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ملخ�ص البحث
لقد امتازت الرشيعة اإلسالمية عىل غريها من الرشائع بعلمني حفظاها من كل عبث وحتريف

وتبديل عىل مر الدهور واألزمان ،وهي عالمة واضحة جلهود أهل الذكر من أبناء هذه امللة القويمة:
األول :علم أصول احلديث :فهو بعد حفظ الكتاب الكريم يعد حافظا ألصول الترشيع من أي

تبديل أو حتريف ،لتبقى قائمة وحمفوظة إىل قيام الساعة.

الثاين :علم أصول الفقه :فهو املؤسس لقواعد فهم الترشيع ،واملنضبط لقواعد االستنباط

واالستدالل واملكمل لعلم أصول احلديث.

وملا كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية قد أفادت بمفهومها العموم والشمول ،وإن

اللفظ العام قد يراد به العموم  ،وقد ال يراد ،فكان ال بد يف استنباط األحكام من تلك النصوص

ملعرفة العام .فكان أول من دون قواعد األصول عىل رأي عدد كبري من العلامء هو اإلمام الشافعي

يف كتابه املعروف بالرسالة.

وعليه فإن كتاب الرسالة لإلمام الشافعي يعد مرجعا مهام يف علم أصول الفقه ،وبالتايل فإن

موضوعاته تعترب بمثابة قواعد وأسس يف عملية االجتهاد واالستنباط واالستدالل ،وملا كان كتاب
الرسالة حيتوي العديد من القواعد يف كافة موضوعات أصول الفقه ،فقد اخرتت القواعد اخلاصة

بدالالت العام واخلاص ،ملا هلا من أمهية يف حياة املجتهد من خالل فهم وتفسري النصوص التي

غالبا ما كانت تنزل عامة ف ،إما أن ختصص بنص ترشيعي آخر  ،أو قرينة دالة عىل أن النص يراد
به اخلاص  ،أو يبقى النص مطلقا.

لذا كان عنوان بحثي هذا (قواعد العام واخلاص عند اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة)

استخرجت من خالله القواعد األصولية اخلاصة بداللة لفظ العام  ،وأفردهتا بالدراسة والتحليل،
ثم ذكرت آراء العلامء ما بعد كتاب الرسالة ،ثم ذكرت النصوص القرآنية الواردة يف الرسالة،
ووقفت عىل بياهنا وتفسريها عند العلامء واملفرسين خاصة مع اإلشارة إىل موطن الشاهد.

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

101

البحوث املحكمة

			
قواعد العام واخلاص عند اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة

Conclusion
This is the most important findings of the research:
1. characterized by Islamic law to other religions Baalmin Hfezaha of all
messes and distortion and switch over the ages and times, two modern science and jurisprudence assets.
2. first without the assets of Imam Shafi’i Almighty God’s mercy rules in
the book known to the message.
3. Imam Shafi’i is one of the four imams and the Shafi’i all proportion,
which Naseeb Messenger of Allah r.
4. rules a college issues, each of which apply to fractions underneath.
5. The year is all it takes for word what works for him and put one of the
non-inventory.
6. Special word is subject to denote one meaning for monopoly.
7. There are three rules adopted by the Imam Shafi’i in his letter regarding the subject of public and private.
8. The first rule: (a year is intended to year), the year in this rule is considered significant deterministic, which was agreed upon scientists. And
confined in the verses related to the cosmic order and the divine laws and
fixed the issues of creation and issues of creed. The sub-sentences, it is but a
few and likeness in terms of family and breastfeeding rates and the number
of legacy ..... etc.
9. The second rule: (enter in particular), and the most popular types of
Commons in this rule, as it is the subject of dispute between the fundamentalists in determining whether it is a significant deterministic or presumptive.
10. The third rule: (in your intended), the year of it to be particular, so
that the general formula given and intended to one individual or special
order and Ahd.alqraún inherent in this type are often reasons to get off and
evidence that scientists Alahwal.atfq general indication of the significance
of this type of presumptive.

102

د .رنا صميم صديق

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني اهلادي إىل سبيل الرشاد ،الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان وأنعم علينا

بنعم كثرية ال تعد وال حتىص ،فاحلمد هلل عىل قوله :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﭼ ( .)1وأصيل واسلم عىل من بعثه رمحة للعاملني ،خاتم األولني واآلخرين ،حممد بن

عبد اهلل وعىل آله الطيبني الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين...

لقد امتازت الرشيعة اإلسالمية عىل غريها من الرشائع بعلمني حفظاها من كل عبث وحتريف

وتبديل عىل مر الدهور واألزمان ،وهي عالمة واضحة جلهود أهل الذكر من أبناء هذه امللة القويمة:
فاألول :علم أصول احلديث :فهو بعد حفظ الكتاب الكريم يعد حافظا ألصول الترشيع من

أي تبديل أو حتريف ،لتبقى قائمة وحمفوظة إىل قيام الساعة.

والثاين :علم أصول الفقه :فهو املؤسس لقواعد فهم الترشيع ،والضابط لقواعد االستنباط

واالستدالل فهو مكمل لعلم أصول احلديث.

لقد خاطب اهلل سبحانه وتعاىل العرب بلساهنا عىل ما تعرف من معانيها ،قال تعاىل:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ( ،)2ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ (( ،)3نزل

به الروح األمني عىل قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني)( ،)4فكانت نصوص القرآن

الكريم والسنة النبوية قد أفادت بمفهومها العموم والشمول ،وإن اللفظ العام قد يراد به
العموم وقد ال يراد ،فكان ال بد يف استنباط األحكام من تلك النصوص ملعرفة العام.

وكان أول من دون قواعد األصول اإلمام الشافعي يف كتابه املعروف بالرسالة فعىل الرغم

من ثمة اختالف بني فئات املسلمني حول أول من دون يف أصول الفقه ،إذ كل فئة تدعي
((( سورة النساء من اآلية .113
((( سورة يوسف من اآلية .2

((( سورة النحل من اآلية .44

((( سورة الشعراء اآلية  193ـ .195
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لنفسها األسبقية ،وتذكر أسامء مدونات أسالفها ،لكننا ال نستطيع احلكم من خالل األسامء
التي نقلت إلينا؛ ألن أسامء الكتب ـ خاصة يف القرون األوىل ـ ال تعكس حمتواها ،وحتى إذا

دل العنوان عىل املوضوع ،ال يدل عىل زاوية البحث ،من ناحية أخرى أن لفظ األصول كان
يف السابق يستخدم ألصول العقائد أكثر مما يستخدم ألصول الفقه ومع هذا نجد إن العلامء

قد أمجعوا عىل أن الرسالة هو أول مدون أصويل كتب يف ذاك الزمن.
* *األسباب التي دفعت اإلمام الشافعي إىل تدوين كتاب الرسالة:

أوال :اتساع رقعة الدولة اإلسالمية يف عرص اإلمام الشافعي مما أدى إىل حركة لالعامر،

واختالط العرب بغريهم ،وكثرت النوازل واحلوادث ،واستمرار حركة التدوين حتى

شملت أغلب العلوم اإلسالمية كاحلديث واللغة والفقه والفلسفة والكالم .ومجعت كافة
األحاديث يف هذه الفرتة ،فأدى ظهور تلك األحاديث إىل رفض كثري من الناس العمل هبا،

لتمسكهم باملأثور من احلديث يف مناطقهم ،فوقع نتيجة ذلك االختالف والتعارض ،فكان
رفع هذا االختالف وبيان ما يمكن األخذ به وما ال يمكن أخذه من األحاديث املروية عن
الرسول ﷺ أحد املحفزات التي دعت اإلمام الشافعي لتدوين علم أصول الفقه.

ثانيا :كانت هناك حدة خالف بني أهل الرأي وأهل احلديث وقد متنى بعض العلامء

وجود من يضع قانونا كليا ،يرجع اجلميع إليه ،فكتب إليه عبد الرمحن بن مهدي 1يسأله

وضع هذا القانون الكيل ،وضبط مناهج االستنباط ،وتقييدها بكتاب جامع هلذه القواعد،

يعرف دالئل الفقه ،ويبني مراتبها ،لعله يساعد عىل ردم اهلوة بني أهل الرأي وأهل احلديث،

ويمهد لظهور فقه جديد جامع ملا يف فقه كل من الفريقني من فضائل.

وعليه فإن كتاب الرسالة لإلمام الشافعي يعترب املرجع األم يف علم أصول الفقه ،وبالتايل

فإن موضوعاته تعترب بمثابة قواعد وأسس يف عملية االجتهاد واالستنباط واالستدالل ،وملا

كان كتاب الرسالة حيتوي العديد من القواعد يف كافة موضوعات أصول الفقه ،فقد اخرتت
((( عبد الرمحن بن مهدي ويكنى أبا سعيد وكان ثقة كثري احلديث ولد سنة مخس وثالثني ومائة وتويف بالبرصة يف
مجادى اآلخرة سنة ثامن وتسعني ومائة وهو بن ثالث وستني سنة .ينظر :الطبقات الكربى :حممد بن سعد بن منبع

أبو عبد اهلل البرصي الزهري(ت230 :هـ) ،نرش دار صادر ،بريوت ـ لبنان.297/7 :،
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القواعد اخلاصة بدالالت العام واخلاص ،ملا هلا من أمهية يف حياة املجتهد من خالل فهم
وتفسري النصوص التي غالبا ما كانت تنزل عامة فإما أن ختصص بنص ترشيعي آخر أو قرينة
دالة عىل أن النص يراد به اخلاص أو يبقى النص عاما.

* *الكتب املؤلفة يف هذا املوضوع:

من خالل بحثي مل أجد كتابا أو بحثا قد أنفرد هبذا املوضوع؛ وهو استخراج قواعد العام

واخلاص من رسالة اإلمام الشافعي ،إال أين وجدت الكتب العديدة يف حتقيق الرسالة ،كام
وجدت بعض الرشح يف مواقع االنرتنيت سواء كان سمعيا أو مقروءا ،أما يف جمال دالالت

األلفاظ وتفسري النصوص فقد استوعبت مكتبة أصول الفقه يف هذا اجلانب استيعابا كبريا

من حيث التأليف والبيان والتفسري.

* *منهجي يف البحث:

استخرجت القواعد األصولية اخلاصة بداللة لفظ العام من كتاب الرسالة وأفردهتا

بالدراسة والتحليل ،ثم ذكرت آراء العلامء بعد كتاب الرسالة ،ثم ذكرت النصوص القرآنية
اخلاصة هبذه القواعد الواردة يف الرسالة ،ووقفت عىل بياهنا وتفسريها عند العلامء واملفرسين

خاصة مع اإلشارة إىل موطن الشاهد.

أفردت املبحث األول لبيان مصطلحات البحث ،مع ضبط هذه املصطلحات ،وبيان

احلد الراجح عند االختيار.

حاولت استيعاب أقوال األصوليني وال سيام منهم علامء املذهب الشافعي منهم عىل

اعتبار أن كتاب الرسالة كان املرجع األسايس هلم ،ومل أكتفي هبذا بل راجعت وذكرت علامء
املذاهب األخرى وخاصة املذهب احلنفي ،فإنه من املعلوم أن اصول الشافعية واحلنفية

خدمت يف جمال األصول أكثر من غريها.

