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 ( 1) ملخص الكتاب

ي  َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم بلفٍظ ظَاه ر ه    ف ْعلا   اب  حَ الص    اية  كَ ح  ) َيغ اليت وردت يف   (مو  م  الع  للن ب  من الص ِّ
الُسنَّة النبوية متضمنة أحكاًما شرعي ة، ولذا خصَّها عدٌد من األصوليني ابلبحث والدراسة، بل عدَّها بعضهم  

تدالٍل، واعرتاٍض وجواب، وتنظري وتطبيق؛ من هنا من املسائل )املــُْشكَِّلة(، فكانت عندهم موضَع اختالٍف واس
اخرتت أن تكون هذه الصيغة حملَّ حبثي هذا؛ ألكشَف النقاب عن اإلشكال الوارد على صيغتها: هل يعمُّ هذا  
  اللفُظ مجيَع صورِّه اليت حيتملها، ويكون املأموُر هبا مجيَع املكلفني إىل قيام الساعة؟ أو أهنا ال تُعمُّ، حبيث تكون 

 خاصًة بصوٍر دون أخرى، ومبقصودِّين خمصوصني يف اخلطاب دون غريهم؟ 

يرجع إىل اختالفهم يف: حكم روايةِّ احلديث ابملعىن؛ فإنَّ َمْن منَع    ومنشأ  الختلف يف هذه املسألة
 روايَته ابملعىن، منَع القوَل ابلعموم؛ ومن أجازها، قال فيها ابلعموم.

، وهو على أربعة أقوال: األول: أن حكايَة الصحايب فعالً  هذه املسألة  اختلَف األصوليني يف وبي نُت  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ظاهره العموم يقتضي العموم، والقول الثاين: أنه ال يقتضي العموم، والثالث: أنه   عن النيب َصلَّى اَّللَّ

(، فال عموم له؛ وأن يقرتن حبرف  يقتضي العموم إن اقرتن بـ )كان(، والرابع: التفصيل بني أن يت صل به )الباء
)أن(، فيكون للعموم، وذكرُت لكل قوٍل وجهَته وأدلَته، وبي نت أنَّ الراجح هو: اقتضاؤها للعموم؛ استناًدا إىل  

الوقائع إىل هذه احلكاية، وعمالً ابلظاهر والظن ِّ الراجح، وأنَّ احلاكي: صحايٌب، عدٌل،  يف  اإلمجاع يف الرجوع  
للغة ودالالتِّ األلفاظ، فال يصحُّ أن يروي ما يـُْلبِّس فيه على األمة، فيجب محل لفظه على ظاهره،  َورٌِّع، عاملٌ اب
 وهو العموم. 

اخللف: نوع  من جهة    واخت ل ف يف  لفظٌي  اخلالَف  أنَّ  ورج ْحُت:  معنوًًي،  أو  لفظًيا  يكون  أن  بني 
صَُّور احملتملة هلذه احلكاية؛ فاخلالف حقيقي  املكلفني؛ فاحلكم يعمهم ابللفظ أو ابلقياس، ومعنوٌي: من حيث ال

وواقع ال حمالة، وطبقت ذلك على ثالث مسائل فقهية: صيام يوم الشك، وصيام أًيم التشريق، وثبوت الشُّْفَعة  
للشريك واجلار؛ وبي نت أثر االختالف األصويل على االختالف الفقهي يف هذه املسائل الثالث؛ ألن مدار  

َعَلْيهِّ َوَسلََّم بلفٍظ ظاهره العموم، فمن قال  االختالف فيها يقو   ُ م على حكاية الصحايب حلكم النيب َصلَّى اَّللَّ
 ابلعموم عمَّم احلكم يف كل صور اللفظ، ومن قال بعدمه قصره على بعض صوره دون بعض، وهللا أعلم.  

  

 

العربية   البحث   هذا   ح ك يم   ( 1) اململكة  يف  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  العامة  للرائسة  التابعة  اإلسلمية  البحوث  جملة  يف 
ر يف العدد )مئة وأحد عشر(، يف اتريخ: مجادى األول ـ مجادى اآلخرة ـ رجب ـ 6/9/1438السعودية يف اتريخ   هـ، ون ش 
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Research summary 

"The significance of the really companion's narration for the Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) and common Outward-Applied 

fundamentalist study" 

Presented by/Prof. Faisal Bin Saud Bin Abdel-Aziz Al-Holibi 

The really narration of the companion for the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) and common outward is one of the forms mentioned in the Sunna 

of the Prophet including legitimate judgments. Therefore, a number of 

fundamentalists specialized it with research and study. Some of them considered it 

one of the troubled issues, that's why it was a point of difference, inference, objection, 

answer, theorization and application as well. 

Therefore, I chose this form to be the subject of this research to unveil the stated 

difference on its form. Does this term prevail all its images and the commanded is all 

of the legally competent until the Hour of Resurrection? Or it doesn't prevail whereas 

it is specialized with some images without others and with two characteristic intended 

in the letter before others? 

The point of conflict in this issue revert to their difference in the judgement of 

the narration of Hadith due to concept. Those who prevent its narration due to concept 

prevent the generality and those who allow it agree with generality. 

I showed the fundamentalistsꞌ difference in this issue on four opinions: 

The first: the really narration of companion from the Prophet (peace and 

blessings be upon him) requires generality.  The second: it doesn't require generality.        

The third: it requires generality if it is associated with the verb(was).                        the 

fourth: the explanation whether it is associated with the letter(with), so it has no 

generality and if it is associated with (that), so it has generality. I mentioned the 

evidences of each opinion and showed that the preponderant opinion is that it requires 

generality. This comes by virtue of unanimity to refer in the facts to this narration, 

also according to appropriate expectation and the narrator to be a companion, honest, 

devout and also has an idea about language and the significance of words. 

They differentiate in the type of difference whether it is literal or moral. It 

appears to me that it is literal due to the legally competent. The command includes 

them with terms or measurement and it is moral due to potential images for this 

narration as the conflict is real. I applied this over three juristic issues ; like fasting 

the last day of Sha'ban , fasting Tashriq Days and the certainty of intercession for the 

partner and neighbour. I showed the effect of the fundamental conflict over the juristic 

conflict on these three issues , because the difference is held on the companion's 

narration for the Prophet's(peace and blessings of Allah be upon him) judgement with 

general term. 

Those who think of generality say it is general in all of the term's images and 

those who refuse generality confine it to some of its images without others.God 

knows more. 
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 املقدمة

 ومن وااله. ، وعلى آله وصحبه على رسول هللاوالصالة والسالم احلمد هلل، 
لكل زمان    صاحلةً   كاملةً   فكانت شريعةً اإلسالم،    بشريعةِّ   تعاىل اخللقَ   أما بعد: فقد أكرم هللاُ 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ الرسل حممد    ه إبرسال أفضلِّ وعمَّ فضلُ ومكان،   غ الرسالة،  ى األمانة، وبلَّ فأدَّ ،  َصلَّى اَّللَّ
، ورثوا منه العلم، ونقلوه بكل صدٍق  واختار له صحًبا كراًماونصح األمة، وجاهد يف هللا حقَّ جهاده،  

 رضي هللا عنهم وأرضاهم. هلم، ف تعاىل العدول بتعديل هللا وصدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وهم وأمانة،
َعَلْيهِّ َوسَ   رسولِّ   صحابةُ   حكاه ومما    ُ   ص أو رخَّ   عنه،  أو هنى  ، ما أمر بهعنه:  لََّم  هللا َصلَّى اَّللَّ

اختالف بني األصوليني،    فكانت داللته حملَّ   ، أو أيَّ فعٍل جاء بلفٍظ ظاهره العموم،به  أو قضى  فيه،
الدليل ما دلَّ عليه  كايتها على عمومها، ويكون األصل كذلك إال  ُُتَْمُل حِّ يُ   ؟هل  توقف يف أو 

ة مبن خوطب هبا، أو بصورة خاصة دون  املراد منها؛ الحتمال أن تكون خاصَّ   داللتها حىت يتبنيَّ 
 بقية حاالهتا؟

َيغ العموم، أوالها األصوليون اهتمامهم، وخصَّها عدٌد منهم  دقيقٌة  وهذه مسألة   من مسائل صِّ
من هنا  واعرتاٍض وجواب، وتنظري وتطبيق،    ابلبحث والدراسة، وكانت موضَع اختالٍف واستدالٍل،

ي    ف ْعلا   اب  حَ الص    اية  كَ ح    لة  َل د  رتت أن يكون موضوع حبثي هذا: ) اخ َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم    للن ب 
يل يي ة  َتْطب يق يي ةد رَاَسة    ، مو  م  الع  ظَاه ر ه  بلفٍظ   عنونة  أساليبهم يف    تنوَّعت(؛ علًما أبنَّ األصوليني قد   َتَْص 

ُ ):  ابلتمثيل عليها؛ كقول بعضهمهذه املسألة، فمنهم من عنوهنا   )قول الصحايب: هنى النيب َصلَّى اَّللَّ
الشغار وغريه ونكاح  الغرر  الشغار  َوَسلََّم عن كذا؛ كبيع  بوصٍف  ،  ( 1)  ((َعَلْيهِّ  ومنهم من وصفها 

))حكاية قوٍل له صلى هللا عليه وسلم ال يُْدرى عمومه بلفظ عام متعلٍِّق   كقول بعضهم:أصويل،  
َعَلْيهِّ   اأبدى رأيه يف عنواهنومنهم من  ،  ( 2)  حبكاية((  ُ فقال: ))حكاية النهي عن الرسول َصلَّى اَّللَّ

، وهذه العناوين من ابب التمثيل فحسب، ولعلَّ من أمجعها وأدقها ما  ( 3)  َوَسلََّم ال يفيد العموم((
حكاية الصحايب فعالً ظاهره العموم، حنو: هنى رسول هللا  ذكره الشنقيطي؛ حيث عنوهنا بقوله: ))

 

 ، وغريها.698/ 2، وروضة الناظر 188، وشرح تنقيح الفصول: 356/ 1، وانظر حنوه يف: شرح اللمع 66/ 2املستصفى   ( 1)
 .223/ 1، والتقرير والتحبري 249/ 1التحرير مع تيسريه    ( 2)
 .1424/ 4هناية الوصول  ( 3)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم عن بيع الغرر، و    قضى ابلشاهد واليمني، وحنو ذلك((َصلَّى اَّللَّ
عنوان    استفدت ومنه    ( 1)

 البحث.
الة عليه، وما  األصوليون    ويبحث حُّ منها  هذه املسألة يف ابب العموم، يف سياقهم للصِّ َيغ الدَّ يصِّ
يصح ال  الضعف ( 2)   وما  إىل  واالتفاق  القوة  حيث  من  العموم  يغ  ص ِّ ذكر  يف  يتدرجون  فهم  ؛ 
 واالختالف. 

 ة، تتضح بعدٍد من الوجوه، من أبرزها:علمي   ة  وهلذه املسألة أمهي  
جاء يف  يـُْقَصُد به ما يقتضي حكًما شرعًيا، وقد  أنَّ ما ظاهره العموم ـ يف املسألة ـ   -1

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ؛  صحيح  نظرٌ   داللتهيف  النظر  ف،  دون غريه   املسألة حمكيًّا عن النيب َصلَّى اَّللَّ
مل يكن خاًصا مبن خوطب به، أو حباٍل و   الحتج به على عمومه،  ألنه لو ثبت عمومه؛

 . دون حال
؛ من عن صحايبٍ ، فاكتسبت هذه احلكاية قوةً   حكاية ما ظاهره العموم هنا صادرةٌ   أنَّ  -2

 حيث إن احلاكي عدٌل ال ُيشك يف صحة نقله، فكانت أجدر ابالهتمام والدراسة. 
،  وألفاظها ومدلوالهتا  عارٍف ابللغةمن عامٍل مبناسبتها، و ـ  أيًضا  ـ  صدرت  أن هذه احلكاية   -3

الع ظاهره  بلفٍظ  هلا  نصيَّ فنقله  داللة  بني موم، دون  أحدثت جدالً  ة على عمومها، 
من عامٍل به ومبدلوله، مع احتمال عدم    ظاهره العموم لفظٌ حيث اجتمع  األصوليني؛  

 !عمومه
ذلك على أهنا    عناية األصوليني ببحث هذه املسألة، استدالاًل، ونقاًشا، وتطبيًقا، دلَّ  -4

 ة. ة وعمليَّ إىل نتيجة علميَّ  الذي يوصل ة تستحق مزيًدا من التأمل والنظرمسأل
 يف املسائل الفقهية، فكانت جديرة ابلتأصيل والتطبيق.    أنَّ للخالف يف هذه املسألة أثرًا -5

 ، فتتمثل يف اآليت:  للمسألةأما أسباب اختياري 
أصحاب املذهب الواحد؛  ، وبعضهم من  بني كبار األصوليني  وقع  أن اخلالف يف املسألة -1

، حيث مل يتفق علماء كل كاالختالف فيها بني أئمة األصول من الشافعية واملالكية
يل  على رأي واحد، مما يدل على أهنا معرتك أصويل دقيق، كان مدعاةً  مذهب منهما

 

 .252املذكرة:    ( 1)
 .698/ 2، وروضة الناظر 188، وشرح تنقيح الفصول:  355/ 1انظر مثاًل: شرح اللمع   ( 2)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 فيها.  لراجححبث املسألة وتقصي ا إىل
، ال الشريعةجهبٌذ من أئمة    كما وصفه القرايف، وهو إمامٌ   ( 1)  أهنا موضٌع ))مشكٌل(( -2

أحرى ابلبحث   املشكلةُ   واملسائلُ كذلك،    اإال ألهن  هذا الوصف على مسألةٍ   لَ ق مثطلِّ يُ 
 والدراسة. 

ة، وهي الرواية  مباحث الُسنَّ   من  مهمةٍ   على مسألةٍ   أنَّ منشأ االختالف يف املسألة قائمٌ  -3
 النقاب عن هذا االرتباط الذي مل يذكره أكثر األصوليني.ابملعىن، فأردت أن أكشف 

؟ جعلين أكثر أو لفظي  ،هل هو معنوياختالف األصوليني يف نوع اخلالف فيها:   -4
ب ـ  أراه  الذي  اجلواب  إىل  للوصول  نظري، تطلًعا  حد ِّ  على  صحيًحا  ـ  البحث  عد 

الع أحكام  يف  جاءت  املسألة  صيغة  على  الواردة  األحاديث  أن  بادات وخصوًصا 
مما وغريها،  واألقضية  من  واملعامالت  ذلك  فزاد  الناس،  مجيع  بياهنا  أمهية    حيتاجه 

 . وإيضاحها
بعض   -5 فيها األصوليني  تردد  البت ِّ  يف  األمر  الكبار  ابدئ  ومنهميف  الدين ،  سيف   :

،  يف أصول األحكام  اإلحكام  كتابه:   يف  اخلالف فيها  اكتفى حبكاية؛ حيث  اآلمدي
ل على أهنا مسألة ُتتاج لسول، مما يدمنتهى ا  ها يف كتابه:لعموم في القول ابوانتهى إىل  

 ل.إىل مزيد نظر وأتمُّ 
املسألة  -6 هذه  إنَّ  حيث  العموم؛  ابب  يف  الباحثني  مسرية  إكمال  يف   املسامهة 

 وعظيمة النبوية،  ـ حسب اطالعي ـ مل تـُْفَرد ببحٍث مستقل، مع ورود صيغتها يف الُسنَّ 
   عليها. بحث أن أمجع بني أتصيلها والتطبيقفحاولُت يف هذا الأثرها، 

اجتمع يف صيغٍة واحدٍة لفٌظ ظاهره العموم وهو غري صريح فيه، مع كونه  :  مشكلة الدراسة
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فهل  عارف ابللغة  صحايب عدل  حبكاية   استعمل الصحايب هذا عن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 ؟ معناه حىت يتبنيَّ   فيه فُ ، أو أنه يعامل معاملة اجململ، فيتوقَّ الالعموم، أو اللفظ على ظاهره من 
 جتيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:   أسئلة الدراسة:

