن الحكمررة مررن التشررريع هرري دفررع حاجررة الفقيررر ، وهررو امررر يتحقررق 

كمرا يتحقرق بقيمتهرا الماليرة ، برل ربمرا يكرون الثراني احسرن لره . بينمرا يررى غيررهم التمسرك بمرا يردل عليره بالشاة 
 اللفظ الخاص ، وهو الشاة بعينها، فهو واجب . 

 أما حديث اآلحاد فال يقوى على تأويل الخاص؛ النه يفيد الظن .      

                                         
، والمررررآة 68 - 1/67، والرهررراوي علرررى ابرررن ملرررك  35 – 1/34، والتلرررويح مرررع التوضررريح 1/79ينظرررر: الكشرررف مرررع البرررزدوي  1
1/132 . 
يطلرق علرى مرا اشرتهر علرى األلسرنة . الحديث المشهور: مرا لره طررق محصرورة برأكثر مرن اثنرين ، سرمي برذلك ؛ لوضروحه ، و  2

،  124م ( ، ص1914هرررر   1332ينظررر : قواعرررد التحرررديث مرررن فنرررون مصرررطلح الحرررديث : محمرررد جمرررال الررردين القاسرررمي ) ت
 .  1961، مط مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  2تحقيق وتعليق : محمد بهجت البيطار ، ط

 .1/129يح ، والتوضيح مع التلو 1/79ينظر: البزدوي مع الكشف  3
 .  1800، الحديث رقم  1/575ابن ماجة ، و  124 - 2/123رواه البخاري بمعناه : كتاب الزكاة  4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 120 

هررو المررراد ، كمررا فرري قولرره تعالرررى: )) وآترروا اليتررامى  أمررا إذا كرران الرردليل قويررًا ، فيصرربح المعنررى المجررا ي       
اليتامى هنا ليسوا هم االطفال الصرغار الرذين فقردوا آبراءهم، برل هرم الرشرداء البرالغون ، بردليل  إذ.  1اموالهم (( 

 ، وسموا: )يتامى( باعتبار ما كان . 2قوله تعالى: )) فإْن آنستم منهم رشدًا فادفعوا اليهم أموالهم (( 
وقررد وضرررع االصررروليون قواعرررد للتأويرررل تبرررين مقاصرردهم فيررره. فيرررذكر الغزالررري: ان صررررف االلفررراظ ) عرررن        

مقتضررى ظواهرهررا مررن غيررر اعتصررام فيرره بنقررل عررن صرراحب الشرررع ، ومررن غيررر ضرررورة ترردعو إليرره مررن دليررل 
وكرالم رسرول هللا  -تعرالى -العقل ، يفضي ذلك إلى بطالن الثقة بااللفاظ من جهة ، وسرقوط المنفعرة بكرالم هللا

  مرررن جهرررة ثانيرررة ؛ الن مرررا يسررربق منررره إلرررى الفهرررم ال يوثرررق بررره ، والباطرررل ال ضررربط لررره ، برررل تتعرررارض فيررره
. وبهرذا يقرررن االصروليون بررين الكرالم والفائردة منرره ؛ إدراكرًا مررنهم  3الخرواطر، ويمكرن تنزيلرره علرى وجرروه شرتى ( 

ة ُتْعرر ف مرن قررائن االحروال، حترى إذا تعرذر حمرل قصرده ألهمية قصد المتكلم. وأن لقصده مسرتويات مرن الداللر
 على الحقيقة فانه يصار إلى المجا . وسيأتي مزيد بيان لمسألة التأويل .

 

 :أنواع الخاص      
وتتعرردد انررواع الخررراص باعتبررار الحالرررة والصررفة الترري يررررد فيهررا ، فقرررد يرررد مطلقررًا عرررن التقييررد ، أو مقيررردًا        

قررد يررأتي امرررا أو نهيررًا . وسررنعرض لمررا يتعلررق مررن ذلررك باالحكررام التكليىيررة ، االمررر الررذي بوصررف أو غيررره ، و 
 ينصب عليه بحث االصوليين في هذه المسائل .

 
 المز طْزلز ق والمقز يز د :     
 والبد من معرفة مدلول اللفظ في حالة إطالقه وتقييده ، ومدى سلطان احدهما على اآلخر.        
فكما قال ابن فارس: االطالق ) ان يذكر الشريء باسرمه ال يقتررن بره صرفة وال شررط وال  ي اللغة :أما ف       

 مان وال عدد وال شيء يشربه ذلرك. والتقييرد ان يرذكر بقررين مرن بعرض مرا ذكرنراه، فيكرون ذلرك القررين  ائردًا فري 
 . 4في شجاعته (  المعنى. من ذلك ان يقول القائل: )  يد ليث ( ، فهذا انما شبهه بر ) ليث (

. وفري )جمرع الجوامرع(: )المطلرق:  5اآلمدي بانه )اللفظ الدال على مردلول شرائع فري جنسره( عرفه وقد        
 . وغيرها من التعريفات. 1الدال على الماهية ، بال قيد من : وحدة أو غيرها( 

                                         
 .  2سورة النساء :  1
 . 6سورة النساء :  2
، مطبررروع معررره أربعرررة مالحرررق ، مرررط االسرررتقامة ، القررراهرة ، وينظرررر : الخطررراب  1/37إحيررراء علررروم الررردين : االمرررام الغزالررري ج 3

 . 92الشرعي 
 .164الصاحبي  4
 .2/162االحكام  5
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ضح ان الواحد بالشخص ان الخاص وضع لمعنى معين واحد، وداللته عليه قطعية. ويت توقد ذكر        
والواحد بالصنف ال يندرج تحتهما انواع واصناف ، لكي يكون اللفظ الدال عليه مطلقًا شاماًل النواعه 

 واصنافه، ولذلك ال يصلح كل منهما ان يكون مطلقًا .
ب مرا اما الواحد بالنوع فيشمل ما ينردرج تحتره مرن االصرناف . والواحرد برالجنس يشرمل علرى سربيل التنراو        

. وكل منهما قبرل تقييرده بصرنف معرين أو نروع معرين يكرون مطلقرًا، صرالحًا الن يرراد بره  يندرج تحته من االنواع
: كل صنف من اصنافه ، أو أي نوع من انواعه ، على وجه البردل والتنراوب. ولكري يكرون تعريفره دقيقرًا تراعرى 

، يصرلح الن  بين عردة أنرواع أو اصرناف أو أفررادلفظ دال على ماهية مشتركة  : ) ذنإ، فالمطلق  هذه الحيثية
 . 2(  يراد به أي واحد منها ، على سبيل التناوب ، قبل التقييد

ررلوا التعريررف، قررد تجررو وا باالختصررار واالشررارة إلررى التفصرريل. فرراذا قيررل: فررالن         ولعررل العلمرراء إذ لررم يفص ِّ
انواعررره علرررى سررربيل المناوبرررة، وكرررذلك لرررو  اشرررترى حيوانرررا. فكلمرررة )حيررروان( مطلرررق وجرررنس يشرررمل كرررل نررروع مرررن

خصصررنا اكثررر بررر)فرس( فانرره مطلررق ونرروع يحتمررل االصررناف المندرجررة تحترره بالتنرراوب. وبهررذا يعررد المطلررق مررن 
 3الخاص باعتبار معناه ، ومرن المشرترك المعنروي باعتبرار مرا ينردرج تحرت هرذا المعنرى مرن االنرواع واالصرناف 

. 
 

 : ويظهر ذلك من وجوه :الفرق سين العام والمطلق      
المعتبر في المطلق داللته على الماهية )الحقيقرة( مرن غيرر قيرد يقيردها، ودون مالحظرة التعردد أو  -1       

الوحردة، فيمررا ينرردرج تحررت الماهيررة مررن االنررواع أو االصرناف أو االفررراد أو االجررزاء ، فهررو ال يخصررص فرري هررذه 
بررار تعررددها، أي: يالحررظ مررا ينرردرج تحترره مررن االفررراد المشررمولين الجهررات. بينمررا يرردل العررام علررى الماهيررة باعت

رص ، فقولره تعرالى : )) فضررب الرقراب  بحكم النرص ، فهو يتعرض للكثرة الشاملة التي يمكن حصرها إذا خص ِّ
 . 5. لفظ )الرقاب( عام يشمل جميع المقاتلين  4(( 

رل ِّي  ، يحكررم فيرره علررى كررل فرررد فرررد ، دفعرررة عمرروم العررام شررمولي وعمرروم المطلررق برردلي، فرراالول: ُكرر -2       
واحدة ، والثاني: ُكرل ِّي  ، من حيث انه ال يمنع تصور مفهومره مرن وقروع الشرركة فيره، ويحكرم فيره علرى فررد مرن 
افراده، فهو يتناولها جميعًا على سبيل البدل ال دفعة واحدة. ولتوضيح ذلرك فلفرظ )جريمرة( مطلرق موضروع لكرل 

عليررره مرررع قطرررع النظرررر عرررن نررروع أو صرررنف أو فررررد الجريمرررة، بينمرررا لفرررظ )السرررارق( عرررام  فعرررل محظرررور معاقرررب

                                                                                                                                   
 . 2/30ج  1
 . 339، وينظر : م . ن  340اصول الفقه للزلمي  2
 .  340-339ينظر: أصول الفقه للزلمي  3
 .  4: من اآلية  سورة محمد  4
 . 340- 339، وأصول الفقه للزلمي  63ينظر: دراسة المعنى  5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 122 

موضوع لكل انسان بالغ عاقل مختار ، أخذ مااًل منقواًل ، مملوكًا للغير ، فري حرر  مثلره ، بقصرد جنرائي. ففري 
 .1المطلق ينظر إلى الماهية ، بينما في العام إلى االفراد 

علررى محصررورة لغررة أو شرررعًا أو عرفررًا، بينمررا صرريغ المطلررق بخررالف ذلررك. و صرريغ العمرروم محررددة و  -3       
الفوارق بينهما فكل منهما مشترك معنوي؛ النه موضوع لقدر مشترك برين مرا ينردرج تحتره مرن االنرواع  من رغمال

ل م ، أو بالتناوب كما في المطلق   . 2أو االصناف أو االفراد أو االجزاء ، ويتناوله دفعة كما في الع 
وهنررراك شررربه كبيرررر برررين النكررررة والمطلرررق ، )واأل ظهرررر انررره ال فررررق برررين النكررررة والمطلرررق فررري اصررررطالا        

، اال ان بعرررررض 3االصرررروليين ؛ ألن تمثيرررررل جميرررررع العلمرررراء للمطلرررررق برررررالنكرة فرررري كتررررربهم يشرررررعر بعرررردم الفررررررق( 
النظر اليهرا فري ذاتهرا. أمررا االصروليين يفررق بينهمرا بران المطلرق يردل علرى الماهيرة مرن حيرث حقيقتهرا ، أي : بر

النكرررة فهرري ترردل علررى الماهيررة بقيررد الوحرردة الشررائعة. فرريالحظ هنررا فرررق دقيررق يكمررن فرري داللررة اللفررظ مررن حيررث 
االطرررالق ، ال فرررري صرررياغته . وذلررررك يتعلررررق بقررررائن السررررياق المتنوعرررة المرتبطررررة بقصررررد المنشررر  ، فقررررد يقصررررد 

الماهيررة برالنظر إلرى انهرا مقيرردة بقيرد الوحردة الشرائعة فرري  االطرالق عرن أي قيرد رغرم احتمررال وجروده، وقرد يقصرد
 معناها، لكنها مجهولة المشخصات التي قد تكون محتملة ملحوظة في المطلق .

،   4أمرا المقيرد فيعرررف بوضروا بعرد معرفررة المطلرق، وقررد ُعرر ِّف بانره )مررا يردل ال علرى شررائع فري جنسرره(        
ررا ، فيرردل علرى الماهيرة مقيرردة بوصرف أو حرال أو غايررة أو شررط ، أو يرردل  فيكرون قرد خرررج عرن الشريوع بوجررٍه م 

عليهررا بعبررارة عامررة مقيرردة بررأي قيررد مررن القيررود ، دون مالحظررة عرردد ، فيكررون المررراد منرره : نوعررًا مررن انواعرره أو 
صررنفًا مررن اصررنافه مررثاًل. وذلررك كقولرره تعررالى: )) فتحريررر رقبررة مؤمنررة (( حيررث قيررد المطلررق بالوصررف، والتقييررد 
بالشروط كقوله تعالى في كفارة اليمين: )) فمن لم يجد فصريام ثالثرة أيرام ((، فصريام االيرام الثالثرة مقيرد بشررط 

، فالصروم 5اال يجد رقبة وال طعامًا وال كسوة، ومثال التقييد بالغاية قوله تعالى: )) ثم أتم وا الصيام إلرى الليرل ((
 . 6بمقدار كثرة أو قلة القيود مقيد بغاية هو الليل. وتتفاوت مراتب المقيد 

بررران الثرراني يكررون لفظررًا مسرررتقاًل يظهررر فيرره التعررررض  -وهررو احررد اقسررامه -ويتميررز المقيررد عررن الخررراص       
 . 7للوحدة كلفظ )انسان(، أما المقيد فهو مخصص بلفظ خارج عنه 

                                         
 . 368، واصول الفقه للزلمي  79، وحصول المأمول 114ينظر: ارشاد الفحول  1
، مطبروع مررع 1/172ينظرر: تهررذيب ) الفرروق للقرافرري ( : محمرد بررن علري بررن الشريخ حسررين مفتري المالكيررة بمكرة المكرمررة ، ج 2

 هر ، و م . س .1344،  1الفروق ، مط دار إحياء الكتب العربية ، ط
 . 558حاشية الرهاوي على ابن ملك  3
 .2/284العضد على المختصر  4
 .187سورة البقرة :  5
 .2/727ينظر : تفسير النصوص  6
 . 63ينظر : دراسة المعنى  7
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عه ، حتررى يرررد دليررل وحكررم المطلررق هررو ان يثبررت المعنررى بررالمطلق، وال يصرررف عررن معنرراه بتقليررل شرريو        
، ومثالره 1التقييد ، وفقرًا للقاعردة العامرة: )المطلرق يجرري علرى اطالقره إذا لرم يقرم دليرل التقييرد : نصرًا أو داللرة( 

، فبقيرت مطلقرة فرري تحرريم الترزوج بأمهرات الزوجررات سرواء حصرل الرردخول 2قولره تعرالى : )) وأمهرات نسررائكم ((
دخول ، فررأجمع العلمرراء علررى االخررذ بهررذا االطررالق؛ إذ لررم يثبررت دليررل أ ْم ال ؛ لررورود الررنص مطلقررًا عررن قيررد الرر

 . 3تقييده في القرآن وال في السنة 
وحكررم المقيررد ان يبقررى فرري داللترره علررى معنرراه ، حتررى يقرروم دليررل علررى صرررفه عنرره . واالخررذ برره إنمررا هررو        

 أخذ بمنطوق النص كما سيأتي .
: والضابط لذلك كله )ان هللا تعال        رر  ى إذا حكم في شيء بصفة أو شررط ، ثرم ورد حكرم آخرر مطلقرًا ، ُنظِّ

فررإن لررم يكررن لرره أصررل اال ذلررك الحكررم المقيررد ، وجررب تقييررده برره ، وان كرران لرره أصررل غيررره ، لررم يكررن رده إلررى 
 . 4احدهما بأولى من اآلخر( 

       
 حمل المطلق على المقيد :      
ين على اساس مرن النظررة إلرى نصروص التشرريع باعتبارهرا وحردة متكاملرة تقوم هذه القاعدة عند االصولي       

ترررد حرراالت يررأتي اللفرررظ  إذ.  يبررين بعضررها بعضررًا ، أي : علررى اسرراس مررن ادراك قيمررة السررياق بمعنرراه الواسررع
مطلقررًا فرري نررص ، ويرررد اللفررظ نفسرره مقيرردًا فرري نررص آخررر . ومعنررى حمررل المطلررق علررى المقيررد : بيرران المقيررد 

تقليررررل شرررريوعه. وذلررررك يرررأتي علررررى وجهررررين : ان يكررررون االطررررالق والتقييرررد فرررري سرررربب الحكررررم، والحكررررم للمطلرررق ب
 والموضوع متحدان . أو يكون االطالق والتقييد في الحكم نفسه .

ال يحمررل المطلررق علررى المقيررد عنررد الحنىيررة، فكررل منهمررا سرربب  ففززي الحالززة الولززى: -1
 للحكم ، ولكرلٍ  

االلتررزام برردالالت االلفرراظ الشرررعية، وان تقييررد المطلررق مررن غيررر دليررل مررن ذات . محتجررين بررر : أصررل  5مدلولرره 
واختالفهمرا فري سربب  -اللفظ أو الكالم في موضوعه تضييق برال مبررر. وحيرث ال تنرافي برين االطرالق والتقييرد

                                         
، طبعررة أميررر  3، تصررحيح : الشرريخ يوسررف األسررير ، ط 18: لجنررة مررن العلمرراء المحققررين ، ص 64مجلررة االحكررام العدليررة م  1

 هر .1877مطبعة اآلداب ، بيروت ،  –الخوري ، مكتبة 
 .23سورة النساء  2
فمرا بعردها، تحرر : محمرد أبرو  2/15هرر(، ج794ظر : البرهان في علوم القرآن : الزركشي بردر الردين محمرد برن عبرد هللا ) تين 3

،  2/728فمررا بعرردها، وتفسررير النصرروص  154م ، وارشرراد الفحررول 1972هررر  1391الفضررل إبررراهيم ، دار المعرفررة ، بيررروت ، 
 . 343،  340، واصول الفقه للزلمي  732

 ، وينظر : م . س . 1/296رير التح 4
هرر(، 879ينظر: التحرير ، مع التقرير والتحبير ) شرا التحرير البن الهمرام ( : العالمرة ابرن أميرر الحراج محمرد برن محمرد )ت 5
 هر ، مط األميرية الكبرى ، بوالق ، مصر .1316،  1، مطبوع مع التحرير ، ط 1/296ج
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 1سرباب كثيررة لره ا -مرثال  -الحكرم ال يوقرع تنافيرًا؛ إذ ال مرانع مرن تعردد االسرباب لحكرم واحرد، كانتقرال الملكيرة 
 فهناك إذن سببان للحكم : أحدهما مطلق واالخر مقيد . -

.  2فررري حرررين الجمهرررور مرررن الشرررافعية وغيررررهم فسرررروا المطلرررق فررري هرررذه الحالرررة بالمقيرررد ؛ النررره بيررران لررره        
 وحجررتهم تقرروم علررى اسرراس مررن وحرردة القرررآن الكررريم، وان اعجررا ه فرري ايجررا ه . فرراذا وردت كلمررة فرري القرررآن تبررين
حكمًا من االحكام فال بد ان يكون الحكرم واحردا فري كرل موضرع ترذكر فيره الكلمرة، أي: ان داللرة الكلمرة واحردة 
في جميع المواضع، فاذا قيدت في بعض المواضع بمرا يحردد جنسرها أو وصرفها أو غيرر ذلرك ، فرال برد مرن ان 

هررذا يعنرري اثبرراتهم للتعررارض فرري هررذه . و  3تكررون داللتهررا فرري المواضررع االخرررى المطلقررة متفقررة مررع هررذا التحديررد 
الحالة ؛ لورودهما في أمر واحد ، وال يجو  اطالقره وتقييرده فري آن واحرد ، فجعلروا المقيرد اصراًل لبيران المطلرق 
، واال انتفرت الفائردة مرن ذكرر القيرد . ومثالره الحرديث الروارد فري  كراة الفطرر برروايتين : األولرى: ) فررض رسررول 

مرن المسرلمين( ، والثانيرة : ) فررض رسرول هللا ) ص ( ….. على العبد والحر و…..  هللا ) ص (  كاة الفطر
. فالموضوع فيهما واحد هو  كاة الفطر، والحكرم ايضرًا واحرد،  4….. (على الذكر واألنثى ….. صدقة الفطر 