خرجت اآليات إىل سورها مع بيان أرقامها ،وكذا األحاديث من الكتب املعتمدة سواء

من الصحيحني أو الكتب الستة ،واقترصت فقط عىل ذكر الكتاب والباب ورقم احلديث،

ثم اجلزء والصفحة.

عند ذكر الكتاب أول مرة ،أذكر أسم املؤلف وأسم أبيه وأوضح كنيته إن وجدت ولقبه
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وسنة وفاته بني ( ) وأذكر اجلزء والصفحة ،ثم أسم املحقق ،والدار التي طبعت الكتاب

ومكان الطبع ورقم الطبعة وتارخيها.

ترمجت بعض األعالم التي ورد ذكرها يف البحث وخاصة الغريبة منها ،وتكون الرتمجة

عند أول مرة يذكر فيها أسمه ،فال حاجة بعد ذلك للتكرار.

ما وضعته بني ( ) ونسبته إىل عامل فهو من كالمه احلريف (منقول بنصه) وما مل يكن كذلك

وإنام صغتها بعباريت فقد أرشت إليها بعبارة (ينظر).
* *أما خطتي يف البحث فكانت عىل مبحثني:

املبحث األول :بيان املصطلحات الواردة يف البحث وفيه:

املطلب األول :نبذة عن حياة اإلمام الشافعي.

املطلب الثاين :معنى القواعد لغة واصطالحا.

املطلب الثالث :معنى العام لغة واصطالحا.

املطلب الرابع :معنى اخلاص والتخصيص لغة واصطالحا.

واملبحث الثاين :قواعد العام واخلاص من كتاب الرسالة وفيه:

املطلب األول :قاعدة( :عام يراد به العام).

املطلب الثاين :قاعدة (عام يدخله اخلصوص).

املطلب الثالث :قاعدة (عام يراد به اخلاص).
ثم اخلامتة.

وصيل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا
الباحث
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املبحث الأول
بيان امل�صطلحات الواردة يف البحث
* *املطلب األول :نبذة عن حياة اإلمام الشافعي وفيه:
* *أوال :اسمه ونسبه ووالدته ونشأته ووفاته.

قال اإلمام أمحد بن حنبل :يروى يف احلديث عن النبي ﷺ أنه قال( :أن اهلل يمن عىل أهل

دينه يف رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتي يسن هلم أمر دينهم) .وإين نظرت يف مائة سنة
فإذا هو رجل من آل رسول اهلل ﷺ عمر بن عبد العزيز  aوإين نظرت يف املائة الثانية فإذا

هو حممد بن ادريس الشافعي(.)1

إنه اإلمام الشافعي أحد األئمة األربعة وإليه نسبة الشافعية كافه ،فهو :حممد بن ادريس

بن العباس بن عثامن بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد
مناف القريش املطلبي( .)2نسيب رسول اهلل ﷺ وابن عمه ،فاملطلب هو أخو هاشم والد عبد
املطلب(.)3

ولد اإلمام الشافعي بغزة ،قرية من قرى الشام قريبة من بيت املقدس ،وقيل اليمن وقيل

((( ينظر :منازل االئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد :أبو زكريا حييى بن إبراهيم بن أمحد بن حممد أبو

بكر بن أيب طاهر األزدي السلاميس( ،ت550 :هـ) ،حتقيق حممود بن عبد الرمحن قدح ،نرش مكتبة امللك فهد الوطنية،

سنة (1422هـ ـ 2002م) ،ط.222 /1 :1

((( ينظر :طبقات الفقهاء :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي( ،ت476 :هـ) ،سري أعالم النبالء :شمس الدين

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قائامز الذهبي( ،ت748 :هـ) ،نرش دار احلديث ،القاهرة ،سنة (1427هـ ـ
2006م)236 /8 :؛ الديباج املهذب يف معرفة أعيان علامء املذهب :إبراهيم بن عيل بن حممد بن فرحون برهان الدين

اليعمري( ،ت799 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان227 /1 :؛ األعالم :خري الدين بن حممود بن حممد
بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي( ،ت1396 :هـ) ،نرش دار العلم للماليني ،سنة 2002م ،ط.26 /6 :15

((( ينظر :سري أعالم النبالء.236 /8 :
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بعسقالن ،سنة مخسني ومائة( ،)1مات أبوه فنشأ يتيام يف حجر أمه(.)2

تويف يف آخر رجب سنة أربع ومائتني بمرص ودفن هناك .وقربه معروف يف القاهرة(.)3

* *ثانيا :شيوخه وتالميذه:

تلقى اإلمام الشافعي علومه األوىل يف مكة ،فبعد أن تويف والده وهو ابن السنتني خافت

عليه أمه من الضياع فأخذته إىل مكة فنشأ وترعرع هناك ،فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني،
وحفظ املوطأ وهو ابن عرش سنني ،وقدم عىل اإلمام مالك وهو ابن ثالث عرش سنة ،وكان

بمدينة رسول اهلل ﷺ وصار يقرأ عليه من كتاب ثم يعيد عليه ما قرأه من حفظه.

فكان من شيوخه يف مكة :سفيان بن عيينه( ،)4وفضيل بن عياض( ،)5ومسلم بن خالد

الزنجي( )6مفتي مكة ،وداود بن عبد الرمحن العطار( ،)7وسعيد بن سامل القداح(.)8

أما شيوخه يف املدينة املنورة :فعمدهتم كان اإلمام مالك بن أنس ،وعبد العزيز بن حممد

((( ينظر :طبقات الفقهاء71 /1 :؛ منازل األئمة األربعة201 /1 :؛ الديباج املذهب227 /1 :؛ األعالم.26 /6 :
((( ينظر :سري أعالم النبالء.236 /8 :

((( ينظر :األعالم26 /6 :؛ طبقات الفقهاء71 /1 :؛ منازل األئمة األربعة.202 /1 :

((( سفيان بن عيينة أبو حممد موىل هالل الكويف ،أخذ علمه من الزهري ،سكن مكة وتويف فيها سنة (178هـ) :ينظر:
التاريخ الكبري :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري( ،ت256 :هـ).94 /4 :،

((( فضيل بن عياض بن مسعود التميمي ولد بسمرقند وانتقل إىل مكة فسكنها حتى تويف سنة (187هـ) .ينظر:

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف الكلبي املزي( ،ت742 :هـ) ،حتقيق :د .بشار عواد

معروف ،نرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان ،سنة1400( :هـ ـ 1980م) ،ط.282 /23 :1

((( مسلم بن خالد الزنجي ،أصله من الشام وهو موىل آلل سفيان بن عبد األسد املخزومي تويف يف مكة سنة

(180هـ) .ينظر :الطبقات الكربى.499 /5 :

((( داود بن عبد الرمحن العطار العبدي أبو سليامن املكي ،من فقهاء أهل مكة ،تويف سنة (175هـ) وقيل (174هـ).
ينظر :هتذيب التهذيب :ابو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين( ،ت852 :هـ) ،نرش مطبعة
دائرة املعارف النظامية ـ اهلند ،سنة (1326هـ) ،ط.166 /3 :1

((( سعيد بن سامل القداح كنيته أبو عثامن اصله من خرسان سكن مكة وروى عنه االمام الشافعي .ينظر :املجروحني
من املحدثني والضعفاء واملرتوكني :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي الدارمي( ،ت354 :هـ) ،حتقيق :حممود

إبراهيم زايد ،نرش دار الوعي ـ حلب ،سنة (1396هـ) ،ط.320 /1 :1
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الدراوردي( ،)1وعبد اهلل بن نافع( ،)2ويف اليمن :مطرف بن مازن( ،)3وهشام بن يوسف

()4

قايض صنعاء.ويف العراق :أخذ علمه عن حممد بن احلسن

()5

فقيه العراق ،ووكيع بن

اجل��راح( )7( .)6أما تالميذه فنذكر بعضا منهم :اإلمام أمحد بن حنبل ،واحلسن بن حممد

الصباح الزعفراين( ،)8واحلسني الكرابييس ،واسامعيل بن حييى املزين( ،)9ويوسف بن حييى

البويطي( ،)10وحممد بن عبد اهلل املرصي .

()12( )11

((( عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد الدراوردي ويكنى أبا حممد ،أصله من دراورد قرية بخرسان لكنه ولد باملدينة

ونشأ وتعلم فيها حتى تويف سنة (187ه) .ينظر :طبقات ابن سعد.424 /5 :

((( عبد اهلل بن نافع الصائغ من كبار فقهاء الدينة ،كان بارعا يف الفقه ،تويف سنة (186هـ) .ينظر :سري أعالم النبالء.371 /10 :

((( مطرف بن مازن الكناين قايض اليمن روى عنه اإلمام الشافعي وأهل العراق ،مات يف خالفة هارون الرشيد.

ينظر :طبقات ابن سعد.548 /5 :

((( هشام بن يوسف الصنعاين قايض صنعاء وعاملها ،أخذ علمه من الثوري تويف سنة (197هـ) .ينظر :تاريخ
اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قائامز الذهبي( ،ت:

748هـ) ،نرش دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1413هـ ـ 1993م) ،ط.434 /13 :2

((( حممد بن احلسن الشيباين موىل لبني شيبان أخذ علمه من اإلمام أبو حنيفة النعامن واإلمام أبو يوسف صنف

الكتب الكثرية تويف سنة (187هـ) .ينظر :طبقات الفقهاء.142 /1 :

((( وكيع بن اجلراح بن مليح الكويف ،أخذ علمه من األعمش والثوري ،تويف سنة (197هـ) .ينظر :التاريخ الكبري.179/8 :

((( ينظر :سري أعالم النبالء236 /8 :؛ الديباج املذهب.227 /1 :

((( احلسن بن حممد بن الصباح أبو عيل البغدادي الزعفراين كان راويا للشافعي تويف سنة (260هـ) .ينظر :طبقات

الفقهاء.112 /1 :

((( إسامعيل بن حييى بن إسامعيل بن عمرو بن اسحاق املزين املرصي الفقيه اإلمام صاحب التصانيف أخذ عن
الشافعي ،تويف سنة (264هـ) .ينظر :طبقات الشافعية :أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي

ابن قايض شهبة( ،ت851 :هـ) ،نرش عامل الكتب ،بريوت ــ لبنان ،سنة (1407هـ) ،ط.58 /1 :1

( ((1يوسف بن حييى القرييش أبو يعقوب البويطي املرصي الفقيه أحد األعالم من أصحاب الشافعي وأئمة اإلسالم
تويف يف بغداد سنة (231هـ) .ينظر :طبقات الشافعية 71/1:ـ .72

( ((1حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكيم املرصي أفضل فقهاء اإلسالم وأعرفهم بأقاويل الصحابة والتابعني ،صحب

الشافعي وتفقه عىل يده ،تويف سنة (268هـ) .ينظر :طبقات الشافعية.69/1 :

( ((1ينظر :سري أعالم النبالء237 /8 :؛ الديباج املذهب 227 /1 :ـ 228؛ منازل األئمة األربعة 228 /1 :ـ .229
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* *ثالثا :مصنفاته وثناء األئمة عليه:

للشافعي مصنفات كثرية اشهرها كتاب األم يف الفقه يف سبع جملدات مجعه تلميذه

البويطي ،وكتاب املسند يف احلديث وأحكام القرآن والسنن والرسالة يف أصول الفقه،
واختالف احلديث والسبق والرمي وفضائل قريش وادب القايض واملواريث(.)1

أما مكانته العلمية فسأكتفي بذكر ما قال يف حقه اإلمامني أمحد بن حنبل ومالك بن

أنس.....