 فِّْعالً حايب  حكاية الصَّ ل  مَ الصحايب؟ وما تعريف العام؟ وهل ُتُ ـ ماذا نعين ابلداللة؟ ومن هو  
َوَسلََّم   َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  العموم؟    موُ مُ العُ اهِّرُه  ظللنَّيبِّ ِّ  املسألة،  على  يف  االختالف  منشأ  وهل وما 

 

 .189شرح تنقيح الفصول: انظر:   ( 1)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 أثر يف الفروع الفقهية؟  فيها لالختالف 
 حيد الدراسة الدود  اآلتية: حدود الدراسة:  

َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ـ حمل البحث ـ    يكون اللفظأن  ـ    ُ   صادرًا من صحايب، وليس من النيب َصلَّى اَّللَّ
 وال من اتبعي أو غريه.  مباشرة

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. ـ أن يكون اللفظ   حمكًيا عن النيب َصلَّى اَّللَّ
 ظاهرًا يف العموم، وليس صرحًيا فيه. ـ أن يكون اللفظ احملكي 

 يكون اللفظ متضمًنا حلكم شرعي؛ كاألمر والنهي واحلكم والقضاء والرتخيص.ـ أن 
 تضمنت الدراسة ثالثة مصطلحات رئيسة، وهي:   مصطلحات الدراسة:

 نت معناها يف اللغة واالصطالح يف مباحث البحث.)الداللة، والصحايب، والعموم(، وقد بيَّ 
، وكان  العمومتكلَّم عدٌد من األصوليني عن هذه املسألة ضمن مسائل  الدراسات السابقة:  

، مع أن املسألة فيها أربعة أقوال! (2)، وأكثرهم مل يزد على ذكر قولني فقط(1)موجزًاحديُث مجلٍة منهم  
مجع ما  ، فكان هذا زاًدا يل يف  وبعض االعرتاضات واإلجابة عنهاوأورد كٌل منهم شيًئا من أدلتها،  

 .حبٍث مستقٍل فيهاق منها، وعوًًن يل ـ بعد هللا تعاىل ـ على كتابة تفرَّ 
،  مستقل  املعاصرون، فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها ببحٍث أصويلر ذلك سار  وعلى إِّثْ 

على سؤاٍل ورد   (3)  العز حممد علي فركوس  وسوى جواٍب مل يتجاوز الصفحة الواحدة أجاب به أب
إليه يف بيان ما يرجحه يف املسألة، فاقتصر على رأيه ودليله فحسب، دون بيان منشأ املسألة، وال 
 أقوال األصوليني فيها، وال اعرتاضاهتم، وال بيان مصطلحات املسألة، و ال أثرها يف الفروع الفقهية.

ن وجوهِّ أمهيتها، وأسباب اختيارها،  من هنا: كان عدم إفراد املسألة ابلبحث األصويل، وما ذكرته م
، والتوصل  وأجوبتهم  وأدلتهم واعرتاضاهتم  ،جعل املسألة ُتتاج إىل مزيدِّ نظٍر وأتمٍل ألقوال العلماء فيها

  عدد منومن مثَّ تطبيق املسألة على  بعد دراستها إىل قوٍل راجٍح يظهر يل صوابه إبذن هللا تعاىل،  
فأرجو من هللا تعاىل  الفروع الفقهية؛ ليظهر أثر االختالف يف املسألة األصولية على املسائل الفقهية،  

 

، وابن مفلح يف أصول الفقه 103ومنهم على سبيل املثال ال احلصر: ابن تيمية يف املسودة حيث مل يزد على ثلث ورقة:      ( 1)
 .2443/ 5، واملرداوي يف التحبري شرح التحرير 849/ 2فما كتب فيها ال يزيد عن ورقة واحدة 

املستصفى      ( 2) الغزايل يف  املثال:  سبيل  على  الرمحوت 66/ 2ومنهم  فواتح  األنصاري يف  وعبدالعلي  واآلمدي يف 1/294،   ،
 ، وغريهم.3/1523اإلحكام يف أصول األحكام 
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ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ة، وهللا املستعان، وعليه ة العمليَّ أن أكون قد ُوفِّْقُت فيما كتبت، وأن يكون ملبًيا هلذه احلاجة العلميَّ 
 التكالن. 

ومتهيٍد، ومبحثني، وخامتة، مث ثبٍت    رمست  هلذا البحث خطةا تنتظم يف مقدمة،خطة البحث:  
 وبياهنا على الوجه اآليت:، للمصادر

و وفيها:    املقدمة: املوضوع،  أمهية  السابقة،  اسبأذكرُت  والدراسات  اختياره،  ومشكلة  ب 
الرئيسة،   الشكر ملن    ا، ومنهجهخطتهاو الدراسة، وأسئلتها، وحدودها، ومصطلحاهتا  العلمي، مث 

 يستحق الشكر. 
 مطالب:  ثلثة التمهيد: وفيه 
 الداللة لغة واصطالًحا.  معىن املطلب األول: 
 حايب لغة واصطالًحا. الصَّ  معىن املطلب الثاين:

 العموم لغة واصطالًحا.  معىن املطلب الثالث:
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   أقوال األصوليني يف داللة حكاية الصحايب لفعل النيب  املبحث األول: بلفٍظ   َصلَّى اَّللَّ

 مطالب: ثالثة ، وفيه ظاهره العموم
 صورة املسألة.  املطلب األول: 
على العموم، وأدلتهم،    أقوال األصوليني يف داللة حكاية الصحايب لفعل النيب    املطلب الثاين: 
 لرتجيح. والرتجيح، وسبب ا

 منشأ االختالف.  :الثالثاملطلب 
 ، وفيه مطلبان:  التطبيق الفقهي على االختالف يف املسألة املبحث الثاين:
 نوع االختالف يف املسألة.  املطلب األول: 
 .التطبيق الفقهي املطلب الثاين:

 وخلصُت فيها إىل أبرز النتائج العلمية من البحث. اخلامتة:
، وفيه أذكر معلومات الكتاب )عنوانه، ومؤلفه، ودار نشره،  البحث  ثبتاا ملصادر  وضعت  مث  

 حسب ما يكتب من هذه املعلومات على املصدر. وسنة طباعته، ومكاهنا( 
 اآليت:  املنهج كان عملي يف البحث على املنهج العلمي يف البحث: 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

  .األصيلة املادة العلمية من مصادرها تُ مجع -1
الكرمية    كتبتُ   -2 العالمتني:    ،لةً مشكَّ اآلًيت  بني هاتني    ها، أرقام  تُ نبيَّ و ،  (          )ووضعتها 
اجملادلة، وإن كانت  (، من سورة  3، فإن كانت اآلية كاملة قلت مثاًل: اآلية رقم: )سورهاإىل  ا  هتوعزو 

 . (، من سورة اجملادلة3جزًءا من آية قلت مثاًل: من اآلية رقم: )
اآليت:    تُ عبَ اتَـّ   -3 املنهج  األحاديث  و يف ختريج   ،)  ( القوسني  هذين  بني    نْ مَ   نتُ بيَّ وضعتها 
مث  ،  بذكر الكتاب والباب، ورقم احلديث  هامصدر   إىل  الوارد يف البحث، وأحلتُ   ابلفظه  هاأخرج

،  بتخرجيه منهما  اكتفيت  ،كان احلديث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمها  ، فإنوالصفحة  ر اجلزءبذك
حكم بعض أهل احلديث جته من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر  إن مل يكن يف أٍي منهما، خرَّ و 

 عليه.
ر ذلك تعذَّ قُت مجيع املعلومات واألقوال والنصوص من مصادرها األصيلة املباشرة، إال إذا  _ وثَّ 4
 قته من أقرب املصادر إليه. وثَّ  عليَّ 
بنص ِّ )) ((    على أن كلَّ كالم بني عالميت تنصيص  تاصطلح _  6 وأحيل إىل ه،  فهو منقول 

ضعه بني عالميت  أفال    أو بشيء من التصرف،  ، أما إذا كان الكالم منقوالً مبعناه، مصدره مباشرة
 (. انظر): بكلمةر اإلحالة إىل مرجعه صد ِّ أُ تنصيص، وإمنا 

 .ـ اكتفيُت عند ذكر أمساء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بني معكوفني7
 .بعالمات الرتقيم  ، واعتنيتُ األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض  تُ ضبط  -8

هو عمل بشريٌّ يعرتيه ر يل كتابة هذا البحث، و أشكر هللا تعاىل أن يسَّ  ويف ختام هذه املقدمة:
على قصوٍر ،  يرأي  أمعنُت فيه نظري، وأبديت فيه، و وقيتي و جهدحسيب أين بذلُت فيه  ، و النقص
صلى هللا عليه  مستعيًنا خبالقي سبحانه، أما اخلطأ فهو من مسات البشر، وهللا تعاىل ورسوله  مين،  
 ر رحيم.   يغفَر يل زللي، فإنه غفو ريئان، وأسأل هللا تعاىل أن منه بوسلم 

دعاٌء وثناءٌ  عموًما وأهل االختصاص خصوًصا    يكرمين ابطالعه عليه من أهل العلم  ولكل من
، وأُثري به  به خطئي  فأسددُ   نفعين بعلمهم؛عسى هللا أن يعلى ما يبدونه من تصويبات وتوجيهات،  

 إىل احلق واألخذ به.  اهلداية، و التوفيق، سائالً يل وهلم حبثي
ـ    لوالديَّ و    أن يطيل عمريهما على صحة وعافية   :دعوات صادقات احلبيبني ـ رعامها هللا تعاىل 

ما أجده منهما من تشجيع  وحسن عمل؛ لزوجيت وأوالدي على  ودعاء،    على  والشكر موصول 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

والتأليف،   والقراءة  ابلبحث  النشغايل  وتقديرهم  معي،  اتعاوهنم  هلم  هللا  الدنيا  فأسال  يف  لسعادة 
 .واآلخرة

 خالًصا لوجهه الكرمي، مقبوالً عنده  هذا، فيجعله  عملييوفقين يف    نوإين ألرجو الكرمي سبحانه أ
 .أميت، وأن ييسر يل االنتفاع به يف دنياي وآخريت، وأن ينفع به مث عند خلقه

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 

 

 

 ب  يْ لَ يز ال  ز  العَ  د  بْ ن عَ ود ب  ع  ن س  ل ب  صَ يْ فَـ أ.د/ 
 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

  
 
 
 
 
 

 مطالب:ثلثة لتمهيد: وفيه ا
 الداللة لغة واصطالًحا.  معىن املطلب األول: 
 حايب لغة واصطالًحا. الصَّ  معىن املطلب الثاين:

 العموم لغة واصطالًحا.  معىن املطلب الثالث:
  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 الدللة لغة واصطلحاا. معىناملطلب األول: 

اللغة: يف  الدللة  معىن   : معنيان،    أولا اللغة  أصل  يف  أبمارة  للداللة  الشيء  إابنة  أحدمها: 
، فمثال األوَّل قوهلم: دللت فالًًن على الطريق، ومثال اآلخر يف الشيء  مها، واآلخر: اضطرابٌ تتعلَّ 

 . ( 1)   قوهلم: َتَدْلَدل الشيء؛ إذا اضطرب 

ه على يقال: ))الدليل: ما ُيْسَتدُل به، والدليُل: الدَّال، وقد دلَّ   ل هو املقصود هنا؛األوَّ واألصل  
((:  ( 2)  الطريق يَُدلُّه َداللة ودِّاللة وُدُلولة، والفتح أعلى(( ، ))ودلَّه على الشيء يَُدلُّه َدالًّ وَداللة فاندلَّ

 .( 3) سدَّده إليه((

، واملفعول:   ،وعليه فإن املعىن اللغوي املقصود هنا: هو إرشاد الشيء إىل الشيء، فالفاعل: دالٌّ
 . ( 4)   مدلوٌل عليه وإليه

املعىن االصطالحي ليس ببعيد عن املعىن اللغوي؛ فقد   اثنياا: معىن الدللة يف الصطلح:
يلزُم من العلم به العلُم بشيء آخر، والشيء    أبهنا: ))كون الشيء حبالةٍ   هـ[816فها اجلرجاين]عرَّ 

 .( 5) األول هو الدَّال، والثاين هو املدلول((

والعلم ًنتج عن  ،  ( 6)   ابلفهم دون العلمابلتعريف ذاته، لكنه عّبَّ   هـ[972ت فها الفتوحي]وعرَّ 
 الفهم ال حمالة.

داللة األلفاظ فحسب، فقال أبهنا: ))ما يقتضيه اللفظ واقتصر بعضهم يف تعريف الداللة على  
 .( 8) هي: ))كون اللفظ حبيث إذا أُطلق، فهم منه املعىن املراد((، أو ( 7)  عند إطالقه(( 

 

(،  انظر  ( 1)  .259/ 2: معجم مقاييس اللغة، )دلَّ
 .114/ 1، ومجهرة العرب،)دلل(  394/ 4لسان العرب، )دلل(،  ( 2)
(3 )   ،) (،  انظر، و 259/ 2معجم مقاييس اللغة، )دلَّ  .388/ 3: القاموس احمليط)دلَّ
(4 )   ،)  .201، ومعجم مصطلحات أصول الفقه د.قطب سانو، )الداللة(: 294/ 1انظر: املعجم الوسيط، )دلَّ
 .201، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، )الداللة(: 139:  ، )الداللة(التعريفات   ( 5)
 .199األصوليني،)الداللة(: ، والقاموس املبني يف اصطالحات 23: شرح تنقيح الفصول:انظر ، و 125/ 1ب املنري كشرح الكو   ( 6)
 .210: معجم لغة الفقهاء،)الداللة(: انظر، و 105املصباح املنري، )دللت(:   ( 7)
 .210، وحنوه يف معجم لغة الفقهاء،)الداللة(: 201معجم مصطلحات أصول الفقه، )الداللة(:  ( 8)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

والذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ أنَّ مصطلح الداللة مبفهومها األصويل العام يتضمن داللة اللفظ 
بدون قصد؛    مأ  سكواًت؛ سواء أكان ذلك بقصدٍ   مكتابة، أ  مأ  إشارة،   موغريه، سواء أكان فعاًل، أ 

 ألن ذلك كله ميكن أن يرشد إىل شيء آخر، مع تباينها يف قوة الداللة وضعفها. 

به  : ))الداللة: ما يـُتَـَوصَّل  بقوله ـ يف تعريفها ـ  هـ[502الراغب األصفهاين]ت   وإىل هذا أشار 
الشيء؛ معرفة  على    إىل  والعقود  والكتابة  والرموز  اإلشارات  وداللة  املعىن،  على  األلفاظ  كداللة 

كمن يرى حركَة إنساٍن فيعلم    أو مل يكن بقصد؛ممن جيعله داللةً   احلساب، وسواء كان ذلك بقصدٍ 
نَسأََتهُ } أنه حيٌّ، قال تعاىل:  .( 2)((( 1)  {َما َدهلَُّْم َعَلى َمْوتِّهِّ إِّالَّ َدابَُّة اأَلْرضِّ أَتُْكُل مِّ

فقال: ))اعلم أن املراد ههنا يف كون الكالم مسوقًا   [هـ730] د ذلك عبدالعزيز البخاريوأيَّ 
 .( 3) سواء كان مقصوًدا أصلًيا أو مل يكن((  ؛ملعىن أن يدل على مفهومه مطلًقا

تعاىل:   النص يف قوله  على إابحة    ،( 4)   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)ومن ذلك داللة عني 
ى بني ما هو مقصود أصلي؛ وهو الفرق، وبني ما ليس كذلك؛  وُترمي الراب والتفرقة بينهما، فسوَّ البيع  

 . ( 5)وهو حل البيع وحرمة الراب، فجعلهما اثبتني بعبارة النص ال إبشارته

صلى هللا عليه   عل النيببف؛ الرتباطها  الفعليةهي: الداللة  فأما املراد من الداللة يف هذا البحث  
 وداللتها على العموم. وسلم

  

 

 (، من سورة سبأ.14من اآلية رقم: )   ( 1)
(2 )  :)  .711املفردات يف غريب القرآن،)دلَّ
 .1/173كشف األسرار    ( 3)
 (، من سورة البقرة.275من اآلية رقم: )  ( 4)
 .173/ 1: كشف األسرار انظر  ( 5)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 اصطلحاا.حاب لغة و الص   معىنب الثاين: املطل

اللغةالص  معىن  أولا:   و   مأخوذٌ   الصَّحايب  :حاب يف  َب؛  والباءمن َصحِّ أصٌل   :الصاد واحلاء 
ا ذلك  من  ومقاربته،  شيء  مقارنة  على  يدلُّ  وكلُّ واحد،  فقد    لصَّاحب،  شيًئا،  الزم  شيء 

 .( 1)استصحبه

 .( 2)  ((راشِّ عَ مُ ـاحب: الابلصَّ ))ة على العِّْشَرة؛ فيـُْقَصد بَ حْ ق الصُّ لَ طْ وتُ 

وصُ  وأصاحيب،  أصحاب،  حَ بَ حْ واجلمع:  وصِّ ـ  اب،  ان،  الصَّاد  بفتح  ـ  وَصحابة  وَصْحب، 
 .( 3) ومل جيمع فاعل على فـََعالة إال هذاوكسرها، 

ـ وهللا أعلم ـ أن اختالف احملدثني مع األصوليني يف حد ِّ الصحايب له أصٌل  من هذا  يل    ويتبنيَّ 
إ يُ بَ حِّ )صَ   نَّ لغوي؛ حيث  أن  إما  الذي أخذه  و املقارنة  جمرد  قصد هبا  (  املعىن  املقاربة، فهذا هو 

د  قصَ وإما أن يُ   َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   ؛ حيث مل يشرتطوا املالزمة للنيب َصلَّىيف تعريف الصحايب  احملدثون
؛  له األصوليون هو املعىن الذي استعمو شرة واملالزمة،  معىن العِّ من جمرد املقارنة، وهو    ما هو أشدُّ هبا  

 حيث اشرتطوا يف حد ِّه املالزمة، وهللا أعلم.