ا المطلررق علررى وهررو وجوبهررا، واالطررالق والتقييررد فرري سرربب الحكررم، وهررو مررن يمونرره الُمز ك ِّرري. فالحنىيررة لررم يحملررو 
. نظرررًا للحاجررة االنسررانية  المقيررد بصررفة االسررالم ، فعملرروا بهمررا جميعررًا ، فالمسررلم وغيررره يسررتحق صرردقة الفطررر

 . 5بينما الشافعية حملوا المطلق على المقيد ، فال يستحقها اال المسلم 
 ولوقوع اإلطالق والتقييد في الحكم نفسه عد  صور : -2       
، فقرررد  6د الحكرررم والسررربب ، وكانرررا مثبترررين ، ولرررم يشررررع المقيرررد مترررأخرًا عرررن العمرررل برررالمطلق إذا اتحررر -أ        

اجمعوا على حمل المطلق على المقيد ؛ لعدم تصور االخرتالف براالطالق والتقييرد ، فيكرون المطلرق مقيردًا بقيرد 
 المقيد .
جمهرور إلرى حمررل المطلرق علرى المقيرد امااذا كانا منفيين أو تأخر المقيد عن العمل بالمطلق ، فرذهب ال       

وسريأتي بحثره  –، وقال البعض : يعمل بهمرا إذا كانرا منفيرين . وهرذا عنرد القرائلين بعردم حجيرة مفهروم المخالفرة 
وهررررم  –ويعررردون المقيرررد ناسرررخًا للمطلرررق ، إن تررررأخر عرررن العمرررل بررره. امرررا القررررائلون بحجيرررة مفهررروم المخالفرررة  –

د كمرا فري حالرة اثباتهمرا، وهرو الرراجح . ومثرال ذلرك قولره تعالررى : )) حرمرت فيقيدون المطلرق بالمقير -الجمهور

                                         
 . 232ول الفقه للخضري ، واص 1/64ينظر: التوضيح مع التلويح  1
 .154، وارشاد الفحول 1/296، والتحرير مع التقرير  1/64ينظر: التوضيح مع التلويح  2
 . 136ينظر: اصول الفقه ألبي  هرة  3
 حمرد، وإحكرام األحكرام شررا عمردة األحكرام : ابرن دقيرق العيرد م 4/153الحديث أخرجه البخاري ومسلم : ينظر : نيل األوطار 4

 ، تحر : أحمد محمد شاكر ، مط السنة المحمدية ، مصر . 1/415هر( ج702) ت ن وهبب بن علي
 .737-2/736، وتفسير النصوص 2/187ينظر: سبل السالم  5
وهنرراك تفصرريل فرري شررروط حمررل المطلررق علررى المقيررد . ينظررر: المطلررق والمقيررد واثرهمررا فرري العبررادات : محمررد جاسررم محمررد  6

 م .2000هر   1421ماجستير ، كلية العلوم االسالمية ، جامعة بغداد ،  ، رسالة 60 - 49العيساوي ، ص
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، فالرردم مطلررق هنررا، وقولرره تعررالى: )) قررل ال أجررد فيمررا أوحرري إلرري محرمررًا 1علرريكم الميتررة والرردم ولحررم الخنزيررر ((
سرائاًل ومتحرواًل . وهو هنا مقيد بكونره )مسرفوحًا( أي : 2على طاعم يطعمه إال  أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحا ((

من مكانه االصلي إلى مكان آخر. فالمطلق والمقيد متحردان فري الحكرم ، وهرو التحرريم فري النصرين، ومتحردان 
فرري السرربب المبنرري عليرره الحكررم ، وهررو كررون الرردم مضرررًا بصررحة مررن يتناولرره ، فرري حالررة تعرضرره للهررواء خررارج 

أخصررب وسررط لنمررو الجررراثيم ، فضرراًل عررن حملرره يعررد  -كمررا أثبترره الطرررب الحررديث  –مسررتقر ه االصررلي ؛ ألنرره 
الفرا ات سامة ، ولذلك حصل االجمراع علرى ان المرراد مرن الردم مطلقرًا فري االول هرو الردم المسرفوا فري الثراني 

 ، فهو بيان لألول .
امررا المسررفوا الررذي يتعاطرراه االنسرران مررع اللحررم والعظررم، أو الررذي ينقررل مررن جسررم إلررى آخررر ؛ ألغررراض        
فلرريس محرمررًا ؛ الثبررات التجررارب عررردم مضرررته فرري هررذه الحالررة . برررل يشررتمل علررى فائرردة . أمررا إذا لرررم  طبيررة ،

 . 3يحمل المطلق على المقيد هنا ، النتفت فائدة القيد الواردة في الكالم 
واتفقروا علررى عرردم حمررل المطلررق علررى المقيررد عنرد اختالفهمررا فرري الحكررم وسررببه فرري النصررين ؛ لعرردم  -ب       
. ومثالره  -لكري يترأثر المطلرق بالمقيرد  –، ولعردم الصرلة بينهمرا  –لكري يرفرع بالتقييرد  –التعارض بينهما  وجود

، فكلمرة )يرد( 4قوله تعالى: )) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسرلوا وجروهكم وأيرديكم إلرى المرافرق ((
فررق( ، ووردت مطلقررة فرري عقوبررة السرررقة ، قررال بقيررد )المرا –فرري آيررة الوضرروء لغرررض إقامررة الصررالة  –مقيرردة 

، فحكرررم االولرررى وجررروب الغسرررل ، والثانيرررة وجررروب القطرررع . 5تعرررالى: )) والسرررارق والسرررارقة فررراقطعوا أيرررديهما ((
والسبب مختلف ايضا ، ففي االولى التطهر ؛ القامرة الصرالة ، وفري الثانيرة السررقة واالعترداء علرى مرال الغيرر 

6 . 
االخرررى لالطررالق والتقييررد فرري الحكررم ، كررون الحكررم فرري النصررين متحرردًا والسرربب مختلفررًا.  والصررورة -جززز       

ال يحملون المطلق على المقيد هنا . وجمهرور الشرافعية يررون الحمرل دون شررط ؛ النره مرن واالمامية فالحنىية 
علرى المقيرد ، أي : يررون تقييرده ، بالقيراس  - والبيضراوي  7مرنهم الشريرا ي  - طريق اللفظ . وبعرض المحققرين

                                         
 . 3سورة المائدة :  1
 . 145سورة االنعام :  2
، ومسرررلم  107، ومفتررراا الوصرررول  2/33، والجمرررع مرررع شررررحه 266، وشررررا تنقررريح الفصرررول 2/163ينظرررر: احكرررام االمررردي  3

 192، واصرول الفقره لخرالف  134، واصول الفقه ألبي  هررة  31شعبان ، واصول الفقه االسالمي لزكي الدين  1/290الثبوت 
 . 346 - 344، واصول الفقه للزلمي 

 .6سورة المائدة :  4
 .38سورة المائدة :  5
، 193، واصرول الفقرره لخررالف 537-2/536، وابررن ملرك علررى المنررار 1/64، والتوضرريح مرع التلررويح 270ينظرر: المستصررفى  6

 .347-346واصول الفقه للزلمي 
، طبقررات السررربكي  2/172هررر( : ) تهررذيب األسررماء واللغررات 476هررو ابررراهيم بررن علرري بررن يوسررف ، مررن ائمررة الشررافعية) ت 7
4/215 . ) 
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. ومثرررال ذلرررك قولررره 1بجرررامع العلرررة بينهمرررا ، وهرررو مجمرررل عنرررد المالكيرررة . واآلراء الثالثرررة منقولرررة عرررن الحنابلرررة 
، وفري كفررارة الظهررار : )) 2: )) ومررن قترل مؤمنررا خطرا فتحريررر رقبرة مؤمنررة ((-فرري كفرارة القتررل الخطرأ  -تعرالى

ْت الرقبررُة فرري 3ا فتحريررر رقبررة مررن قبررل ان يتماسررا ((والررذين يظرراهرون مررن نسررائهم ثررم يعررودون لمررا قررالو  . فرُقري ِّرررد 
اأُلولررى بااليمرران ، وفرري الثانيررة أطلقررت منرره ، والحكررم متحررد وهررو تحريررر رقبررة ، والسرربب مختلررف ، ففرري االول 

 العودة إلى  وجته . 4القتل الخطأ ، وفي الثاني إرادة المظاهر 
مطلرق علرى المقيررد فيهمرا ، فلكرٍل ) رقبتره الخاصرة ( ، وحجرتهم مررر ت . ال يحملرون ال واالماميرة فالحنىيرة       

وه مرررن المحرررذوف السرررابق إلرررى الفهرررم معنررراه ، باعتبرررار الوحررردة الكالميرررة لمجمررروع  والحررراملون لررره دون شررررط عرررد 
نصررروص الررروحي  ) والقررررآن خاصرررة (، لكرررن اعتررررض بانررره يكرررون عنررردما يرررؤدي الحمرررل إلرررى التنرررافي ، وهنرررا ال 

بجررامع اشررتراك الظهررار والقتررل الخطررأ ، فرري خررالص الرقبررة المؤمنررة عررن  -افي . والقررائلون بالقيرراس يتحقررق التنرر
ق الشارع إليه. فان لم يحصل ذلك الجامع بينهما فال حمل للمطلق على المقيد  –قيد السرقة  و   .5؛ فلترش 

، اكثرهرررا متفررررق عليرررره.                   والشرررروط الترررري وضرررعها المشررررترطون مرررن القررررائلين بحمرررل المطلررررق علرررى المقيررررد        
ن المطلق ساكت والمقيد نراطق ، فهرو بيران للمطلرق أل؛  رأي الجمهور في حمل المطلق على المقيد إلىميل أو 

ن الحكيم انما يزيد في الكالم لزيادة في البيان ، فلرم يحسرن إلغراء تلرك أل ، مع اتحاد الحكم واختالف السبب؛ )
رررل( الزيرررادة ، برررل يجعرررل ك ررررن ، وموجرررب المطلرررق محتمِّ . حترررى ان  6أنررره قالهمرررا معرررًا، وألن موجرررب المقيرررد متيق 

الحنىيرررة لرررم يمكرررنهم الترررزام قاعررردتهم فررري عررردم الحمرررل عنرررد : اتحررراد الموضررروع والحكرررم ، واخرررتالف السررربب فررري 
لسروم ، إلرى جانرب االطالق والتقييد. فلم يوجبوا الزكاة اال في االبل السائمة من النعم، مع وجود االطالق مرن ا

تحقق النظرة الكلية إلى مجمروع نصروص القررآن والسرنة  عن الً ضفالتقييد به ، في النصوص الواردة في ذلك . 
 . 7، وان اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول المناسبة بينهما في جهة الحمل 

يره أكثرر الفقهراء مرن ان المطلرق ال يحمرل والصورة االخرى لالطالق والتقييد في الحكم : مرا ذهرب إل -د       
ُنروا إِّذ ا ُقْمرُتْم  ين  آم  را ال رذِّ علىالمقيد ان اختلفا في الحكم ، رغم اتحادهمرا فري السربب. ومثالره قولره تعرالى: )) ي را أ ي ه 

                                         
، والقواعررد والفوائررد االصررولية ومررا  62، ومفترراا الوصررول  65 - 1/64، والتوضرريح مررع التلررويح 3/7ينظررر : احكررام االمرردي  1

فمرا بعردها ، تحرر : محمرد حامرد الفقري  280هرر(، ص803عية : ابن اللحام علي بن محمد البعلري ) تيتعلق بها من األحكام الفر 
 .154م ،  وارشاد الفحول 1956هر   1375، مط السنة المحمدية ، القاهرة ، 

 . 92سورة النساء :  2
 . 3سورة المجادلة :  3
أمري . وإنمرا خرص الظهرر برذلك ألنره محرل الركروب غالبرًا،  الظهار : من الظهر ، وهو قول الرجل المرأته : أنت علي كظهرر 4

 .    7/51ولذلك سمي المركوب ظهرًا ، فشبهت الزوجة بذلك . ينظر : نيل األوطار 
 . 171-2/170ينظر : االسنوي على المنهاج مع البذخشي  5
 .134تخري  الفروع على االصول للزنجاني  6
، 155، وارشرراد الفحررول  1/296، والتحريررر مررع التقريررر  2/17لبرهرران للزركشرري ، وا 2/170ينظررر : االسررنوي مررع المنهرراج  7

 . 756-2/745وتفسير النصوص 
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ي ُكْم إِّل ررى اْلم ر افِّرقِّ  ررُلوا ُوُجروه ُكْم و أ ْيردِّ رالةِّ ف اْغسِّ ر ……إِّل رى الص  ُمرروا  ……ىو إِّْن ُكْنررُتْم م ْرض  راًء ف ت ي م  ررُدوا م  ل رْم ت جِّ ف 
ْنرُه(( يُكْم مِّ ُكْم و أ ْيردِّ ُحوا بُِّوُجروهِّ يدًا ط ي ِّبًا ف اْمس  عِّ ص 

. فالسربب فري الوضروء والتريمم واحرد ، هري اقامرة الصرالة ، وقرد 1
فهررل وردت االيرردي فرري الوضرروء مقيرردة بالغايررة ، أي : بكررون الغسررل إلررى المرافررق ، ووردت فرري الترريمم مطلقررة . 

تحمل المطلقرة فري التريمم علرى المقيردة فري الوضروء ، فيكرون المسرح إلرى المرافرق   . يررى العلمراء عردم الحمرل 
هنا ؛ بقرينة من واقع الشرع ، وهو اختالف الحكم فيهما ، فهو في االولى وجوب الغسرل ، وفري الثانيرة وجروب 

 المسح .
ًا مررن حمرل المطلرق علرى المقيرد فري اآليرة ، وانمرا مررن امرا ثبروت حكرم المسرح إلرى المررفقين فلريس مفهومر       

 . 2: ) التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين (  دليل اخر ، وهو قول النبي  
فررنالحظ كيررف ان االصرروليين تررابعوا تفاصرريل الحرراالت المعبررر عنهررا فرري نصرروص الشرررع ، فيمررا يخررص        

قائع بعضها ببعض ، فألبسوها أحكام النصوص ، لكل منهرا مرا يناسربه مرن اطرالق أو الواقع العملي وارتباط الو 
 تقييد ، وكان جمهورهم اكثر مراعاة لواقع استعمال اللغة .

 
 صيغ التكليف قفي المر والنهي( :      
منا هرو خطراب الشرارع المتعلرق بافعرال العبراد طلبرًا أو تخييررًا ،         والطلرب : إمرا ان الحكرم التكليفري كمرا قرد 

 يكون طلب فعل ، وهو االمر ، وإما ان يكون طلب كفٍ  ، وهو النهي ، والتخيير هو االباحة .
وتحظرى دراسة األمرر والنهري لرردى االصروليين بعنايرة كبيررة ، ال نجردها عنرد اللغرويين ، وال فري أيرة بيئرة        

لرررداللي غالبرررًا ، أي : أن البحرررث عندهررررم ال أخررررى مرررن بيئرررات الررردرس اللغررروي . وهررري دراسرررة علرررى المسرررتوى ا
يتعرررض لمسررتويات الصرررف والنحررو ، اال بالقرردر الررذي يررؤثر فرري داللررة الصرريغة ، وهررم يحرراولون الوصررول إلررى 
داللرررة الصررريغة مجرررردة عرررن القررررائن ، أي : بمعرررزل عرررن السرررياق المحررريط بهرررا ، باعتبرررار ان هرررذه النظررررة تمثرررل 

يليها مرحلة السياق اللفظي والحالي. واالولى هي الداللرة المعجميرة للصريغة ، المرحلة االولى لدراسة المعنى ، 
أو اصل الداللة. ويرد الخالف كثيرًا فيها ؛ بسبب ان تجريرد الصريغة مرن القررائن يتعرذر كثيررًا ، ممرا يرؤدي إلرى 

 . 3الخلط في تحديد الداللة االصلية لها 

                                         
 . 6سورة المائدة :  1
هرررر(، مرررع نيرررل االوطرررار ، 652اخرجررره الررردارقطني والحررراكم والبيهقررري . ينظرررر : منتقرررى االخبرررار : مجرررد الررردين برررن تيميرررة ) ت 2
هر ، والمبسوط : السرخسي أبرو بكرر 1372، مط مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ،  2، مطبوع مع نيل األوطار ، ط 1/286ج

، دار المعرفرة ، بيرروت ، والمقردمات الممهردات لبيران مرا اقتضرته رسروم المدونرة  2، ط 1/107هرر(، ج490محمد بن أحمد ) ت
رشررد الجررد محمررد بررن أحمررد القرطبرري ) مررن األحكررام الشرررعيات ، والتحصرريالُت المحكمررات ألمهررات مسررائلها المشرركالت : ابررن 

م، والررذخيرة : القرافررري ، 1988هرررر 1408، دار الغرررب االسرررالمي، بيررروت، 1، تحرررر : د. محمررد حجررري، ط 1/79هررر(، ج520ت
 . 743-2/741هر ، وتفسير النصوص 1381، مط كلية الشريعة ، جامعة دمشق ،  1/353ج
 .67-66ينظر: دراسة المعنى  3
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: االمرررر ( بصررريغ غيرررر صررريغة االمرررر المعروفرررة فررري اللغرررة وقرررد تكرررون الداللرررة علرررى طلرررب الفعرررل ) أي        
، وقرد 2كترب علريكم القترال (())  –سربحانه  –، وقولره 1)افعل( ، وذلك كقوله تعرالى: )) كترب علريكم الصريام ((

، أو بصريغة الفعرل 3يرد بصيغة الوصية كقوله تعالى: )) يوصريكم هللا فري أوالدكرم للرذكر مثرل حرظ ا ألنثيرين ((
، وقررررد يررررد الطلررررب ال مرررًا بصرررريغة 4ه تعررررالى: )) إن هللا يرررأمركم أن تررررؤدوا األمانرررات إلررررى أهلهرررا (()يرررأمر( كقولررر

المضرارع، وذلرك باسررلوب خبرري يقصررد بره الطلررب كمرا فرري قولره تعررالى: )) والمطلقرات يتربصررن بأنفسرهن ثالثررة 
ل: ليرضع الوالدات اوالدهرن ، فكأنه قا6، ومثله قوله تعالى: )) والوالدات يرضعن أوالدهن حولين (( 5قروء (( 

 . 7كأنه نز ل المأمور به منزلة الواقع (  –مريدًا به االمر  –. ) وهذا ابلغ من عكسه ؛ الن الناطق بالخبر 
وكررذلك مرررا ورد فررري السررنة النبويرررة مرررن نحرررو: )امرررتكم بكرررذا(، أو )أنرررتم مررأمورون بكرررذا(، فهرررو دال علرررى        

أو )فرضررت علرريكم(، أو )أمررتكم بكررذا ، وانرتم معرراقبون علرى تركرره( . فهررذه االمرر. ولررو قرال: )أوجبررت علريكم(، 
الصيغ دالة على الوجوب. ولو قال: )انتم مثابون على فعل كذا ، ولستم معاقبين على تركه( ، فهرذا يردل علرى 

 . 8الندب 
)) حرمرت علريكم  وكذلك قد يثبت التحريم )وهرو النهري عرن الفعرل( ، بلفرظ )حررم( صرريحًا كقولره تعرالى:       

: ) أال أنبرئكم برأكبر الكبرائر  قرالوا : بلرى . وقد يثبت ببيان أن الفعل من الكبائر كقولره  9امهاتكم وبناتكم (( 
. وقرد يثبرت بالفعرل )نهرى( أو )ينهرى( صرريحًا  10..… ( يا رسول هللا ، قال : االشراك باهلل ، وعقوق الوالردين 

. ومرن النهري ايضرًا ان يرذكر عقراب مرتكرب الفعررل 11والمنكرر والبغرري (( كقولره تعرالى: )) وينهرى عرن الفحشراء 
نهيررًا  -سرربحانه -. وكقولرره12فرري االخرررة كقولرره تعررالى: )) ومررن يقتررل مؤمنررًا متعمرردًا فجررزاؤه جهررنم خالرردًا فيهررا (( 

                                         
 . 183سورة البقرة :  1
 . 216سورة البقرة :  2
 . 11سورة النساء :  3
 .  58سورة النساء :  4
 .228سورة البقرة :  5
 .233سورة البقرة :  6
 . 63 – 2/12االبهاج على المنهاج  7
 .293ينظر: المستصفى  8
 .23سورة النساء :  9

 . 8/281، وينظر : تحفة األشراف  3/225أخرجه البخاري في الشهادات  10
 .90ة النحل : سور  11
 .93سورة النساء :  12
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سرررارقة . أو يرررذكر عقابررره فررري الرردنيا كقولررره تعرررالى: )) والسرررارق وال1عررن التكبرررر: )) فلبرررئس مثررروى المتكبرررين (( 
 .2فاقطعوا أيديهما جزاًء بما كسبا نكااًل من هللا (( 

وهررذه الصرريغ ونحوهررا صررريحة فرري الداللررة علررى الطلررب امرررًا ونهيررًا، ولررذلك ال يتوقررف االصرروليون عنرردها        
كثيرررًا، وانمررا يبحثررون فرري صرريغة االمررر )افعررل( ، ومررا جرررى مجراهررا مررن الصرريغ الصرررفية، و)لتفعررل( وصرريغة 

تفعررل(، ويعنررون فرري ذلررك بررالمعنى الررذي تؤديرره الصرريغ علررى المسررتوى المعجمرري )االصررلي(، أو مررا  النهرري )ال
 3يسمى: )اصل الداللة(، والداللي ) أي : المعنى المتعلق بالسياق وقرائنه ( . 