يقول اإلمام أمحد بن حنبل( :ما احد ممن بيده حمربة أورق إال وللشافعي يف رقبته منه)(.)2

ويقول( :ما عرفت ناسخ احلديث ومنسوخه حتى جالست أبا عبد اهلل الشافعي)(.)3

وحيدث اإلمام الشافعي عن نفسه :قدمت عىل اإلمام مالك وقد حفظت املوطأ ،فقال:

يل :أحرض من يقرأ لك .فقلت :أنا قارئ ،فقرأت املوطأ حفظا ،فقال :إن يك أحد يفلح فهذا

الغالم(.)4

* *املطلب الثاين :معنى القواعد لغة واصطالحا:

القواعد لغة :من قعد يقعد قعودا وأقعدته وقعدت به وهو مكان القعود ونقيض القيام(،)5

والقواعد مجع قاعد وهي املرأة الكبرية املسنة التي قعدت عن الولد واحليض( .)6وهي من
((( ينظر :األعالم26 /6 :؛ منازل األئمة األربعة.206 /1 :
((( األعالم.26 /6 :

((( طبقات الفقهاء1 :م .72

((( منازل األئمة األربعة.206 /1 :

((( ينظر :املحكم واملحيط األعظم :أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس( ،ت458 :هـ) ،حتقيق عبد احلميد
هنداوي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1421هـ ـ ،)2000ط :1مادة (قعد)169 /1 :؛ الصحاح

تاج اللغة وصحاح العربية :ابو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب( ،ت393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور

عطار ،نرش دار العلم للماليني ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1407هـ ـ 1987م) ،ط :4مادة (قعد).525/2 :

((( ينظر :لسان العرب :حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري( ،ت711 :هـ) ،نرش
دار صادر ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1414هـ) ط :3مادة (قعد)361 /3 :؛ خمتار الصحاح :زين الدين أبو عبد اهلل حممد

بن ايب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي( ،ت666 :هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش املكتبة العرصية ،بريوت
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صفات اإلناث فال يقال رجال قواعد وإنام نساء قواعد ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

( )1وهي التي قعدت عن الولد( )2ويف حديث أسامء الشهلية( :إنا معارش النساء حمصورات قواعد

بيوتكم وحوامل أوالدكم)(.)3

والقاعدة :هي األصل واألس ،والقواعد :األساس ،ومنه قواعد البيت أي أساسه( )4ويف

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ( .)5وﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ ( .)6فالقاعدة يف هاتني اآليتني هي بمعنى األساس وهو ما يرفع عليه البنيان .ومنه قواعد
الدين أي دعائمه(.)7

والقواعد اصطالحا( :عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها عىل جزئياهتا التي حتتها)(.)8

وقيل( :األمور الكلية املنطبقة عىل اجلزئيات ليتعرف أحكامها منها)(.)9

وقيل( :القضايا الكلية املنطبقة عىل جزئياهتا عند تعرف أحكامها)(.)10
ـ لبنان ،سنة (1420هـ ـ1999م) ،ط :5مادة (قعد).257 /1 :

((( سورة النور من اآلية .60

((( ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس :حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني الزبيدي( ،ت1205 :هـ)،
حتقيق جمموعة من املحققني ،نرش دار اهلداية :مادة (قعد).49/9 :

((( ينظر :شعب اإليامن :ابو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1410هــ)،
ط :1باب يف حقوق األوالد واالهلني ،رقم احلديث (.420 /6 :)8743

((( ينظر :لسان العرب.361 /3 :

((( سورة البقرة من اآلية .127

((( سورة النحل من اآلية .26

((( ينظر :املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية :عيل مجعة حممد عبد الوهاب ،نرش دار السالم ـ القاهرة ،سنة (1422هـ

ـ 2001م) ،ط.325 /1 :2

((( رشح الكوكب املنري :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار،

(ت972 :هـ) ،نرش مكتبة العبيكان ،سنة (1418هـ ـ 1997م) ،ط 44 /1 :2ـ .45

((( بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب :حممود بن عبد الرمحن ابن أمحد بن حممد أبو الثناء شمس الدين

االصفهاين( ،ت749 :هـ) ،نرش دار املدين ـ السعودية ،سنة (1406هـ ـ 1986م) ،ط.13 /1 :1

( ((1التقرير والتحبري :أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري احلاج( ،ت879 :هـ) ،نرش
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والذي يظهر من خالل التعريفات أن القاعدة ـ باملعنى العام ـ ختتص بعدة خصائص

وهي:

* *أهنا قضية تركيبية:

فالقضية قول حيتمل الصدق والكذب لذاته .والرتكيب هو جعل األشياء الكثرية يف نظم

واحدة .بحيث يطلق عليها أسم واحد ،ويكون لبعض أجزائه نسبة إىل البعض .وأما القضية

الرتكيبية فهي قضية اخبارية تضيف إىل معلوماتنا شيئا جديدا عن املوضوع الذي مل يكن لنا

علم به من قبل.

* *إهنا قضية كلية:

فالقاعدة تتصف بالكلية لكوهنا تشتمل عىل حكم كيل جامع لكثري من الفروع واجلزئيات.

واألصل يف القاعدة االطراد والكلية :أي أهنا تنطبق عىل كل جزئياهتا دون ختلف أي جزئية

منها.

* *إهنا ختتص بالعمومية والتجريد:

تتميز القاعدة عن اجلزئية بأهنا غري موجهة إىل شخص أو أشخاص بذواهتم وال إىل وقائع

معينة؛ فالعربة بعموم اللفظ .فهي ذات موضوع أو مضمون تتناوله ،وهو ما يعرب عنه بمناط
القاعدة(.)1

* *املطلب الثالث :معنى العام لغة واصطالحا:

العام لغة :هو الشمول ،يقال عم اليشء ،عموما أي شمل اجلامعة ،والعامة خالف

اخلاصة وهي للتأكيد بلفظ واحد دال عىل شيئني فصاعدا من جهة واحدة مطلقا(.)2
دار الكتب العلمية ،سنة (1403هـ ـ 1983م) ،ط.34 /1 :2

((( ينظر :القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية :الدكتور حممد عثامن شبري ،نرش دار النفائس ،عامن
ـ األردن ،سنة  1428هـ ـ 2007م ،ط :2ص 12ـ .14

((( ينظر :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :أمحد بن حممد بن عيل الفيومي( ،ت770 :هـ) ،نرش املكتبة العلمية،
بريوت ـ لبنان :مادة (ع م م)430 /2 :؛ القاموس املحيط :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي( ،ت817 :هـ)،

حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،نرش مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ـ لبنان ،سنة

(1426هـ ـ 2005م) ،ط :8مادة (عم)1141 /1 :؛ تاج العروس :مادة (ع م م)149 /33 :؛ املعجم الوسيط:
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يقول الزركيش(( :)1وهو يف اللغة :شمول أمر ملتعدد سواء كان األمر لفظا أو غريه ومنه

عمهم اخلرب إذا شملهم وأحاط هبم ،ولذلك يقول املنطقيون :العام ما ال يمنع تصور الرشكة

فيه كاألنسان)(.)2

* *العام اصطالحا:

قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل :مل نكن نعرف اخلصوص والعموم حتى ورد علينا

الشافعي .)3(a

لقد تعددت معاين العام عند العلامء وسأذكر فيام يأيت بعضها ال عىل سبيل احلرص:

التعريف األول :هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له( )4بوضع واحد( ،)5وقيل :هو

اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له من غري حرص(.)6

إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،نرش دار الدعوة :مادة (ع م م).629 /2 :

((( حممد بن هبادر بن عبد اهلل العامل العالمة املصنف املحرر بدر الدين أبو عبد اهلل املرصي الزركيش ،أخذ علمه من الشيخني
اإلمام اآلسنوي والبلقيني ،كان فقيها وأصوليا وأديبا تويف سنة (794هـ) .ينظر :طبقات الشافعية.168 ،167 /3 :

((( البحر املحيط يف أصول الفقه :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش( ،ت794 :هـ) ،نرش دار

الكتبي ،سنة (1414هـ ـ 1994م) ،ط.5 /4 :1

((( البحر املحيط.5 /4 :

((( ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :موفق الدين عبد اهلل بن أمحد

بن حممد بن قدامة املقديس احلنبيل( ،ت620 :هـ) ،نرش مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع ،سنة (1423هـ ـ

2002م) ،ط8 /2 :2؛ قواطع األدلة يف األصول :منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد السمعاين( ،ت489 :هـ)،
نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1418هـ ـ 1999م) ،ط.154 /1 :1

((( ينظر :االهباج يف رشح املنهاج (منهاج الوصول إىل علم األصول للقايض البيضاوي) :تقي الدين عيل بن عبد
الكايف بن عيل بن متام السبكي وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،

سنة (1416هـ ـ 1995م)82 /2 :؛ هناية السول رشح منهاج األصول :عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اآلسنوي

الشافعي( ،ت772 :هـ9ن نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1420هـ ـ 1999م) ،ط180/1 :1؛
املحصول :حممد بن عمر بن حسن بن احلسني الرازي( ،ت606 :هـ) ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين،

مؤسسة الرسالة ،سنة(1418هـ ـ1997م) ،ط.309/3:2
((( ينظر :البحر املحيط.5 /4 :
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التعريف الثاين :هو اللفظ الواحد الدال عىل مسميني فصاعدا مطلقا معا( .)1وقيل :هو ما

عم شيئني فصاعدا( )2من غري حرص(.)3

وقال اإلمام الغزايل( :العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة عىل شيئني

فصاعدا)( )4ويف املنخول يقول( :وحده ما يتعلق بمعلومني فصاعدا من جهة واحدة)(.)5

* *التعريف الثالث :هو اللفظ الدال عىل مجيع أجزاء ماهية مدلوله(.)6

ويمكن أن نختار التعريف األول والذي يمكن صياغته بـ( :هو اللفظ املستغرق جلميع

ما يصلح له بوضع واحد من غري حرص) .وبيانه:

أوال( :اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له) :االستغراق هو الشمول دفعة واحدة

وهو جوهر معنى العام ألنه يتبادر إىل الذهن عند إطالقه .ومثال عىل ذلك قوله تعاىل:
(والوالدات يرضعن أوالدهن) فلفظ (والوالدات) مجع معرف بالالم االستغراقية ،فيشمل
((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام :أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل اآلمدي( ،ت:

631هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،نرش الكتب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان196 /2 :؛ روضة الناظر.7 /2 :

((( ينظر :العدة يف أصول الفقه :القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء( ،ت458 :هـ)،

حتقيق :دكتور أمحد بن عيل بن سري املباركي ،سنة (1410هـ ـ 1990م) ،ط140 /1 :2؛ الورقات :عبد امللك بن
عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني( ،ت478 :هـ) ،حتقيق :دكتور عبد اللطيف حممد العبد.16 /1 :

((( ينظر :رشح الورقات يف أصول الفقه :جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املحيل الشافعي( ،ت:
864هـ) ،نرش مكتبة العبيكان ،سنة (1421هـ ـ 2001م) ،ط.138 /1 :1

((( املستصفى :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس( ،ت505 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،نرش
دار الكتب العلمية ،سنة(1413هـ ـ1993م) ،ط.224/1:1

((( املنخول يف تعليقات األصول :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس( ،ت505 :هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد
حسن هيتو ،نرش دار الفكر املعارص ،بريوت ـ لبنان ،سنة 1419هـ ـ 1998م ،ط.209/3:1

((( ينظر :رشح الكوكب املنري101 /3 :؛ التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه :عالء الدين أبو احلسن عيل بن
سلامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل( ،ت885 :هـ) ،حتقيق :د .عبد الرمحن اجلربين ـ د .عوض القرين ـ د.
أمحد الرساج ،نرش مكتبة الرشد ،السعودية ـ الرياض ،سنة (1421هـ ـ 2000م) ،ط2311 /5 :1؛ رشح خمترص
الروضة :سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي( ،ت716 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،سنة (1407هـ ـ 1987م) ،ط.448 /2 :1
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مجيع الوالدات دون حرص.