 : منهجانيف تعريفه  للعلماءاثنياا: معىن الصحاب اصطلحاا: 

مقدمتهم    :األول  املنهج  ويف  احلديث،  أهل  _ منهج  هللا  رمحه   _ البخاري    اإلمام 
أو رآه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اَّللَُّ  َصلَّى  ))من صحب النيب: ن الصحايبوقد أتى به موجزًا فقال: إهـ[256]ت 
 . (4) ((املسلمنيمن 

كما    يف تعريفه  هـ[ 241]ت  قد قال اإلمام أمحد _ رمحه هللا فوفصَّلوا فيه؛    ةذهب احلنابل   إليهو 
،  ةً نَ سَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   َصلَّى  النيبَّ   بَ حِّ من صَ : ))عنه ـ  هـ[728]ت    حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية

 

 .325/ 3(،  صحبمعجم مقاييس اللغة، ) ( 1)
 .95/ 1، والقاموس احمليط، )صحبه(، 286/ 7لسان العرب، )صحب(،   ( 2)
، 95/ 1، والقاموس احمليط، )صحبه(،  7/286)صحب(،  ، ولسان العرب،  335/ 3معجم مقاييس اللغة، )صحب(،  :  انظر   ( 3)

 .174واملصباح املنري، )صحب(:  
 .6/ 7صحيح البخاري مع فتح الباري   ( 4)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  18 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ه،  بَ حِّ ة على قدر ما صَ بَ حْ من الصُّ   ، له، أو رآه مؤمًنا به، فهو من أصحابهأو شهرًا، أو يوًما، أو ساعةً 
 .(1)   أصحابنا((وإليه ذهب 

  من  :حايبفقال: ))الصَّ   وزاده تفصيالً [  هـ972ت]ابن النجار الفتوحي    وسار على هذا النهج
  ، يف حالِّ أو أنثى أو خنثى، أو رآه يقظةً   أو كبري، ذكرٍ   من صغريٍ   َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   َصلَّى  النيبَّ   يَ قِّ لَ 

بعد ذلك مث أسلم، ومل يره    ، ولو ارتدَّ سلًماا، ويف حال كون الرائي مُ حيًّ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   َصلَّىكونه  
ـ ، وهو ما ذهب إليه اإلمام أمحد هذا هو املختار يف تفسري الصحايب، و بعد إسالمه، ومات مسلًما 

وغريهم، قال بعض الشافعية: وهي طريقة   ه[256]ت ، وأصحابه، والبخاريهـ[241]تـرمحه هللا  
 . (2)(( أهل احلديث

رجَّ  الطريقةَ ح  وقد  األصوليني  هذه  احلاجب]  هـ[631]ت كاآلمدي    ؛بعض  ، ه[646وابن 
؛ أي:  (3) ، وإن مل يرو ومل تطل((  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   َصلَّى  حايب من رآه النيبُّ يقول ابن احلاجب: ))الصَّ 

 .هـ[ 852]ت (5) ابن حجر واحلافظُ هـ[676]ت (4) وويالن  اإلمامُ  اومال إليه ،هصحبتُ 

: بقوله  هـ[730]ت ر إليه عبد العزيز البخاري  ، وقد أشامجهور األصوليني  منهج  الثاين:  املنهج 
وطالت صحبته  ،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   َصلَّى ابلنيب    ملن اختصَّ   اسمٌ   :وذهب مجهور األصوليني إىل أنه ))

 . (6)   ((له، واألخذ منه معه على طريق التتبع

 

 .292املسودة :   ( 1)
 .2/465شرح الكوكب املنري   ( 2)
واألمل:   ( 3) الوصول  احلاجب  81منتهى  ابن  خمتصر  على  العضد  وشرح  وانظر:  67/ 2،  أصول  ،  يف  األحكام اإلحكام 

 .1098/ 2لآلمدي 
 .1/35شرح النووي على صحيح مسلم انظر:   ( 4)
 .2/186، وتدريب الراوي  1/16اإلصابة يف متييز الصحابة انظر:    ( 5)

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مؤمًنا به ومات  على اإلسالم،   قال ابن حجر: ))وأصحُّ ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحايب من لقي النيب َصلَّى اَّللَّ
فيدخل فيمن لقيه: من طالت جمالسته له أو َقُصَرت، ومن روى عنه أو مل يروِّ، ومن غزا معه أو مل يغُز، ومن رآه رؤية ولو مل 

 .16/ 1اإلصابة يف متييز الصحابة  جيالسه، ومن مل يره لعارٍض كالعمى((، انظر:  
، وشرح 65/ 3 ، وتيسري التحرير2/158مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوتحنوه يف:    وانظر ، 712/ 2كشف األسرار للبخاري   ( 6)

، والتمهيد 987/ 3، والعدة أليب يعلى  179/ 3هاج األصول مع هناية السول  ، ومن165/ 1، واملستصفى  360تنقيح الفصول:  
، واإلحكام 6/ 1تح الباري  وف،  782/ 2الروضة    ، وشرح خمتصر404/ 2، وروضة الناظر 292، واملسودة:  4/477أليب اخلطاب 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  19 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

مجهور العلماء  الذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أنَّ اسم الصحايب يطلق ـ من حيث االسم عند  و 
مؤمًنا به ومات على ذلك ولو   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   على: َمْن لقَي النيب َصلَّى  من احملدثني واألصوليني ـ

ص عند األصوليني، تشرتط فيه  يف وقت يسري، إال إنه يف ابب االحتجاج بقوله، أصبح له عرٌف خا 
 َوَسلََّم. َعَلْيهِّ  اَّللَُّ   املالزمة والتتبع لسنته َصلَّى

بقوله: ))يكفي لالسم من حيث الوضع: الصحبة    إىل هذا املعىنهـ[505]تالغزايل  وقد أشار  
ولو ساعة، ولكنَّ العرف خيصص االسم مبن كثرت صحبته، ويـُْعَرف ذلك ابلتواتر والنقل الصحيح،  

 .(1)   وبقول الصحايب: َكثـَُرْت صحبيت، وال حدَّ لتلك الكثرة بتقدير، بل بتقريب((

اختالف لفظي، فقال: ))واخلالف    االختالف يف تعريفه  إىل أن  هـ[631]ت  وقد مال اآلمدي
 . (2) (( فظي، فاألشبه إمنا هو األول؛ وإن كان آيالً إىل النزاع يف اإلطالق الل يف هذه املسألة

أبرزها أربعة  ،  يف عدة أمور  ةله مثرة عملي    والذي يظهر يل _ وهللا أعلم _ أبن الختلف
 : ذكرها الزركشي

العدالة؛ فإن من ال يـَُعدُّ الرائي من مجلة الصحابة، فإنه يطلب تعديله ابلتنصيص على    األول:
ت الصحبة مبجرد اللقاء، فإنه ال حيتاج  ثبِّ كما يف سائر الرواة من التابعني فمن بعدهم، ومن يُ   ؛ذلك 

 إىل ذلك. 

أم ال، فإذا    نه مرسُل صحايبٍ َوَسلََّم بكو   َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   احلكم على ما رواه عن النيب َصلَّى  الثاين: 
  ثبت مبجرد الرؤية كونه صحابًيا التحق مرسله مبراسيل الصحابة اليت يقبلها مجهور األصوليني، وإن مل 

 نعطه اسم الصحبة مبجرد ذلك، كان كمرسل التابعي. 

أن من كان منهم جمتهًدا، أو نُقَِّلت عنه فتاوى حكمية، هل يلتحق ذلك بكونه قول  الثالث: 
 صحايب حىت يكون داخالً يف االختالف بني األصوليني يف االحتجاج بقوله، أو ال يدخل يف ذلك؟ 

 

، والصحايب وموقف العلماء من 174واملصباح املنري، )صحب(:  ،  70، وإرشاد الفحول:  3/86بن حزم  يف أصول األحكام ال 
 .21االحتجاج بقوله للدكتور الدرويش: 

 .165/ 1املستصفى    ( 1)
 .2/1099اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( 2)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 ، ومن ال فال.ففَمْن َعدَّه صحابًيا أدخله يف االختال

هل يـُْعَتدُّ خبالفه هلم، ويتوقف االعتداد إبمجاعهم على قوله يف حالة القول بصحبته،    الرابع: 
 ، وهللا أعلم.(1)عدم القول بصحبته؟وينعقد اإلمجاع بدونه يف حالة  ال يعتد خبالفهأو 

  

 

مجاع الصحيح هو إمجاع الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ دون إل، ولعلَّ الرابع يؤثر عند من يرى ا 4/303: البحر احمليط  انظر  ( 1)
 غريهم.

 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 العموم لغة واصطلحاا. معىن: الثالثاملطلب 

اللغة: العموم يف  )َعمَّ(،    أولا:  أصٌل صحيح يدل على  وامليم املشددة: ))  والعنيأصله من 
يَمة؛ أي: طويلةأو خنلة يقال: جارية ،  (1)  ((الطول والكثرة والُعُلو ِّ   . (2) َعمِّ

أمجعني، ومشلهم  إذا أصاب القوم    عموًما؛  ناومن داللته على الكثرة قوهلم: عمَّنا هذا األمر يـَُعمُّ 
العامَّ ؛ وإمنا  (3) ةة ضد اخلاصَّ والعامُّ  البلدمُس ِّي  تـَُعمُّ (4) ة بذلك؛ لكثرهتم وعمومهم يف  ، وقيل: ألهنا 
 . (5)ابلشر

 . (7) ؛ فإن ))كلَّ ما اجتمع وَكثـَُر فهو عميم(((6) فالعموم هو: الشمول؛ ابعتبار الكثرة 

َذ املعىن االصطالحي للعام عند األصوليني؛ ألنه يعين اللفظ الذي   يشمل  ومن معىن الشمول ُأخِّ
 .(8) أفراًدا متفقة يف احلدود 

ثالثة    برزذكر األصوليون عدة عبارات يف تعريف العام، أكتفي أب  اثنياا: العموم يف الصطلح:
 : واب إىل الصـ عندي ـ  مع بيان معناها، وأشري إىل أقرهبا منها،

، وهو تعريف أيب احلسني  ))العام هو: كالم مستغرٌق جلميع ما يصلح له((   التعريف األول:
 . (10)  [ هـ510] ، واختاره أبو اخلطاب احلنبلي(9) هـ[436ت]  البصري

 

 .18- 15/ 4معجم مقاييس اللغة، )عمَّ(،   ( 1)
 .156/ 4، والقاموس احمليط، )الَعم (،  405/ 9، ولسان العرب، )َعمَّ(،  18- 15/ 4معجم مقاييس اللغة، )عمَّ(،   ( 2)
اللغة، )عمَّ(،  انظر:    ( 3) )َعمَّ(،  18- 15/ 4معجم مقاييس  العرب،  )الَعمُّ(،  406/ 9، ولسان  ، 156/ 4، والقاموس احمليط، 

 .112، وإرشاد الفحول:  222واملصباح املنري، )َعمَّ(:  
 .346انظر: املفردات يف غريب القرآن، )َعمَّ(:    ( 4)
 .9/405انظر: لسان العرب، )َعمَّ(،   ( 5)
 .406/ 9، ولسان العرب، )َعمَّ(،  346يف غريب القرآن، )َعمَّ(:   انظر: املفردات  ( 6)
 . 156/ 4القاموس احمليط، )الَعمُّ(،    ( 7)
 .191/ 1انظر: تيسري التحرير   ( 8)
 .189/ 1املعتمد   ( 9)
اخلطاب   ( 10) أليب  األحكام  5/ 2التمهيد  أصول  يف  اإلحكام  انظر:  اآلمدي،  وأورده  روضة 3/1370،  يف  قدامة  وابن   ،

، وذكر قريًبا منه ابن برهان يف 255/ 1، وعبدالعلي األنصاري يف فواتح الرمحوت 574، وابن تيمية يف املسودة:  662/ 2الناظر 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

؛ حبيث ال خيرج عنه  من االستغراق؛ وهو: ))الشمول جلميع األفرادف)املستغرق(:    قوله:أما  
 .(1)   شيء((

متناوالً جلنس أو مجاعة أو صفاٍت    فمعناه أن اللفظ يكون)جلميع ما يصلح له(؛    قوله:وأما  
أو غري ذلك مما يعمه اللفظ، ويقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله ويقع عليه، فإنَّ  

كقولنا: )الرجال(؛  معىن العموم محل ذلك اللفظ على مجيع ما يصح أن يقع عليه اللفظ ويتناوله،  
كقوهلم: )رجل(؛ فإنه نكرة، ويصلح لكل   تغرق كل رجل؛ ألنه يصلح له، وال يدخل فيه غريهفإنه يس 

 .(2)واحد من رجال الدنيا، وال يستغرقهم

صصه دليل خيُرج به بعض : محله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ، إال أن خيعلى هذا  فمعناه
 . (3)  ما تناوله 

أنه غري مانع من دخول غريه فيه؛ فإنه يدخل فيه قول القائل:   ض على هذا التعريف:ومما اعت  
ضرب زيٌد عمرًا؛ حيث ينطبق عليه التعريف، فهو كالم مستغرق جلميع ما يصلح له، ولكنه ليس  
بعام؛ إذ أن العام يستفاد من لفظ واحد فقط، أما هذا فقد استفدًن العموم من ثالثة ألفاظ، وهي:  

ب، وهو زيد، والثاين: املفعول؛ وهو املضروب، وهو عمرو، والثالث:  األول: الفاعل؛ وهو الضار 
 . (4)  الفعل؛ وهو الضرب 

الثاين: الدال على شيئني فصاعًدا مطلًقا((، أورده ابن  ))  التعريف  الواحد  اللفظ  العام هو: 
 . (6) ، وهو قريب من تعريف الغزايل(5) قدامة

 

 .102، ومنتهى الوصول واألمل:3/1227، وانظر: هناية الوصول202/ 1الوصول إىل األصول 

، 48بتعريفه يف إحكام الفصول بقوله: ))العموم: استغراق اجلنس((:، واكتفى الباجي  36التعريفات للجرجاين، )االستغراق(:    ( 1)
 .190/ 1وعرَّفه ابن اهلمام بقوله: ))ما دلَّ على استغراق أفراد مفهوم((، التحرير مع تيسري التحرير 

 .457/ 2، وشرح خمتصر الروضة 2/309، واحملصول 5/ 2، والتمهيد أليب اخلطاب 189/ 1انظر: املعتمد   ( 2)
 .64باجي:  احلدود لل  ( 3)
واألمل:  ( 4) الوصول  منتهى  لآلمدي  102انظر:  األحكام  أصول  الروضة 1372/ 3، واإلحكام يف  ، 456/ 2، وشرح خمتصر 

 .6/22وإُتاف ذوي البصائر
 .2/456، وانظر: شرح خمتصر الروضة662/ 2روضة الناظر   ( 5)
من جهة واحدة على شيئني فصاعًدا((، وهو ، وفيه قال: ))العام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال  32/ 2انظر: املستصفى   ( 6)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

واخلاص، واملشرتك واملطلق، وغري ذلك من أصناف اللفظ؛  فقوله: )اللفظ(: جنس يتناول العام  
 ألهنا ألفاظ.