 
 صيغة المزر :       
       
: يقرال : ) لري  4قرال األصرمعي ) قولرك : ) إفعرل كرذا ( :  األمر في اللغة : هو كما قال اسن فزار  :       

 . 5عليك إْمر ٌة مطاعة ( ، أي : لي عليك أن آُمر ك  مر ًة واحدة ، فتطيعني ( 
، وهرررو تعريرررف كثيرررر مرررن  6بأنررره )القرررول المقتضررري طاعرررة المررأمور بفعرررل المرررأمور بررره(  وعّرفزززه العلمزززاء       

، وهررو مررذهب اهرررل المعرراني ايضرررًا ،  7االصرروليين . ويرررى بعضرررهم انرره )طلررب الفعرررل علررى جهررة االسرررتعالء( 
ويحتر ون بذلك عن الطلب علرى جهرة : الردعاء كسرؤال العبرد رب ره ، أو االلتمراس وهرو الطلرب برين المتسراويين 

. 
اال ان الغزالرري يقبررل تسررمية طلررب االدنررى مررن االعلررى: أمرررًا؛ الن ) العرررب قررد تقررول: فررالن أمررر أبرراه ،        

،  8ان طلررب الطاعررة ال يحسررن منرره . فيرررون ذلررك أمرررًا ، وان لررم يستحسررنوه ( والعبررد أمررر سرريده ، ومررن يعلررم 
. وقولره تعرالى: )) لينفرق ذو  9ولذلك يستغني عن هذا االحترا . ومثاله قولره تعرالى: )) اتقروا هللا حرق تقاتره (( 

 .  10سعة من سعته ومن قدر عليه ر قه فلينفق مما آتاه هللا (( 
 

 : دللة صيغة المر        
                                         

 .29سورة النحل :  1
 .33سورة المائدة :  2
 .68-67ينظر: دراسة المعنى  3
 (. 112، بغية الوعاة 112هر( : ) نزهة األلباء 216هو عبد الملك بن قريب ، أحد أئمة اللغة واألخبار)ت 4
 رون ، دار الكتب العلمية .، تحر : عبد السالم ها 1/137مقاييس اللغة : ابن فارس ، ج 5
 . 290المستصفى  6
 . 2/77، ومختصر المنتهى مع العضد والسعد  2/402إحكام االمدي  7
 . 190المستصفى  8
 . 102سورة آل عمران  9

 . 7سورة الطالق  10
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وا أسراليب العربيرة ،         عندما بحث االصروليون صريغة االمرر مرن النصروص الشررعية ومرن اللغرة ، وأست رْقررر 
كثرر شريوعًا فري داللتهرا أن كران الطلرب إو  -دائمرًا  لكن ليس ن هذه الصيغة تدل على طلب الفعلألى إتوصلوا 

دما تكون للطلرب تتفراوت داللتهرا عليره برين الوجروب نذار والتمني والتهكم ، وعنالفهي ترد لغيره ، كالتهديد وا -
 .     1رشاد الوالندب وا
ويقررررر االصررروليون ان اكثرررر مرررا ورد مرررن االوامرررر الشررررعية مقتررررن بمرررا يررردل علرررى المرررراد منررره. فرررأوامر        

لريكم الوجوب تقترن بالوعد علرى الفعرل والوعيرد علرى التررك، فيمرا اذا قيرل: )اوجبرت علريكم كرذا(، او )فرضرت ع
 كذا(، وانتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب.

واذا قيل: )انتم مثابون على فعل كذا، لسرتم معراقبين علرى تركره(، فهري صريغه دالرة علرى النردب ، وهري        
 صيغ خبرية خاصة باالمر، وهي ما يظهر فيه الخالف .

د ومصرلحة لهرم، فلرو كران االمرر للوجروب فقرط وأوامر الندب واالرشاد واالباحة تقترن بما هو حق للعبرا
 .  2)لصارت حقوق العباد حقا هلل تعالى ، وانقلبت المصلحة مضرة( 

وقرررد اختلرررف االصررروليون فيمرررا يررردل عليررره االمرررر حقيقرررة؛ ألن المعررراني الزائررردة علرررى الطلرررب كالتسررروية 
 . 3والتهديد وغيرهما إنما استفيدت من القرائن 

بيان المعاني الصرفية لصريغة )افعرل( و)لنفعرل(، ويترترب علرى ذلرك تحديرد فدراستهم لالمر تهدف الى 
الداللة االصلية للصيغة من االستعمال ما أمكن. ويعتمرد علرى هرذه الداللرة فري فهرم مرا لرم توجرد قررائن تصررف 

: فمنهررا الوجرروب كمررا فرري قولرره  4عنهررا الررى داللررة أخرررى، فتوصررلوا الررى اسررتعمال تلررك الصرريغ فرري معرران كثيرررة 
، 6، والنردب كمرا فري قولره تعرالى: )) فكراتبوهم إن علمرتم فريهم خيررًا ((5تعالى: )) أقم الصالة لدلوك الشرمس ((

، والتهديررد كقولره سربحانه: )) إعملروا مررا شرئتم إنره بمررا 7واشررهدوا ذوي عردل مرنكم (( واالرشراد كقولره تعرالى : ))
، والرردعاء كمررا 9يم (( ر إنررك انررت العزيررز الكرر : )) ذق-عررز وجررل  -، واالهانررة كمررا فرري قولرره8تعملررون بصررير ((

، ويجررردر بنرررا التنبيررره الرررى أن بعرررض هرررذه المعررراني قرررد يكرررون 10فررري قولررره تعرررالى: )) رب اغفرررر لررري ولوالررردي (( 
                                         

 . 69ينظر: دراسة المعنى  1
 .  90ي ، والتصور اللغو  1/164: المستصفى  اصول التشريع لعلي حسب هللا ، وينظر 2
 .       765 – 2/764: تفسير النصوص  ينظر 3
، والبررذخشي علرى المنهرراج  17 – 13 / 2ونهايرة السررول  208، 2/207، واحكررام اآلمردي  294 ، 293: المستصرفى  ينظرر 4
2 / 13 - 15 . 
 . 78سورة االسراء  5
 . 33سورة النور  6
 .  2سورة الطالق  7
 .40سورة فصلت  8
 .94سورة الدخان  9

 .28سورة نوا  10
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فرري  مترداخاًل مررع غيررره، ولررذلك إختلفرروا فري تعرردادها. وللقرينررة دور كبيررر فرري تحديرد المررراد منهررا حينئررذ، فقولرره 
م: ) سررم ِّ هللا وكررل ممررا يليررك ( االرشرراد الررى آداب الطعررا

، جعررل للتأديررب ، وهررو داخررل فرري النرردب ، واالداب  1
 ، جعررل لالنررذار والوعيررد، وهررو قريررب مررن قولرره: 2منرردوب اليهررا. وقولرره تعررالى: )) فتمتعرروا فسرروف تعلمررون (( 

 .  3، المعدود في التهديد  إعملوا ما شئتم
  أمعلررى الوجرروب ترردل أ مطلقررة خاليررة عررن القرينررة ، وبحررث االصرروليون داللررة صرريغة )افعررل( إذا وردت 

النردب   فرأختلفوا فري أصرل وضرعها فري اللغرة؛ ألنهررا مشرتركة برين العديرد مرن األغرراض: فمرنهم مرن يرررى علرى 
، أي : إنهررا مشررتركة بررين الثالثررة . ومررنهم مررن  4إنهررا حقيقررة مررن الطلررب والتهديررد واالباحررة، مجررا  فيمررا سررواها 

. والطلرررب يشرررمل : الوجررروب والنررردب والتأديرررب واالرشررراد. وقيرررل  5ين االباحرررة والتهديرررد ينكرررر كونهرررا مشرررتركة بررر
 . 6مشتركة بين معان ثالثة: الوجوب والندب واالباحة 

. ودليرل ذلرك أننرا إذا سرمعنا  7لكني أؤيرد ان األصرح فيهرا أنهرا حقيقرة فري الطلرب لغرًة، مجراٌ  فيمرا سرواه        
فإنرره يسرربق الررى األفهررام منرره طلررب الفعررل وأقتضرراؤه ، مررن غيررر توقررف علررى امررر  أحرردًا قررال لغيررره: )إفعررل كررذا(،

خرررارج ، دون : التهديرررد المسرررتدعي لتررررك الفعرررل ، واالباحرررة المخيررررة برررين الفعرررل والتررررك. واذا كررران الطلرررب هرررو 
ي السررابق الررى الفهررم عنررد عرردم القرررائن مطلقررًا ، دل ذلررك علررى كررون صرريغة )افعررل( ونحوهررا حقيقررة فيرره، فهرري فرر

 اصل الوضع اللغوي للطلب. 
وأؤيررد مررا يررراه صرراحب دراسررة المعنررى مررع جمهررور االصرروليين مررن أن تحديررد الداللررة للصرريغة يعتمررد علررى       

شرريوع اسررتعمالها. ممررا يجعلهررا تسرربق الررى الفهررم دون غيرهررا مررن الرردالالت الممكنررة منهررا. ومررن ثررم يحكررم بأنهررا 
، حيرث تقردم الداللرة الحقيقيرة علرى  -في دراسة الحقيقة والمجرا كما سيأتي  -حقيقة في هذه، مجا  في غيرها

المجا يررة عمليررًا. وكررذلك تحترراج المجا يررة الررى قرررائن تصرررفها عررن الحقيقررة، كمررا فرري دالالت الصرريغة األخرررى 
.  8 -فري حالرة خطراب العبرد لربره  -سوى الطلب ، بما يشمله : من وجوب وندب وتأديرب وإرشراد ، أو دعراء 

داللتها على الطلب حقيقة . فقد أختلف فري نروع مرا تردل عليره منره ، مرن  وجروب أو نردب أو مطلرق فإذا تقرر 
الطلررب الررذي ال يظهررر تشخصرره إال بالقرينررة. فررذهب قسررم مررن االصرروليين الررى انهررا حقيقررة فرري الوجرروب، وهررو 

ائن الترري تعررين كونرره لقرر ا. فعنرردهم ينبغرري امتثرال األمررر دون انتظررار  9مرذهب جمهررور الفقهرراء وأكثرر المتكلمررين 
                                         

 . 7/320، وينظر : تحفة األشراف  6/109، ومسلم في األطعمة  7/88أخرجه البخاري في األطعمة  1
 .34سورة الروم  2
 .   257 – 1/253، واالسنوي على المنهاج 13-2/12، واالبهاج 1/164ينظر: المستصفى  3
 .  2/79، ومختصر المنتهى 2/208ينظر: احكام اآلمدي  4
 .  89، وارشاد الفحول 294نظر: المستصفى ي 5
 . 90، والتصور اللغوي  777-2/776، وتفسير النصوص في الفقه االسالمي  1/103ينظر: كشاف اصطالحات الفنون  6
 .2/208ينظر: إحكام اآلمدي 7
 .  72ينظر: دراسة المعنى 8
 .1/373، وفواتح الرحموت 2/331، وإحكام اآلمدي1/213، وميزان األصول 1/16ينظر: أصول السرخسي  9
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 ، وعاصريه يسرتوجب العقوبرة ممتثلرة يثرابف كرذلك. و  ؛ ألنها هي الداللرة األصرلية امللوجوب أو الندب أو غيره
، ولهم في ذلك أدلرة شررعية ولغويرة وعقليرة  1؛ وذلك أن الصيغة عندهم )حقيقة في الوجوب مجا  فيما عداه( 

استعمال صيغة األمر في غالب النصروص الشررعية هرو للداللرة . وخالصة أدلتهم أنهم يبنون رأيهم على أن  2
. وأرى أن رأيهررم هررذا  4. وقررد انتقرردت ادلررتهم بحجرراج طويررل نسررتغني عررن إيررراده دفعررًا لإلطالررة  3علررى الوجرروب 

يشررخص الداللررة فرري عرررف الشرررع وال يتجرراو  الوضررع االصررلي فرري اللغررة لصرريغة األمررر، وإال فهرري موضرروعة 
الرى انهرا حقيقرة فري النردب ، والردالالت األخررى  5أتي . وذهرب المعتزلرة وبعرض الفقهراء لمطلق الطلب كما سري

هي التي تحتاج الى قرائن ؛ لتشخصها، بصرف الصيغة عن الندب اليهرا . ولهرم فري ذلرك حجراج عقلري ونقلري 
قرررة فررري . وهنررراك اتجررراه ثالرررث يررررى التوقرررف ، أي : عررردم تعيرررين كونهرررا حقي 6أبطلررره كرررل مرررن الغزالررري واآلمررردي 

. وذهررب  7الوجرروب او فرري النرردب او فيهمررا معررًا. وذهررب اليرره األشررعري وابررو بكررر البرراقالني والغزالرري وغيرررهم 
 –حترى ترردل القرررائن  -صراحب دراسررة المعنرى الررى ان حجر  المترروقفين فري داللررة الصريغة بررين الوجروب والنرردب

الررى العرررف الشرررعي ايضررًا ؛ ذلررك ان اقرروى مررن حجرر  اآلخرررين، وان هررذا هررو األقرررب الررى واقررع اللغررة وعرفهررا و 
وال مجرررال ….. ال يخلررو : إمرررا ان يعررررف مررن عقرررل أو نقرررل  -كونررره موضررروعًا لواحررد مرررن األقسرررام  -األمررر ) 

، وان دعررروى الترررواتر فررري داللرررة  8للعقرررل فررري اللغرررات ، والنقرررل امرررا مترررواتر أو آحررراد ، وال حجرررة فررري اآلحررراد ( 
ر ممكنرة . فرالمتوقفون يبحثرون فري داللرة الصريغة فري االسرتعمال الصيغة على الوجوب فقرط أو النردب فقرط غير

اللغرروي العررام والشرررعي ايضررًا، ممررا يجعررل اعتمررادهم علررى القرررائن الباقيررة اكثررر مررن غيرررهم؛ لضرررورة تعيررين احررد 
 .      9االحتماالت الممكنة 

ج إلررى القرينررة . فقررد ن يرررى الجمهررور ان صرررف داللررة الصرريغة االمريررة عررن الوجرروب هررو المحترراحرري فرري       
لى ان داللة الوجوب في االستعماالت الشرعية ، انمرا تعرود إلرى القررائن المصراحبة ، ال عنبه القائلون بالتوقف 

. ومثرررال ذلرررك  10إلررى ذات الصررريغة. وهرررم برررذلك ال ينكررررون غلبرررة الوجررروب فيهررا، ولكرررنهم ينسررربونه إلرررى القررررائن 

                                         
 . 2/19، وينظر: شرا األسنوي 2/210إحكام اآلمدي  1
 .2/135ينظر: إحكام اآلمدي  2
 .74ينظر: دراسة المعنى  3
،  2/80، ومختصررررر المنتهررررى مررررع العضررررد والسررررعد عليرررره 142-2/135، واحكررررام اآلمرررردي 1/14ينظررررر: اصررررول السرخسرررري  4

 .    305 - 1/304والتحرير مع التقرير والتحبير 
 .  1/375، وجمع الجوامع  2/134، واحكام اآلمدي  1/426ينظر : المستصفى  5
 .  2/79، ومختصر المنتهى مع العضد والسعد عليه 2/142، واحكام اآلمدي 2/210: المستصفى  ينظر 6
 .  94، وارشاد الفحول  2/210، واحكام اآلمدي 1/423: المستصفى  ينظر 7
 . 296،  295المستصفى  8
 . 74: دراسة المعنى  ينظر 9

 .2/79، ومختصر المنتهى 214 - 1/212، واحكام االمدي 230 - 298ينظر: المستصفى  10
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. للداللرة علرى ان صريغة االمرر  1علرى أمتري ألمررتهم بالسرواك ( : ) لروال أن أشرق  اسرتدالل الجمهرور بقولره 
إلررى انهررا ترردل علررى الوجرروب . غيررر انرره نبرره  –مررن المترروقفين  –. وهنررا يررذهب االمرردي  2هرري للوجرروب حقيقررة 

ي )المشررقة(، هررعلررى ان الوجرروب لررم يؤخررذ مررن الصرريغة ذاتهررا ، بررل مررن القرينررة المصرراحبة لهررا فرري السررياق ، و 
 .3إال في الواجب ؛ إذ )ال يمتنع صرف االمر إلى الوجوب بالقرينة( والتي ال تكون 

، فصرررريغة االمررررر موضرررروعة لجررررزم الطلررررب علررررى  والواقررررع ان المسررررتفاد مررررن اللغررررة جررررزم الطلررررب فحسررررب       
الحقيقررة، وفرري غيررره مجررا . أمررا الوجرروب وغيررره فقررد اسررتفيد مررن اسررتعمال الشرررع، وذلررك مررا يحصررل مررن التوعررد 

. فاالمر حقيقرة لغويرة فري االيجراب ، بمعنرى : االلرزام وطلرب الفعرل  4خالفة ذلك الطلب الجا م بالعقاب على م
وارادته جزمًا ، وحقيقة شرعية في االيجراب ، بمعنرى الطلرب والحكرم باسرتحقاق تاركره الرذم والعقراب ، ال بمعنرى 

نالحظ هنرا العالقرة برين الطلرب . فر 5ارادة وجود الفعل. واالدلة يردل بعضرها علرى االول، وبعضرها علرى الثراني 
 الجا م لغة ، وترتب العقاب على تركه شرعًا ، فانبثقت داللة الشرع من داللة اللغة والشرع معًا .

ال يعررردون الحررردود  -كمرررا يررررى صررراحب تفسرررير النصررروص فررري الفقررره االسرررالمي -لكرررن هرررؤالء المتررروقفين       
عون  -اطرالق االمرر علرى الوجروب حرين يتضرح -النظرية للنقاش المنطقي، فهرم ال يعردمون  ان يجردوا قرينرة يرد 

 انها هي التي رجحت معنى على آخر، وإال فقد ُيْسق ط على نصوص االحكام مفهوم التوقف بأثره العملي .
وأميررل مررع مررذهب الجمهررور ؛ حيررث االمررر فرري نصرروص الشرررع يفيررد الطلررب الجررا م علررى وجرره الحقيقررة.        