واحلكم هنا هو وجوب اإلرضاع فكان ثابتا لكل والدة بخصوصها بمعنى أنه جيب عىل

كل والدة ارضاع ولدها(.)1

ثانيا( :بوضع واحد) :أي أن يكون هذا اللفظ موضوعا ملعنى واحد يف اللغة وليس ملعان

متعددة وأما اللفظ املوضوع ملعان متعددة فهو املشرتك فهذا ال يدخل يف العام .مثال ذلك
كلمة العني فهذه الكلمة مفردة معرفة باأللف والالم فهي من ألفاظ العموم لكن العني مل

توضع لغة للداللة عىل معنى واحد وإنام وضعت للداللة عىل معان متعددة وعليه فإهنا ـ

لفظ العني ـ ال تكون من ألفاظ العموم ألن املعاين التي تنطبق عىل العني مشرتكة ومتفاوتة
ومتباعدة ويشرتط يف ألفاظ العموم أن تكون املعاين كلها قد وضعت ملعنى واحد.

ثالثا( :من غري حرص) :بمعنى أنه ال يصح العام أن حيرص بعدد أو أن يثنى مثال ذلك:

إذا قلنا :رجل عنده مئات أآلالف فتصدق بخمسة آالف فال جيوز أن نقول تصدق بجميع
ماله ألن العام جيب أن يشمل مجيع األفراد دفعة واحدة دون حرص فإذا حرصت بعدد فال

يكون عاما.

* *املطلب الرابع :تعريف اخلاص والتخصيص لغة واصطالحا:

اخلاص لغة :هو اسم فاعل من خص خيص بمعنى إفراد يشء بيشء واالختصاص هو

التفرد يف اليشء إذا جعلته له دون غريه ،والتخصيص متييز أفراد البعض من اجلملة بحكم

اختص به(.)2

أما اصطالحا فقد قيل يف تعريفه....

اخلاص( :هو اللفظ الدال عىل مسمى واحد)(.)3

((( ينظر :املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمي :الدكتور فتحي الدريني ،نرش مؤسسة الرسالة،
بريوت ـ لبنان ،سنة 1429هـ ـ 2008م ،ط :3ص.380

((( ينظر :املعجم الوسيط :مادة (خصص)237 /1 :؛ املصباح املنري :مادة (خ ص ص)171 /1 :؛ تاج العروس:

مادة (خصص).555 /17 :

((( البحر املحيط.392 /2 :
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اخلاص( :اللفظ الذي يقال عىل مدلوله وعىل غري مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة

كلفظ اإلنسان فإنه خاص ،ويقال عىل مدلوله وعىل غريه كالفرس واحلامر لفظ احليوان من
جهة واحدة)(.)1

اخلاص( :هو القول املختص ببعض املسميات التي قد شملها مع غريها اسم)(.)2
اخلاص :هو اللفظ الدال عىل يشء بعينه(.)3

والتعريف املناسب اجلامع لكل هذه التعاريف هو( :اللفظ املوضوع للداللة عىل معنى

واحد عىل سبيل االنفراد)(.)4

وعليه فإن اخلاص هو اللفظ الذي وضع ليدل عىل معنى مفرد بحيث ال يصلح أن يكون

عاما يشمل أفرادا كثريين عىل سبيل التناوب ،وال فرق بني أن يكون اللفظ اخلاص أفراد يف
اخلارج أو ال يكون له أفراد ،فالشمس والقمر كل منهام لفظ خاص ،يدل عىل معنى ال يوجد
يف غريمها من الكواكب ،أي ليس هلام أفراد مماثلة ،أما أسامء األجناس كاإلنسان ،وأسامء

األنواع كالرجال والنساء ،فإهنا ألفاظ وضعت لتدل عىل معان خاصة ،ال توجد يف غريها،
ومع ذلك فإن هلا أفرادا متعددة ،وهذا ال خيرجها عن كوهنا ألفاظا خاصة بالنظر إىل أصل

((( األحكام لآلمدي.197 /2 :

((( التلخيص يف أصول الفقه :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني( ،ت478 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل
حومل النبايل وبشري أمحد العمري ،نرش دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ـ لبنان.7 /2 :

((( ينظر :رشح خمترص الروضة550 /2 :؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :عبد القادر بن أمحد بن مصطفى

بن عبد الرحيم بن حممد بدران( ،ت1346 :هـ) ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،نرش مؤسسة الرسالة،

بريوت ـ لبنان ،سنة (1401هـ) ،ط.247 /1 :2

((( املناهج األصولية :الدكتور فتحي الدريني :ص502؛ وينظر كذلك :تلخيص األصول :حافظ ثناء اهلل الزاهدي،
نرش مركز املخطوطات والرتاث والوثائق ـ الكويت ،سنة (1414هـ ـ 1994م) ،ط18 /1 :1؛ علم أصول الفقه:
عبد الوهاب خالف( ،ت1375 :هـ) ،نرش مكتبة الدعوة ،ط191 /1 :8؛ كتاب التعريفات :عيل بن محد بن عيل

زين الرشيف اجلرجاين( ،ت816 :هـ) ،حققه مجاعة من العلامء ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة
(1403هـ ـ 1983م) ،ط95 /1 :1؛ الكليات معجم املصطلحات والفروق اللغوية :أيوب بن موسى احلسيني

القريمي الكفوي( ،ت1094 :هـ)،ـ حممد مرصي ،نرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان.414 /1 :
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الوضع ،حيث وضعت لتدل عىل معنى مفرد ،فــ (الرجل) يدل عىل معنى الذكورة ،وهو

معنى خاص وإن كانت هذه اخلاصية منترشة يف أفراد كثريين ،وكذلك (النساء) لفظ خاص
يدل عىل معنى األنوثة ،وإن كانت هذه اخلاصية منترشة يف أفراد كثريين ،واإلنسان يدل عىل
معنى العقل والنطق ،وإن كانت هذه اخلاصية منترشة داخل أفراد جنسه(.)1

وأما التخصيص لغة :فهو ضد التعميم وهو التفرد باليشء مما ال تشاركه فيه اجلملة(.)2
والتخصيص اصطالحا :لقد تعدد أقوال العلامء فيه فقيل:

التخصيص :هو متييز بعض اجلملة باحلكم ،وختصيص العموم هو بيان مامل يرد

باللفظ العام(.)3

التخصيص :أن اللفظ ما أريد به الداللة إال عىل البعض( ،)4أو (محل اللفظ عىل بعض

مدلوالته)(.)5

التخصيص( :إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام)( ،)6أو إخراج بعض ما يتناوله

اخلطاب عنه(.)7

التخصيص( :هو قرص العام عىل بعض مسمياته)(.)8

((( ينظر :أثر القواعد األصولية واللغوية يف استنباط أحكام القرآن :الدكتور عبد الكريم حامدي ،نرش دار ابن حزم،
بريوت ـ لبنان ،ط ،1سنة 1429هــ 2008م :ص .279

((( ينظر :لسان العرب :مادة (خصص)24 /7 :؛ تاج العروس :مادة (خصص).555 /17 :

((( ينظر :البحر املحيط325 /4 :؛ قواطع األدلة174 /1 :؛ اللمع يف أصول الفقه :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل
بن يوسف الشريازي( ،ت476 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية ،سنة (1424هـ ـ 2003م) ،ط30 /1 :2؛ الفقيه

واملتفقه :ابو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي( ،ت463 :هـ) ،حتقيق :أبو عبد الرمحن

عادل بن يوسف الغرازي ،نرش دار ابن اجلوزي ـ السعودية ،سنة (1421هـ) ،ط.226 /1 :2

((( ينظر:املستصفى87 /1:؛ روضة الناظر223 /1:؛ بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب.236/2 :
((( األحكام لآلمدي.252 /2 :

((( رشح تنقيح الفصول :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف( ،ت684 :هـ)،
حتقيق :طه عبد الروؤف سعد ،نرش رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،سنة (1393هـ ـ 1973م) ،ط.51 /1 :1

((( ينظر :املحصول10 /3 :؛ البحر املحيط.325 /4 :
((( بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب.235 /2 :
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واملراد بقرص العام عىل بعض مسمياته بأن ال يراد من العام إال بعض ما يتناوله من

األفراد ،واملراد باإلخراج هو إخراج ما يقتضيه ظاهر اللفظ يف اإلرادة واحلكم واملراد باللفظ

أو اخلطاب هو العام(.)1

وعليه فإن التخصيص عند مجهور املتكلمني ال يقوم عىل أساس املعارضة بني العام

واخلاص ،ألنه عندهم ليس إال بيانا أو تفسريا للعام(.)2

فالتخصيص هو قرص العام عىل بعض ما يتناوله بدليل مطلق دون النظر إىل نوعية الدليل

من حيث كونه قطعيا أو ظنيا مستقال أو غري مستقل ،مقارنا يف الزمن أم غري مقارن(.)3

املبحث الثاين
قواعد العام واخلا�ص عند الإمام ال�شافعي
يف كتابه الر�سالة
* *لقد أحصيت قواعد العام واخلاص يف كتاب الرسالة فكانت ثالث قواعد هي:
 القاعدة األوىل( :عام يراد به العام)

 القاعدة الثانية( :عام يدخله اخلصوص)
 القاعدة الثالثة( :عام يراد به اخلاص)
وفيام يأيت تفصيل القول فيها:

* *املطلب األول :قاعدة (عام يراد به العام).