على شيئني، لكن ال    وقوله: )الواحد(: احرتز به عن مثل قوهلم: ضرب زيٌد عمرًا؛ فإنه دلَّ 
 بلفظ واحد، بل أكثر منه. 

متام وقوله: )مطلًقا(: احرتاز عن مثل: عشرة رجال؛ فإنه دلَّ على شيئني فصاعًدا، بل إىل  
 . (1)  العشرة، مث تنقطع داللته

ف؛ ألنه عّب  بلفظ )شيئني(،  أن التعريف غري جامع ألفراد املعرَّ   ومما اعتض على هذا التعريف:
والشيء خاص ابملوجودات فقط دون املعدومات، فيكون قد قصر العموم على قسٍم من أقسامه، 

 وهذا ال جيوز؛ ألن العام يشمل املوجودات واملعدومات.

يف    الزًيدة أبن فيه حشًوا؛ والتعريفات جيب أن تكون خالية من ذلك، و   : واعتض عليه أيضاا
 لفظني: 

لفظ: )الواحد(، فهو زائد؛ ألن كلمة )اللفظ( تكفي عنها؛ حيث يفهم منها اللفظ    األول:
 الواحد.

ألن كلمة )فصاعًدا( تكفي عنها؛ حيث إن معىن   لفظ: )مطلًقا(، فهو زائد أيًضا؛   واآلخر:
)فصاعًدا(: ال هناية له؛ أي: أنَّ اللفظ العام يدخل ُتته الشيئان فصاعًدا إىل ما ال هناية له، وحينئٍذ  

 . (2)  فال حاجة إىل كلمة )مطلًقا(

 

التحصيل من احملصول  أيًضا يف  أورده األرموي  املنظوم يف اخلصوص 343/ 1قريب مما  العقد  القرايف واعرتض عليه يف  ، وأورده 
، 140/ 1، والعدة 255/ 1، وانظر أيًضا: فواتح الرمحوت1372/ 3، واآلمدي يف اإلحكام يف أصول األحكام 286/ 1والعموم  

الفحول:  202/ 1صول إىل األصول  والو  اللفظ 112، وإرشاد  يكون  ))أن  قال:  البخاري؛ حيث  تعريف  وأدق  منه  وقريب   ،
 .5/ 2موضوًعا ملطلق اجلمع من غري تعرَّض لعدد معلوم بل يتناول الثالثة فصاعًدا(( كشف األسرار 

 .456/ 2انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 1)
لآل  ( 2) األحكام  أصول  اإلحكام يف  الناظر 1372/ 3مدي  انظر:  وروضة  الروضة662/ 2،  خمتصر  وشرح  وفواتح 2/456،   ،

 .21/ 6، وإُتاف ذوي البصائر 256/ 1الرمحوت 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

املختار: العام  التعريف  تعريفات  أجود  ذكره    ولعلَّ  الرازيما  لضعف  ؛  [هـ 606]الفخر 
، وزاد عليه قيًدا  [هـ 436ت  ]  اختار تعريف أيب احلسني البصري  وقد االعرتاضات الواردة عليه وقلتها،  

 . (1)  واحد((  فقال: ))اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضعٍ 

ن من حروف هجائية، سواء أكان مهمالً  كل ما يتلفظ به مما يتكوَّ   فهو))اللفظ((،    أما قوله:
غري ذلك من   م، أجمازًا  ممفصاًل، حقيقة أ  ممقيًدا، جممالً أ   مخاصًّا، مطلًقا أ  ممستعماًل، عامًّا أ  مأ

 أصناف اللفظ؛ ألهنا ألفاظ.

واملقصود: اللفظ الواحد، وقد احرتز هبذا عن أمرين: العموم املعنوي، واأللفاظ املركبة؛ فإهنا  
 تفيد العموم أبكثر من لفظ.

((، فاملقصود ابالستغراق: االستيعاب ملا وضع له  لكل ما يصلح له  رق))املستغ  أما قوله:و 
 أمور:   أربعةاللفظ من العموم دفعة واحدة، وخيرج بذلك 

ن االستغراق فرع االستعمال والوضع، واملهمل غري موضوٍع اللفظ املهمل؛ كديز؛ فإ  األول:
 ملعىن وغري مستعمل، فمن ابب أوىل أنه ال يستغرق. 

؛ ألن  ( 2)  (ٺ ٺ)؛ فإنه ال يدخل يف التعريف؛ كقوله تعاىل:  اللفظ املطلق  والثاين:
 اللفظ املطلق يتناول واحًدا ال بعينه، وأما اللفظ العام فهو يتناول أفراًدا أبعياهنم. 

النكرة يف سياق اإلثبات، فهي ال تدخل يف التعريف؛ حيث إن النكرة ـ وإن وضعت   والثالث:
للفرد الشائع سواء أكان مفرًدا؛ مثل: )جاء رجل(، أو مثىن؛ مثل: جاء رجالن، أو مجًعا؛ مثل:  
)جاء رجال(، إال أن النكرة ال تستغرق مجيع ما ُوضِّعت له؛ حيث إهنا ال تتناوله دفعة واحدة، وإمنا  

 ناوله على سبيل البدل. تت

 ألفاظ العدد؛ كقولنا: )مخسة(؛ ألنه صاحلٌ لكل مخسة، وال يستغرقه. والرابع:

 

، وانظر 343/ 1، واألرموي يف التحصيل من احملصول 2/312، واختاره أيًضا: البيضاوي يف منهاج األصول  2/309احملصول  ( 1)
 .112وإرشاد الفحول:    ، 1221/ 3، وهناية الوصول  255/ 1أيًضا: فواتح الرمحوت 

 (، من سورة اجملادلة.3من اآلية رقم: )   ( 2)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

يدل على معناه حبسب وضع فواحد(:    )حبسب وضعٍ   :وأما قوله اللفظ  يكون  أن  معناه: 
 واحد.

عن اللفظ املشرتك، أو الذي له حقيقة وجماز؛ فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول    واحرتز به
 . (1) مفهوميه مًعا

فلفظ: )القرء( ـ مثالً ـ لفٌظ مستغرق ملا يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضٍع واحد، بل  
القرء ع له، وكذلك  الدالُّ على احليض إمنا ُوضِّ ع له    أبكثر منه، فالقرء  الدالُّ على الطهر إمنا ُوضِّ

 . (2)  ل، خبالف قولنا: الرجال؛ فإن داللته على مجيع ما يصلح له بوضٍع واحدبوضع غري األوَّ 

، وتعريف  ومها لفظان مرتادفانأن العام هنا ُعر ِّف ابملستغرق،    ومما اعتض على هذا التعريف:
 .(3) الشيء مبرادفه دور، والدور مفسد للتعريفات 

 وأجيب عنه جبوابني: 

ـ كما تقدم    ال نسلم أن االستغراق مرادف للعموم؛ ألن العموم يعين يف اللغة  اجلواب األول:
لكٍل منهما معىن خيالف اآلخر، فال ترادف بينهما وإن    ،: الشمول، والشمول واالستغراق لفظانـ

 اشرتكا يف بعض اللوازم.

للعموم،  منا أن االستغراأننا إن سلَّ   واجلواب اآلخر: إنهق مرادف  الشيء   إال  تعريف  جيوز 
، وال شك أن لفظ االستغراق أوضح من لفظ العام ابلنسبة للسامع،  بلفظ يرادفه إذا كان أوضح منه

 . (4) فتعريفه به فيه زًيدة يف البيان واإليضاح، وهذا يسمى ابلتعريف ابللفظي

 

، 1/343، والتحصيل من احملصول287/ 1، والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم 1/190، وانظر: املعتمد  2/309احملصول( 1)
 .112، وإرشاد الفحول:  1222/ 3وهناية الوصول  

، والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم 286الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله:  ، وأصول  2/458انظر: شرح خمتصر الروضة    (2)
 .283/ 1للقرايف 

 .21/ 6، وإُتاف ذوي البصائر1371/ 3انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي   ( 3)
، وأصول 1223/ 3، وهناية الوصول  283/ 1، والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف 2/458انظر: شرح خمتصر الروضة    (4)

، ويقصد ابلتعريف اللفظي: ))تعريف اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه، كتعريف الغضنفر 286الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله:  
 .44، وانظر: الُسلَّم يف فن املنطق لألخضري:  41/ 1أبنه األسد((، آداب البحث واملناظرة للشنقيطي 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 اآلمديوهذا التعريف وما قاربه قائم على أن العموم من خصائص األلفاظ حقيقة، وقد نقل  
 .( 1)  يف املعاين خالفًا ااالتفاق على ذلك، وأورد هـ[685]ت:البيضاويو  هـ[631]ت

  

 

، وهناية الوصول 449/ 2، وشرح خمتصر الروضة 2/312، ومنهاج األصول  9137/ 3انظر: اإلحكام يف أصول األحكام    ( 1)
 .101/ 2، وحاشية التفتازاين على املنتهى األصويل 510/ 1، ومجع اجلوامع مع حاسية احمللي 1222/ 3



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  27 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 
 
 
 
 
 

َصل ى اَّلل      املبحث األول: أقوال األصوليني يف دللة حكاية الصحاب لفعل النب
 مطالب: ثلثة ، وفيه بلفٍظ ظاهره العموم َعَلْيه  َوَسل مَ 

 صورة املسألة.  املطلب األول: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   أقوال األصوليني يف داللة حكاية الصحايب لفعل النيب  املطلب الثاين:  بلفٍظ   َصلَّى اَّللَّ

 الرتجيح. ، وأدلتهم، والرتجيح، وسبب ظاهره العموم
 منشأ االختالف.  :الثالثاملطلب 

  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

  َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل مَ  املبحث األول: أقوال األصوليني يف دللة حكاية الصحاب لفعل النب 
 مطالب:  ثلثة ، وفيه بلفٍظ ظاهره العموم

 املطلب األول: صورة املسألة. 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    فعالً يرويه عن النيب  ل صورة املسألة فيما إذا حكى الصحايبُ تتمثَّ  يتضمن َصلَّى اَّللَّ
العمومحكًما شرعًيا : )أََمَر(، أو )هَنَى(، أو )َقَضى(، أو )َحَكَم(،  ـ مثالً ـ   فيقول،  ، بلفٍظ ظاهره 

أو    فني، وكل الصور إال ما دلَّ عليه الدليل؟فيشمل كل املكلَّ   فهل يقتضي ذلك العموم؟وحنوها،  
 ال؟

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أمر بوضع اجلوائح(قول الصحايب:  ومن أمثلة ذلك:   ، وقول  (1)   )أنَّ النيب َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   هَنَى رسوُل هللا )الصحايب:   ، وقول (4)   (   ( 3)َعْن بـَْيعِّ اْلَغَررِّ و ،  (2) بـَْيعِّ احلََْصاةِّ   َعنْ   َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم  : )، أو قول الصحايب(5)   ار(لجَ لِّ   ةِّ عَ فْ  الشُّ ى يفِّ ضَ )قَ الصحايب:    ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

 

(1 )  ( اجلوائح،  املساقاة، ابب وضع  يف كتاب  عنه،  عبدهللا رضي هللا  بن  جابر  من حديث  مسلم،  ، 217/ 5(،  1554رواه 
، 311/ 1جائحة؛ وهي: ))اآلفة اليت هتلك الثمار واألموال وتستأصلها((، النهاية يف غريب احلديث، )جوح(،  مجع  وائح:  واجل 

، واملقصود ابألمر ابجلوائح: إسقاط الضمان من املشرتي وجعله يف ضمان البائع، على 157ومعجم لغة الفقهاء، )اجلائحة(:  
 .72، والقاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )اجلائحة(: 10/216على صحيح مسلمتفصيل عند أهل العلم، انظر: شرح النووي  

َلع ما تقع عليه   ( 2) بيع احلصاة هو: ))أن يقول البائع للمشرتي: إذا نبذُت إليك احلصاة فقد وجب البيع، وقيل: بعُتك من الس ِّ
، وانظر: 1/398غريب احلديث، )حصا(،  حصاتك إذا رميت هبا، أو بعتك من األرض إىل حيث تنتهي حصاتك((، النهاية يف  

 .113، ومعجم لغة الفقهاء، )البيع(: 298/ 6املغين البن قدامة 
، وانظر: معجم 355/ 3)ما كان له ظاهٌر يـَُغرُّ املشرتَي، وابطن جمهول((، النهاية يف غريب احلديث، )غرر(،  بيع الغرر هو: )  (3)

)البيع(:   الفقهاء،  معانية: ))ما ال114لغة  يـُْقَدر على تسليمه((،   ، ومن  أو ال  أو كثرته،  قِّلُته  تـُْعَلُم  أو  يُعلم وجوده وعدمه، 
 .272القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )الغرر(:  

(، 1513رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، يف كتاب البيوع، ابب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه الغرر، )   (4)
10/154. 

رضي من حديث جابر بن عبد هللا  321/  7  (،4705يف سننه، يف كتاب البيوع، ابب الشفعة وأحكامها، ) النسائي   ى رو  ( 5)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    هللاِّ   ولُ سُ ى رَ ضَ قَ ) هللا عنهما:   ، 3/265(،  4719وصححه األلباين يف صحيح النسائي، )   (،ارِّ وَ اجلِّ وَ   ةِّ عَ فَ لشُّ ابِّ َصلَّى اَّللَّ

بلفظ النسائي السابق، يف كتاب البيوع واألقضية، ابب من حديث علي وعبد هللا رضي هللا عنهما   يف مصنفه  ابن أيب شيبة رواه و 
 .325/ 5( من هذا الباب،  1من كان يقضي ابلشفعة للجار، )

َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا    حديثُ ـ أيًضا ـ  الشفعة للجار    دلَّ على ثبوت و   ُ : َصلَّى اَّللَّ
َتَظُر بِّهِّ َوإِّْن َكاَن َغائًِّبا اجْلَاُر َأَحقُّ بُِّشفْ )  ًدا   ،َعتِّهِّ يـُنـْ (، رواه الرتمذي يف اجلامع الصحيح، يف كتاب األحكام، إَِّذا َكاَن َطرِّيُقُهَما َواحِّ



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  29 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

، وحنو ذلك، فهل تُعمُّ هذه األحكام اليت حكاها الصحايُب عن النيب َصلَّى (1)   (َقَضى بَِّيمِّنٍي َوَشاهِّدٍ 
ُ َعَلْيهِّ     حبيث ،  تُعمُّ ؟ أو أهنا ال  إىل قيام الساعة  َوَسلََّم مجيَع صورها، ويكون املأمور هبا مجيع املكلفنياَّللَّ

النهي  ي  ، فف(2)   ، ومبقصودين خمصوصني يف اخلطاب دون غريهم!دون أخرىتكون خاصة بصوٍر  
غرر؛ كبيع اآلبق واملعدوم، ويف القضاء ابلشُّْفَعة   كلَّ بيٍع فيهكل املكلفني، و ـ مثالً ـ يـَُعمُّ    عن بيع الغرر

 .(3)   الشريك مثاًل!!أنواع الغرر، وجاٌر خاص كللجار يـَُعمُّ كلَّ جار، أو أنه نوع خاص من 

وم واالختالف فيها عند األصوليني جاء شامالً للجانبني املذكورين: العمهذه صورة املسألة،  
الصور والعموم يف  أمَّا من حيث داللة    يف األشخاص،  لغًة،  الصحابية  احلكاية  من حيث صيغة 