 معناه الحقيقي الذي وضع له، وال يصرف عنه اال بقرينة . واللفظ عند اطالقه يدل على
وايضررررًا فرررران اقتررررران أكثررررر االوامررررر فرررري النصرررروص الشرررررعية بالوعيررررد علررررى المخالفررررة أوقررررع فرررري العرررررف        

االسالمي ان االمتثال طاعة والمخالفة معصية، مما يرسخ في الذهن ان داللة االمر في الشرع انمرا هري علرى 
 . 6هي المتبادرة عند االطالق الوجوب، فتكون 

اما ابن حزم والظاهرية فال يرون صرفًا عن الوجروب الظراهر فري االمرر بالقرينرة ، وانمرا ذلرك يقروم علرى        
 . وهذا مخالف الستعمال العرب . 7التصريح بالتخيير، وال يلتفت ألي قرينة 

 
                                         

، وصرحيح مسرلم  887، رقرم الحرديث  2/476رواه البخاري ومسلم . ينظر : صحيح البخاري مع فتح البراري )كتراب الجمعرة(  1
 . 42، رقم الحديث  1/220)كتاب الطهارة( 

 . 89، وارشاد الفحول  2/136ينظر: احكام االمدي  2
 . 2/139احكام االمدي  3
 ، مط المنيرية ، القاهرة . 4/3ينظر : بدائع الفوائد : ابن القيم ، ج 4
 .1/153ينظر: التلويح  5
 .788-2/787ينظر: تفسير النصوص في الفقه االسالمي  6
ألىيرة فري علرم األصرول  –، وطلعرة الشرمس شررا ) شرمس األصرول  90ل ، وارشاد الفحرو 22 - 3/20ينظر: احكام ابن حزم  7
، مطبوع مع األلىية ، مرط الموسروعات ، مصرر ، وينظرر :  2/40هر(، ج1332( : السالمي االباضي عبد هللا بن حميد ) ت -

 م . س .
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 دللة المر بعد الحظر :       
اللرررة االمرررر علرررى الوجررروب فيمرررا إذا لرررم يسررربق بمرررا يلغررري مقتضررراه ويحرمررره . ونظررررًا تناولنرررا فيمرررا سررربق د       

العتبرار السررياق بمعنرراه الواسرع فرري الكشررف عررن المعنرى ، فقررد بحررث االصروليون داللررة صرريغة االمررر إذا وردت 
 بعد الحظر . هل يعد الحظر السابق قرينة تصرف داللة الفعل إلى االباحة او انها ال تؤثر في ذلك  

وقررد ذهررب اكثررر العلمرراء إلررى ان االمررر بعررد الحظررر يفيررد االباحررة ورفررع الحظررر ال غيررر ، وذلررك كقولرره        
، وقولره: )) فرإذا قضريت 2، بعد قوله: )) غيرر محلري الصريد وأنرتم حررم ((1تعالى : )) واذا حللتم فاصطادوا ((

،  4)) وذروا البيررع ((   : -سرربحانه  – ، بعررد قولرره 3الصررالة فانتشررروا فرري االرض وابتغرروا مررن فضرررل هللا (( 
 . 5: ) كنت نهيتكم عن  يارة القبور ، فزوروها (  وكقوله 
وهرررذا الررررأي مرررروي عرررن الشررررافعي وبعرررض اصرررحابه، ورجحررره ابرررن الحاجررررب وغيرررره بداللرررة الغالرررب فرررري        

در إلرررى الفهرررم، وهرررو اسرررتعمال الشررررع، فهرررذا الغالرررب قرينرررة علرررى صررررفه مرررن الوجررروب إلرررى االباحرررة؛ النررره المتبرررا
 حاصل باالباحة، وألن الوجوب أو الندب البد  له من دليل .

يضاف إلى ذلك ان عجز المأمور قرينة دالة علرى ان المقصرود : ظهرور عجرزه ال وجرود الفعرل، فصرار        
ْنررُت لررك فيرره  يين . غيررر ان بعررض االصررول 6كررأن اآلمررر قررال: قررد كنررت منعتررك مررن كررذا، فرفعررت ذلررك المنررع وأ ذِّ

يرون ان داللة الصيغة بعرد الحظرر ال تقتصرر علرى االباحرة ، وان كانرت االباحرة كثيررة فيهرا، كاالمثلرة السرابقة 
وغيرها، حيث يمكن ان تدل على الوجوب كما فري قولره تعرالى: )) فراذا انسرلخ االشرهر الحررم فراقتلوا المشرركين 

الظاهريرررة وعامرررة مترررأخري الحنىيرررة والشررريرا ي  ، والقترررال واجرررب. والقرررائلون برررالوجوب هرررم 7حيرررث وجررردتموهم (( 
 . 8والرا ي والبيضاوي ، ونقل عن المعتزلة والزيدية 

باحررة مررا لررم يكررن فرري االصررل واجبررًا كررر المررر بعررده دااًل علررى األن الحظررر يجعررل اوذهررب بعضررهم إلررى أ       
 .9تؤثر قرينة اخرى بخالف ذلك )قتال المشركين أو الصالة (، أو مندوبًا . أي: ان له داللة االباحة ما لم 

 الة رفي باالحروهناك قول بالوقف ايضًا ، حتى تدل قرينة. ولكننا ال نريد استقصاء االقوال ، ونكت       
 

                                         
 .2سورة المائدة :  1
 .1سورة المائدة :  2
 . 10سورة الجمعة :  3
 . 9سورة الجمعة :  4
 . 1571، رقم  3/94اخرجه ابن ماجة في الجنائز  5
 . 1/308، والتحرير مع التقرير 16، ومفتاا الوصول للتلمساني 97-2/91ينظر: المختصر مع العضد والسعد  6
 . 5سورة التوبة :  7
شررف مررع ، والك 1/268، ومنهرراج الوصررول : للبيضرراوي ، ج 2/260، واحكررام االمرردي  78-3/76ينظررر : احكررام ابررن حررزم  8

 فما بعدها . 867 - 2/865، وتفسير النصوص  1/307، والتقرير  1/378، والمحلي على الجمع 1/120البزدوي 
 . 75ينظر : دراسة المعنى  9
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 . 1عليها دفعًا لالطالة 
وأختاُر مع صراحب تفسرير النصروص مرا اختراره ابرن الهمرام، مرن ان داللرة االمرر بعرد الحظرر علرى رفرع        

ورجرروع المررأمور برره إلرررى الحكررم الررذي كرران لرره قبرررل ورود الحظررر، مررن اباحررة أو وجرروب أو غيرهمرررا؛  الحظررر ،
يردل علرى ان حكرم المرأمور بره  -في نصوص الشررع -معلاًل بان االستقراء لألوامر الواردة بعد الحظر والتحريم

العرررررف الشرررررعي فرررري  . وهررررو اسررررتدالل بقرينررررة 2هررررو الحكررررم الررررذي كرررران ثابتررررًا لرررره قبررررل ورود الحظررررر والتحررررريم 
 االستعمال .

 
 دللة صيغة المر على كل من المقدار والءمن :       
 بحث االصوليون في داللة صيغة االمر مسألتين تتعلقان بمقدار االمتثال و مانه :       
 فيما إذا كانت الصيغة الخالية عن القرينة تقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر. الولى :       

 . 3فيما إذا كانت تدل على المبادرة بالفعل )أي: الفورية( أو التراخي به  والثانية :       
 وللعلماء في االولى آراء متعددة نقتصر على اشهرها ؛ دفعًا لالطالة :       
فهنررراك مررررن يرررررى ان االمررررر يفيررررد التكرررررار المسررررتوعب لجميرررع العمررررر مررررا امكررررن. وهررررؤالء بعررررض الفقهرررراء        
كلمين. وقيدوه باالمكان؛ الخراج اوقات ضروريات االنسان. وذهب غيرهم إلى انره للمررة فقرط ، وال يحتمرل والمت

 . 4التكرار بذاته، واستدل كل منهم بادلة نستغني عن ذكرها دفعًا لالطالة 
أمور وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى ان صيغة االمر تدل علرى طلرب الوقروع ، وتحقرق ماهيرة المر       

برره فرري الوجررود، مررن غيررر اشررعار بالوحرردة والكثرررة مررن ذاتهررا، فالوحرردة والتكرررار قيررود فرري االمررر، ال تفرررض فرري 
. واخترراره الغزالرري ، قررال: )والمختررار ان المرررة الواحرردة معلومررة ،  5اصررل وضررعه ، مررن غيررر قرررائن ترردل عليهررا 

الصرالة( ال تقتضري صريغة )أقيمروا( برذاتها  ، ففري قولره تعرالى: )وأقيمروا 6وليس في نفس اللفرظ تعررض للعردد( 
                                         

، وتفسررير  1/378، والتقريررر  1/120، والكشررف مررع البرزدوي  2/260، وإحكررام اآلمردي 78 - 3/76ينظرر : إحكررام ابرن حررزم  1
 بعدها . فما 867 – 2/865النصوص 

 فما بعدها . 872-2/869، وتفسير النصوص 1/308ينظر : التحرير مع التقرير  2
 .75ينظر: دراسة المعنى  3
، وارشررراد 1/189فمررا بعررردها، وجمررع الجوامرررع  2/143، واحكررام االمررردي 2/2، والمستصرررفى 1/224ينظررر: البرهررران للجررويني  4

، رسرالة ماجسرتير، كليرة العلروم االسرالمية، 18رخري: سرعدي خلرف الجميلري ، واالراء االصولية للشيخ ابي الحسن الك97الفحول 
 م.1994 -هر1404جامعة بغداد ، 

، 1/379، وجمرع الجوامرع 2/37، وشررا االسرنوي 2/143، واحكام االمردي 1/20، واصول السرخسي 1/224ينظر: البرهان  5
 .1/380وفواتح الرحموت 

 .2/2المستصفى  6
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، فضراًل عمرا  1وقوله: ) صلوا كمرا رأيتمروني أصرلي (  التكرار وال الوحدة، ولكن دل على التكرار فعل النبي 
ورد فري القررآن والحررديث مرن أوامرر بالمحافظررة علرى الصرالة وادائهررا فري أوقاتهرا. وكررذلك الحر  فررض بمقتضررى 

) أفري كررل  اب والسرنة، وهرري ال تقتضري التكررار، ولررذلك سرأل بعرض الصررحابة النبري االوامرر الرواردة فرري الكتر
. فردل ذلرك علرى عردم اقتضراء االمرر التكررار، لكنره دل ايضرًا  2عام يا رسرول هللا   فقرال: ذرونري مرا ترركتكم ( 

 ، كما قد فهمه السائل. 3على احتماله له 
يررد طلررب الماهيررة ، مررن غيررر اشررعار بتكرررار أو مرررة ، إال  أنرره ال والقررائلون بهررذا الرررأي بينرروا ان االمررر )يف       

يمكرن ادخرال تلرك الماهيرة فري الوجرود باقرل مررن المررة الواحردة ، فصرارت المررة مرن ضرروريات االتيران بالمررأمور 
. واخترراره اآلمرردي ايضررًا، فبررين ان المرررة ضرررورية لتحقررق وجررود  4برره، ال جرررم انرره يرردل عليهررا مررن هررذا الوجرره( 

مور به ، فداللته على هذا القدر داللة حقيقية، ولكن يحتمل التكرار ، فيدل عليه بالمجرا  ان تروفرت قرينرة المأ
تصرف المعنى إليه ، واال بقي على ذلك القدر. وال تدل الصيغة بذاتها على واحد منهما حصررًا. واسرتدل عليره 

ررل ِّ أو ُصررْم (. فقررد أمررر  ه بايقرراع فعررل الصررالة والصرروم ، وهررو مصرردر االمرردي بانرره إذا قررال انسرران آلخررر: ) ص 
 .5)افعل( ، والمصدر يحتمل : االستغراق ، والعدد . ولذلك يصح تفسيره به 

وبرررين القرررول  -فتكرررون داللررة تضرررمن -وهنرراك فررررق دقيرررق بررين القرررول بداللرررة الصررريغة بنفسررها علرررى المررررة       
فهنرا داللرة الترزام  -؛ ليتحقرق االمرر -فري الوجرودبعدمها، ولكنها تدل عليها بما يقتضيه ادخال ماهية المطلوب 

 . واالولى وضعية والثانية عقلية.
والقررائلون بعرردم داللررة الصرريغة بنفسررها علررى المرررة أقرردر علررى تجريررد الصرريغة مررن القرررائن ، والحكررم علررى        

 داللتها بمعزل عن السياق .
المر للتكررار قرد خلطروا برين كرون االمرر مصرحوبًا ويذهب صاحب دراسة المعنى إلى ان القائلين بافادة ا       

برررالقرائن وبرررين كونررره خاليرررًا عنهرررا. حيرررث ال خرررالف فررري داللتررره علرررى المررررة والتكررررار فررري الحالرررة االولرررى بحسرررب 
القرررائن. فهنرراك مرحلترران لدراسررة المعنررى: للكلمررة بمفردهررا )بوضررعها االصررلي(، وعنررد دخولهررا السررياق. وسرربب 

ن اكثرر أوامرر الشررع تقتضري التكررار المسرتوعب للعمرر، غيرر أن افرادة التكررار راجعرة الخلط عندهم يعرود إلرى ا
 .6إلى القرائن 

ولكنري أرى ان هررؤالء حرراولوا التشرربث بداللررة الصرريغة فرري العرررف الشرررعي، حيررث ذكرنررا انهررا طالمررا دلررت        
هررم بررالنظر إلررى الحقيقررة العرفيررة علرى التكرررار. ولررم يقصرردوا ان داللتهررا فري اصررل اللغررة كررذلك، فرريمكن توجيره رأي

                                         
 . 53 مر تخريجه . ينظر : ص 1
 .  5/2أخرجه أحمد ومسلم والنسائي . ينظر : نيل األوطار  2
 .76ينظر : دراسة المعنى  3
 .2/37شرا االسنوي  4
 . 2/808، وتفسير النصوص 230،  2/225ينظر: احكام االمدي  5
 .77ينظر: دراسة المعنى  6
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)في العرف الشرعي( للصيغة، والمتأتية من تكررار وشريوع اسرتعمال الشررع لهرا كرذلك، حترى تبرادرت إلرى الرذهن 
 داللتها على التكرار؛ بسبب غلبة االستعمال .

ار السربب   وهري ومما يتعلق بالتكرار في داللة االمر ما إذا كان متعلقًا بسبب يتكررر، فهرل يتكررر بتكرر        
مسررألة ال ترررد اال عنرررد القررائلين بررران االمررر المطلررق ال يقتضررري التكرررار. وقرررد اختلفرروا فرري ذلرررك: )صرريغة االمرررر 

،  1المعلررق بشرررط أو صررفة قيررل : للتكرررار مطلقررًا، وقيررل: لرريس لرره مطلقررًا، فرران كرران علررة فهررو يتكرررر بتكررهررا( 
 . 2عًا لالطالة ولكل حجاج فيما ذهب إليه نستغني باالحالة عليه دف

بحيررث تكررون علررة موجبررة للحكررم فرري نفررس  -ونختررار ان االمررر ان علررق علررى علررة ثابتررة عليتهررا بالرردليل       
وجرب تكررار الفعرل بتكررر العلرة، ومثالره السررقة فري قولره تعرالى: )) والسرارق والسرارقة فراقطعوا أيررديهما  -االمرر

. وأؤيرد مرا اختراره صراحب 3فاجلدوا كل واحد منهما مائرة جلردة (( (( . والزنا في قوله تعالى: )) الزانية والزاني 
متابعرًا االمرردي وابرن الحاجرب. مرن أن التكررار فرري  4تفسرير النصروص وهرو مرا ذهرب إليرره عضرد الردين االيجري 

غيرر هررذه الحالرة ال يثبررت اال بردليل خرراص ، بداللرة ان الحرر  لرم يتكرررر بتكررر االسررتطاعة ، برل يكفرري مررة فرري 
تررى لررو حصررلت االسررتطاعة بعرردها لررم يجررب. وتكثررر امثلترره فرري الشرررع؛ ذلررك انرره ال يكفرري كررون الحكررم العمرر، ح

متوقفررا علررى الشرررط دون كررون الشرررط علررة موجبررة للحكررم. ومثالرره ايضررًا ان السرريد لررو قررال لخادمرره : إذا دخلررت 
 . 5السوق فاشتر لحمًا. فانه ال يفهم منه تكرار الشراء كلما دخل السوق 

تصرررل بداللرررة االمرررر علرررى التكررررار داللتررره علرررى الفرررور أو التراخررري مرررن جهرررة الرررزمن . فرررذهب الحنابلرررة وي       
إلرى داللتره علرى الفرور؛ الن االمرر عنردهم  -مرع كرل مرن قرال بحمرل االمرر علرى التكررار -وجماعة من العلمراء

ة االمررر المجررردة ال يسررتغرق االوقررات، ولررذلك فالتعجيررل برراداء مقتضرراه واجررب عنرردهم. أمررا القررائلون برران صرريغ
وهرم اكثرر االصرولييين، ومرنهم الشرافعي والغزالري واالمردي وابرن الحاجرب وهرو المخترار  -داللة لها على التكرار

. وهؤالء قد فرقوا بين كون المأمور بره مقيردًا بوقرت  6فانها ال تدل عندهم على الفور أو التراخي  -عند الحنىية
غير مقيد بوقت. فعلى الثاني يكرون األمرر لمجررد الطلرب، فيجرو  الترأخير يفوت اداؤه بفوات وقته، و بين كونه 

بحيررث ال يفررروت المرررأمور برره . والرررذي يحررردد الفوريرررة أو التراخرري حينئرررذ هرررو القرينرررة ، هررذا عنرررد بعضرررهم. وعنرررد 

                                         
 .1/368مرآة االصول  1
، والروضررة بشرررا عبررد القررادر بررن برردران 124-1/122مررع البررزدوي ، والكشررف  2/83ينظررر: المختصررر مررع العضررد والسررعد  2
، وتفسير 1/281، والجمع مع المحلي والحواشي 59-1/58، والتوضيح مع التلويح 241-2/235، واحكام االمدي  2/79-85

 . 850 – 2/827النصوص 
 . 2سورة النور :  3
هرر( : )طبقرات 756الشافعي، عالم مشارك في العلوم العقليرة)تهو عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرا ي  4

 ( . 2/323، الدرر الكامنة 6/108الشافعية 
 .2/83، ومختصرالمنتهى مع العضد والسعد 2/233ينظر: احكام االمدي  5
 .2/44، وشرا البدخشي 2/47، وشرا االسنوي 2/242، واحكام االمدي 307ينظر: المستصفى  6
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ه آخرين يتعين الفور في أول اوقات االمكان. وعلى االول ال خالف في داللته على تعيرين المرأمور بره فري وقتر
. 