يقول اإلمام الشافعي( :بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام)(.)4

((( ينظر :أثر القواعد األصولية اللغوية :ص .142

((( ينظر :الرضوري يف أصول الفقه :أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطبي( ،ت595 :هـ) ،حتقيق :مجال
الدين العلوي ،نرش دار املغرب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1994م) ،ط.88 /1 :1

((( ينظر :املناهج األصولية :ص.423

((( الرسالة :أيب عبد اهلل حممد بن ادريس الشافعي( ،ت204 :هـ) ،حتقيق :الشيخ خالد السبع العلمي والشيخ زهري
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هذا النوع من العام هو الذي ال يدخله التخصيص وال يمكن أن خيصص ،ويكون

مصحوبا بقرينة تنفي احتامل ختصيصه ،وهو قليل جدا؛ إذ األصل يف العموم أن يقبل
التخصيص ،ومع أن اإلمام البلقيني( )1رمحه اهلل قال :مثاله عزيز ،يف املقابل نجد اإلمام

الزركيش :ذكر وهو كثري يف القرآن الكريم ،إال أن اإلمام السيوطي( )2مجع ما بني كالم اإلمام

البلقيني أنه عزيز يف األحكام التكليفية ،ومراد الزركيش أنه كثري يف اآليات املتعلقة بنظام
الكون والسنن اإلهلية التي ال تتغري وال تتبدل(.)3

وعليه فإن هناك أسباب يمكن أن نذكرها يف منع ختصيص العام وهي:

أوال :إن صيغ العموم الواردة يف هذه النصوص تفيد معناها بصفة ال يدخل إليها الظن

وال اللبس وال الغموض.

ثانيا :إن هذه النصوص قد عمدت الستعامل صيغ العموم اظهارا لقصدها وهو الداللة

عىل العموم.

ثالثا :إن القرائن احلالية املحيطة هبذه النصوص أكدت أن اجلوانب التي تناولتها صيغ

العموم بالبيان ال حتتمل التخصيص وال التغري ،بسبب إفادهتا المور تتعلق بالعقيدة ،ومجلة
من الرشائع الثابتة وأمهات األخالق واآلداب(.)4

* *آراء العلامء يف هذه القاعدة:

شفيق الكبي ،نرش دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1426هـ ـ 2006م) :ص .68

((( عمر بن رسالن بن نصري بن صالح رساج الدين أبو حفص الكناين العسقالين األصل البلقيني املولد ،الفقيه

األصويل املتكلم النحوي أخذ الفقه من اإلمام السبكي تويف سنة (805هـ) .ينظر :طبقات الشافعية 36 /4 :ــ ,37

((( احلافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن كامل الدين أبو بكر بن حممد السيوطي ،ولد بالقاهرة وأخذ علمه

من البلقيني واجلالل املحلني صنف العديد من الكتب ،تويف سنة (911هـ) ،ينظر :ذيل (طبقات احلفاظ للذهبي):

عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية.223 /1 :

((( ينظر :البحر املحيط332 /4 :؛ اإلتقان يف علوم القرآن :أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
(ت911 :هـ) ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،نرش جممع امللك فهد ـ السعودية ،ط.50 /3 :1

((( ينظر :القطعي والظني يف الثبوت والداللة عند األصوليني :الدكتور حممد معاذ مصطفى اخلن ،نرش دار الكلم
الطيب ـ دمشق ،سنة (1428هـ ـ 2007م) ،ط :1ص .450
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إن العام يف هذه القاعدة عند اإلمام الشافعي يعترب قطعي الداللة وذلك لعدم احتامله

التخصيص ـ كام ذكرنا سابقا ـ .

لكن ذكر اإلمام الزركيش يف كتابه البحر املحيط رأي بعض العلامء يف هذا فقال( :واطلق

األستاذ ابو منصور( )1النقل عن الشافعي ومالك وأيب حنيفة ،بأن داللته عىل أفراده قطعية،
وكذا نقله الغزايل يف املنخول عن الشافعي أيضا .قال إمام احلرمني وابن القشريي :الذي

صح عندنا من مذهب الشافعي أن الصيغة إن جتردت عن القرائن فهي نص يف االستغراق،
وإن مل يقطع بانتفاء القرائن :فالرتدد باق)(.)2

وذكر اآلسنوي( )3أيضا أن( :داللة العموم قطعية عند الشافعي)(.)4

وذكر اإلمام ابن السبكي(( :)5إن العام املراد به العموم قسامن أحدمها احلقيقي

كقوله تعاىل :ﭽﯼﯽﯾﯿﭼ( ،)6ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﭼ
الشافعي)(.)8

()7

عىل ما قاله اإلمام

وعليه فإن اإلمام الشافعي رمحه اهلل أثبت أن هذا النوع من العام قطعي غري قابل

للتخصيص حيث قال يف رسالته( :وقال :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ( .)9فهذا
((( عبد القاهر بن طاهر بن حممد األستاذ أبو منصور التميمي البغدادي ،أخذ علمه من األستاذ أيب إسحاق

االسفراييني ،تويف سنة (427هـ) .ينظر :طبقات الشافعية.212 /1 :

((( البحر املحيط.36 /4 :

((( عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اآلسنوي الشافعي ،فقيه أصويل ولد بإسنا له مصنفات كثرية ،تويف سنة (772هـ)،

ينظر :األعالم.344 /3 :

((( هناية السول رشح منهاج األصول.187 /1 :

((( عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف تاج الدين أبو نرص السبكي ،ولد بالقاهرة ثم انتقل إىل دمشق وأخذ العلم من

احلافظ املزي والذهبي له مصنفات كثرية ،تويف سنة (771هـ) .ينظر :طبقات الشافعية.106 /3 :

((( سورة البقرة من اآلية .29
((( سورة الزمر من اآلية .62

((( االهباج رشح املنهاج.136 /2 :

((( سورة هود من اآلية .6
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عام ال خاص فيه)(.)1

فالعام املطلق الذي مل يقرتن بام يدل عىل كونه مرادا به بعض ما يصلح له اللفظ أو كله

عىل سبيل القطع ،ال بد من البحث عن قرائن قطعية أو غري قطعية تبني املراد من اللفظ(.)2

غري أن اإلمام الزركيش نقل عن ابن داود اعرتضه عىل اإلمام الشافعي يف جعل اآلية

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﭼ

()3

يف العمومات التي مل يدخلها التخصيص ،وذلك ألن اهلل

سبحانه وتعاىل خالق كل يشء ولكن مل خيلق نفسه سبحانه وتعاىل ،وقال :واهلل تعاىل يشء

بدليل قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(.5)4

وقد رده ابن رسيج( )6فقال( :أما علمت أن املخاطب ال يدخل حتت اخلطاب)( .)7وقال

الصرييف(( :)8اعرتض ابن داود وحييى بن أكتم عىل الشافعي يف قوله يف قول اهلل تعاىل( :اهلل

خالق كل يشء)( )9أنه عام وجهلوا الصواب وذهبوا عن اللغة ،وذلك لو أن رجال من كبار

أهل بغداد قال :أطعمت أهل بغداد مجيعا مل يكن داخال فيهم ،ومل نقل له :خرجت أنت

بخصوص ،وإنام العموم يف املطعمني سواء ألنه هو املطعم هلم)(.)10

وعليه فإن اآلية (اهلل خالق كل يشء) هلا دليالن عىل بقاء عموميته:

((( الرسالة :ص.68

((( ينظر :القطعية من األدلة األربعة :حممد دمبي دكوري ،ط 351 /1 :1ـ .352
((( سورة الزمر من اآلية .62

((( سورة األنعام من اآلية 19

((( ينظر :البحر املحيط331 /4 :

((( اإلمام العالمة شيخ اإلسالم القايض أبو العباس أمحد بن عمر بن رسيج البغدادي ،قدوة الشافعية ،أخذ علمه
من احلسن بن حممد الزعفراين ،تويف سنة (136هـ) .ينظر :تذكرة احلفاظ 812 /3 :ـ .813

((( البحر املحيط.331 /4 :

((( حممد بن عبد اهلل أبو بكر الصرييف الفقيه األصويل ،تفقه عىل ابن رسيج ،وكان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي،

تويف سنة (330هـ) .ينظر :طبقات الشافعية 116 /1 :ـ .117
((( سورة الزمر من اآلية .62

( ((1البحر املحيط.332 /4 :
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 األول :أنه ال خالق سواه.

 الثاين :أن ما سواه خملوق(.)1

أما اآليات التي ذكرها اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة فهي:

قال تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (.)2
وقال :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (.)3

وقال :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (.)4

ذكر اإلمام الشافعي هذه اآليات واستدل هبا كدليل إلثبات أن اللفظ العام الوارد فيها؛ عام ال

خاص فيه وقال يف تفسريها:

(فكل يشء من سامء وأرض وذي روح وشجر وغري ذلك :فاهلل خالقه ،وكل دآبة فعىل اهلل رزقها

ويعلم مستقرها ومستودعها)(.)5

قال ابن عباس  aيف قوله ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( :)6يعني كل دآبة

عىل هذه األرض(.)7

وذكر جماهد ( : aيعني ما جاءها من رزق فمن اهلل وربام مل يرزقها حتى متوت جوعا

ولكن ما كان هلا من رزق فمن اهلل)(.)8

وقال الضحاك( :يعني كل دآبة والناس منهم)(.)9

((( ينظر :البحر املحيط .332 /4
((( سورة الزمر من اآلية .62

((( سورة األنعام من اآلية .1

((( سورة هود من اآلية .6
((( الرسالة :ص.69

((( سورة هود من اآلية .6

((( ينظر :الدر املنثور يف التفسري باملأثور :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ) ،حتقيق مركز

هجر للبحوث ـ مرص ،سنة (1424هـ ـ 2003م).401 /4 :

((( الدر املنثور.401 /4 :

((( جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي( ،ت310 :هـ) ،حتقيق:
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ونقل الرازي عن الزجاج قوله( :الدابة اسم لكل حيوان ،ألن الدابة اسم مأخوذ من

الدبيب ،وينبت هذه اللفظة عىل هاء التأنيث ،وأطلق عىل كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو
انثى ،إال أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس ،واملراد هبذا اللفظ يف هذه اآلية املوضوع

األصيل اللغوي فيدخل فيه مجيع احليوانات)(.)1
نستنتج من كل ما ذكر:

أوال :أن اإلمام الشافعي قد حرص اللفظ العام الذي ال خاص فيه يف هذه اآليات املتعلقة

بالنظام الكوين والسنن اإلهلية الثابتة التي ال تتبدل وال تتغري وقضايا اخللق وامور العقيدة

واثباتاهتا إىل غري ذلك ،ونظري ذلك كثري يف القرآن الكريم مثل قوله تعاىل :ﭽﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﭼ( )2وقوله :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ(.)3

ثانيا :لقد أثبت اإلمام الشافعي من خالل ما ذكره من اآليات الدالة عىل لفظ العام أن

القرينة كام هلا دور يف إثبات أن اللفظ العام خمصص فإن هلا دور أيضا يف إثبات أن اللفظ العام
ال يدخله التخصيص ،وهذا ما أشار إليه الشريازي من أن ما يقتضيه العقل من براءة الذمة