 

يف سننه، يف كتاب البيوع، ابب يف   أبو داود، و 651/ 3(،  1369)   وقال: ))حسن غريب((،  ابب ما جاء يف الشفعة للغائب،
يف   ، وأمحد833/ 2(،  2494يف سننه، يف كتاب الشفعة، ابب الشفعة للجوار، )   وابن ماجه   ،628/ 3(،  3518، ) الشفعة 

، وقال حمققو املسند: ))رجاله رجال الشيخني غري عبدامللك، وهو ابن أيب سليمان الَعْرَزمِّي فمن 155/ 22(،  14252مسنده، ) 
الكّبى، يف كتاب الشفعة،   البيهقي يف سننه (، ورواه  رجال مسلم وهو وإن كان ثقة قد أخطأ يف هذا احلديث يف رأي بعضهم(

، ونقل 325/ 5( من هذا الباب،  6وابن أيب شيبة يف مصنفه، يف الكتاب والباب السابقني، ) ،  106/  6  ابب الشفعة ابجلوار،
ني رواية جابر الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله: ))واعلم أن حديث عبدامللك بن أيب سليمان حديث صحيح، وال منافاة بينه وب 

ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود فال شفعة(؛ فإن يف حديث عبدامللك إذا كان طريقها واحًدا، املشهورة، وهي: )الشفعة يف كل  
وحديث جابر املشهور مل ينف فيه استحقاق الشفعة إال بشرط تصرف الطرق، فيقول: إذا اشرتك اجلاران يف املنافع، كالبئر أو 

الطريق، أو  املنافع فال شفعة حلديث جابر   السطح  فاجلار أحق بصقب جاره حلديث عبدامللك، وإذا مل يشرتكا يف شيء من 
للزيلعياملشهور((،   الراية  )نصب  الشفعة،  يف كتاب  الكتاب،  2،  هذا  من  يف  ،  174/  4(،  األلباين  الغليلوصحَّحه  ، إرواء 

لصاد أيًضا، وجيوز فتح القاف وإسكاهنا: القرب واملالصقة((، ، وقال ابن حجر: ))السقب: ابلسني املهملة واب378/ 5(،  1540) 
 .321/ 7، وشرح السيوطي لسنن النسائي  4/511فتح الباري

(، 1712رواه مسلم من حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما، يف كتاب األقضية، ابب القضاء ابليمني والشاهد، )   ( 1)
12/4. 

يف:    ( 2) املسألة  صورة  الرمحوت انظر  التحرير293/ 1فواتح  وتيسري  السرخسي  1/249،  وأصول  والتقرير 1/355،   ،
، وشرح تنقيح 174،  وإحكام الفصول:  112تهى الوصول واألمل: ، ومن 3/232، والتقريب واإلرشاد الصغري1/223والتحبري

، 3/1523، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  66/ 2، واملستصفى 356/ 1، وشرح اللمع  238/ 1، والّبهان 188الفصول:  
السول هناية  مع  األصول  الوصول  366/ 2ومنهاج  وهناية  الفقه  4/1424،  أصول  يف  والفائق  واحملصول 2/252،   ،2 /393، 

، شرح التلويح 335، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول:  326/ 1، والوصول إىل األصول  1/364والتحصيل من احملصول
، وأصول الفقه البن 2/698، وروضة الناظر 102، واملسودة:  119/ 2، وحاشية التفتازاين على ابن احلاجب 1/62على التوضيح

، وإرشاد الفحول: 3/320، وشرح الكوكب املنري 509/ 2شرح خمتصر الروضة ، و 2443/ 5، والتحبري شرح التحرير  849/ 2مفلح  
 .142/ 6/ 6، وإُتاف ذوي البصائر 252، واملذكرة يف أصول الفقه: 125

 .249/ 1انظر: تيسري التحرير   ( 3)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

الشرع، فالعموم يف األشخاص يكاد يكون حمل اتفاق؛ بداللة عمل الصحابة رضي هللا عنهم كما  
تدل عليه الشواهد اليت ذكرهتا يف موضع الرتجيح؛ ولذا قال ابن السبكي: ))ال ينبغي أن يعتقد أن  

ًة، وال أنَّ الشارع مل حيكم ابلتعميم حيث مل يظهر التخصيص، بل التعميم من جهة وضع الصيغة لغ
احلق أنَّ التعميم منتٍف لغًة اثبت شرًعا من حيث إن احلكم على الواحد حكم على اجلماعة، وال  

أنَّه أكثر تركيزًا    كالم األصوليني يف املسألة  املتأم ِّل يف  ، من هنا جيد(1) أعتقد أن أحًدا خيالف يف هذا((
 ، وإن كان قائًما يف اجلانبني من حيث اللغة.العموم يف الصور نفًيا أو إثبااًت أو توقُـًّفايف 

َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم    : أقوال األصوليني يف دللة حكاية الصحاب لفعل النب الثايناملطلب  
 على العموم، وأدلتهم، والتجيح، وسبب التجيح. 

 :سألة على أربعة أقوالن يف هذه املاختلف األصوليو 

األول:   العموم    أن القول  َوَسل َم ظاهره  َعَلْيه   اَّلل    النب َصل ى  فعلا عن  الصحاب  حكاية 
ر ـ مثلا ـ فإنه يـَع مُّ كل غرر، وإذا  يقتضي العموم، فإذا هنى النب َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم عن الغر 

 قضى ابلشفعة للجار، فإنه يـَع مُّ كل جاٍر. 

،  (4)[هـ620]توبه قال ابن قدامة ،(3)  [ هـ403ت]الباقالينو ، (2)احلنفيةوإىل هذا القول ذهب: 
  [ هـ972ت]ابن النجار الفتوحيده  وأيَّ   ،(6)   ه[646]وابن احلاجب،  (5)   هـ[ 631]تاختاره اآلمديو 
و (7) اإلسنوي ،  (8)  [هـ791ت  ]التفتازاين،  وكثريٍ   ،  [ هـ  772ت  ]ونسبه  احلنفية  املالكية    إىل  من 

 

 .3/199رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  ( 1)

 .223/ 1، والتقرير والتحبري 1/294، وفواتح الرمحوت249/ 1انظر: التحرير مع تيسري التحرير   ( 2)
 .233/ 3انظر: التقريب واإلرشاد الصغري  ( 3)
 .698/ 2انظر: روضة الناظر   ( 4)
، حيث قال: ))واحلق: صحة االحتجاج به يف العموم((، ونقله عنه املرداوي 129اختاره يف هناية السول يف علم األصول:    ( 5)

 . 1523/ 3، بينما اكتفى اآلمدي بذكر االختالف يف اإلحكام يف أصول األحكام 5/2443يف التحبري شرح التحرير 
 .113انظر: منتهى الوصول واألمل:   ( 6)
 .230/ 3ح الكوكب املنري انظر: شر   ( 7)
 .118/ 2انظر: حاشية التفتازاين على خمتصر املنتهى األصويل   ( 8)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

،  (2) إىل احلنابلة  [هـ 885]ت   واملرداوي  ، هـ[763]وابن مفلح  [هـ 745ت  ]  ونسبه ابن تيمية  ،(1)والشافعية
 . (4) هـ[1390]ت الشنقيطي، و (3)  [هـ1250ت ]الشوكاينواختاره 

 :  أدلة استدل أصحاب هذا القول أبربعةأدلة القول األول: 

إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم وغريهم من السَّلف على الرجوع إىل هذا اللفظ   األول:الدليل  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وهنيه وقضائه وترخيصه، وقد اشتهر هذا عنهم يف   يف عموم الصور يف أمر النيب َصلَّى اَّللَّ

اتفاقهم على الرجوع إىل هذه األلفاظ،  من غري نكري  وقائع كثرية  ومن ذلك على ، مما يدل على 
  ، َواَل نـََرى بَِّذلَِّك أَبًْسا  (5) ُكنَّا خُنَابِّرُ )رضي هللا عنهما:  هـ[  73]تقول ابن عمر  سبيل املثال ال احلصر:  

ُ  :َحىتَّ مسِّْعَنا رَافَِّع ْبَن َخدِّيٍج يـَُقولُ  مثله  و  ،(6)  (َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْنُه َفرَتَْكَناُه لَِّقْولِّهِّ هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ب الصحايب:عملهم  َعنِّ  ) عموم قول  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ،  (8) زَابـََنةِّ ُـ َوامل  ،(7) َحاقـََلةِّ ُـ املهَنَى 

 

التوضيح يف حل ، ويف  335، ومل يُنَسب هذا القول يف التمهيد يف ختريج الفروع على األصول:  366/ 2انظر: هناية السول ( 1)
، وحكى الزركشي عن القاضي عبدالوهَّاب أنه 191/ 2وحاشية التفتازاين على خمتصر املنتهى األصويل ،  62/ 1غوامض التنقيح 

حكى القول ابلعموم عن القفَّال الشاشي؛ وقال: ))ويف نسبة ذلك للقفَّال نظر؛ ملا سبق من كالمه((؛ أي: من القول الثابت 
 .3/170عنه بعدم اقتضائه العموم، انظر: البحر احمليط

 .2443/ 5، والتحبري شرح التحرير 498/ 2، وأصول الفقه البن مفلح 102انظر: املسوَّدة:    ( 2)
 .125انظر: إرشاد الفحول:   ( 3)
 .253انظر: املذكرة يف أصول الفقه:   ( 4)
قال اإلمام النووي: ))وأما املخابرة: فهي واملزارعة متقاربتان، ومها: املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها من الزرع؛ كالثلث   ( 5)

األجزاء املعلومة، لكن يف املزارعة يكون البذر من مالك األرض، ويف املخابرة يكون البذر من العامل، هكذا والربع وغري ذلك من  
قال مجهور أصحابنا، وهو ظاهر كالم الشافعي، وقال بعض أصحابنا ومجاعة من أهل اللغة وغريهم: مها مبعىن، قالوا: واملخابرة 

ذا قول اجلمهور، وقيل: مشتقة من اخلبار؛ وهي األرض اللينة، وقيل: من اخُلّْبَة، مشتقة من اخلّب، وهو األكار؛ أي: الفالح، ه 
، ومعجم لغة الفقهاء، 87، وانظر: املصباح املنري، )خّبت(: 192/ 10وهي النصيب، وهي بضم اخلاء((، شرح صحيح مسلم 

 .414)املخابرة(: 
وأمحد يف مسنده بزًيدة: )فرتكناه ،  819/ 2(،  2450ثلث والربع، ) رواه ابن ماجه يف سننه، يف كتاب الرهون، ابب املزارعة ابل  ( 6)

، وقال حمققو املسند: ))إسناده صحيح على شرط الشيخني((، وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه 8/192(،  4586لقوله(، ) 
 .46/ 7(،  3911النسائي يف سننه، يف كتاب املزارعة، ابب النهي عن كراء األرض ابلثلث والربع، )

 .408، ومعجم لغة الفقهاء، )احملاقلة(:  78حملاقلة: ))بيع الزرع يف سنبله حبنطة((، املصباح املنري، )احلقل(: ا   ( 7)
الثمر يف رؤوس النخل بتمٍر كياًل((، املصباح املنري، )زبنت(:    ( 8) الفقهاء، )املزابنة(: 131املزابنة: ))بيع  لغة  ، وانظر: معجم 

423. 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  32 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

  .(1)  واملخابرة(

ك به  اتفاقهم على العمل هبا؛ فوجب التمسُّ واتفاق السَّلف على نقل هذه األلفاظ دليل على  
 . (2) يف العموم

الثاين: يُفِّد    الدليل  مل  لو  اللفظ  َوَسلََّم هبذا  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النيب  لفعل  الصحايب  أنَّ حكاية 
غريه من  العموم لكان جمماًل؛ ألن اجململ هو: ما يدل على معنني أو أكثر ال مزية ألحدها على  

 . (3) عليه فإنه يـُْعَرف هلا معىن عاًما، فيجب محل اللفظهذه ؛ أما حكاية الصحايب تملةاملعاين احمل

 أن الصحايب اتصف بثالث صفات:   الدليل الثالث: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  الصفة األوىل:  .( 4) أنه عدٌل قطًعا؛ فال يكذب على الرسول َصلَّى اَّللَّ

 .فسيحد ِّث مبا ضبطه من احلديثأنه ضابٌط،   الصفة الثانية:

 أنه عارف ابللغة العربية، فال خيطئ يف فهم العموم، وال يظن غري العام عاًما. الصفة الثالثة:

رت فيه هذه الدواعي الدينية والعقلية، فإهنا بال ريب متنعه من إيقاع الناس يف ورطةِّ  ومن توفَّ 
ملنعْته العدالة عن التعبري   ولو مل حيقق العموم يف اللفظ الذي حكاه،االلتباس واتباع ما ال جيوز اتباعه،  

فاد من كالمه  ، فالظاهر من حاله مطابقة ما يستعليه عمل األمة كل ِّهامبا يفيد العموم الذي ينبين  
 .نفسه األمرملا هو اثبت يف 

رًن أال يكون اللفظ قاطًعا ابلعموم، فإنه ال يكون نقله للعموم إال وقد ظهر له العموم،  ولو قدَّ 

 

جابر  ( 1) من حديث  مسلم  املخابرة،   رواه  واملزابنة وعن  احملاقلة  عن  النهي  البيوع، ابب  عنه، يف كتاب  عبدهللا رضي هللا  بن 
، وانظر فتاوى الصحابة يف العمل هبذه احلكاية يف مصنف عبدالرزاق، يف كناب البيوع، ابب املزارعة على 10/192(،  1536) 

 .95/ 8الثلث والربع 
الناظر  ( 2) روضة  ا2/699انظر:  خمتصر  وشرح  التحرير510/ 2لروضة ،  شرح  والتحبري  البن 5/2444،  الفقه  وأصول   ،

 .850/ 2مفلح 
 .6/146، وإُتاف ذوي البصائر699/ 2انظر: روضة الناظر   ( 3)
، واإلحكام يف أصول 164/ 1، واملستصفى 303وقد اتفق سلف األمة ومجهور اخللف على عدالتهم، انظر: إحكام الفصول:    (4)

 .146/ 6، وإُتاف ذوي البصائر292، واملسودة:  699،  403/ 2، وروضة الناظر 1093/ 2األحكام لآلمدي  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  33 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ه ظاهرًا، فكان صدقه فيما نقله غالًبا على الظن، ومهما ُظنَّ صدق الراوي  ا ظنَّ والغالب إصابته فيم 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وجب اتباعه  .(1)  فيما نقله عن النيب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قضى بكذا وكذا، فقد   رسول هللا  أن الراوي إذا نقل أنَّ   الدليل الرابع: َصلَّى اَّللَّ
اترة تكون من   مقصد االحتجاج بذلك، فلوال أنه عرف أن األمر عام ملا احتجَّ به، ومعرفته ابلعمو 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، واترة تكون من قرائن األحوال اليت تتصل ابلفعل.   لفظ رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   أن قصد  وأجيب عنه: الراوي ال حجة فيه، وإمنا احلجة يف فعل الرسول َصلَّى اَّللَّ
الفقه يف الراوي؛ ألنه الطريق الذي   وما ذكروه من معرفة الراوي فيلزمهم على سياق هذا اشرتاط 

 . (2) يعرف به حقائق األشياء املشروعة، وهم ال يقولون ابشرتاط الفقه يف الراوي

أن عادة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ الشريفة كانت اإلابء عن نسبة ما استنبطوا    :ور د  عليه
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وما حيد ِّثون إال مبا مسعوا، وذلك من كمال ورعهم واحتياطهم،   آبرائهم إىل النيب َصلَّى اَّللَّ

 . (3)  ر آداهبموهذا ال خيفى على من تدبَّ 

ل  القول الثاين: أن حكاية الصحاب فعلا عن النب َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم ظاهره العموم  
 يقتضي العموم، فل يـَع مُّ كل غرٍر يف النهي عن الغرر، ول يـَع مُّ يف القضاء ابلشفعة كل جاٍر.