فيكون مدلول الصيغة عندهم طلب الفعل فقط ، اما داللتها على الفور أو التراخري فخارجرة عنهرا، وانمرا        
يتعين ذلك بالقرائن. على ان الحج  المذكورة في الفور هي نفسرها المرذكورة فري التكررار، وُرد  عليهرا هنرا بمرا ُرد  

 . 1عليها هناك 
بمجررد الطلرب ان االمرر هرو طلرب حقيقرة الفعرل، فرال برد مرن جعلهرا حقيقرة فرري  وممرا اسرتدل بره القرائلون        

القرردر المشرررترك بررين الفرررور والتراخررري. وبررذلك ال تررردل علررى خصوصرررية احررردهما؛ الن هررذه الخصوصرررية مغرررايرة 
لمسرررمى اللفرررظ ، وغيرررر ال مرررة. واميرررل مرررع رأي الجمهرررور هرررذا؛ النررره أقررررب لواقرررع اللغرررة، إذ ان المحققرررين مرررن 

يين ) يرون ان االمر المطلرق ال يقتضري فرورًا وال تراخيرًا ؛ النره ترارة يتقيرد برالفور ، كمرا إذا قرال لعبرده : االصول
) سرررافر اآلن ( ، فانررره يقتضررري الفرررور، وترررارة يتقيرررد برررالتراخي، كمرررا إذا قرررال لررره: ) سرررافر رأس الشرررهر ( . فانررره 

 بتررراخ ، فانرره يكررون محررتماًل لهمررا، ومررا كرران يقتضري التراخرري، فرراذا أمررره بررأمر مطلررق ، مررن غيررر تقييرد بفررور وال
 . 2محتماًل لشيئين فال يكون مقتضيًا لواحد منهما بعينه ( 

وكذلك استدلوا بان الوالد لرو قرال لولرده : ) افعرل هرذا الفعرل اآلن (، أو )افعرل هرذا الفعرل غردًا(، لرم يكرن        
المر يقتضي الفور لكان لفرظ ) اآلن ( فري االول لغروًا، متناقضًا في الحالتين، وكان ذلك مقبواًل منه، ولو كان ا

 ولفظ ) غدًا ( في الثاني نقضًا لمعناه .
وكررذلك ذكررروا ان اهررل اللغررة قررالوا: ال فرررق بررين قولنررا: )تفعررل( وبررين قولنررا: )افعررل( اال ان االول خبررر،        

نره يكفري فري صردقه االتيران بره فري أي والثاني انشاء. ولكن قولنا: )تفعل( ال إشرعار لره بشريء مرن االوقرات، فا
 . 3وقت كان. فكذلك االمر، وإال  لكان بينهما فرق ، غير كون احدهما خبرًا واالخر انشاًء 

ن دراسررة الصرريغة مجررردة عررن القرررائن مرررة ومحتفررة بهررا أخرررى. والداللررة فرري مررويظهررر ان الخررالف نررات         
لفرور أو الترردد بينره وبرين التراخري فرانهم لرم يجردوهرا عرن القررائن ، الحالتين مختلفة. والذين قالوا بداللتها علرى ا

والتي تجعل داللرة الصريغة علرى الفرور غالبرًا، وعلرى التراخري احيانرًا. ورأيهرم مسرتند إلرى هرذه القررائن المصراحبة 
ابلرريس؛  برره -تعررالى -، وكررذلك مررا ذم  هللا4لالوامررر الشرررعية كقولرره تعررالى: )) وسررارعوا إلررى مغفرررة مررن ربكررم ((

، 5المتناعره عرن السرجود آلدم ، فهررو دليرل الفوريرة عنرردهم فري قولره تعرالى: )) مررا منعرك أن تسرجد إذ أمرتررك ((

                                         
-1/316، والتحريررر مررع التقريررر والتحبيررر 85-2/84، ومختصررر المنتهررى مررع العضررد والسررعد 3/45ن حررزم ينظررر: احكررام ابرر 1

 .1/46، وطلعة الشمس للسالمي 317
 .18مفتاا الوصول للتلمساني  2
 .94ينظر: ارشاد الفحول  3
 .133سورة آل عمران :  4
 .12سورة األعراف :  5
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وكذلك قد جرى عرف االستعمال على ان السيد إذا قال لخادمه: ) اسقني ماًء (، فان الخرادم يرالم علرى ترأخير 
 .  1تنفيذ هذا الطلب 

 إلررى شرريوع اسررتعمال العرررف الشرررعي لالمررر فرري الفررور ، حتررى غلررب فرري ولعررل هررؤالء نظررروا هنررا ايضرراً        
عي  نصوصه. واال فال سبيل إلى القول بداللة الصيغة بذاتها على الفرور أو التراخري. وقرد ذكرر الغزالري أن )مرد 

ال  الفررور مررتحك ِّم، وهررو محترراج إلررى ان ينقررل عررن اهررل اللغررة ان قررولهم: )افعررل( للبرردار، وال سرربيل إلررى نقررل ذلررك
، وكررذلك فرران )وجرروب الفررور فرري العررزم واالعتقرراد معلرروم بقرينررة وادلررة دلررت علررى التصررديق  2تررواترًا وال آحررادًا( 

 . 3للشارع، والعزم على االنقياد له، ولم يحصل ذلك بمجرد الصيغة( 
 

 النهي ودللته :      
خبرر: بل غترره ايرراه. ونهايررة كررل شرريء: مررا يرردل )علررى غايرة وبلررو . ومنرره أنهيررت إليرره ال النهززي فززي اللغززة :       

. فيظهرر انهرا 4غايته. ومنه نهيته عنه، وذلك ألمٍر يفعله ، فإذا نهيته فانتهى عنرك فتلرك غايرة مرا كران وآخرره( 
. وقرد سرم ي العقرل  5موضوعة في اللغة حقيقة في طلب الترك واقتضائه ، رغم ورود استعمالها في عردة وجروه 

 . 6ه عما يخالف الصواب بالن هى ؛ النه ينهى صاحب
. فهو )طلرب الكرف عرن 7)انه اقتضاء كف عن فعل ، على جهة االستعالء(  ومما عرف به اصطالحاً        

. وصرريغته المشررهورة )ال تفعررل(، ويعررد مررن صرريغه كررل مررا لرره داللررة علررى طلررب 8فعررل ، علررى جهررة االسررتعالء( 
، وقولره تعرالى: )) حرمرت علريكم  9ء والمنكرر (( الكف غير هرذه الصريغة كقولره تعرالى: )) وينهرى عرن الفحشرا

 ، ونحو ذلك . 11، وقوله تعالى: )) وذروا ظاهر االثم وباطنه (( 10 (( الميتة والدم ولحم الخنزير
 وقد بحث االصوليون في النهي كما بحثوا في االمر من مسائل، فكثير مما قيل هناك يقال هنا .        

                                         
 94، وارشراد الفحرول 317-1/316، والتقرير والتحبيرر مرع التحريرر  85 – 2/84ينظر: مختصر المنتهى مع العضد والسعد  1

 .79 - 78، ودراسة المعنى 
 .307المستصفى  2
 . 308م . س  3
 .5/359مقاييس اللغة  4
 .2/275ينظر: احكام االمدي  5
 ينظر : اللسان )المادة( . 6
 .2/95مختصر المنتهى  7
 .199اصول الفقه للخضري  8
 .90حل : سورة الن 9

 .3سورة المائدة :  10
 .120سورة األنعام :  11
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المطلررق يرردل علررى التحررريم فرري الشرررع بعررد ان دل علررى طلررب الترررك علررى وجرره وقررد ظهررر لنررا ان النهرري        
 . 1الحتم واللزوم في اللغة . فنصوص الشرع واردة على مقتضى اللسان العربي 

وتررد صرريغة النهري )ال تفعررل( فري االسررتعمال لعردة معرران منهرا: التحررريم كقولره تعررالى: )) وال تقربروا مررال        
، والكراهررة كقولرره تعررالى: )) يررا أيهررا الررذين آمنرروا ال تحرمرروا طيبررات مررا أحررل هللا 2أحسررن (( اليترريم اال بررالتي هرري 

، واالرشرراد كقولرره تعررالى: )) ال تسررألوا 4، والرردعاء كقولرره تعررالى: )) ربنررا ال تررز  قلوبنررا بعررد إذ هررديتنا ((3لكررم ((
ن عينيررك إلررى مررا متعنررا برره ا واجررًا مررنهم ، والتحقيررر كقولرره تعررالى: )) وال تمررد  5عررن أشررياء إن تُْبررد  لكررم تسررؤكم ((

، 7: )) وال تحسرربن هللا غررافاًل عمررا يعمررل الظررالمون (( -سرربحانه –، وبيرران العاقبررة كقولرره 6 هررة الحيرراة الرردنيا ((
ها األصرروليون ؛ شررغفا 8واليررأس كقولرره تعررالى: )) ال تعتررذروا اليرروم (( . وقررد قررال الغزالرري: ) إن هررذه األ ْوُجرره  عررد 

 ، وهذا ما تقرر أيضا في استعماالت األمر . 9كثير ، وبعضها كالمتداخل ( منهم بالت
وكمرا ورد الخرالف فرري اشرتراط االسررتعالء أو عدمره فرري االمرر، ورد فري النهرري، وكرذلك فرري داللرة النهرري        

 . -كما ورد في االمر  -المجرد عن القرائن ، على الطلب أو غيره ، أو التوقف فيه 
الجمهررور فرري داللررة النهرري المطلررق علررى التحررريم ؛ لمررا ذكرنررا مررن ورود الشرررع علررى مقتضررى  ونحررن مررع       

 . 10لسان العرب في االلزام ، كقوله تعالى: )) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (( 
لرة فد ل على تحريم االعتداء على اموال االخرين. فراذا وجردت قرينرة صرارفة لره عرن معنراه ، تتوجره الدال       

حينئذ على وفق القرينرة كمرا فري قولره تعرالى: )) يرا أيهرا الرذين آمنروا إذا نرودي للصرالة مرن يروم الجمعرة فاسرعوا 
، فحملررره بعرررض العلمررراء علرررى الكراهرررة بقرينرررة ان النهررري لررريس عرررن ذات البيرررع 11إلرررى ذكرررر هللا وذروا البيرررع (( 

 . 12 -المبادرة إلى الجمعة  من -وحقيقته، وانما هو للخوف من االنشغال به عن أداء الواجب 

                                         
 .343ينظر: الرسالة للشافعي  1
 .152سورة األنعام :  2
 . 87سورة المائدة :  3
 . 8سورة آل عمران :  4
 .101سورة المائدة :  5
 .131سورة طه  6
 .42سورة ابراهيم  7
 .7سورة التحريم  8
 .1/419المستصفى  9

 . 99-2/98، ومختصر المنتهى مع العضد والسعد 2/284،  وينظر: إحكام اآلمدي  818سورة البقرة :  10
 . 9سورة الجمعة :  11
، مرررط دار الكترررب المصررررية ،  18/108، وتفسرررير القرطبررري ، ج96-2/95ينظرررر: مختصرررر المنتهرررى مرررع العضرررد والسرررعد  12

 .  1/329م ، والتحرير مع التقرير والتحبير 1369هر   1354
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أما الداللة على الفور أو التكرار أو ما يقابلهمرا، فيختلرف النهري عرن االمرر فري ذلرك، وقرد تروهم قلرة مرن        
، دون نظر إلى واقرع اسرتعمال الصريغة فري  1االصوليين المساواة بينهما في ذلك، وتبعهم فيه بعض المحدثين 

محتفررة بقرررائن تمنررع داللتهررا علررى التكرررار كمررا يظهررر مررن امثلررتهم كقررول السرريد  اللغررة . وقررد تنرراولوا صرريغة النهرري
لخادمرره: ال تشررتر لحمررًا. وانرره يفيررد النهرري المؤقررت ال الرردائم . ومثلرره قررول الطبيررب للمررريض: ال تشرررب اللرربن وال 

بنرررروا علررررى هررررذين . ف2تأكررررل لحمررررًا. بينمررررا قررررد يرررررد النهرررري ايضررررًا للتكرررررار كقولرررره تعررررالى: )) وال تقربرررروا الزنررررا (( 
 االستعمالين انه حقيقة في القدر المشترك ؛ ألن االشتراك والمجا  خالف االصل .

لكن يتضح من المثالين االولين ان سبب افادة التوقيت وعردم التكررار انمرا كران لقرينرة المررض فري كرالم        
ب السريد لخادمره مالبسرة للرنص ، الطبيب، فكأنه يقول: ال تفعل كذا مدة المرض . وربمرا توجرد قرينرة فري خطرا

هي عدم الحاجة إلى اللحم ، ال علرى وجره الردوام. بينمرا الكرالم فيمرا نحرن فيره ينصرب علرى النهري المجررد عرن 
 القرائن .
مرن ان النهري عرن الفعرل يقتضري االنتهراء  -3ونقرل االجمراع عليره  -والصحيح مرا يرذهب إليره الجمهرور       

ه اال بالكف عنه في جميع االوقات ، وهو يستلزم الفورية. وهذا مرا يتحقرق حترى لرو عنه دائمًا، وال يتحقق مدلول
افترضررنا تجرررد الصرريغة عررن القرررائن ، فهرري اذن ترردل باصررلها علررى ذلررك؛ وذلررك الن طبيعررة الفعررل غيررر طبيعررة 

دة تردل علرى االمتناع ، فال يعقرل تحقرق االمتنراع بمررة ، ثرم تكرون االباحرة ، ثرم نحتراج بعرد ذلرك إلرى قرينرة جدير
 ل . 4طلب الترك من جديد 

كمررا ان القرررائن قررد ترردل علررى ان النهرري مؤقررت بوقررت ، كمررا فرري نهرري الحررائض عررن الصررالة والصرروم،        
 . 5فقرينة الحيض تجعل النهي مؤقتًا بمدته ، ال على وجه الدوام 

بشررط ؛ فرران الفوريرة ال تتحقررق اال كمرا قرد تصرررف القررائن النهرري عرن الفوريررة فيمرا إذا كرران النهري مقيرردًا        
عنررررد تحقررررق الشرررررط كقولرررره تعررررالى: )) إذا جرررراءكم المؤمنررررات مهرررراجرات فررررامتحنوهن ، هللا اعلررررم بايمررررانهن فرررران 

رررق الشرررط وهررو االمتحرران والعلررم بإيمررانهن ، ف ررث م   6علمتمرروهن مؤمنررات فررال ترجعرروهن إلررى الكفررار ((  ، فرران تحق 
 . 7فال حكم للنهي في الفورية ؛ لعدم تحقق شرطه تحصل الفورية ، أم ا قبل ذلك 

وهنرراك مسررألة اخرررى تناولهررا االصرروليون بعررد بحررثهم هررذه المسررائل تتعلررق بمررا إذا كرران فرري النهرري داللررة        
علررى فسرراد المنهرري عنرره أْو ال . وأرى انهررا أعلررق بالجانررب الفكررري مررن اصررول الفقرره منهررا بالجانررب اللغرروي. فقررد 

                                         
 .143، واصول الفقه البي  هرة 2/53ا االسنوي ينظر: شر   1
 . 32سورة االسراء :  2
 . 1/329، والتحرير مع التقرير والتحبير  2/53ينظر: شرا االسنوي  3
 . 2/883، وتفسير النصوص  1/329، والتحرير مع التقرير  98 - 2/97ينظر: المختصر مع العضد والسعد عليه  4
 . 82، ودراسة المعنى 862-2/284ينظر: احكام االمدي  5
 . 10سورة الممتحنة :  6
 . 83 - 82ينظر: دراسة المعنى  7
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لى ان ما يذكر من مفهوم الفساد انما هو من جهة الشرع ال من جهرة اللغرة ؛ النره )محرال ان نبه االصوليون إ
يردل مررن حيرث اللغررة؛ ألن العررب قررد تنهرى عررن الطاعرات وعررن االسرباب المشررروعة ، وتعتقرد ذلررك نهيرًا حقيقيررًا 

 .1دااًل على ان المنهي عنه ينبغي ان ال يوجد( 

 

 مباحث المطترك 
       
ُل في اللغة أن يخرتص كرل لفرظ مرن ألفاظهرا بمعنرى معرين ؛ ألن األلفراظ وسريلة للتفراهم ، لرذا يجرب األص      

أن تكرون داللررة كررل لفررظ علررى مدلولره واضررحة مسررتقلة محررددة ؛ لكرري يرتم التفرراهم ، وتررؤدي اللغررة وظيفتهررا علررى 
معنيرين أو اكثرر ، وهرو مرا ، إال  أنه وجرد فري اللغرة خرالف ذلرك ، إذ يسرتعمل اللفرظ للداللرة علرى  2أحسن وجه 

يسمى باالشتراك اللفظري. وهري ظراهرة حظيرت باهتمرام الدراسرات الدالليرة؛ النهرا تمثرل احردى العالقرات الدالليرة 
 . 3في علم الداللة الحديث 

وسررريبويه وابررري عبيررردة واالصرررمعي. امرررا  4وذهرررب اكثرررر اللغرررويين إلرررى القرررول بوقررروع االشرررتراك، كالخليرررل        
 . 5لبهم ممن جاء بعدهم، وقد حاولوا تعليل كثرة االشتراك المنكرون فاغ

. واشررار إليرره  6وقررد اشررار اللغويررون القرردامى إلررى هررذه الظرراهرة بانهررا )اتفرراق اللفظررين والمعنررى مختلررف(        
سمِّ الواحدِّ المعاني  الكثيرة  (  م ِّي العرُب بِّاالِّ الشافعي بقوله: ) وُتس 

7 . 
        
 لمطترك :التعريف با       
رالف  والشتراك في اللغة :        قال ابن فارس: )الشين والراء والكاف أصالن: احردهما يردل علرى مقارنرة وخِّ
رررْركة، وهرررو ان يكرررون الشررريء برررين اثنرررين ال ينفررررد بررره احررردهما. ويقرررال: شررراركت فالنرررًا فررري … انفرررراد فررراالول الش ِّ

رت  شريكه(   عناصر الخطاب بالنسبة للوضع . . وقد قدمنا أن المشترك من 8الشيء، إذا صِّ

                                         
 . 84، وينظر : م . س 216المستصفى  1
 م. 1971، مط المصري، االسكندرية، 117ينظر : كالم العرب : د . حسن ظاظا  2
 . 79، البحث الداللي عند الشوكانري  169ينظر : ابن جني وعلم الداللة  3
 (.1/557، بغية الوعاة 1/341هر(: )انباه الرواة 170الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، امام في اللغة والنحو)ت هو 4
، دار مكتبرة 1، ط417-416ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري: د. محمد حسرين آل ياسرين  5

 م.1980 -هر1400الحياة ، بيروت ، 
 .1/24يبويه كتاب س 6
 .52الرسالة  7
 .3/265مقاييس اللغة  8
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بتعريفرررات متعرررددة كلهرررا تركرررز علرررى المشرررترك اللفظررري دون المعنررروي؛ لسرررببين  وعرفزززه علمزززاء الصزززول       
احرردهما االكتفرراء ببيرران المطلررق والعررام، فهمررا مررن حيررث الوضررع لمعنررى واحررد يكونرران مررن الخرراص، ومررن حيررث 

االفرراد يكررون كرل منهمررا مشرتركًا معنويرًا. والسرربب االخرر انهررم اشرتراك هرذا المعنررى برين االنررواع أو االصرناف أو 
تنررراولوا اشرررتراك االلفررراظ برررين المعررراني، والمشرررترك المعنررروي مرررن صرررفات المعررراني ال االلفررراظ . ولكرررن للمشرررترك 

، وقرد نب هنرا علرى المشرترك المعنروي  1المعنوي أثرًا مهمًا في فهم النصوص مرن حيرث ترأثيره فيهرا فري الغمروض 
 سبق من مباحث العام والمطلق.فيما 

، وعرررف ايضررا بانرره )اللفظررة  2وممررا عرفرره برره االصرروليون انرره )اللفررظ الواحررد المتعرردد المعنررى الحقيقرري(        
. وعررف بانرره )مررا وضررع الكثررر  3الموضروعة لحقيقتررين مختلفتررين أو اكثررر ، وضرعًا اواًل مررن حيررث همررا كررذلك( 

. وحررف أو فري التعريرف للتقسريم ال للترديرد.  4رك فيه بوضع واحرد( من معنى باوضاع متعددة ، أو لقدر مشت
فهررو باالعتبررار االول مشرررترك لفظرري؛ الن اللفرررظ مشررترك برررين عرردة معررران، وباالعتبررار الثررراني مشررترك معنررروي؛ 
الشرررتراك االنررررواع أو االصررررناف أو االفررررراد المندرجررررة تحررررت المعنرررى فرررري ذلررررك المعنررررى نفسرررره. فيظهررررر ان ميررررزة 

لفظرري تعرردد الوضررع للمعرراني، بينمررا المعنرروي الوضررع واحررد فيرره، وكررذلك فالمشررترك فرري اللفظرري هررو المشررترك ال
. فيمتررا  التعريررف االخيررر عررن التعريفررات السررابقة بشررموله كررال نرروعي  5اللفررظ ، بينمررا فرري المعنرروي هررو المعنررى 

 المشترك . والمشترك من عناصر الخطاب بالنسبة للواضع كما قدمنا .
 