فيمتنع التخصيص به مثل ما دل العقل من نفي اخللق عن صفاته(.)4

ثالثا :ما ذكره اإلمام الشافعي انحرص يف األمور العقائدية والسنن اإلهلية ،أما يف األحكام

الفرعية فعىل الرغم من أنه مل يذكر منها شيئا إال أهنا موجودة لكن بشكلها القليل ومثاهلا
األحكام الرشعية التي بنيت عىل علل وحكم ثابتة ،كأحكام األرسة عموما من نسب

ورضاعة وعدد املرياث....إلخ ،فهو من قبيل العام الذي ال يقبل التخصيص(.)5
أمحد حممد شاكر ،نرش مؤسسة الرسالة ،سنة (1420هـ ـ2000م) ،ط.1/12 :1

((( مفاتيح الغيب :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني الرازي( ،ت606 :هـ)،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ـ لبنان1420( ،هـ) ،ط148/3:17ـ.149

((( سورة يوسف من اآلية .76
((( سورة األنبياء من اآلية .30

((( ينظر :اللمع.32 /1 :

((( ينظر :القطعي والظني :ص .450
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فمثال كقوله تعاىل :ﭽﮃﮄﮅ....ﭼ( .)1ذكرت تفسري هذه اآلية

حتريم نكاح األمهات والبنات واألخوات والعامت واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت

وما حيل من النساء وما حيرم(.)2

قال ابن عباس( :حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتال هذه اآلية)( .)3وحتريم

األمهات يف هذه اآلية عام يف كل حال ال جمال للتخصيص بوجه من الوجوه وقد سامه أهل

العلم باملحكم أي الذي ال باب وال طرق إليه النسداد التحريم لقوته(.)4

وقال الطحاوي :وكل هذا ـ يقصد املحرمات من النساء ـ من املحكم املتفق عليه وغري

جائز نكاح واحدة منهن باإلمجاع(.)5
قال اإلمام الرازي:

(وأعلم أن حرمة األمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السالم إىل هذا الزمان،

ومل يثبت حل نكاحهن يف يشء من األديان اإلهلية)(.)6

* *املطلب الثاين :قاعدة (عام يدخله اخلصوص)

ذكر اإلمام الشافعي يف هذه القاعدة أن العام ممكن أن يدخله اخلصوص وممكن أن جيمع

اللفظ بني العام واخلاص ومل يتعرض إىل الفرق بينهام عىل الرغم من أن اإلمام الزركيش وابن
السبكي قد فصلوا ذلك يف كتبهم ،ولكن نص ما ذكر يف كتابه الرسالة قال( :بيان ما نزل

((( سورة النساء من اآلية .23

((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطبي( ،ت671 :هـ) ،حتقيق:
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،نرش دار الكتب املرصية ـ القاهرة ،سنة (1384هــ ـ 1964م) ،ط.105 /5 :2

((( ينظر :املصدر السابق بنفس الصفحة.

((( ينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس ،حتقيق :عبد
السالم عبد الشايف حممد ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1413هـ ـ 1993م) ،ط.31 /2 :1

((( ينظر :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري :حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،نرش دار

الفكر ،بريوت ـ لبنان444 /1 :؛ تفسري القرطبي.106 /5 :

((( مفاتيح الغيب.21 /10 :
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من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله اخلصوص)( .)1وقال( :بيان ما أنزل من الكتاب عام

الظاهر وهو جيمع العام واخلاص)(.)2

وعليه فإن هذا النوع من العام يسمى العام الذي دخله التخصيص وهو أشهر أنواع

العموم الذي مل تصحبه قرينة عند التكلم تبني عىل أن املراد منه بعض أفراده ،فال توجد

قرينة تنفي داللة اللفظ عىل العموم ،وال توجد قرينة تدل عىل احتامل ختصيصه ابتداءا ،فهو

عام مطلق عن القرائن املخصصة أو النافية للتخصيص لكن حيتمل ورود دليل التخصيص
قبل ظهور املخصص .وهو ما عرب عنه األصوليون بالعام الذي خص منه البعض .وأمثلته
يف نصوص الترشيع اإلسالمي كثرية ،سبب اخلالف بني العلامء يف ختصيصه أو بقائه عىل

عمومه اثنان مها:

األول :عدم ظهور القرينة املؤكدة إلرادة العموم أو ال.

الثاين :االحتامل الذي يقوم به املجتهد لربام ال يعترب ذلك عند جمتهد آخر(.)3

وهذا يعني أن حمل النزاع بني األصوليني يف مدى قوة داللة العام أو صفة هذه الداللة من

حيث القطعية والظنية إنام هو العام املطلق املحتمل للتخصيص يف ذاته(.)4

فذهب مجهور احلنفية إىل أن داللة العام املطلق عىل شمول أفراده داللة يقينية قطعية .كام

وأنه رصيح الداللة عىل إرادة الشارع للشمول واإلحاطة منه جلميع أفراده تناوال وحكام،
وال سبيل إىل القول باحتامل إرادة الشارع بعض ما يتناوله لفظ العام من أفراده ما مل يظهر

دليل خيصص هذا العام(.)5
ومما نقل عنهم:

((( الرسالة :ص .68

((( املصدر السابق :ص .69

((( ينظر :القطعي والظني :ص .452

((( ينظر :املناهج األصولية :ص .406

((( ينظر :رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين( ،ت:

792هـ) ،حتقيق :زكريا عمريات ،نرش جار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1416هــ ـ 1996م) ،ط40 /1 :1
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قول الرسخيس( :املذهب عندنا أن العام موجب فيام تناوله قطعا)(.)1

وقال عبد العزيز البخاري( :حكمه قبل اخلصوص :إعلم أنه يوجب احلكم فيام يتناوله

قطعا)(.)2

وذهب مجهور األصوليني ـ ومنهم الشافعية ـ إىل أن داللة العام ظنية حمتملة ،وأن احلكم

الثابت للعام ،هو ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه ولكن عىل سبيل الظن واالحتامل ،ال

القطع واليقني ،بمعنى أن احتامل إرادة الشارع من العام ببعض أفراده باحلكم احتامل قائم
وإن مل يظهر خمصص فعال(.)3
ومن أقواهلم:

قول الشريازي( :إنام هو مقطوع به يف وروده ،فأما ما يتناوله فهو غري مقطوع به ،بل هو

مظنون فيه)(.)4

وقال اجلويني( :اللفظ العام يغلب عىل الظن محله عىل مقتىض شموله)(.)5
وقال الغزايل( :العموم يفيد ظن االستغراق عند القائلني به)(.)6

لكن مع ورود اخلالف بني احلنفية واجلمهور إال أهنم اتفقوا يف نقاط أمهها:

اتفقوا عىل أن العام املطلق يدل عىل شموله واستغراقه جلميع األفراد التي يربطها معه

رابط موحد ومعنى معني.

اتفقوا عىل أن احلكم الثابت للعام ثابت لكل فرد بخصوصه.

((( أصول الرسخيس :حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس( ،ت483 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية،
بريوت ـ لبنان ،سنة (1414هـ ـ 1993م) ،ط.132 /1 :1

((( كشف األرسار رشح أصول البزدوي :عبد العزيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري احلنفي( ،ت730 :هـ)،
حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1418هـ ـ 1997م) ،ط.1

((( ينظر :حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع :حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي( ،ت:
1250هـ) ،نرش دار الكتب العلمية.8 /2 :

((( اللمع.389 /1 :

((( الربهان.1195 /2 :

((( املستصفى.64 /3 :
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اتفقوا عىل أن العام إذا خصص فعال بقطعي ،فداللته عىل ما بقي من األفراد بعد

التخصيص داللة ظنية ال قطعية.

اتفقوا عىل التمسك بالعموم والعمل به ما مل يظهر املخصص ،واملرشع قد يريد بالعام

معناه العمومي بام يقيم عىل ذلك من قرائن ،وقد يريد منه اخلصوص باألدلة التي تصاحب

العام زمنيا(.)1

* *نستنتج من كل ما ذكر:

أوال :إن العام القابل للتخصيص هو العام املطلق عن القرائن وهو ما أشار إليه اإلمام

الشافعي بأنه العام الذي يدخله اخلصوص أي بمعنى انه قابل الحتامل التخصيص ،فهو عام

جمرد عن أي قرينة ومعرض ألي احتامل وهذا ما ذهب إليه أصحاب اإلمام الشافعي حتى

اشتهر يف كالمهم (ما من عام إال وقد خصص) أي قابل الحتامل التخصيص.

ثانيا :ذكرت يف املبحث األول يف تعريف العام اصطالحا أنه اللفظ املستغرق جلميع ما

يصلح له .ومعنى االستغراق هو أن يتناول كل فرد يصلح لدخوله فيه دفعة واحدة ،ويكون

شائعا يف جنسه دون أي استثناء ،والعام القابل للتخصيص عىل هذا االعتبار ال بد أن يكون
لفظا مستغرقا لكي خيرج منه بعض األفراد يف حال وجود املخصص.

* *ومن أمثلته عند اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة:

قوله تعاىل :ﭽﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭼ(.)2

قال اإلمام الشافعي( :ويف (القرية الظامل أهلها) :خصوص ألن كل أهل القرية مل يكن

ظاملا ،وقد كان فيهم املسلم ،ولكنهم كانوا فيها مكثورين ،وكانوا فيها أقل)(.)3

وذكر اإلمام الرازي إمجاع أهل التفسري عىل أن املراد من هذه القرية الظامل أهلها هي

مكة ،كون أهلها موصوفني بالظلم ألهنم كانوا مرشكني بقوله تعاىل :ﭽﭰﭱﭲﭳ
((( ينظر :القطعي والظني :ص .453
((( سورة النساء من اآلية .75
((( الرسالة :ص .69
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ﭴﭼ( ،)1وكانوا يؤذون املسلمني بأشد أنواع العذاب(.)2

مع أن اآلية ذكرت املستضعفني وهم الذين أسلموا بمكة ،وصدهم املرشكني عن

اهلجرة فبقوا بني أظهرهم ،يقول ابن عباس  aكنت أنا وأمي من املستضعفني من النساء
والوالدان(.)3

ذكر اإلم��ام الشافعي يف قوله تعاىل :ﭽﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭼ( .)4هذه داللة عىل ان مل يستطعام كل أهل القرية(.)5

يقول األلويس يف تفسري كلمة (أهلها)( :حيتمل أن يكونوا هم األولون أو غريهم أو منهم

ومن غريهم والغالب أن من أتى قرية ال جيد مجلة أهلها دفعة واحدة بل يقع برصه أوال عىل

البعض)(.)6

قوله تعاىل :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭼ(.)7

فلفظ املطلقات لفظ عام يدخل حتت عمومه املطلقة قبل الدخول واحلامل وكذلك

اآليسة لكنه خرج من عمومه بأدلة وردت هي :يف حق املطلقة قبل الدخول :ﭽﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﭼ( ،)8واحلامل بقوله :ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ(.)9

واآلية بقوله تعاىل :ﭽﯣﯤﯥﭼ( .)10وعليه فوجب محل العام عىل اخلاص.
((( سورة لقامن من اآلية .13

((( ينظر :مفاتيح الغيب.146 /10 :

((( ينظر :تفسري النسفي :أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي.233 /1 :
((( سورة الكهف من اآلية .77
((( ينظر :الرسالة :ص .69

((( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :شهاب الدين حممود بن عبد احلسيني األلويس( ،ت:
1270هـ) ،حتقيق :عيل عبد الباري عطية ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1415هـ) ،ط.3 /16 :1

((( سورة البقرة من اآلية .228

((( سورة األحزاب من اآلية .49

((( سورة الطالق من اآلية .4

( ((1سورة الطالق من اآلية .4
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* *بعد عرض هذه األمثلة نستطيع القول:

أن اللفظ العام الوارد يف القرآن الكريم املطلق القرينة قابل للتخصيص أو كام ذكر

اإلمام الشافعي عام يراد به عام ويدخله اخلصوص أو جيمع بني العام واخلاص فهو حمتمل
التخصيص يف أي وقت.