اجلويين ذهب  هذا  الشافعي[ هـ478]وإىل  اإلمام  إىل  ونسبه  قال  وبه    ، (4) هـ[204]ت، 

 

األحكام لآلمدي  (1) اإلحكام يف أصول  ا 3/1523انظر:  احمليط  2/253لفقه، والفائق يف أصول  ، وهناية 169/ 3، والبحر 
، 112، ومنتهى الوصول واألمل:  223/ 1، والتقرير والتحبري 249/ 1، وتيسري التحرير 294/ 1، وفواتح الرمحوت366/ 3السول 

الفصول:   تنقيح  األصويل 189وشرح  املنتهى  خمتصر  على  التفتازاين  وحاشية  السول ،  118/ 2،  وهناية 366/ 2وهناية   ،
، وشرح 2/850، وأصول الفقه البن مفلح  2/512وشرح خمتصر الروضة،  2444/ 5والتحبري شرح التحرير ،  1428/ 4الوصول 

 .253، واملذكرة للشنقيطي:  125، وإرشاد الفحول:  231/ 3الكوكب املنري 
 .1/328انظر الدليل واجلواب عنه يف الوصول إىل األصول  ( 2)
 .367/ 2، وهناية السول 1/294انظر: فواتح الرمحوت  ( 3)
 .239/ 1انظر: الّبهان   ( 4)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  34 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

برهان  ،(1)هـ[505]ت الغزايل ابن  له  قال  و   ،(2)هـ[518]ت وانتصر  الرازيبه    ،(3)  [هـ606]الفخر 
  ه ونسب،  (6) هـ[715]ت:  ، وهو اختيار اهلندي(5) هـ[685]ت:والبيضاوي،  (4)  هـ[682]ت واألرموي
وابن    هـ[747]ت وصدر الشريعة    هـ[715]ت:  واهلندي  ه[646]وابن احلاجب    هـ[631]ت اآلمدي

الفتوحي  هـ[ 972]توحممد أمني   هـ[ 885]ت واملرداوي  [هـ879ت]أمري احلاج هـ[ 972]توابن النجار 
إىل األكثرين     [هـ772ت]نسبه اإلسنوي كما    ،(7)إىل أكثر األصولينيهـ[  1119]ت وابن عبدالشكور

،  هـ[406]ت وأيب حامد اإلسفراييين،  هـ[336]ت ال الشاشيعن: القفَّ وهو حمكٌي  ،  (8)من الشافعية
 . (11)هـ[465]ت وابن القشريي،  (10)هـ[  447]ت  وسليم الرازي،  (9) هـ[429]ت واألستاذ أيب منصور

م أبي لَ عْ ؛ حىت يُـ فعنه ابلتوق  اوعّبَّ   ،[هـ489]ت وابن السمعاين  [هـ476]ت   وبه قال الشريازي
 . (12)  املعنيني قضى به، أو أي املعاين أرادها

 :  أدلة بثلثةثاين: استدل أصحاب هذا القول أدلة القول ال

َعَلْيهِّ الدليل األول:    ُ النيب َصلَّى اَّللَّ أن هذه قضاًي أعيان؛ أي: قضاًي وأحكام وقعت من 

 

 .66/ 2انظر: املستصفى   ( 1)
 .1/326انظر: الوصول إىل األصول   ( 2)
 .394/ 2انظر: احملصول   ( 3)
 .364/ 1انظر: التحصيل من احملصول   ( 4)
 .366/ 2انظر: منهاج األصول   ( 5)
 .1427/ 4انظر: هناية الوصول   ( 6)
  حل  يف   والتوضيح   ، 4/1427الوصول  وهناية   ، 113  واألمل:   الوصول   ومنتهى   ، 1523/ 3انظر: اإلحكام يف أصول األحكام   ( 7)

التحرير   ، 62/ 1  التنقيح   غوامض  التحرير،  223/ 1، والتقرير والتحبري249/ 1وتيسري  الكوكب ،  2443/ 5والتحبري شرح  وشرح 
 وروضة ، 327/ 1الوصول إىل األصول  )قوم(:   إىل   تيمية   وابن  قدامة  وابن   برهان  ابن  ونسبه ،  1/294وفواتح الرمحوت، 231/ 3املنري 

 .102 واملسودة: ،  2/698 الناظر 
السول  ( 8) الفروع على األصول:  2/366انظر: هناية  التمهيد يف ختريج  القول يف  التفتازاين على 335، وأورد هذا  ، وحاشية 

 .119/ 2خمتصر املنتهى األصويل 
 .3/170، والبحر احمليط5/2443رير انظر: التحبري شرح التح  ( 9)
 .5/2443انظر: التحبري شرح التحرير   ( 10)
 .3/167، والبحر احمليط5/2443انظر: التحبري شرح التحرير   ( 11)
 .326/ 1، وقواطع األدلة 357/ 1انظر: شرح اللمع    ( 12)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  35 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 نة، فحكاها الرواة عنه، فال عموم يف لفظها، وال يف معناها، فال تقتضي العموم. َوَسلََّم يف حمالٍ  معيَّ 

 أن قضاًي األعيان تـَُعمُّ ألمرين:  :عنهوأجيب 

 .لسَّلف على التمسك هبا يف العمومأصحاب القول األول من إمجاع املا أورده  األول:

اَّللَُّ مب   تـَُعمُّ كذلك أهنا    الثاين:  َصلَّى  النيب  قول  َوَسلَّمَ قتضى  َعَلْيهِّ   (1)( قـَْويلِّ :  َا  ْمرَأٍَة ال  إِّمنَّ
َدٍة،  .( 2)  (لِّمئةِّ اْمرَأةٍ َكَقْويلِّ َواحِّ

هو حكاية  أن احُلجَّة يف احملكي ال يف قول احلاكي ولفظه، وما رواه الصحايب    :الثاينالدليل  
 :  حيتمل احتماالت ثالثة، وهيالنهي ـ مثالً ـ، ومل يـُْعَلم عمومه يقيًنا؛ ألنه 

فتكون األلف والالم للعهد، بصورة خاصة؛ ملعىن خيصها،    حيتمل أن يكون لفظًا خاًصا  األول:
 .فظنَّ الراوي عموم احلكم، فروى بصيغة العموم

 عاًما أريد به حقيقته يف العموم.حيتمل أن يكون لفظًا  الثاين:

 حيتمل أن يكون فعالً ال عموم له.  الثالث:

قائًما  فإذا   احتمال اخلصوص  االحتماالت، وكان  العموم، مل جيزتعارضت  إثبات    كاحتمال 
 .(3) مالعموم ابلتوهُّ حكم 

 

، وقد استدل الطويف هنا مبا ُروي: )حكمي على الواحد حكمي 2/511الدليل واجلواب عنه يف شرح خمتصر الروضةانظر:    ( 1)
على اجلماعة(، وقد قال عنه ابن كثري: ))مل أر هلذا احلديث قط سنًدا، وسألت عنه شيخنا مجال الدين أاب احلجاج وشيخنا 

، وقال العجلوين: ))ليس له أصٌل هبذا اللفظ((، 245(:180الطالب، )ُتفة  كلية((،  احلافظ أاب عبدهللا الذهيب مراًرا فلم يعرفاه ابل
 ، ولذا استبدلته مبا يشهد ملعناه؛ وهو احلديث الصحيح املذكور.436/ 1(،  1161كشف اخلفاء، )

للفظ رواه ، وقال حمققو املسند: ))إسناده صحيح((، وبلفظ قريب من هذا ا 559/ 44(،  27009رواه أمحد يف مسنده، )   ( 2)
 ( النساء،  بيعة  يف  جاء  ما  رَي، ابب  السِّ الصحيح، يف كتاب  اجلامع  يف  ))حديث حسن 4/129(،  1597الرتمذي  وقال:   ،

 .146/ 4(،  14، ورواه الدار قطين يف سننه، يف كتاب املكاتب، ابب يف النوادر، )صحيح(( 
اللمع    ( 3) األدلة 357/ 1انظر: شرح  وقواطع  واملستصفى  326/ 1،  األصول  و ،  66/ 2،  إىل  تنقيح 327/ 1الوصول  ، وشرح 

واألمل:  189الفصول:   الوصول  الناظر 112، ومنتهى  لآلمدي ،  698/ 2، وروضة  األحكام   ، 1523/ 3واإلحكام يف أصول 
، ومنهاج األصول مع هناية 169/ 3والبحر احمليط ،  1427/ 4وهناية الوصول  ،  364/ 1، والتحصيل من احملصول 2/396واحملصول

، والتمهيد يف ختريج الفروع 119/ 2، وحاشية التفتازاين على املنتهى األصويل 1/62التلويح على التوضيح  ، وشرح367/ 2السول 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  36 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

إذا قال الصحايب: هنى عن بيع الرطب ابلتمر، فيحتمل: أن يكون قد رأى شخًصا   فمثلا:
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بتمر، فنهاه، فقال الراوي ما قال،  ابع رطًبا   وحيتمل: أن يكون قد مسع الرسول َصلَّى اَّللَّ

وحيتمل: أن يكون قد ُسئِّل عن واقعة معي نة، فنهى  أهناكم عن بيع الرطب ابلتمر،  ينهى عنه ويقول:  
 عنها. 

 . (1) م العموم، ال بلفظ ُعرِّف عمومه ابلقطعٌك بتوهُّ متسُّ  ابلعموم هناك فالتمسُّ  وعلى هذا:

 : اعتاضات أبربعة  ليهض عاعت 

هر من حال ألن الظا واألصل عدم الوهم؛  راجح؛  هنا  احتمال العموم  أنَّ    األول:العتاض  
يكون عاملاً  أن  أو خبصوصه  ألفاظبعموم    الصحايب  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  أهل  االنيب  ؛ ألنه من 

يقطع بعموم احملكي، أو يظن ذلك ظًنا قريًبا  اللسان، ودينه مينعه من إطالق ما يفيد العموم ما مل  
وإال كان  ،  من القطع، فإطالقه للعموم داٌل على أنه قاطٌع ابلعموم، أو ظاٌن به ظنًّا قريًبا من القطع

وهبذا يسقط قوهلم:    وهذا حمال يف حقه؛ لثبوت عدالة الصحايب قطًعا،ًسا يف الد ِّين!!  ًسا ملب ِّ مدل ِّ 
، والعمل ةوإذا كان كذلك، كان احتمال العموم راجًحا ال حمالظ احلاكي،  احلجة يف احملكي ال يف لف

 . (2) ابلظ ن ِّ الراجح واجب، فيكون العمل بقوله واجًبا

َيغ العموم مشهور، فلعله اعتقد فيما مسعه أو بلَّ   وأجيب عنه:  غه من  أن اختالف الناس يف صِّ
َيغِّ العموم عند اجملتهد، وليس من  َيغِّ العموم، مع أنه ليس من صِّ هنيه عليه الصالة والسالم أنه من صِّ

وله ـ رضي  ابلعموم على مقتضى ق  لَ مِّ ظاهر حاله إصابته العموم املتفق عليه حىت يقال: إنَّ كلَّ من عَ 
 . (3) هللا عنه ـ َعمِّل مبا هو عنده من العموم

 من اخلطاب اخلاص؛ لوجهني:   الراوي العمومَ  مِّ هْ أنه ليس ها هنا احتمال يف فَـ  ور د  عليه:

 

 .851/ 2، وأصول الفقه البن مفلح 1/249، وتيسري التحرير 336على األصول:  
 .66/ 2انظر: املستصفى   ( 1)
الوصول  ( 2) هناية  واألمل:  4/1428انظر:  الوصول  ومنتهى  الفقه  112،  وأصول  مفلح،  شرح 851/ 2البن  والتحبري   ،

 .232/ 3، وشرح الكوكب املنري  2/512، وشرح خمتصر الروضة 249/ 1، وتيسري التحرير2444/ 5التحرير
 .294/ 1، وفواتح الرمحوت 367/ 2انظر: هناية السول   ( 3)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  37 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ي االحتمال،  ف ك به يف العموم، وذلك يناإلمجاع املذكور من السََّلف على التمسُّ   الوجه األول:
 ا به، وإال وقع اخلطأ يف اإلمجاع. ُمْعَتدًّ أو ينفي كونه 

 .(1)أن األصل عدم االحتمال يف فهم الصحايب الوجه الثاين:

ى ذلك إىل سقوط  ل عليها، ألدَّ أنه لو كانت هذه االحتماالت من املعوَّ   :العتاض الثاين
النقل ابملعىن شائع، بل مقطوع به يف بعضه، وحيتمل عدم املطابقة بظن ِّ غري   االحتجاج ابلُسن ة؛ فإنَّ 

 . (2)ن ةي، وعكسه أيًضا، وهذا فيه تعطيل للسُّ العام عاًما، واملستعمل يف احلقيقي مستعمالً يف اجملاز 

أن إفادة حكاية الصحايب هنا داللتها على العموم ظاهرة، واالحتماالت   :العتاض الثالث
ال قادحة، والظاهر ال يرتك مبجرد االحتمال؛ ألنَّ وجود االحتمال يف الظاهر من   املذكورة منقدحةٌ 

ى ذلك إىل ترك كل ظاهر، وهذا ال  ضرورة حقيقته، فلو تركنا العمل ابلظاهر مبجرد االحتمال، ألدَّ 
 . (3)يصح

أن األلف والالم غالًبا أتيت مفيدة لالستغراق، فحمله على العهد كما ذكرمت    :العتاض الرابع 
 . (4) خالف الغالب

به ابلنسبة إىل   الناشئ من ظاهر حال اجملتهد يف اإلصابة غري ُمْعَتدٍ    أنَّ الظنَّ   :الدليل الثالث
اجملتهد اآلخر، أال ترى أنه لو قال اجملتهد البالغ يف العلم والدين قوالً يف املسألة ومل يذكر اجملتهد  
اآلخر مْدرََكه، فإنه ال جيوز له أن يـَُقل ِّده فيه، مع أنَّ الظاهر أنه مل يقل به إال عن َمْدَرٍك صحيح؛  

 .(5)لناشئ من مدرك احلكما ه ُكل َِّف ابلعمل ابلقطع أو الظن ِّ ألنَّ 

َوَسل َم ظاهره العموم  َعَلْيه   الثالث: أن حكاية الصحاب فعلا عن النب َصل ى اَّلل    القول 
 يقتضي العموم إن اقتن بـ )كان(، كأن يقول ـ مثلا ـ أنه: كان يقضي ابلشفعة للجار.

 

 .512/ 2انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 1)
 .294/ 1، وفواتح الرمحوت 367/ 2انظر: هناية السول   ( 2)
 .223/ 1، والتقرير والتحبري 119/ 2انظر: حاشية التفتازاين على املنتهى األصويل   ( 3)
 .233/ 3انظر: شرح الكوكب املنري   ( 4)
 .1428/ 4هناية الوصول انظر:   ( 5)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  38 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 . (1)عن بعض أصحاهبم من الشافعية [هـ 476] حكاه الشريازي

عن دوام فعله، يقال: كان فالن يقري الضيف، ويفعل املعروف،    إخبارٌ   ( كان)ألنَّ  دليلهم:  
لصَّالةِّ َوالزََّكاةِّ َو و وهللا تعاىل يقول: } ي اً َكاَن ََيُْمُر أَْهَلُه ابِّ يف   ، واملراد به التكرار( 2){ َكاَن عِّْنَد رَب ِّهِّ َمْرضِّ

د مرَّة واحدة يف عمره، بل إذا كان ذلك  د ابلليل( إذا هتجَّ ألنه ال يقال: )كان فالن يتهجَّ ،  العرف
 .(3) فيقتضي أنه كان يقضي ابلشفعة للجار بكل حال ابلشركة واجملاورةمما يداوم عليه، 

 كما يفيده االستقراء.  ؛ال يلزم أهنا تقتضي التكرارأنَّ )كان(  وميكن أن جياب عنه:

)كان(    نَّ إ  :بقوله  واعتض عليهواختار الشريازي عدم إفادته العموم ولو اقتن بـ )كان(،  
وإن كانت تقتضي اإلخبار منه عن دوام الفعل، إال أهنا ال تقلل من ورود االحتماالت على داللة 

فة خمصوصة، وليس ما يقتضي  اللفظ على العموم وغريه؛ ألهنا ُتتمل الدوام على حالة خمصوصة، وص
بعد دخول هذه   االحتمال  واللفظ يف  األخرى،  دون  احلالني  إحدى  منه على  املراد  اإلخبار عن 

 . (4) الكلمة فيها على ما كان عليه قبل دخوهلا فيه

عنه: أن جياب  االحتماالت    وميكن  الرد على  أن هذه  بعموم حكاية  سبق  أتثريها ابألخذ 
تتالشى إبمجاع السَّلف على التمسَّك بعموم هذه األلفاظ والرجوع إليها يف  الصحايب للفعل، وأهنا  

 الفتاوى واألقضية من دون نكري كما تقدم. 