 اللفظي : المطترك     
اطررالق اللفرررظ علررى حقيقتررين ، ولرريس علررى احرررد  والمقصزززود فززي تعريفززهوقررد ذكرنررا بعررض تعريفاترره ،         

المتررواط  ، فانرره يتنرراول  -فرري التعريررف الثرراني -األمرررين حقيقررة وعلررى االخررر مجررا ًا. وقررد خرررج بقيررد الحيثيررة 
. وتظهررر دقررة  6كها فرري معنررى واحررد الماهيررات المختلفررة لكررن لرريس مررن حيررث هرري كررذلك، بررل مررن حيررث اشررترا

االصوليين في التعريرف حيرث ذكرروا )اللفرظ الواحرد( ال االلفراظ ؛ الن االشرتراك قرد يكرون فري اللفظررة الواحردة ، 
 . 7وفي االلفاظ مجتمعة، بخالف التباين والترادف، إذ ال يقعان اال في لفظتين فصاعدًا 

                                         
 .394ينظر: اصول الفقه للزلمي  1
 .1/292جمع الجوامع  2
 .1/261المحصول  3
 . 394أصول الفقه للزلمي  4
 .  394ينظر : أصول الفقه للزلمي  ص 5
 . 19ينظر: ارشاد الفحول  6

، دار العلررم للماليررين، بيررروت، 7، ط302د. صرربحي الصررالح ص ، ودراسررات فرري فقرره اللغررة:2/156ينظررر: الطرررا  للعلرروي ج 7
 م.1978
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و الشرامة فري الوجره، أو هرو األكمرة الصرغيرة ) أي : الترل ، وهرو ومثاله لفظ )الخال( فهو اخو االم، وهر       
 . 1ما دون الجبل ( . وهذا اطالق للفظ بوضعه االصلي على دالالت مختلفة 

بدراسرة المشرترك اللغويرون واالصروليون القردماء علرى السرواء ، فظهررت عنرد اللغرويين دراسرات  يوقد عنر       
، وكترراب )االضررداد( 2نرراس فري كررالم العررب( البرري عبيررد القاسرم بررن سرالم مبكررة تعررال  الظراهرة ، ككترراب )االج

 لالصمعي. والتضاد صنف من االشتراك.
االصررروليون غالبررًا بسررررد الكلمررات الحاصرررل فيهررا االشرررتراك وبيرران معانيهرررا، وهررل االشرررتراك فيهرررا  ىنررتعا و        

ا قلرياًل مرا تعتنري بتفسرير هرذه الظراهرة. تضاد ام تخالف، وتتفراوت هرذه الدراسرات فري مقردار مرا تستقصريه، لكنهر
وتغلررب السررمة العقليررة علررى دراسررته عنررد بعررض االصرروليين، وان كرران ذلررك مرفوضررًا فرري االتجرراه العررام لدراسررة 

  3اللغة؛ النه )ال مجال للعقل في اللغات( . 
فظررًا واحرردًا موضرروعًا وعنررد الموا نررة بررين رأيرري األصرروليين واللغررويين ، نجررد ان االولررين يرررون المشررترك ل       

 . 4وضعًا اواًل للداللة على معنيين أو اكثر ، سواء كان الواضع واحدًا أ ْم متعددًا ، بقصد أ ْم بغير قصد 
فررري حرررين كررران اللغويرررون يعللرررون وقوعررره ؛ باتفررراق ألفررراظ فررري الداللرررة علرررى معنيرررين مختلفرررين أو اكثرررر ؛        

؛ النرره سرريؤدي إلررى الغمرروض وسرروء الفهررم ؛ ألنرره ) لررو جررا  ألسررباب معينررة . وان ذلررك لرريس فرري اصررل الوضررع
، ونقرل  5لما كان في ذلك ابانة، بل كران تعميرة وتغطيرة ( ..… وضع لفظ واحد للداللة على معنيين مختلفين 

اتفرراق اللفظررين واخررتالف المعنيررين فينبغرري ان ال يكررون قصرردًا فرري ..… عررن أبرري علرري الفارسرري قولرره : ) وأمررا 
 -، بررل يرررون ان االلفرراظ المشررتركة كانررت تحمررل فرري اصررل الوضررع معرراني، لكنهررا نقلررت 6 ( الوضررع وال اصررالً 
 . 7اخرى مجا ية  إلى معانٍ  -بسبب االستعمال

د  الواضعِّ وال القصدية          يرجع إلى  -في وضع اللفظ المشترك  -وارى ان عدم اشتراط االصوليين ت وح 
اًل بتلك المعاني على اختالفها ، ولم يغفلوا ما يؤدي إليه من التعمية انهم نظروا إلى وجوده في اللغة مستعم

لو كان قصدًا في ذلك، ولكنهم لم يسترسلوا في تفسير الظاهرة كما ذكرنا ، وانما ركزوا اهتمامهم على تفسير 
 المشترك عند وروده في النصوص الشرعية خاصة واللغوية عامة .

 
                                         

 .101ينظر: التصور اللغوي  1

، طبقرات السرربكي 2/257هرر بمكررة(: )تهرذيب األسرماء واللغرات 224هرو القاسرم برن سرالم البغردادي ، مررن كبرار علمراء العربيرة) 2
2/153.) 

 .85ينظر: دراسة المعنى  3

 . 1/221، وشرا البذخشي 40-1/39ع البزدوي ، والكشف م 49ينظر: اللمع  4

، تحر : د عبد هللا الجبوري ، مط االرشاد ، بغداد  1/166هر(، ج347تصحيح الفصيح: البن درستويه عبد هللا بن جعفر) ت 5
 م .1975، 

 ، المكتب التجاري للطباعة ، بيروت ، لبنان .13/259هر(، ج458المخصص : ابن سيده علي بن إسماعيل) ت 6

 . 80ينظر : البحث الداللي عند الشوكاني  7
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 وأسباب ه :وقوع  المطترك في الكالم ،      
من اللغويين من انكر وجود المشترك ، يقول ابن درستويه: )إذا اتفق البنراءان فري الكلمرة والحرروف، ثرم        

جررراءا لمعنيرررين مختلفرررين ، لرررم يكرررن برررد مرررن رجوعهمرررا إلرررى معنرررى واحرررد يشرررتركان فيررره، فيصررريران متفقررري اللفرررظ 
ال: )فظن من لم يتأمرل المعراني ولرم يتحقرق الحقرائق . وانكر ان يكون للفظ الواحد معان مختلفة، ق 1والمعنى( 

: ان هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة، وانما هرذه المعراني كلهرا شريء واحرد، وهرو اصرابة الشريء خيررًا كران 
ي ررق مفهومره براخراج كرل مرا امكرن رد  معانيره المختلفرة إلرى معنرى  2أو شرًا(  . ولعله لم ينكرره انكرارًا تامرًا، برل ض 

د ، لكنه ينكر كون االشتراك في اصل الوضع. فنراه يرتضي مجيئه في لغترين متبراينتين، أو السرباب وعلرل واح
اخرى ، وكذلك أي د مجيء النادر منه. وكذلك قد ضيق مفهومره ابرو علري الفارسري. وقرد أي رد ذلرك المعاصررون. 

 . 3مما ال يقدا في اثبات وقوع المشترك عند اللغويين 
صوليون فاثاروا جداًل كثيرًا حول وقوعه؛ تأثرًا مرنهم بنزعرة عقليرة غالبرة؛ نتيجرة ممارسرتهم للتفكيرر اما اال       

 في استنباط األحكام من نصوص الشرع ، ومناقشاتهم اآلراء المتنوعة حول الفكر االسالمي .
 4وي علرى الكثيرر منره وممن أنكر وقوعره فري القررآن المعتزلرة ، بينمرا يرذهب الربعض إلرى أن القرررآن يحتر       

انرره واجررب، أي: يجررب بحكررم المصررلحة  حززدها :. وعامررة االصرروليين يختلفررون فرري وقوعرره علررى اربعررة آراء: )أ
انره  والرابع :انه ممكن غير واقرع،  والثالث:انه مستحيل،  والثاني:العامة ان يكون بين اللغات الفاظ مشتركة، 

 طابع العقلري المجرد غالبرًا عرن الواقع. ولركرل منرهم حجاج يتسم بال 5ممكن واقع ( 
. لكن اكثرهم يذهبون إلى امكانه ووقوعه، مستدلين بوقوعه فعاًل في اللغة، وفي بعرض الفراظ الشررع  6اللغوي  

، فررراللفظ يترررردد برررين الطهرررر 7كلفرررظ )القررررء( فررري قولررره تعرررالى: )) والمطلقرررات يتربصرررن بانفسرررهن ثالثرررة قرررروء ((
،  فالفعررل )عسررعس( يتررردد معنرراه بررين: أقبررل وأدبررر . 8لى: )) والليررل إذا عسررعس ((والحرريض، وكررذلك قولرره تعررا

وكذلك احتجوا بان المواضعة تابعة الغراض المتكلم، وقد يكون غرضه تعريف غيرره شريئًا علرى التفصريل، وقرد 
 . 9يكون غرضه تعريف ذلك الغير على االجمال 

                                         
 .1/240تصحيح الفصيح  1

 .1/384، وينظر: المزهر 1/364م . س  2

 . 214، وداللة االلفاظ البراهيم انيس  13/259، والمخصص  167 – 1/166ينظر : تصحيح الفصيح  3

 .1/252، واالبهاج 1/28ينظر : احكام االمدي  4

 .1/224شرا االسنوي  5

 . 226،  1/224، وشرا األسنوي 29-1/24ظر: احكام االمدي ين 6

 . 228سورة البقرة :  7

 .17سورة التكوير :  8

 .1/90، وارشاد الفحول  1/24ينظر: المعتمد  9
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علرى التعيرين، لكنره يكرون واثقرًا بصرحة وجرود احرد المعنيرين ال وقد ال يكون المتكلم واثقرًا بصرحة الشريء        
محالررة، فحينئررذ يعبررر برراللفظ المشررترك؛ لكرريال يكررذب وال ُيكررذ ب، وال يظهررر جهلرره بررذلك، حيررث ان اي  معنررًى ال 

 . 1يكون صحيحًا فله ان يقول عندها: انه كان مرادي الثاني 
ك نرررجح وقوعررره؛ )فدراسررة المعنرررى القائمررة علرررى التفررراوت االخرررتالف فرري وقررروع المشرررتر  مررن رغمعلررى الرررو        

رد ، خيرر  الداللي لاللفاظ في سياقاتها المختلفة، والتفريق بين المعنى المعجمي المتعردد والمعنرى السرياقي المتوح ِّ
. ونكتفري باالحالرة  2دليل على ظاهرة المشترك التي لم تقتصر على العربية وحدها، بل شرملت معظرم اللغرات( 

. علمرًا بران الخرالف غالبرا مرا يكرون لفظيرًا، كمرا يظهرر مرن رأي القرائلين بانره  3بقية اآلراء خشية االطالرة على 
ن الحقيقرة والمجرا  كلفرظ بريممكن غير واقع ، حيث يقولون في االلفاظ الواردة لمعان مختلفة: انهرا متواطئرة أو 

، ثرم علرى  ، لمشراركته لهرا فري العرزة والصرفاء)العين( وضع للباصررة ، فهرو حقيقرة فيهرا، ثرم اطلرق علرى الردينار
ا مثل ذلك في الصفاء والضياء . فظهرر ان تعردد معنرى اللفرظ الواحرد معتررف بره مالشمس والماء؛ الن كاًل منه
 . 4، لكن اختلف في التسمية 

وقرد  ويكون المشترك من قبيلتين تضع كل منهما اللفظ لمعنًى يختلف عن اآلخر، ثرم يشرتهر الوضرعان.       
، كمررا روي ان ابررا  يكررون مررن واضررع واحررد؛ لغرررض االبهررام علررى السررامع، حيررث يكررون التصررريح سررببًا للمفسرردة

وقرت ذهابهمرا إلرى الغرار : ) مرن هرذا   فقرال : رجرل يهرديني السربيل (  قال لكافر سأله عن رسول هللا  بكر
 وهذا ما يدخل في باب التورية في البالغة .  . 5

 اب اخرى لنشوء المشترك ، منها ما لم يذكره االصوليون نذكرها اجمااًل :وهناك اسب       
، فيوضررع فري لهجررة مررا لفررظ فري مرردلول يختلررف عررن مدلولره المتعررارف عليرره فرري اخززتالف اللهجززا   -1       

 . 6لهجة اخرى؛ فيتعدد معنى اللفظ الواحد ، حتى يشتهر استعماله في المعنيين 
كمررا إذا دل اللفرظ علرى معنرى واحرد ، ثرم اسرتعمل مجرا ًا فرري  ، حاصزل ستطزور اللغزةتغيزر الدللزة ال -2       

 . مثل كلمة )فتن( فقد استعملت بمعنرى وضرع المعردن فري النرار ، حتى اشتهر المجا  فصار عرفاً  معنى آخر
ظ ، فحصرل للفر ، ثم استعملت فري الوقروع فري الضرالل ، ثم صارت تستعمل بمعنى االضطهاد في الدين وغيره

                                         
 .1/90ينظر: ارشاد الفحول  1

 .138منه  البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث  2

، وارشاد 1/369، والمزهر 2/114، ونهاية السول 262-1/261، والمحصول 1/343، والبرهان 1/24ينظر: المعتمد  3
 .91-1/89الفحول 

 . 86، ودراسة المعنى 1/324ينظر : شرا البذخشي  4

، مكتبررة المعررارف ، بيررروت ، وقررد  200/  3هررر(، ج774البدايرة والنهايررة : الحررافظ إبررن كثيررر إسررماعيل بررن عمرر الدمشررقي) ت 5
 . 1/226، وشرا االسنوي  25،  2/24مسند أنس . وينظر : إحكام اآلمدي  أخرجه االمام أحمد في

 . 1/369، والمزهر  1/39، وكشف االسرار للبخاري 1/374ينظر : الخصائص  6
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. ممررا يلقرري ظررالل هررذه المعرراني عنررد تفسررير الررنص المحترروي علررى  1؛ بسرربب تطررور الداللررة  الواحررد عرردة معرران
 المشترك .
ومن ذلك مرا يحصرل بسربب القصرد إلرى كلمرة فتوضرع مصرطلحًا فري علرم أو فري الشررع، فيكتسرب اللفرظ        

رغرم اتصرالهما بعالقرة مناسربة، وقرد يصربح في البيئة الجديدة مدلواًل آخرر يختلرف عرن مدلولره االصرلي اللغروي، 
المدلول الجديد اكثر شيوعًا في االستعمال كما يالحظ في مصطلحات الشررع ، حترى سرميت بالحقيقرة الشررعية 

 . 2عند االصوليين 
كلفررظ  -مررثال -بسرربب االعررالل الصرررفي بررين اسررم الفاعررل والمفعررول التطززابه فززي بعززغ الصززيغ ؛ -3       

صيغة واحدة علرى عردة معران صررفية ال تعرين اال بالسرياق كمرا يحصرل فيمرا  اد علرى ثالثرة )مختار( ، وداللة 
احرررف فرري اصررله ، حيررث يتحررد شرركل الصرريغة الدالررة علررى اسررم المفعررول واسررم الزمرران واسررم المكرران والمصرردر 

 ر.الميمي كما في لفظ )ُمستخر ج( و )م كر م( و )م قاتِّل( ونحوها، فهي متفقة في فتح ما قبل االخ
وقررد مررر بنررا رأي ابررن درسررتويه فرري نرردرة مررا يقررع فرري اللغررة مررن المشررترك ، حيررث يبررين انرره ) إنمررا يجررريء        

ذلك في لغتين متباينتين ، أو لحذف واختصار وقع في الكرالم ، حترى اشرتبه اللفظران ، وخفري سربب ذلرك علرى 
 . 3السامع ( 
ثين الررردكتور ابرررراهيم انررر        يس ، فيررررى ان كرررل مرررا يلمرررح فيررره صرررلة برررين المعنيرررين أو ويؤيرررد ذلرررك مرررن المْحرررد 

المعاني المختلفة للفظ الواحد فهو مرن المجرا  ولريس مرن المشرترك اللفظري، كراطالق لفرظ )الهرالل( علرى هرالل 
السرررماء وحديرررردة الصرررريد الترررري تشرررربهه شرررركاًل ، وكررررذلك علررررى قالمررررة الظفررررر ، فهررررذه اسررررتعماالت مجا يررررة . وان 

 4ال ترى صلة بين المعنيين ، كاطالق ) الخال ( على أخ األم وعلى الشرامة فري الوجره االشتراك يتعين حينما 
 . ويقترب هذا الرأي من قول األصوليين الذين أنكروا المشترك اللفظي ورأوه من الحقريقة والمجا  .

واحرردة،  فظهررر مررن سررياق هررذه االسررباب ان الواضررع للفررظ المشررترك لررم يقصررد كررل معانيرره المختلفررة دفعررة       
وانما اراد معنى واحدًا في كل وضع ؛ الن ) العرب ما وضعت االلفراظ وضرعًا يسرتعمل فري مسرمياتها إال علرى 

 . 5سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فال ( 
وتبعرره فيرره كررل مررن صرراحب رسررالة البحررث  -أمررا مررا ذهررب إليرره الرردكتور ابررراهيم أنرريس فرري داللررة االلفرراظ       

مرن ان القرول بران المشرترك نشرأ  -دي و صراحب رسرالة البحرث اللغروي والنحروي عنرد الجروينيالداللي عند اآلمر
فرران هرررذا التفسرررير لمنشرررأ  -وهرري غيرررر مقطررروع بهرررا -باصررل الوضرررع يرجرررع إلرررى القررول بالنشرررأة اللغويرررة لالنسررران

معنررى المشرترك بالوضررع علررى خررالف مرا أراده االصرروليون؛ النهررم يقصرردون بالوضرع : تخصرريص اللفررظ بررا اء ال

                                         
 .                 681 - 680 /2، وتفسير النصوص 168ينظر : اصول الفقه البي  هرة  1

 . 44ينظر : مفتاا الوصول للتلمساني  2

 . 167-1/166يح الفصيح تصح 3

 . 214ينظر : داللة االلفاظ  4

 .2/24المستصفى  5
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تخصيصًا مشفوعًا بالقصد ، وهذا أمر متطور ومتأخر عن النشأة اللغوية لالنسان. وارى ان هرذا ال يتمرانع مرع 
ادلة اللغويين التري ذكروهرا، وكرذلك ال يخرل بالتفراهم؛ لمرا ذكرنراه مرن مقاصرد وضرع المشرترك واسرتعمال المرتكلم 

 . 1له 
ون االضررداد  مررن ا        لمشررترك اللفرررظي ، فالمشررترك ) يقررع علررى شرريئين ضرردين وعلررى وأكثررر األصرروليين ي ُعررد 

مختلفين غير ضدين ، فما يقع على الضدين )الجون( و )جلل( ، وما يقرع علرى مختلفرين غيرر ضردين كرالعين 
 )2 . 