* *املطلب الثالث :قاعدة (عام يراد به اخلاص)

وهذا ما عرب عنه األصوليون بأنه العام املراد منه اخلصوص ،وصورته أن ترد صيغة عامة،

لكن املقصد الرشعي دل عىل أن املراد هبذه الصيغة فرد واحد أو أمر خاص ،دون االستغراق

والشمول ويعرف ذلك من سياق النص ،أو من القرائن املالزمة للفظ من أسباب النزول

وقرائن األحوال ،فهو مل يرد عليه خمصص مطلقا ومل يتعقبه دليل منفصل ببيان أو نسخ أو
ختصيص( .)1مثاله لفظ :السبت فهو يف اللغة يعني الدهر ،ثم خص يف االستعامل لغة بأحد
أيام األسبوع وبالتايل فهو فرد من أفراد الدهر(.)2

وقد اتفق العلامء عىل ظنية داللة هذا النوع ،وذلك ألن ختصيصه غالبا ما يكون قائام عىل

علة حتقق فيه بعض األفراد الباقني دون الكل(.)3

* *وقد ذكر اإلمام ابن السبكي أن العام له ثالثة أنواع:

األول :ما نزل األكثر فيه منزلة اجلميع فهو مراد به العموم ،وهذا ما تناولناه من القاعدة

األوىل :العام الذي يراد به العموم.

الثاين :ما ليس كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة وهو مراد به اخلصوص وأيضا قد تناولناه

يف القاعدة الثانية :العام الذي يدخله اخلصوص.

الثالث :وهو املراد به القليل وهو العام املراد به اخلصوص أو ما ذكرناه من القاعدة

((( ينظر :القطعي والظني :ص451؛ املناهج األصولية :ص .396

((( ينظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ) ،حتقيق :فؤاد
عيل منصور ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1418هـ ـ 1998م) ،ط.427 /1 :1

((( املناهج األصولية :ص.407
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الثالثة :العام الذي يراد به اخلاص(.)1

وهو ما ذكره اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة حيث قال:

(بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله اخلاص)( )2فهنا اشارة إىل أن اللفظ العام يف

ظاهر القول هو عام لكن القرائن املحيطة هبذا اللفظ تدل عىل أن املراد منه اخلاص وليس العام.
من هنا نستنتج:

أوال :إن هذا النوع من العام هو الذي يقرتن بقرينة ترصفه عن عمومه إىل اخلصوص.

ثانيا :القرائن املالزمة يف هذا النوع من اللفظ العام غالبا ما تكون من أسباب النزول

وقرائن األحوال.

وقد ذكر اإلمام الشافعي أمثلة كثرية يف هذا النوع فيام يأيت بعضا منها:

قال تعاىل :ﭽﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﭼ(.)3

قال اإلمام الشافعي يف بيان الشاهد هنا:

(فإذ كان من مع رسول اهلل ﷺ ناس غري من مجع هلم من الناس ،وكان املخربون هلم ناس

غري من مجع هلم وغري من معه ممن مجع عليه معه ،وكان اجلامعون هلم ناسا ،فالداللة بينة مما
وصفت من أنه مجع هلم بعض الناس دون بعض ،والعلم حييط إن مل جيمع هلم الناس كلهم،

ومل خيربهم الناس كلهم ،ومل يكونوا هم الناس كلهم .ولكنه ملا كان اسم (الناس) يقع عىل
ثالثة نفر ،وعىل مجيع الناس ،وعىل من بني مجيعهم ـ وثالثة منهم ـ كان صحيحا يف لسان

العرب أن يقال( :الذين قال هلم الناس) وإنام الذين قال هلم ذلك اربعة نفر (إن الناس قد

مجعوا لكم) يعنون املنرصفني عن أحد)(.)4

فلفظ الناس الواردة يف اآلية يقتيض دخول مجيع الناس لكن املراد منها هو البعض وليس

((( ينظر :االهباج.136 /2 :
((( الرسالة :ص .71

((( سورة آل عمران من اآلية .173
((( الرسالة :ص .72
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العموم بدليل ما ورد من أسباب النزول من أن املراد من لفظ الناس األول هو نعيم بن

مسعود األشجعي واللفظ الثاين لكلمة الناس هو أبو سفيان وأصحابه ولكن جاز إطالق
لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم كام يقال فالن يركب اخليل وما له إال فرس واحد
وألنه انضم إليه الناس وأذاعوا كالمه ورضوا به فهنا جيوز إطالق لفظ الناس عىل اإلنسان

الواحد(.)1

يقول اإلمام الرازي :وهذا نظري قوله تعاىل :ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﭼ( .)2فأهنم مل يفعلوا ذلك مع موسى عليه السالم وإنام فعله أسالفهم إال أنه أضيف

إليهم ملتابعتهم هلم عىل تصويبهم يف تلك األفعال(.)3

من هذا نجد أن اآلية حتمل لفظا عاما يدل عىل الشمول واالستغراق لكن القرائن

املحيطة وأسباب النزول دلت عىل أن اللفظ خاص وليس عاما وهو ما ذكره القرطبي بقوله:

(واللفظ عام ومعناه اخلاص)(.)4

كذلك احلال يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﭼ(.)5

قال الشافعي( :فالعلم حييط ـ إن شاء اهلل ـ أن الناس كلهم مل حيرضوا عرفة يف زمان

رسول اهلل ﷺ ،ورسول اهلل ﷺ املخاطب هبذا ومن معه ،لكن صحيح من كالم العرب أن
يقال( :أفيضوا من حيث أفاض الناس) يعني بعض الناس)(.)6

قال الضحاك :املخاطب باآلية مجلة األمة واملراد بالناس ابراهيم عليه السالم ،كام قال:

(الذين قال هلم الناس) وهو يريد واحدا(.)7

((( ينظر :مفاتيح الغيب81 /9 :؛ تفسري البيضاوي.116 /2 :
((( سورة البقرة من اآلية 55

((( ينظر :مفاتيح الغيب.81 /9 :

((( تفسري القرطبي.279 /4 :

((( سورة البقرة من اآلية .199

((( الرسالة :ص .73

((( ينظر :تفسري القرطبي427 /2 :؛ تفسري الطربي293 /2 :؛ مفاتيح الغيب .154 /5 :
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وقال الطربي( :إن العرب تفعل ذلك كثريا فتدل بذكر اجلامعة عىل الواحد)(.)1

وأخريا نقول :إن اللفظ العام الوارد يف هذه القاعدة وهو املراد منه اخلاص فإنه قد سيق

للخصوص ابتداء فهو من ذكر العام وإرادة اخلاص عىل سبيل املجاز ،بينام اللفظ العام الوارد

يف القاعدة السابقة وهو العام القابل للتخصيص فإنه سيق اللفظ عاما ابتداء ثم اقرتن بالدليل
املخصص من نص قرآين أو سنة إىل غري ذلك.

((( تفسري الطربي.294 /2 :
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اخلامتة
* *وهذه أهم النتائج التي استخلصتها من بحثي:

امتازت الرشيعة اإلسالمية عىل غريها من الرشائع بعلمني حفظاها من كل عبث وحتريف

وتبديل عىل مر الدهور واألزمان ،مها علم أصول احلديث وأصول الفقه.

أول من دون يف قواعد األصول اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه املعروف بالرسالة.

اإلمام الشافعي هو أحد االئمة االربعة وإليه نسبة الشافعية كافة ،وهو نسيب

رسول اهلل ﷺ.

القواعد عبارة عن قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها عىل جزئياهتا التي حتتها.
العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له بوضع واحد من غري حرص.

اخلاص هو اللفظ املوضوع للداللة عىل معنى واحد عىل سبيل االنفراد.

هناك ثالث قواعد اعتمدها اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة فيام خيص موضوع العام

واخلاص.

القاعدة األوىل( :عام يراد به العام) ،العام يف هذه القاعدة يعترب داللته قطعية وهو ما اتفق

عليه العلامء .وينحرص يف اآليات املتعلقة بالنظام الكوين والسنن االهلية الثابتة وقضايا اخللق
وأمور العقيدة .أما األحكام الفرعية فإنه موجود لكن بشكل قليل ومثاله يف أحكام األرسة

من نسب ورضاعة وعدد مرياث.....إلخ.

القاعدة الثانية( :عام يدخله اخلصوص) ،وأشهر أنواع العموم يف هذه القاعدة ،كام أنه

موضع اخلالف بني األصوليني يف حتديد داللته أهي قطعية أم ظنية.

القاعدة الثالثة( :عام يراد به اخلاص) ،وهو العام املراد منه اخلصوص ،وذلك بأن ترد

الصيغة عامة ويراد منها فرد واحد أو أمر خاص واحد.القرائن املالزمة يف هذا النوع غالبا
ما تكون من أسباب النزول وقرائن األحوال.اتفق العلامء عىل أن داللة العام يف هذا النوع

داللة ظنية.
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امل�صادر واملراجع
 -القرآن الكريم

االهباج يف رشح املنهاج (منهاج الوصول إىل علم األصول للقايض البيضاوي) :تقي الدين

عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام السبكي وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب ،نرش دار الكتب

العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1416هـ ـ 1995م)

اإلتقان يف علوم القرآن :أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( ،ت:

911هـ) ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،نرش جممع امللك فهد ـ السعودية ،ط.1

أثر القواعد األصولية واللغوية يف استنباط أحكام القرآن :الدكتور عبد الكريم حامدي ،نرش

دار ابن حزم ،بريوت ـ لبنان ،ط ،1سنة 1429هــ ـ 2008م.

اإلحكام يف أصول األحكام :أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل اآلمدي،

(ت631 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،نرش الكتب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان.