ال تفيد العموم؛ ألهنا ال تفيد إال تقدم  احلكاية املقرتنة بـ )كان(؛   يرى أن من    ومن األصوليني
لفظ )كان(  الفعل فحسب، دون التكرار، وقد ارتضى ذلك الرازي فقال: ))ال يقتضي العموم؛ ألن  

ا من قال أبهنا تفيد التكرار؛ فإمنا جعله قرينة  ، وأمَّ (5)   ال يفيد إال تقدم الفعل، فأما التكرار فال((

 

 .2/399واحملصول ، 327/ 1، وقواطع األدلة 357/ 1انظر: شرح اللمع    ( 1)
 (، من سورة مرمي.55اآلية رقم: )    ( 2)
اللمع  انظر:    ( 3) األدلة  357/ 1شرح  وقواطع  واحملصول 327/ 1،  الفصول:  و ،  399/ 2،  تنقيح  احمليط 190شرح  والبحر   ،

 .2/24وشرح احمللي على مجع اجلوامع، 171/ 3
 .3/171، والبحر احمليط 357/ 1شرح اللمع  انظر:   ( 4)
 .399/ 2احملصول   ( 5)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  39 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 . (1) فيكون إطالق العموم عليه من ابب اجملاز فحسب على العموم، والتكرار غري العموم،

)كان( تقتضي التكرار،    أنَّ هذا خمالف للعرف؛ فإن العرف دلَّ على أنَّ   وميكن أن جياب عنه:
د مرَّة واحدة يف فال يصدق ذلك على من هتجَّ   ؛د ابلليل(يف قوهلم: )كان فالن يتهجَّ م  كما تقدَّ 

ي اً عليه؛ كقوله تعاىل: }و عمره، بل على َمْن داوم   لصَّالةِّ َوالزََّكاةِّ وََكاَن عِّْنَد َرب ِّهِّ َمْرضِّ {  َكاَن ََيُْمُر أَْهَلُه ابِّ
، ويبعد أن يفهمه الصحايب مع تكرره على غري وجهه من العموم، فيضعف االحتمال الوارد  (3)   ( 2)

 على حكايته له. 

فعلا عن النب َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم ظاهره  التفصيل يف حكاية الصحاب  :  الرابعالقول  
: )قضى ابلشفعة للجار(، فل  فل عموم له؛ كأن يقول ـ مثلا ـصل به )الباء(،  العموم بني أن يت  

يدل على ثبوهتا لكل جاٍر، بل يدل على أن الكم يف القضية دون القول، وبني أن يقتن حبرف  
 : )قضى أن الشفعة للجار(.)أن(، فيكون للعموم، كقوله

،  (5)لشافعيةاعن بعض أصحاهبم من  [  هـ476]ت، وحكاه الشريازي  (4) أورده بعض األصوليني
عبدالوهاب    وصححه عنه هـ[ 422]ت القاضي  ذلك  نقل   [هـ 794]الزركشي  كما 

 . (6)  هـ[1250]ت الشوكاينو 

أن احتمال العموم يف اقرتان احلكاية حبرف )أن( أرجح مما إذا مل    هـ[ 715]ت:    ورأى اهلندي
 . (7) تقرتن هبا

؛ لظهور  املقرتنة ب)أن( هو العموم  حكاية لفظه عليه الصالة والسالم  منأن الظاهر  دليلهم:  

 

 .190انظر: شرح تنقيح الفصول:   ( 1)
 (، من سورة مرمي.55اآلية رقم: )    ( 2)
اللمع    انظر:  ( 3) األدلة  357/ 1شرح  وقواطع  واحملصول 327/ 1،  الفصول:  و ،  399/ 2،  تنقيح  احمليط 190شرح  والبحر   ،

 .2/24اجلوامعوشرح احمللي على مجع  ، 171/ 3
 .169/ 3، والبحر احمليط  396/ 2، واحملصول 233/ 3انظر: التقريب واإلرشاد الصغري  ( 4)
 .357/ 1انظر: شرح اللمع    ( 5)
 .125، وإرشاد الفحول: 170/ 3انظر: البحر احمليط   ( 6)
 .2/254، والفائق يف أصول الفقه 1429/ 4انظر: هناية الوصول   ( 7)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

شرعيَّ  احلكمبيان  فيها،  (1) ة  العموم  دعوى  صحَّ  الشفعة فيكون  ،  (2) فلذلك  قال:    التقدير كأنه 
 . (3)للجار

تقع بني ( هنا تفسريية؛ ألهنا هي اليت ولعلَّ هذا التفريق بني)أن(، و)الباء( قائم على كون )أنْ 
، فحملوا احلكاية هبا على العموم، وهذا ما ال تفيده  (4) سابقة فيها معىن القول دون حروفهمجلتني ال

 الباء. 

( قد ترد بعد نمة )أصحيح؛ ألن كل : ))غري  على ذلك فقال  [هـ476]تواعتض الشريازي
قوله: )قضى(، واملراد هبا الفعل حقيقة، وقد ترد واملراد هبا القول على ما ذكروه، وإمنا تصحُّ دعوى  

 .(5)  ال يراد هبا إال القول، فيكون الظاهر منها ذلك، وليس كذلك((ما ذكروه من القول لو كان 

إضعاف أثر هذه االحتماالت على قوة داللة العموم اليت  م من  مبا تقدَّ   وميكن أن جياب عنه:
تستند إىل اللفظ والفهم، وخصوًصا مبا ثبت أن عادة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ كانت االمتناع عن 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، بل إهنم ال حيد ِّثون عنه إال مبا   نسبة ما استنبطوا آبرائهم أو فهمهم إىل النيب َصلَّى اَّللَّ

 . (6) وا، وذلك مما ُعلِّم يقيًنا من كمال ورعهم واحتياطهممسع

وَتم  التجيح:   وأدلتها  األقوال  عرض  من بعد  بعضها  على  ورد  وما  هبا  الستدلل  ل 
ُ  تبنيَّ اعتاضات وأجوبة،    يل ـ وهللا أعلم ـ أن الراجح يف حكاية الصحايب فعالً عن النيب َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم ظاهره العموم: أنَّ داللة هذه احلكاية ظاهرة يف اقتضاء العموم. َعَلْيهِّ 

 

 .254/ 2انظر: الفائق يف أصول الفقه   ( 1)
 .169/ 3انظر: البحر احمليط   ( 2)
 .357/ 1انظر: شرح اللمع    ( 3)
 .40انظر: مغين اللبيب البن هشام:  ( 4)
 .357/ 1شرح اللمع    ( 5)
 .1/294انظر: فواتح الرمحوت  ( 6)

وبعضهم أورد قواًل خامًسا: وهو إذا كان اللفظ منوًًن، مثل أن يقول الصحايب: )قضى ابلشفعة جلاٍر(، فإنَّ جانب العموم أرجح، 
سنوي: ذكره البيضاوي واإلسنوي ومل يذكرا له دلياًل، فلم أذكره يف صلب البحث، والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أنه كما قال اإل 

، والتمهيد يف ختريج الفروع 367/ 2، وانظر: منهاج األصول 367/ 2))ال فرق بني املـَُعرَّفِّ ابأللف والالم واملنون((، هناية السول 
 .336على األصول:  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  41 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

  فقد   ؛ـرضي هللا عنهم  والتابعني ـ  إمجاع الصحابة    إىل  هو استناد هذا القول  وسبب التجيح:
  إىل ما حكاه الصحايب   وقعت يف عصرهم  الوقائع اليت  يف  ء فتاويهم وأقضيتهم أهنم رجعوا ثبت ابستقرا

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أو هنيه أو قضائه    ره العمومبلفٍظ ظاه من    ترخيصه وحنو ذلك أو من أمر النيب َصلَّى اَّللَّ
أو   إنكاره أو أتويله  التشريع، وهذا مما مل يستطع أصحاب األقوال األخرى  اليت تدل على  أفعاله 

   االعرتاض عليه، فدلَّ ذلك على رجحان القول به.

  ، ُكنَّا خُنَابُِّر َواَل نـََرى بَِّذلَِّك أَبًْسا)رضي هللا عنهما:  هـ[  73]تقول ابن عمر  ويدل على ذلك  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْنُه َفرَتَْكَناُه لَِّقْولِّهِّ   :يـَُقولُ هـ[74]ت َع ْبَن َخدِّيٍج َحىتَّ مسِّْعَنا رَافِّ    ( هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

،  زَابـََنةِّ ُـ َوامل  ،َحاقـََلةِّ ُـ امللََّم َعنِّ  هَنَى َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ ) عموم قول الصحايب:مثله عملهم بو  ،(1)
قول الصحايب:  و  ،(3)  (َوَسلََّم بَِّوْضعِّ اجلََوائِّحِّ ْيهِّ  أََمَر َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَ قول الصحايب: )و  ،(2)  (واملخابرة

لِّْلَجارِّ ) لشُّْفَعةِّ  َوَسلََّم ابِّ َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  بتلك   ،(4)   (َقَضى  األشخاص الذين وقعوا يف  األلفاظ على عموم  واستدلوا 
، وعموم الصور واألحوال، إال ما استثناه الدليل،  اء بعدهمالنهي واألمر والقضاء ومن شاهبهم ملن ج

 . فكان إمجاًعا ،دون نكري ، منالصحايب حكايةمن جهة  مستفيدين ذلك 

األلفاظ   التِّ ه ابللغة وداله، ودرايتُ الصحايب اليقينية، وفهمُ   عدالةُ   : وإذا انضم إىل هذا اإلمجاع
وما جرى عليه العمل من األخذ على األمة،  فيه يـُْلبِّس  ه وتقواه أال يروي شيًئا  عُ وورَ ولسان العرب،  

فعٍل   الصحايب لألمة حكايةَ   كان ذلك أبعد عن أن يروي ابلظاهر والظن ِّ الراجح املستند إىل الدليل،  
نبوٍي   العموم، وهو ال يقصد هبا داللتَ تشريعٍي  بلفظه  ه،  ظاهرها  العموم  أنه قصد  يبق إال  فإذا مل 

 وهللا أعلم.، وفهمه، توج ه القول ابقتضاء العموم

 : منشأ الختلف: الثالثاملطلب 

منشأ االختالف يف هذه   [هـ684ت  ]والقرايف    هـ[490]توالسرخسي  [هـ403ت]أرجع الباقالين

 

 من هذا البحث.  31تقدم خترجيه، يف ص: ( 1)
 من هذا البحث.  31تقدم خترجيه، يف ص: ( 2)
البحث، وانظر: فتاوى الصحابة يف العمل هبذا احلديث يف مصنف عبدالرزاق، يف كتاب من هذا   28خترجيه، يف ص:  م  تقدَّ  ( 3)

 .8/262البيوع، ابب اجلائحة، 
 من هذا البحث. 28خترجيه، يف ص:  م  تقدَّ  ( 4)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

املسألة إىل اختالفهم يف مسألة أخرى؛ وهي: حكم رواية احلديث ابملعىن؛ وبي نوا أنَّ من منع روايته  
 ُ ابملعىن، منع القول ابلعموم أو توقَّف فيه؛ ألنَّ قول الراوي: )هنى( ليس لفظ رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

فُعومل مع احتماالت،  لعدة  اللفظ حمتمالً  فبقي  َوَسلََّم،  قال َعَلْيهِّ  فقد  أجازها،  املة اجململ، ومن 
اشرتط يف الراوي أن يكون عاملاً ابللغة ومصادر الكالم وموارده ومواقعه، وأال يزيد    ألنه ابلعموم؛  

 .(1) اللفظ الثاين على األو ل يف معناه وال يف جالئه وال يف خفائه، فالبد أن حيمل اللفظ على عمومه

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  هَنَى رسوُل هللا العموم يف قوله: ) فمثاًل: إذا روى العدُل املعىن بصيغة  َعنْ  َصلَّى اَّللَّ
، تعني  أن يكون اللفظ احملكي عموًما، وإال كان ذلك قدًحا يف (2)   (َعْن بـَْيعِّ اْلَغَررِّ ، و بـَْيعِّ احلََْصاةِّ 

القول، وهذا ُخْلف، فال  عدالته؛ حيث روى بصيغة العموم ما ليس عامًّا، واملقرر أنه عدٌل مقبول  
 . (3)يتجه قول من قال: احلجة يف احملكي ال يف احلكاية، بل فيهما؛ ألجل قاعدة الرواية ابملعىن

بناء مسألة البحث على مسألة الرواية ابملعىن بناٌء صحيح؛ وإن  الذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أنَّ  و 
ة استعمال الصحايب  ئم يف األصل على إشكاليَّ كان جزئًيا؛ ألنَّ االختالف يف مسألتنا هو اختالف قا 

يظهر منه العموم، فاألصل الداللة عليه، ولكنَّ احتمال اخلصوص مبن خوطب به، أو بصورة    العدل للفظٍ 
  خمصوصة دون غريها، كان من أسباب وجود هذا االختالف، وال مانع أن يكون للمسألة أكثر من سببٍ 

 لإلشكال فيها. 

 
 
 
 
 

 

البصري؛ بشرط قال صفي الدين اهلندي: ))جيوز نقل اخلّب ابملعىن عند عامة الفقهاء واملتكلمني؛ كاألئمة األربعة واحلسن  و   ( 1)
نظر واجتهاد، ويف اجلالء واخلفاء؛ إذ يقصد اخلطاب ابملتشابه  فيه إىل  املعىن، حبيث ال حيتاج  إفادة  الرتمجة لألصل يف  مساوة 
واحملكم، ومعرفة الراوي بداللة األلفاظ، واختالف مواقعها، خالًفا البن سريين وبعض احملدثني، ونسب إىل الشافعي ومالك؛ إذ 

، 1/355، وأصول السرخسي189شرح تنقيح الفصول:  :  انظر، و 454/ 3، الفائق ن يشدد يف )الياء(، و)التاء( ((روي أنه كا 
واملعتمد 370الرسالة:  و  والعدة 141/ 2،  والتبصرة:  968/ 1،  احمليط  ،  346،  السرخسي وأص ،  169/ 3والبحر  ، 355/ 1ول 

 .281، واملسودة:  168/ 1واملستصفى 
 هذا البحث.من  28ص:    يفم خترجيه، تقدَّ  ( 2)
 . 253، واملذكرة يف أصول الفقه: 355/ 1، وأصول السرخسي 189، وشرح تنقيح الفصول: 231/ 3انظر: التقريب واإلرشاد الصغري  ( 3)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  43 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مطلبان:  ، وفيه التطبيق الفقهي على الختلف يف املسألةاملبحث الثاين: 
 نوع االختالف يف املسألة.  املطلب األول: 
 .التطبيق الفقهي املطلب الثاين:

  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  44 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 املطلب األول: نوع الختلف يف املسألة. 