ويعتنرري اللغويررون فرري كتررب االضررداد ببحررث االلفرراظ الترري عرردها الفقهرراء مررن المشررترك اللفظرري، واختلفرروا        
ي تتمثرررل عرررادة بلفرررظ مشرررهور كرررالقرء الرررذي يعنررري عنرررد اهرررل الحجرررا : الطهرررر، وعنرررد اهرررل العرررراق: حولهرررا. وهررر

الحيض؛ وعلل ذلك اللغويون بان القرء يطلق في اللغة على الوقت، ولذا صح كونه وقتًا للطهرر ووقترًا للحريض 
ًا كلفررظ )عسررعس(، ولفررظ . وتتمثررل أيضررًا بألفرراظ وردت فرري القرررآن الكررريم وقررع فيهررا االشررتراك، وهرري قليلررة جررد 3

. علرى ان كثيررا  4)المقوي( من الفعل )أقوى( يطلق على الذي ال  اد معه ، كما يطلق علرى الكثيرر مرن المرال 
يلحرظ فيرره الصرلة المجا يرة كررالعين : للباصررة ، ولعيررون  -علررى قلتره -ممرا وقرع فرري القررآن الكرريم مررن المشرترك

 . 5االرض 
المشررترك عررن االضررداد؛ احتجاجررًا برراختالف اسررباب نشررأة كررل منهمررا اال فرري  أمررا القررول بانفصررال ظرراهرة       

مسائل قليلة ، وتخطئة من يقول بخالف ذلك ، واحتجاجًا كذلك بسببين مرن اسرباب مجريء االضردد ال يتروفران 
فرري المشررترك، وهمررا: االستحضررار الررذهني الطبيعرري للمعنررى المضرراد، وجنرروا المررتكلم إلررى التفرراؤل ودرء العررين، 

. فأرى ان هذين السرببين ال ُيقط رع بعردم وجودهمرا فري اسرباب  6مما يستدعي قلب المعنى االول والنطق بضده 
المشترك؛ فقد يحصل السبب الثاني منهما عبر مراحرل اسرباب نشروء المشرترك المتقدمرة، امرا السربب االول فهرو 

ضرررعه علرررى القصرررد، كمرررا قرررررره متعلرررق بقصررردية المرررتكلم، وهرررذا ال ُيعرررردم فررري وضرررع المشرررترك؛ حيرررث يعتمررررد و 
 االصوليون .

                                         
، والبحررث الررداللي  56 – 55، والبحررث اللغرروي والنحرروي عنررد الجررويني 210، وداللررة االلفرراظ البررراهيم انرريس  49ينظررر: اللمررع  1

 . 81عند اآلمدي 

 . 1/387المزهر  2

، ضررمن ثالثررة كتررب فرري  5هررر(، ص216ب ، أحررد أئمررة اللغررة واألخبررار) تينظررر : االضررداد : األصررمعي عبررد الملررك بررن قريرر 3
، ضررمن  163هررر(، ص244م ، واالضررداد : البررن السرركيت  يعقرروب بررن إسررحاق ) ت1913االضررداد ، نشررر هفنررر ، بيررروت ، 

 م .1913ثالثة كتب في األضداد ، نشر هفنر ، بيروت ، 

 . 8،  7ينظر : االضداد لألصمعي ، ص  4

 . 90 - 89اسة المعنى ينظر : در  5

م، والمشرترك 1974 -هرر 1394، مرط المعرارف ، بغرداد ، 102ينظر : االضداد فري اللغرة : لالسرتاذ محمرد حسرين آل ياسرين  6
م، والبحررث 1976، رسررالة ماجسررتير، كليررة االداب، جامعررة بغررداد ، 129اللفظرري فرري اللغررة العربيررة : عبررد الكررريم شررديد محمررد 

 . 88 - 87الداللي عند االمدي 
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علررى ان بعررض الكلمررات المشررهورة فرري الوسررط اللغرروي بانهررا مررن المشررترك، لررم ترررد فرري القرررآن الكررريم اال        
، وهرري فرري  1بمعنررى واحررد مثررل كلمررة )الخررال( وكلمررة )االرض( المسررتعملة كثيرررًا فرري القرررآن بمعناهررا المعررروف 

 لق على )الزكام( وعلى ) قوائم الدابة ( .اللغة من المشترك ؛ النها تط
ويرردرس الغزالرري المشررترك ضررمن اطررار اشررمل، ويظهررر مررن دراسررته ادراكرره الجوانررب المهمررة ممررا يعرررف        

، وهرو أمرر يتصرل بتعردد داللرة الكلمرة، وغموضرها، فهرو يررى ان  2بالعالقات الداللية فري علرم الداللرة الحرديث 
وهرررري: المترادفررررة، والمتباينررررة، …. ة إلررررى المسررررميات المتعررررددة علررررى اربررررع منررررا ل)االلفرررراظ المتعررررددة ، باالضرررراف

….. والمتواطئررة، والمشررتركة. امرررا المترادفررة فنعنررري بهررا االلفررراظ المختلفررة الصررريغ المتررواردة علرررى مسررم ًى واحرررد 
وهررو ….. لقرردرة وامررا المتباينررة فنعنرري بهررا االسررامي المختلفررة للمعرراني المختلفررة كالسررواد وا….. كالليررث واالسررد 

االكثر، واما المتواطئرة فهري التري تطلرق علرى اشرياء متغرايرة بالعردد ، ولكنهرا متفقرة برالمعنى الرذي وضرع االسرم 
وامرا المشرتركة فهري االسرامي التري تطلرق علرى مسرميات ….. عليه كاسم )الرجل( فانه يطلرق علرى  يرد وعمررو

واالسررم ….. وللررذهب….. ين( للعضررو الباصررر وللميررزانمختلفررة ال تشررترك فرري الحررد ِّ والحقيقررة البتررة كاسررم )العرر
المشررترك قررد يرردل علررى المختلفرررين كمررا ذكرنرراه، وقررد يرردل علرررى المتضررادين كالجلررل للحقيررر والخطيررر، والناهرررل 

 . 3للعطشان والريان( 
ه مما يعني ان المشرترك قرد يتصرور فيره الجمرع برين معنييره أو معانيره، وقرد ال يتصرور كرأن تكرون معانير       

، 4متناقضررة أو متضررادة، فررراالولى كلفررظ )إلرررى( فرري قولررره تعررالى: )) فاغسرررلوا وجرروهكم وايرررديكم إلررى المرافرررق ((
، والثانيرة كمرا ذكرنرا. وكرذلك )صريغة إفعرل عنرد  5)على رأي من  عم انهرا مشرتركة برين ادخرال الغايرة وعدمره( 

عنيرين متضرادين ال يمكرن الجمرع بينهمررا مرن يجعلهرا حقيقرة فري الطلررب وفري التهديرد ، فانهرا مشرتركة اذن بررين م
، ومثرال مرا يمكرن الجمرع برين معانيره )االحصران(، فهرو مشرترك برين االحصران باالسرالم  6وال الحمرل عليهمرا( 

 . 7وبالزواج وبالعفاف في عرف الشرع، وكالشمس للنجم وضوئه في اللغة 
فرري  -ن المشررترك . فلفررظ )خمررري(وقررد اختلررف االصرروليون فرري عررد بعررض االلفرراظ مررن المتررواط  أو مرر       

قررد تكررون النسرربة باعتبررار اللررون، وقررد تكررون باعتبررار المررآل كوصررف العنررب بأنرره  -الشرريء المنسرروب إلررى الخمررر
بسربب اتحرراد  -سركار كوصرف الردواء بانره خمرري، فهنرا قرد يظرن؛الا د)خمرري(، أي: يرؤول إلرى الخمرر. وقرد يعر
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لمترررواط  ، ولكنرره فرري الواقررع مررن المشررترك؛ الخررتالف هرررذه ان ذلررك اللفررظ مررن ا -المنسرروب إليرره، وهررو الخمررر
 . وهذا ينزلها بمنزلة تعدد االوضاع . 1االعتبارات في النسبة 

وقرر االصوليون ان االشتراك قد يكون في االفعال والحروف. فراألول مثرل )عسرعس( و)بران( فمعنراه :        
الررخ، وفرري الحررروف )إلررى( و )مررن( ، … اعلررمانفصررل وظهررر وبعررد، والفعررل )قضررى( يعنرري: حكررم وأمررر وحررتم و 

وترأتي الثانيررة البترداء الغايررة، وتررأتي للتبعريض، ولبيرران الجرنس كقولرره تعررالى: )) سربحان الررذي اسررى بعبررده لرريال 
، 3، وقولرره سرربحانه: )) لررن تنررالوا البررر حتررى تنفقرروا ممررا تحبررون((2مررن المسررجد الحرررام الررى المسررجد االقصررى ((

 .4بوا الرجس من االوثان ((وقوله تعالى: )) فاجتن
،  -كمرا فري الردعاء -ويرى الرا ي ان االشتراك يقع في االفعرال الماضرية المشرتركة برين الخبرر واالنشراء       

والمضارع في داللته على الزمن مشترك بين الحال واالستقبال، واالمر مشترك بين الوجوب والنردب فري داللتره 
. ويرررُرد  عليرره بعررض االصرروليين برران األصررل فرري الماضررري  5حررروف وكررذلك ال -كمررا مررر معنررا -علررى الطلررب

الداللة على الخبر، وداللته على االنشاء خاصة بصيغ العقود ونحوهرا، واشرتراك المضرارع مختلرف فيره، أو أن 
 . 6أحد المعنيين حقيقة فيه واالخر مجا ، واالصح في االمر أنه للوجوب 

مرررا ذكرررره الررررا ي مرررن وقررروع االشرررتراك علرررى هرررذا النحرررو فررري  -نرررىمرررع صررراحب دراسرررة المع -وال ارتضررري       
األفعررال ؛ إذ ال يناسررب ذلررك القصررد  مررن الفعليررة فرري االفعررال عنررد وضررعها ؛ ألنرره تحميررل لهررا بمررا ال تحتملرره ، 

لتردهرا برين  -لكني ال اوافق صاحب دراسة المعنى في قبوله رأي الرا ي فري القرول باالشرتراك فري صريغة االمرر
ل ِّرررررُل هررررذا بمررررا ظهررررر لنررررا مررررن أن  األ مررررر  المطلررررق يفيررررد الوجرررروب وأن  النرررردب  وغيررررر ه  - 7النرررردب الوجرررروب و  ؛ وأُع 

 مستحصٌل بالقرائن .
 تفسير  النِص المتضمِن المطترك  :     
الررغم مرن ذلرك يرونره خرالف األصرل ؛ علرى الحظنا ان االصوليين قرروا وقوع المشترك عمومًا، لكنهم        

إليرره مرن إخررالل برالفهم لرردى السرامع، ممررا يعيرق عمليرة التواصررل التري هرري أهرم اهررداف اللغرة. وكررذلك  لمرا يرؤدي
يسررتدلون باالسرررتقراء ، حيررث ثبرررت ان الكلمرررات المشررتركة أقرررل مرررن المفررردة . ويرتبرررون علرررى ذلررك انررره مترررى دار 

ا احتمررال االشرتراك فمرجررروا ، االحتمرال فري اللفررظ برين االشررتراك واالنفرراد فالغالرب علررى الظرن هررو االنفرراد ، امر
وعدم االشتراك ارجح ؛ الن االصل في المشترك الداللة على معنى واحرد تحردده القررائن ، والن االلفراظ عنردهم 
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 . 1سورة االسراء :  2

 . 92سورة آل عمران :  3
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ينبغررري ان تكرررون محرررددة الداللرررة ؛ الن الغررررض مرررن التشريررررع هرررو العمرررل بمرررا يررردل عليررره اللفرررظ ، والمشرررترك ال 
 يتشخص أحد معانيه اال بقرينة .

 ولذلك فالذي يبتغي الوصول إلى المعنى من نص يتضمن المشترك يكون امام حالتين :       
إذا دار اللفرررظ المشرررترك الررروارد فررري الرررنص الشررررعي برررين معنرررى لغررروي ومعنرررى اصرررطالحي شررررعي  -1       

قيمروا الصرالة فيتعين حينئذ ارادة الثاني وذلك كالفاظ الصالة والزكاة والصيام ونحوها كما فري قولره تعرالى: )) وأ
، ال معناهرررا اللغررروي )وهرررو  ، فرررالمراد بالصرررالة : معناهرررا الشررررعي بهيئاتهرررا وشرررروطها واركانهرررا1وآتررروا الزكررراة ((

 . 2الدعاء( وكذلك الزكاة وغيرها مما يعرف باالسماء الشرعية وما يطلق عليه: ) الحقيقة الشرعية ( 
ة وهرذه القرينرة تختلرف االنظرار فري اعتبارهرا كمرا فري قولره وال يؤخذ بالمعنى اللغوي هنرا اال بقرينرة مرجحر       

، فالصررالة لفررظ مشررترك بررين معنرراه االصررطالحي الشرررعي 3تعررالى: )) إن هللا ومالئكترره يصررلون علررى النبرري ((
قرينررة اخرررى كمررا سرريأتي فرري   د. وقررد تعرر 5ومعنرراه اللغرروي )الرردعاء(، فرردلت القرينررة علررى ارادة الثرراني دون األول 

 ها .اآلية نفس
أما إذا دار اللفظ المشترك في النص الشرعي برين معران لريس للشرارع عررف خراص فري تحديرد ايهرا  -2       

يررراد فمررن الضررروري االهتررداء بررالقرائن لتحديررد المقصررود كمررا فرري قولرره تعررالى: )) والمطلقررات يتربصررن بأنفسررهن 
وعلرى الطهرر فري لغرة أهرل الحجرا ، فمرن  ، فلفظ )القرء( يطلق على الحيضة عند أهرل العرراق،4ثالثة قروء (( 

رأى أن المررراد بررره فرري اآليرررة : )الطهررر( اسرررتدل بالقرينررة اللفظيرررة فرري تأنيرررث العرردد )ثالثرررة(، ممررا يررردل علرررى ان 
المعرردود مررذكر، فيكررون المررراد بررالقروء األ طهررار ال الحيضررات، ومررن رأى ان المررراد برره الحرريض اسررتدل بررالقرائن 

دة كرران لمعرفرة بررراءة الررحم مررن الحمررل ، األمرر الررذي يعررف بررالحيض ال بررالطهر، الحاليرة، وهرري ان تشرريع العرر
: ) عرردة  وأيضررًا اسررتدلوا بررأن القرررآن الكررريم يكنرري عمررا ال يحسررن ذكررره، وهررو الحرريض، وكررذلك اسررتدلوا بقولرره 

ة إلررى ، والحرررة ال تخررالف االمررة فرري جررنس مررا تكررون برره العرردة. واالسررتدالل بالحررديث نظررر  5األمررة حيضررتان ( 
السياق التشريعي بمعناه الواسع باعتباره كلمة واحدة كما سبق . ويمكن ان يراد من اآليرة كرال المعنيرين؛ ألنهمرا 

 . 6متفقان في حقيقة واحدة هي الوقت 
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لكررن االصرروليين قررد اختلفرروا فرري جرروا  ارادة أكثررر مررن معنررى مررن المشررترك إذا ورد فرري نررص واحررد مررن        
احد ، فيما إذا لم تقرم قرينرة علرى ارادة أي مرن المعراني المشرتركة، فراذا اختلرف الرنص أو متكلم واحد في وقت و 

المرررتكلم أو الوقرررت جرررا  تعررردد المعنرررى، وهرررو مرررا يسرررمى بعمررروم المشرررترك. ونبهررروا إلرررى ان الخرررالف الررروارد فررري 
 : 1استعمال اللفظ المشترك في حقيقته، يجري في استعماله في حقيقته ومجا ه 

وكثيررر مرن االماميرة والبرراقالني وبعرض المعتزلرة إلررى  -ومرنهم الشرافعي -هب جمهرور االصرروليينفرذ -1       
،  فيكرون كالعرام ِّ فري 2جوا  استعماله في كال معنييه، سواء كانا حقيقيين ام كان احدهما حقيقرة واآلخرر مجرا ا 

رررْن فِّررري اأْل ْرضِّ  شرررموله مرررا يررردل عليررره، ففررري قولررره تعرررالى: )) أ ل رررْم ت رررر  أ ن  َّللا   ي ْسرررُجدُ  م  رررم او اتِّ و  رررْن فِّررري الس  ل رررُه م 
رررْمُس  رررن  الن ررراس (( …… و الش  ثِّيرررٌر مِّ ك  ، رأوا ان لكلمرررة )يسرررجد( معنيرررين: الخضررروع القهرررري لحكمررره هللا تعرررالى، 3و 

، قرررال تعرررالى: )) وهلل يسرررجد مرررن فررري السرررماوات  4حيرررث ان جميرررع المخلوقرررات خاضرررعة بلسررران حالهرررا كرررذلك 
، والمعنرررى االخرررر هرررو وضرررع الجبهرررة علرررى االرض، وهرررو السرررجود المعرررروف فررري  8رهرررا ((واألرض طوعرررا وك
 الصالة شرعًا .

رًا فري حرق جميررع هرؤالء المرذكورين فري نرص االيررة، فرالمعنى الثراني هرو مرا يمكررن         فراذا كران األول متصرو 
عرداهم ممرن حرق علريهم  حمل اآلية عليه بالنسبة للناس بدليل )تخصيص كثير مرن النراس بالسرجود ، دون مرن

، أي : الخضروع ، فكرال المعنيرين مقصرود فري االيرة عنرد  5العذاب، مع استوائهم فري السرجود بمعنرى الخشروع( 
هررؤالء ؛ النرره لررو أريررد الخضرروع وحررده لكرران تخصرريص كثيررر مررن النرراس دون عررامتهم ال معنررى لرره؛ الن جميررع 

 . 6الناس خاضعون للقدرة االلهية 
، إذ رأوا فيهرا ان )الصرالة( لفرظ مشرترك 7عالى: )) إن هللا ومالئكتره يصرلون علرى النبري ((وكذلك قوله ت       

 -سربحانه -بين المغفرة واالستغفار، وقد استعملت فيهمرا دفعرة واحردة، حيرث اسرندت فري الرنص القرآنري إلرى هللا
، ومررررن المالئكررررة هرررري والررررى المالئكررررة، فررررإذا كرررران معنررررى الصررررالة المسررررندة إلررررى هللا تعررررالى هرررري المغفرررررة قطعررررًا 

 . 8االستغفار فان اللفظ المشترك مستعمل هنا في معنييه، وكذلك يحمل عليهما معًا 
                                         

 .93 - 92، ودراسة المعنى 1/235ينظر: شرا االسنوي  4

مال  جيون الميهوي أحمرد برن أبري سرعيد برن عبيرد ، ونور االنوار على) المنار للنسفي (: 1/202ينظر: كشف االسرار للنسفي  2
، مرط األميريرة الكبررى ، بروالق، مصرر ،  1، مطبوع مع كشف األسررار شررا المنرار ، ط 203-1/202هر(، ج1130هللا ، ) ت

 .72، واآلراء االصولية البي الحسن الكرخي 1/91هر ، وارشاد الفحول  1316
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ولكررن هررؤالء اشررترطوا ان ال يمتنررع الجمررع بررين المعرراني المشررتركة كمررا فرري اسررتعمال العررين فرري الباصرررة        
 . 1والشمس، فان امتنع ال يصح كما في ) القرء ( 

زالررري للمشررترك المسررتعمل فررري حقيقترره ومجررا ه ، بمثرررل قولرره تعررالى: )) وال تنكحررروا مررا نكرررح وقررد مثررل الغ       
، حيث كان لفظ النكاا يدل علرى الروطء والعقرد، 3، وقوله تعالى: )) أو المستم النساء ((2آباؤكم من النساء ((

المشررترك وان كرران التعمرريم ولفررظ المالمسررة دل  علررى الرروطء والمررس جميعررًا، فيقررول الغزالرري: )هررذا عنرردنا كرراللفظ 
انرره قررال: أحمررل آيررة اللمررس علررى المررس والرروطء جميعررًا.  -رحمرره هللا -فيرره أقرررب قلررياًل، وقررد نقررل عررن الشررافعي

وإنمررا قلنررا: إن هررذا أقرررب؛ الن المررس مقدمررة الرروطء والنكرراا ايضررًا يررراد للرروطء ، فهررو مقدمترره ، وألجلرره اسررُتعير 
ررد ان للعقرد اسررم النكراا الررذي وضرعه للرروطء ،  واسرتعير للرروطء اسرم اللمررس ، فتعل رُق احرردهما براالخر ربمررا ال ُيبعِّ

 . 4يقصدا جميعًا باللفظ المذكور مرة واحدة ، ولكن االظهر عندنا ان ذلك ايضًا على خالف عادة العرب( 
ر عررردم الرررتكلم بلفرررظ )القررررء( لرررم يمنرررع الجمرررع بررريإواختررار اآلمررردي جررروا          ن ارادة رادة وقوعررره لغرررة، فلرررو قرررد ِّ