أصول الرسخيس :حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس( ،ت483 :هـ) ،نرش دار

الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1414هـ ــ 1993م) ،ط.1

األعالم :خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي( ،ت1396 :هـ)،

نرش دار العلم للماليني ،سنة 2002م ،ط.15

البحر املحيط يف أصول الفقه :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش( ،ت:

794هـ) ،نرش دار الكتبي ،سنة (1414هـ ـ 1994م) ،ط.1

بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب :حممود بن عبد الرمحن ابن أمحد بن حممد أبو الثناء

شمس الدين االصفهاين( ،ت749 :هـ) ،حتقيق :حممد مظهر بقا ،نرش دار املدين ـ السعودية ،سنة

(1406هـ ـ 1986م) ،ط.1

تاج العروس من جواهر القاموس :حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني الزبيدي( ،ت:

1205هـ) ،حتقيق جمموعة من املحققني ،نرش دار اهلداية.
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تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن

قائامز الذهبي( ،ت748 :هـ) ،حتقيق :عمر عبد السالم الرتمري ،نرش دار الكتاب العريب ،بريوت

ـ لبنان ،سنة (1413هـ ـ 1993م) ،ط.2

التاريخ الكبري :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري( ،ت256 :هـ) ،طبعة دائرة

املعارف العثامنية ،حيدر آباد ـ الدكن.

التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه :عالء الدين أبو احلسن عيل بن سلامن املرداوي الدمشقي

الصاحلي احلنبيل( ،ت885 :هـ) ،حتقيق :د .عبد الرمحن اجلربين ـ د .عوض القرين ـ د .أمحد
الرساج ،نرش مكتبة الرشد ،السعودية ـ الرياض ،سنة (1421هـ ـ 2000م) ،ط.1

تفسري النسفي :أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي ،نرش دار النفائس ،بريوت ـ

لبنان ،سنة2005( :م).

التقرير والتحبري :أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري احلاج،

(ت879 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية ،سنة (1403هـ ـ 1983م) ،ط.2

تلخيص األصول :حافظ ثناء اهلل الزاهدي ،نرش مركز املخطوطات والرتاث والوثائق ـ

الكويت ،سنة (1414هـ ـ 1994م) ،ط.1

التلخيص يف أصول الفقه :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني( ،ت478 :هـ)،

حتقيق :عبد اهلل حومل النبايل وبشري أمحد العمري ،نرش دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ـ لبنان.

هتذيب التهذيب :ابو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين( ،ت852 :هـ)،

نرش مطبعة دائرة املعارف النظامية ـ اهلند ،سنة (1326هـ) ،ط.1

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف الكلبي املزي( ،ت:

742هـ) ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،نرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان ،سنة1400( :هـ ـ
1980م) ،ط.1

جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي( ،ت:

310هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،نرش مؤسسة الرسالة ،سنة (1420هـ ـ2000م) ،ط.1

اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطبي( ،ت:
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671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،نرش دار الكتب املرصية ـ القاهرة ،سنة
(1384هــ ـ 1964م) ،ط.2

حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع :حسن بن حممد بن حممود العطار

الشافعي( ،ت1250 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية.

الدر املنثور يف التفسري باملأثور :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ)،

حتقيق مركز هجر للبحوث ـ مرص ،سنة (1424هـ ـ 2003م).

الديباج املهذب يف معرفة أعيان علامء املذهب :إبراهيم بن عيل بن حممد بن فرحون برهان الدين

اليعمري( ،ت799 :هـ) ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان

ذيل (طبقات احلفاظ للذهبي) :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ)،

حتقيق :الشيخ زكريا عمريات ،نرش دار الكتب العلمية.

الرسالة :أيب عبد اهلل حممد بن ادريس الشافعي( ،ت204 :هـ) ،حتقيق :الشيخ خالد السبع

العلمي والشيخ زهري شفيق الكبي ،نرش دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1426هـ ـ

2006م).

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :شهاب الدين حممود بن عبد احلسيني

األلويس( ،ت1270 :هـ) ،حتقيق :عيل عبد الباري عطية ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،

سنة (1415هـ) ،ط.1

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :موفق الدين عبد

اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس احلنبيل( ،ت620 :هـ) ،نرش مؤسسة الريان للطباعة والنرش

والتوزيع ،سنة (1423هـ ـ 2002م).

سري أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قائامز الذهبي( ،ت:

748هـ) ،نرش دار احلديث ،القاهرة ،سنة (1427هـ ـ 2006م)

رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين،

(ت792 :هـ) ،حتقيق :زكريا عمريات ،نرش جار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1416هــ
ـ 1996م) ،ط.1
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رشح الكوكب املنري :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف

بابن النجار( ،ت972 :هـ) ،حتقيق :حممد الزحييل ونزيه محاد ،نرش مكتبة العبيكان ،سنة (1418هـ

ـ 1997م) ،ط.2

رشح الورقات يف أصول الفقه :جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املحيل الشافعي،

(ت864 :هـ) ،حتقيق :الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة ،نرش مكتبة العبيكان ،سنة (1421هـ
ـ 2001م) ،ط.1

رشح تنقيح الفصول :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف،

(ت684 :هـ) ،حتقيق :طه عبد الروؤف سعد ،نرش رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،سنة (1393هـ
ـ 1973م) ،ط.1

رشح خمترص الروضة :سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي( ،ت716 :هـ)،

حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،سنة (1407هـ ـ 1987م) ،ط.1

شعب اإليامن :ابو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،نرش دار

الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1410هــ) ،ط.1

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :ابو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب( ،ت:

393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،نرش دار العلم للماليني ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1407هـ
ـ 1987م) ،ط.4

الرضوري يف أصول الفقه :أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطبي( ،ت595 :هـ)،

حتقيق :مجال الدين العلوي ،نرش دار املغرب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1994م) ،ط.1

طبقات الشافعية :أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي ابن قايض

شهبة( ،ت851 :هـ) ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،نرش عامل الكتب ،بريوت ــ لبنان ،سنة
(1407هـ) ،ط.1

طبقات الفققهاء :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي( ،ت476 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس،

نرش دار الرائد العريب ،بريوت ـ لبنان ،سنة 1970م ،ط1

الطبقات الكربى :حممد بن سعد بن منبع أبو عبد اهلل البرصي الزهري(ت230 :هـ) ،نرش دار
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صادر ،بريوت ـ لبنان.

العدة يف أصول الفقه :القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء( ،ت:

458هـ) ،حتقيق :دكتور أمحد بن عيل بن سري املباركي ،سنة (1410هـ ـ 1990م) ،ط.2
علم أصول الفقه :عبد الوهاب خالف( ،ت1375 :هـ) ،نرش مكتبة الدعوة ،ط.8

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري :حممد بن عيل بن حممد الشوكاين،

نرش دار الفكر ،بريوت ـ لبنان.

الفقيه واملتفقه :ابو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي( ،ت:

463هـ) ،حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي ،نرش دار ابن اجلوزي ـ السعودية ،سنة

(1421هـ) ،ط.2

القاموس املحيط :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي( ،ت817 :هـ) ،حتقيق :مكتب

حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،نرش مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ـ لبنان،

سنة (1426هـ ـ 2005م) ،ط.8

القطعي والظني يف الثبوت والداللة عند األصوليني :الدكتور حممد معاذ مصطفى اخلن ،نرش

دار الكلم الطيب ـ دمشق ،سنة (1428هـ ـ 2007م) ،ط.1

القطعية من األدلة األربعة :حممد دمبي دكوري ،نرش اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،سنة

(1420هـ) ،ط.1

قواطع األدلة يف األصول :منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد السمعاين( ،ت489 :هـ)،

حتقيق :حممد حسن إسامعيل الشاقعي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1418هـ ـ

1999م) ،ط.1

القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية :الدكتور حممد عثامن شبري ،نرش دار

النفائس ،عامن ـ األردن ،سنة  1428هـ ــ 2007م ،ط.2

كتاب التعريفات :عيل بن محد بن عيل زين الرشيف اجلرجاين( ،ت816 :هـ) ،حققه مجاعة من

العلامء ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1403هـ ـ 1983م) ،ط.1

كشف األرسار رشح أصول البزدوي :عبد العزيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري
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احلنفي( ،ت730 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،

سنة (1418هـ ـ 1997م) ،ط.1

الكليات معجم املصطلحات والفروق اللغوية :أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي،

(ت1094 :هـ) ،حتقيق :عدنان درويش ـ حممد مرصي ،نرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان.

لسان العرب :حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري( ،ت:

711هـ) ،نرش دار صادر ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1414هـ) ط.3

اللمع يف أصول الفقه :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي( ،ت476 :هـ) ،نرش

دار الكتب العلمية ،سنة (1424هـ ـ 2003م) ،ط2

املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي

الدارمي( ،ت354 :هـ) ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،نرش دار الوعي ـ حلب ،سنة (1396هـ)،

ط.1

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس،

حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1413هـ ـ

1993م) ،ط.1

املحصول :حممد بن عمر بن حسن بن احلسني الرازي( ،ت606 :هـ) ،حتقيق :الدكتور طه جابر

فياض العلواين ،نرش مؤسسة الرسالة ،سنة (1418هـ ـ 1997م) ،ط.3

املحكم واملحيط األعظم :أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس( ،ت458 :هـ) ،حتقيق

عبد احلميد هنداوي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1421هـ ـ ،)2000ط1

خمتار الصحاح :زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن ايب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي( ،ت:

666هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش املكتبة العرصية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1420هـ
ـ1999م) ،ط.5

املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية :عيل مجعة حممد عبد الوهاب ،نرش دار السالم ـ القاهرة ،سنة

(1422هـ ـ 2001م) ،ط.2

املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن
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حممد بدران( ،ت1346 :هـ) ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،نرش مؤسسة الرسالة،

بريوت ـ لبنان ،سنة (1401هـ) ،ط.2

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ)،

حتقيق :فؤاد عيل منصور ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1418هـ ـ 1998م)،

ط.1

املستصفى :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس( ،ت505 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد السالم

عبد الشايف ،نرش دار الكتب العلمية ،سنة (1413هـ ـ1993م) ،ط.1

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :أمحد بن حممد بن عيل الفيومي( ،ت770 :هـ) ،نرش

املكتبة العلمية ،بريوت ـ لبنان.

املعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،نرش دار

الدعوة.

مفاتيح الغيب :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني الرازي( ،ت606 :هـ) ،نرش دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1420هـ) ،ط.3

منازل االئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد :أبو زكريا حييى بن إبراهيم بن أمحد بن

حممد أبو بكر بن أيب طاهر األزدي السلاميس( ،ت550 :هـ) ،حتقيق حممود بن عبد الرمحن قدح،

نرش مكتبة امللك فهد الوطنية ،سنة (1422هـ ـ 2002م) ،ط.1

املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمي :الدكتور فتحي الدريني ،نرش

مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان ،سنة 1429هـ ـ 2008م ،ط.3

املنخول يف تعليقات األصول :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس( ،ت505 :هـ) ،حتقيق:

الدكتور حممد حسن هيتو ،نرش دار الفكر املعارص ،بريوت ـ لبنان ،سنة 1419هـ ـ 1998م ،ط.3
هناية السول رشح منهاج األصول :عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اآلسنوي الشافعي( ،ت:

772هـ ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،سنة (1420هـ ـ 1999م) ،ط.1

الورقات :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلو1يني( ،ت478 :هـ) ،حتقيق :دكتور

عبد اللطيف حممد العبد.
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