ردة االعتداد بالطهر، فوجود اللفظ ال يمنع ما كران جرائزًا، وكرذلك إرادة الجمرع برين الحقيقرة إاالعتداد بالحيض و 
 . 5والمجا  
مررنهم أبررو الحسررين  -وذهررب جمهررور الحنىيررة وبعررض الشررافعية وبعررض االماميررة وبعررض المعتزلررة  -2       

االسرتعمال ال يرراد بره اال معنرى واحرد ؛ الن اللفرظ موضروع  إلى ان المشترك في سياق 6واالباضية  -البصري 
با اء هذه المعاني على وجه التبادل ، فتمتنع إرادة جميرع المعراني ؛ لمخالفرة ذلرك ألصرل الوضرع ، إذ اللفرظ قرد 
وضررع بررا اء كررل معنررى مررن معانيرره وضررعًا خاصررًا، ولررم يوضررع لجميررع المعرراني دفعررة واحرردة . ولررذلك البررد مررن 

بررالقرائن علررى تحديررد المعنررى المقصررود؛ النرره يكررون المشررترك حينئررذ مجمرراًل، فيمتنررع حملرره علررى كررل االسررتهداء 
المعراني أو علررى بعضرها؛ ألنرره )إن لررم يكرن موضرروعًا للمجمروع لررم يجررز اسرتعماله فيرره ، وان كران موضرروعًا لرره 

جمرروع ، فيكررون الجررزم فهررو ايضررًا موضرروع لكررل مررن االفررراد، فرراللفظ دائررر بررين كررل واحررد مررن الفررردين وبررين الم
 . 7بافادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحًا من غير مرجح( 

وممررا ناقشرروا برره ادلررة المررذهب االول ان المررراد مررن السررجود هررو الخشرروع واالنقيرراد ، وهررو يعررم الجميررع ؛        
لنراس( ، لرذلك لرم يررتضِّ النه يشمل االختياري والقهري . وقد اجاب عنه االولون بقرينة تخصريص )كثيرر مرن ا

                                         
 . 2/352ينظر : احكام اآلمدي  1

 . 22سورة النساء  2

 . 43سورة النساء  3

 .  2/24المستصفى  4

 . 2/223ينظر : احكام اآلمدي  5

 .1/138، وطلعة الشمس 1/40، وكشف االسرار للبخاري 2/352ينظر: احكام اآلمدي  6

، ودراسررة  41 - 1/40، فمررا بعردها ، والكشرف مررع البرزدوي 1/143، وينظرر : المنررار مرع شررا ابررن ملرك  165/  1االبهراج  7
 . 93المعنى 
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عبررد العزيررز البخرراري وال التفتررا اني ذلررك الرررد ، ويرررى الثانررري منهمررا : أن  ) األ ظهررر فرري الجررواب عررن اآليررة مررا 
ذكره القوم من أنها على حرذف الفعرل، أي: ويسرجد كثيرر مرن النراس، علرى ان المرراد بالسرجود االول : االنقيراد 

نرراس ذكرر)من فرري االرض(، وبالترالي : سررجود الطاعرة والعبررادة وهررو والخضروع ، وقررد دل علرى شررموله جميرع ال
 . 1غير شامل لجميع الناس ( 

وكرررذلك ردوا علرررى اسرررتدالل الفريرررق االول بآيرررة الصرررالة علرررى النبررري ، بررران المقصرررود منهرررا العنايرررة برررامر        
 . 2صلى والمالئكة يصلون اظهارًا لشرفه، فيعم الرحمة واالستغفار، أو تقدير المعنى: ان هللا ي الرسول 
وأؤيد رأي الفريق االول لقوة ادلرتهم، والن ردود المرذهب الثراني بعضرها مجررد تصرورات ذهنيرة ال مسراس        

، والررربعض االخرررر ال يمنرررع مررررن ارادة المعررراني المتعرررددة جميعرررًا فررري المشرررترك بشررررط عرررردم  3لهرررا بواقرررع اللغرررة 
 تأويالت مقبولة لغة، وال تتجاو  ذلك إلى منع ما قلنا. التناقض أو التضاد، وانما تشكل هذه الردود

وقرررد نبررره اآلمررردي إلرررى جررروا  اسرررتعمال المشرررترك فررري معانيررره أو معنييررره فررري حرررالتين: إحرررداهما ان يصرررح        
اسررناده إلررى االمرررين كقولنررا: )العررين جسررم(، ونريررد بهررا : عررين ، المرراء والررذهب ، وقولنررا: )العرردة ثالثررة قررروء( ، 

بأنررره مشرررترك متعرررددًا كقولررره  -المسرررند إليررره -لقرء الطهرررر والحررريض. والثانيرررة: ان يكرررون المحكررروم عليرررهونريرررد برررا
تعررالى: )) إن هللا ومالئكترره يصررلون علررى النبرري ((، فيسررتحيل اسررناد كررال المعنيررين: المغفرررة ، واالسررتغفار، إلررى 

 . 4هللا تعالى أو إلى المالئكة 
لعررام، ولررذلك يرررى وجرروب حملرره علررى جميررع معانيرره عنررد عرردم القرينررة لكررن الشررافعي يعررد المشررترك مررن ا       

المخصصة احتياطًا في تحصيل مراد المتكلم؛ النه من التعطيرل للرنص تررك حملره علرى جميرع معانيره، ويكرون 
 . 5ترجيحًا بال مرجح ان حمل على بعض المعاني دون بعض 

نررا حقيقيررين فقرط ، امررا إذا كانررا حقيقرة ومجررا ًا فيرررى أمرا البرراقالني فيرررى وجروب حملرره علررى معنييره إذا كا       
 . 6ان حمله عليهما تناقض 

يرررى ان حمررل المشررترك علررى معانيرره كافررة عنررد الشررافعية هررو مررن قبيررل االحتيرراط ،  7علررى ان السرربكي        
عمروم وليس من العموم؛ الن )االحتيراط يقتضري ارتكراب  يرادة علرى مردلول اللفرظ؛ الجرل الضررورة، ومقتضرى ال

ولكرري ال يعطررل الررنص أو يرررجح احررد معانيرره بررال مرررجح ، حملرروه علررى معانيرره كافررة احتياطررًا، قررال:  8خالفرره( 

                                         
 . 117/  3فسير الكشاف ، وينظر : ت 1/69التلويح  1

 . 41 – 1/40ينظر: اصول البزدوي  2

 . 1/40ينظر: م . س  3

 . 235 - 234/  1فما بعدها ، وشرا االسنوي  2/352ينظر : احكام اآلمدي  4

 ينظر : م . س . 5

 .1/257ينظر: االبهاج  6

 (.6/180، شذرات الذهب2/176وعاة هر(: ) بغية ال756هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي، أصولي شافعي)ت 7

 .2/140نهاية السول  8
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انرررره لالحتيرررراط ، وكيررررف يكررررون مررررن برررراب العمرررروم، ومسررررمى العمرررروم واحررررد،  -أي الشررررافعية -)والمختررررار عنرررردنا
 . 1وال كذلك العام( والمشترك مسمياته متعددة ل وأيضا فالمشترك يجب ان يكون افراده متناهية 

ٌر لغويرًا، إذ ان احرد االسرباب المهمرة لالشرتراك        ممرا  -ولعل اعتبار المشترك مرن العرام عنرد الشرافعي مبرر 
ررا فري اتجراه ويخصرص فري لهجرة  -يتمثل بالتضاد يعود إلى عموم المعنى االصلي الرذي يخصرص فري لهجرة م 

الرررريح الطيبرررة والرررريح المنتنرررة، ممرررا يظهرررر ان المعنرررى  اخررررى بمعنرررى مضررراد أو مختلرررف، فكلمرررة )الرررذفر( تعنررري
االصلي للكلمة هو الريح، وهو معنى عام خصصته كل لهجة بمعنى معرين. وكرذلك كلمرة )الطررب( تردل علرى 
الفرا والحزن، واصلها خفة تصيب الرجل لشدة الفررا أو لشردة الجرزع . وقرد نبره ابرن االنبراري فرذكر انهرا ليسرت 

 . 2، لكنها الخفة المقارنة لهما ذات الفرا أو الحزن 
االحتياط انما يدخل ضمن الجانب التشريعي في اهدافه ، فهو أ ْعرل رُق بالجانب الفكري ب ألخذوأرى ان ا       

الشرعي منه بالجانب اللغوي للنص واساليب التعبير ، وارى ان تبرير الحمل على جميع معاني المشترك 
 الخ ، تبرير صحيح ؛ لما سنذكره ...…  بالعود إلى عموم المعنى االصلي

غيررر أن بعضررهم يرررجح المررذهب الثرراني بررأن تررأويلهم مقبررول ، وبرران اصررحاب المررذهب االول لررم يأخررذوا        
بالحسبان أثر السياق أو القرائن في حالة الجوا ، إذ يمكرن صررف اللفرظ إلرى معنرى واحرد برالتمعن فري السرياق، 

ضًا، يقول أولمان : )كثير من كلماتنا له أكثرر مرن معنرى، غيرر ان المرألوف هرو االمر الذي يؤكده المحدثون اي
. وقرال فنردريس: )اننرا حينمرا نقرول بران الحردى 3استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في السرياق المعرين(

 الكلمرررات أكثرررر مرررن معنرررى واحرررد نكرررون ضرررحايا االنخرررداع إلرررى حرررد مرررا، إذ ال يطفرررو فررري الشرررعور مرررن المعررراني
ي ُِّنرره سررياق الررنص( ، ويقررول د. صرربحي الصررالح: 4المختلفررة الترري ترردل عليهررا احرردى الكلمررات اال المعنررى الررذي ُيع 

)والسياق هو الذي يعين احد المعاني المشتركة للفرظ الواحرد، وهرذا السرياق ال يقروم علرى كلمرة تنفررد وحردها فري 
. وكررذلك د.  5علررى اللفررظ المعنررى المناسررب(  الررذهن، وإنمررا يقرروم علررى تركيررب يوجررد بررين اجررزاء الجملررة، فيخلررع

رمضان عبد التواب: )ان المشترك اللفظي ال وجود له في واقع االمر، اال فري معجرم لغرة مرن اللغرات، أمرا فري 
 . 6نصوص هذه اللغة واستعماالتها، فال وجود اال لمعنى واحد من معاني هذا المشترك اللفظي( 

 -وهررو الررذي يحرردده السررياق -فرري عرردم ارادة سرروى معنررى واحررد مررن المشررتركوالررذي أراه ان ايغررال الرررأي        
يفيد عدم قدرة السياق على تحمرل ارادة جميرع معراني المشرتركل فلمراذا ال يتحمرل السرياق ذلرك وقرد قامرت حاجرة 

                                         
 .2/140سلم الوصول  1

هر   1408،  3، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 300-299ينظر: فصول في فقه العربية : د . رمضان عبد التواب ، ص 2
1987 . 

 م . 1962، ترجمة : د . كمال محمد بشر ،  54دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان ، ص 3

 . 96 - 94، وينظر : دراسة المعنى  228اللغة  4

 . 308دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح  5

 م .1987هر   1408،  3، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 334فصول في فقه اللغة : د . رمضان عبد التواب ، ص 6
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ق المتكلم إلى تقصد أكثر من معنًى إذا لم يكن المعنى السياقي يمنع ذلرك   حيرث ان الكرالم سلسرلة مرن العالئر
تقررع فرري المشررترك، والبحررث عنهررا وظيفررة تحليررل الررنص  تجعررل السررياق يتصرررف إلررى وجرروه محتملررة لعرردة معررانٍ 

وتفسريره بمررا يكشرف عررن تلررك التصراريف والمعرراني، خاصرة وان اصررحاب المررذهب الثراني لررم يقولروا برران السررياق 
 اق .يمنع ارادة جميع معاني المشترك. وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في فصل السي

أمررا بالنسرربة للتثنيررة والجمررع ، فرري المشررترك ، فقررد نظررر االصرروليون فيمررا إذا ثنرري اللفررظ المشررترك بحيررث        
يكون لكرل فررد معنرى غيرر اآلخرر فري حرال التثنيرة، أو غيرر المعراني االخررى فري حالرة الجمرع ، أي فري امكران 

 الماء، وكذلك في حالة الجمع . ويقصد باحداهما الباصرة وباالخرى عين -مثالً  -ان يقال: عينان
برررنِّ مالرررٍك صرررحُة ذلرررك ، وإلرررى أبررري حيررران المنرررُع         ُب الِّ وللنحررراة فررري ذلرررك رأيررران : إذ ُيررررْنس 

. لكرررن أكثرررر  1
االصوليين يمنعون ذلك؛ لما يسبب من لبس في افرادة المعنرى، والن الجمرع تكريرر الواحرد عينره ، والواحرد غيرر 

ذا جمع ال يدل اال على تعدد ذلك المعنى. فهو )في حكم تقدير إفراد نروع واحرد مستعمل اال في معنى واحد، فا
. وارى ان االمرر ترابع لقصرد المرتكلم فقرد يقصرد اكثرر مرن مردلول  2ال غير ، علرى مرا علرم مرن اسرتقراء لغرتهم( 

 للمشترك عند استعماله .
ينرة علرى جروا  تعردد المعنرى المرراد مرن أما بالنسبة للنفي واالثبات فقد جعرل منهمرا بعرض االصروليين قر        

 المشترك ، وعدمه .
فذهبوا إلى جوا  تعردد المعنرى المرراد مرن المشرترك اللفظري فري الرنص الواحرد ، فري النفري دون االثبرات؛        

مستدلين بان النكرة في سياق النفري تفيرد العمروم، والعرام كرالجمع فري التعردد بخرالف االثبرات. وعليره فعبرارة : ) 
أر  عينررًا ( يمكررن ان يفهررم منهررا عنرردهم: الجاسرروس والرردينار وعررين المرراء ، وغيررر ذلررك ممررا يرردل عليرره اللفررظ  لررم

 . 3باالشتراك، فيكون الجميع مقصودًا من ذات العبارة 
ويصف صاحب دراسة المعنى التفريرق فري ذلرك برين النفري واالثبرات بانره نزعرة عقليرة مجرردة مرن الواقرع        

سة اللغة ، االمر الذي يتكرر في بعرض االتجاهرات االصرولية، وقرد انكرر عامرة االصروليين ذلرك اللغوي في درا
الرررأي ؛ ألن ) النفرري ال يرفررع إال  بمقتضررى االثبررات ، وفرري االثبررات أحررُد المرردلوالت لرريس إال ، فررال يعررم  السررلُب 

ه (   . 4أفراد 

                                         
 .  1/241ينظر : شرا االسنوي  1

 . 1/239شرا البذخشي  2

 .213-1/212لتحرير مع التقرير والتحبير ينظر: ا 3

 .97، وينظر: دراسة المعنى 1/239شرا البذخشي  4
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، ودراسررة المعنررى المرردلول عليرره منهررا علررى هررذا ذلررك ان تصررور الجملررة المنىيررة فرررع عررن الجملررة المثبتررة       
فرري دراسررة التراكيررب اللغويررة . إذ أصررل التراكيررب عنرردهم يسررمى  1االسرراس يتفررق مررع مررا تررراه النظريررة التحويليررة 

 . 2بحاملة البذرة ، وهي الجملة البسيطة الخبرية التقريرية المثبتة المبنية للمعلوم 
ع عرن المفررد، والجملرة المنىيرة فررع عرن المثبترة ، فراذا دل اللفرظ المشرترك وواقع اللغرة يفيرد ان الجمرع فرر        

المفرد على التعدد في نص معين فانره يردل بالتبعيرة فري حالرة الجمرع، فراذا تعينرت داللتره علرى معنرى واحرد فري 
سرتفاد عنرد المفرد فهو فري الجمرع كرذلك، وكرذلك فري الجملرة المنىيرة والمثبترة ؛ ألن ) النفري إنمرا هرو للمعنرى الم

 . 3االثبات ( 
ك رمأن قصرد المرتكلم ينبغري ألكني أرى هنا أيضًا         ، فقرد يريرد غيرر معنرًى للمشرترك قاصردًا اسرتعماله  ن ُيح 

تفرررق مرررع القرررول بجررروا  عمررروم المشرررترك فررري النفررري دون أ، فرررال  فررري جميرررع معانيررره لغررررض مرررن اغرررراض الكرررالم
بررل لمررا رآه فريررق مررن االصرروليين مررن جرروا  ارادة  -سررياق النفرري فرري ابتنائرره علررى ان النكرررة تعررم فرري -االثبررات

 معاني المشترك على العموم .
فرران هنرراك مررا  -بالنسرربة لتركيررب الكررالم -وإذا كنررا قررد تناولنررا فرري هررذه المباحررث المشررترك اللفظرري المفرررد       

كثرر مرن معنرى بالتسراوي، يسمى بالمشترك اللفظي المركب، وهو ما يتركب من لفظين مفردين فأكثر، واحتمرل ا
بحيث لرو أخرذ كرل لفرظ علرى حردة لرم يردل اال علرى معنرى واحرد. وداللتره علرى معنراه ليسرت بسربب الوضرع، برل 
بسرربب اجتمرراع أكثررر مررن لفررظ وتركبهررا حتررى تصررير بمجموعهررا دالررة علررى ذاتررين أو صررفتين مختلفتررين فررأكثر، 

ال أن يعفرون أو يعفرو الرذي بيرده عقردة النكراا فنصرف مرا فرضرتم إ…… ومثاله قوله تعالى: )) وإن طلقتمروهن 
، فلفررظ )بيررده عقرردة النكرراا( مشررترك لفظرري مركررب بررين الررزوج والررولي ، فرراختلفوا فرري ترررجيح أيهمررا مررراد مررن 4((

 .  5النص   بدالئل تلتقي فيها انماط من قرائن الترجيح بين معاني المشترك اللغوية أو اللغوية والشرعية 

                                         
هررو مررنه  لغرروي فرري دراسررة بنرراء الجملررة ، يتأسررس علررى أن وصررف لغررة مررا يعنرري : تحديررد االمكانيررات التعبيريررة فيهررا ، وأن  1

، فيستطيع بما لديه من خزين لغوي أن يفهم جمراًل وتعبيررات  استخدام فرد بعينه لل غةِّ يتعلق بقدرته اللغوية وال يحدد طاقات اللغة
 م .      1978، دار الثقافة ، القاهرة ،  2، ط 17لم تسبق له . ينظر : مدخل إلى علم اللغة : د . محمود فهمي حجا ي ص

 . 97ينظر : دراسة المعنى  2

 ، وينظر : م . س . 1/241شرا االسنوي  3

، رسررالة ماجسررتير، كليررة العلرروم 140ر: المشررترك واثررره فرري اخررتالف الفقهرراء : عثمرران محمررد غريررب ، وينظرر 237سررورة البقرررة  4
 م .1997 -هر 1418االسالمية ، جامعة بغداد ، 

، مطررر مصرررطفى البابررري  223 - 1/219هررر (، 430ينظررر: أحكررام القرررآن : إبررن العربررري، أبررو بكررر محرررمد بررن عبررد هللا ) ت  5
،  8/69م ، والمغنري ) شررا مختصرر الخرقري ( فري الفقره الحنبلري البرن قدامرة الحنبلري، ج1378هر   1376الحلبي ، القاهرة ، 

، رسالة ماجستير، كليرة العلروم االسرالمية ، جامعرة 143-140والمشترك وأثره في اختالف الفقهاء : عثمان محمد غريب ،  ص
 م .1997هر   1418بغداد ، 
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لتناولنررا أكثررر مسررائله فرري مباحررث العررام والمطلررق مررن جهررة ،  المطززترك المعنززوي ؛حررث ونسررتغني عررن ب       
 . وقد ألمنحا إليه في تعريف المشترك . 1وخشية االطالة من جهة اخرى 

 
 

                                         
فمرا بعردها، وحاشرية الرهراوي علرى المنرار  36ر: حاشية الباجوري على السرلم )فري المنطرق( للمزيد حول المشترك المعنوي ينظ 1

 . 195 - 176فما بعدها، والمشترك وأثره في اختالف الفقهاء  15)في اصول الفقه( 
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