 اختلف األصوليون يف نوع االختالف يف هذه املسألة على قولني:  

هذا القول إىل  [هـ 794]وقد نسب الزركشي أن االختالف فيها خالف لفظي، القول األول: 
 . (1) بعض املتأخرين

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وظاهرها أنَّ الص ِّ   إهنم اتفقوا علىحيث   َيغ اليت حكاها الصحايب عن النيب َصلَّى اَّللَّ
ي هلم أو ُرخِّ َص هلم، وملن جاء بعدهم ممن هو يف  ضِّ روا وقُ مِّ وا وأُ العموم شاملة لألشخاص الذين هنُ 

 اختلفوا يف طريق ذلك:مثل حاهلم، إال أهنم 

ه؛  الصحايب وحكايتِّ   لفظِّ   استفدًنه من طريقِّ   يقول ابقتضاء العموم يف مسألتنا قالوا:   نْ فمَ ـ  
َا قـَْويلِّ إِّ )، وحبديث:  ك هباا إىل إمجاع السََّلف على التمسُّ استنادً  َدٍة، ْمرَأٍَة  ال  منَّ   لِّمئةِّ اْمرَأٍة( َكَقْويلِّ  َواحِّ

ي اللفظي، وهذا يسمى الطريق (2)  الوضعي. أو  أو النص ِّ

إن قول الصحايب ذلك ال يفيد العموم،    ومن يقول بعدم اقتضاء العموم يف املسألة قالوا: ـ  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حكم    وإمنا استفدًنه من دليلٍ  خارجي؛ وهو قياس غريهم عليهم؛ فإًن  رأينا النيب َصلَّى اَّللَّ

،  ، فوجب إحلاقها هبا؛ ألن حكم املثلني واحدمعينة، مث حدثت لنا أخرى مثلها  يف واقعةٍ   بقضاءٍ 
 . (3)ى ابلطريق القياسيوهذا ُيَسمَّ 

الدبوسي   زيد  أبو  ذهب  هذا  الزركشيكما  هـ[430]ت وإىل  عنه    [ هـ794]حكاه 
أما  ؛ ألنه استبعد غري ذلك فقال: ))(5)   ، واختاره الطويف، وقال: إنه ))األقرب(((4) هـ[716]توالطويف

الً منزلة قوله: هذا احلكم هو حكم نة ُمنَـزَّ أن يكون قضاؤه عليه الصالة والسالم حبكٍم يف واقعة معيَّ 

 

 .24/ 2، وحكاه العطار يف حاشيته على مجع اجلوامع 170/ 3انظر: البحر احمليط   ( 1)
 من هذا البحث.  35ص: يف تقدم خترجيه،  ( 2)
الطريقني يف  انظر  (3) التوضيح  التسميتني هلذين  التلويح على  اجلوامع 1/62: شرح  احمللي على مجع  شية حا و   ،24/ 2، وشرح 

 .24/ 2العطار على مجع اجلوامع  
 .170/ 3البحر احمليط   انظر:   ( 4)
 .513/ 2شرح خمتصر الروضة  ( 5)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  45 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

كلما وقعت هذه الواقعة، فاحكموا فيها هبذا احلكم، فهذا بعيٌد  هللا يف هذه الواقعة ونظائرها، أو  
 . (1)  جًدا، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب((

ق  ، حيث فرَّ هـ[1435]ت أنَّ اخلالف معنوي؛ وبه قال أ.د/عبدالكرمي النملة  الثاين:القول  
 :من وجهنيوذلك بني ما يثبت ابلنص وما يثبت بطريق القياس؛ 

 الثابت عن طريق القياس.  أن احلكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من احلكم أوهلما:

أثر هذا الفرق يف حال اختالف العلماء يف الرتجيح بني حكمني؛ أحدمها ثبت    ويّبزُ أقول:  
 عمومه ابلنص، واآلخر ثبت عمومه بطريق القياس، فإنه يـَُقدَّم ما ثبت ابلنص على ما ثبت ابلقياس. 

أما احلكم الثابت عن طريق    نسخ، ويُنسخ به،أن احلكم الثابت عن طريق النص يُ   اثنيهما: 
 . (2)  ؛ ألنه ثبت بطريق االجتهاد، وألن النسخ خاص ابلنصوص نسخ به سخ، وال يُ نالقياس فال يُ 

 من جهة أخرى: من جهة، ومعنوي   لفظي   والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن اخللفَ 

ه إليهم األمر  فألن اجلميع متفق ابلفعل على أنَّ هذه الصيغة شاملة ملن توجَّ   :اأما كونه لفظيا 
والنهي والقضاء مباشرة، وملن جاء بعدهم ممن شابه حاهلم، سواء أكان الطريق لفظًيا؛ كما يقول  

 أهل العموم، أم كان الطريق قياسيًّا؛ كما يقول غريهم.

: ُتتملها هذه احلكاية؛ فاالختالف فيها معنوي؛    فمن حيث عموم الصور اليت  وأما كونه معنوًيا
 :وذلك ألربعة أوجه

ـ رمحه هللا ـ، وأوردهتما    هـ[1435]ت أشار إليهما أ.د/عبدالكرمي النملة  الوجه األول والثاين:
 آنًفا.

، دليل العمومعليه    إن األصل اخلصوصية إال ما دلَّ ل: العموم يقو من منع أنَّ  الوجه الثالث:
 ، فافرتقا.ةعليه دليل اخلصوصي دلَّ  وم إال ماإن األصل العم :ابلعموم يقولومن قال 

 

 .513/ 2شرح خمتصر الروضة  ( 1)
 .1544،  1540/ 4املقارن املهذَّب يف علم أصول الفقه  انظر:    ( 2)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  46 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

يف املسائل اليت وردت هبذه الصيغة ـ حمل البحث ـ    أقوال العلماءأن الناظر يف    الوجه الرابع:
  القول بعمومها جلميع صورها اختالفهم الفقهي يف    علىاختالفهم األصويل    أثرِّ حصوَل    ـ  يقيًناـ  يعلم  

وهللا   ذلك يف املثال التطبيقي،  كما سيتبنيَّ ،  عند املانعني منه   أو عدم ذلك   عند القائلني ابلعموم،
 أعلم. 

  



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 املطلب الثاين: التطبيق الفقهي.

على عدٍد كبري من الفروع الفقهية؛ لكثرة أقضية   أثر االختالف يف هذه املسألة األصولية  يتبنيَّ 
 ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وأوامره ونواهيه وما رخَّص فيه اليت نقلها الصحابة رضي هللا عنهم أبلفاٍظ  النيب َصلَّى اَّللَّ
واقتصرت على ثالث مسائل من ابب التمثيل وهي متشاهبة يف تطبيقها على املسألة،    ظهرها العموم،

 ال احلصر، وبيَّنُت أثر االختالف األصويل على تطبيقها الفقهي على الوجه اآليت:

 : (1) : صيام يوم الشكاألوىلسألة امل

هـ[ االختالف يف جواز صيام يوم الشك على االختالف يف داللة  772اإلسنوي ]ت   خرَّج
هـ[؛ حيث قال:  37يف أثر عم ار بن ًيسر ـ رضي هللا عنه ـ ]ت    (2)   حكاية الصحايب على العموم

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ) مِّ َصلَّى اَّللَّ  . (3) (َمْن َصاَم يـَْوَم الشَّك ِّ فـََقْد َعَصى َأاَب اْلَقاسِّ

وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل إابحة صوم الشك إن صادف عادًة للمسلم بصوم تطوع؛ كيوم 
، واختلفوا فيما عدا (5)  ، وبعضهم َكرَِّهُه إذا ُتر اه للتطوع(4)   إال فال جيوز تطوًعااالثنني أو اخلميس، و 

 ذلك على أربعة أقوال:  

ال جيوز صيام يوم الشك إن كان عن رمضان، وإن كان لفرٍض آخر فهو مكروه،    القول األول: 

 

من العلماء من جعل يوم الشك يوم الثالثني من شعبان إذا كان صحًوا، ومل يـَُر اهلالل، ووقع يف ألسنة الناس أنه رؤي ومل   ( 1)
، ومنهم من جعله ))يوم 266/ 2، والكايف البن قدامة 1/433، وانظر: مغين احملتاج 401/ 6، اجملموعيقل عدل أنه رآه أو قاله

 .265، ومعجم لغة الفقهاء، )الشك(: 331/ 7ل((، الشرح الكبري الثالثني من شعبان إذا ُغمَّ اهلال 
 .336انظر: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول:    ( 2)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: )  ( 3) ُ َعَلْيهِّ رواه البخاري يف صحيحه معلًقا، يف كتاب الصوم، ابب قول النيب َصلَّى اَّللَّ اَبب قـَْولِّ النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ

، ورواه أصحاب السنن متصاًل، كأيب داود يف سننه، 143/ 4(،  1906(، ) لََّم إَِّذا َرأَيـُْتْم اهلِّاَلَل َفُصوُموا َوإَِّذا َرأَيـُْتُموُه َفَأْفطُِّرواَوسَ 
، والرتمذي يف جامعه، يف كتاب الصوم، ابب ما جاء يف 2/300(،  2334يف كتاب الصوم، ابب كراهية الصوم يوم الشك، ) 

، والنسائي يف سننه، يف كتاب الصيام، ابب صيام ، وقال: ))حديث حسن صحيح(( 70/ 3(،  686كراهية الصوم يوم الشك، ) 
 .1/527(، 1645، وابن ماجه يف كتاب الصيام، ابب ما جاء يف صيام يوم الشك، )153/ 4(،  2188يوم الشك، ) 

، واإلنصاف 2/502والذخرية ،  426/ 6، واجملموع 326/ 4ين املغ ،  2/78وبدائع الصنائع، 2/630انظر: املهذب للشريازي   (4)
بداية 535/ 7 شرح  اهلداية  انظر:  يصومه،  صوًما كان  وافق  إذا  أفضل  صومه  أن  على  اإلمجاع  احلنفي  املرغناين  ونقل   ،

 .319/ 2املبتدي 
 .535/ 7، واإلنصاف  78، والقوانني الفقهية:  78/ 2، وبدائع الصنائع 310/ 1بداية اجملتهد انظر:   ( 5)
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 . (2) ، وقوٌل عند احلنابلة(1) وهو وجٌه عند الشافعية

،  (3)  جيوز صيامه عن القضاء والنذر من غري كراهة، وهو وجٌه عند الشافعية  الثاين:القول  
 .(4)  وقوٌل عند احلنابلة

يكره صيام يوم الشك إذا نوى أنَّه من رمضان أو من واجٍب آخر، وإىل هذا    :لثالثالقول ا
 . (8)  ، وبعض احلنابلة(7)  ، وبعض الشافعية(6)  ، وبعض املالكية(5)  القول ذهب احلنفية

  حيرم صيام يوم الشك، سواء أكان لفرض أم لغريه، وإليه ذهب بعض املالكية   : الرابع  القول
، واحتمله ابن  (11)  هـ[334، وهو ظاهر كالم اخلرقي]ت (10)  ، وهو املعتمد يف مذهب الشافعي(9)

 .(12)  هـ[ فقال: )وحيتمل أنه حُمَرَّم(620قدامة]ت

عم ار بن ًيسر ـ رضي هللا عنه ـ اليت  ومدار االختالف الفقهي يف هذه املسألة على حكاية  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ رواها بلفٍظ ظاهره العموم، فقال: ) مِّ َصلَّى اَّللَّ   ( َمْن َصاَم يـَْوَم الشَّك ِّ فـََقْد َعَصى َأاَب اْلَقاسِّ

(13) . 

( على عمومه، فقال َمْن َصامَ فمن قال أبنَّ حكاية الصحايب ُتمل على العموم، محل لفظ: )
صيام يوم الشك إبطالق سواء أكان لفرض أم لغريه إال ما استثناه الدليل؛ كالتطوع املعتاد؛    بتحرمي

 إعماالً لعموم حكاية الصحايب.
 

 .399/ 6، واجملموع 630/ 2انظر: املهذب للشريازي   ( 1)
 .533/ 7انظر: اإلنصاف   ( 2)
 .433/ 1انظر: مغين احملتاج   ( 3)
 .534/ 7انظر: اإلنصاف   ( 4)
 .317،  315/ 2، وشرح فتح القدير 78/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 5)
 .78/ 1انظر: القوانني الفقهية   ( 6)
 .630/ 2انظر: املهذب للشريازي   ( 7)
 .349/ 3، واإلنصاف 266/ 2، والكايف 326/ 4انظر: املغين   ( 8)
 .502، والذخرية: 310/ 1انظر: بداية اجملتهد   ( 9)
 .433/ 1، ومغين احملتاج 426/ 6انظر: اجملموع    ( 10)
 .325/ 4انظر: خمتصره املطبوع مع املغين  ( 11)
 .266/ 2الكايف    ( 12)
 ( من هذا البحث.47تقدم خترجيه يف)  ( 13)
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ال   فإهنم  العموم،  تفيد  ال  العموم  ظاهره  بلفٍظ  للحادثة  الصحايب  أبنَّ حكاية  قال  من  وأما 
 بل   ،عمومه( على  َمْن َصامَ حيملوا لفظ )يصححون االستدالل بعموم مثل هذا اللفظ، ولذلك مل  

صوره ـ كصيامه عن رمضان ـ دون بعضها اآلخر، ومن رأى الكراهة أراد التوفيق    بعض  على  محلوه
 . (1) هـ[587بني األدلة قدر اإلمكان كما يقول الكاساين]ت 

 :  (2)  م أًيم التشريقاملسألة الثانية: صيا

 .(3) ال جيوز صيام أًيم التشريق تطوًعا عند أكثر أهل العلم 

 العلماء يف جواز صومها فرًضا على ثالثة أقوال: اختلف و  

التشريق ال ملتمت ِّع وال لغريه، وهو مروٌي عن علي بن أيب   القول األول: ال جيوز صيام أًيم 
هـ[ عن 182، ورواية أليب يوسف]ت (4)   هـ[ رضي هللا عنهما32هـ[ وابن مسعود]ت 40طالب]ت 

 الشافعيَّةهـ[ واألصح عند 204، واجلديد من مذهب الشافعي]ت (5)هـ[ 150اإلمام أيب حنيفة]ت 
 .(7) هـ[241]ت اإلمام أمحد، ورواية عن (6)

َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  واستدلوا بقوله    ُ ُم َأْكٍل َوُشْربٍ )َصلَّى اَّللَّ ُم التَّْشرِّيقِّ َأًيَّ ، ))فقد عنيَّ هذه  (8)   (َأًيَّ
 . (9)  حمالً للصوم((األًيم ألضداد الصوم، فال تبقى 

 

 .78/ 2ائع انظر: بدائع الصن   ( 1)
أًيم التشريق: هي ))ثالثة أًيم تلي عيد النحر، مسيَّت بذلك من تشريق النحر، وهو تقديده وبسطه يف الشمس ليجف؛ ألنَّ   ( 2)

؛ أي: تطلع((، النهاية حلوم األضاحي كانت تشرَّق فيها مبىًن، وقيل: مسيَّت به؛ ألن اهلْدَي والضحاًي ال تنحر حىت َتْشُرَق الشمس 
 .162، واملصباح املنري، )شرق(: 285/ 4، وانظر: فتح الباري 2/446حلديث، )شرق(، يف غريب ا

، ويف اجملموع خصَّه ابلتطوع الذي ال 543/ 7، ويف اإلنصاف أنه ال نزاع يف عدم جواز التطوع فيها  426/ 4انظر: املغين    ( 3)
ا، كابن الزبري وأيب طلحةوغريمها، فتح ، وروي عن بعض الصحابة صيامه 443/ 6سبب له أبنه ال خالف يف عدم جوازه فيها  

َعَلْيهِّ َوَسلََّم عن صيامها، ولو بلغهم مل 285/ 4الباري   ُ ، قال ابن قدامة: ))الظاهر أن هؤالء مل يبلغهم هني رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 .  426/ 4يعدوه إىل غريه((، املغين 

 .81/ 3املبسوط   ذكر ذلك السرخسي عنهما وأخذ به، انظر:  ( 4)
 . 78/ 2وبدائع الصنائع  ( 5)
 . 448/ 1، ومغين احملتاج 2/366، وروضة الطالبني8/19، وشرح النووي لصحيح مسلم 455/ 6، اجملموع 81/ 3انظر:املبسوط    ( 6)
 .544/ 7، واإلنصاف  426/ 4انظر: املغين   ( 7)
 .18/ 8(،  1141رواه مسلم، يف كتاب الصوم، ابب ُترمي صوم أًيم التشريق، )  ( 8)
، وشرح 543/ 7، والشرح الكبري 425/ 4املغين ، و 81/ 3املبسوط  انظر االستدالل هبذا احلديث يف:  ، و 78/ 2بدائع الصنائع   ( 9)
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  هـ[73]تالقول ذهب ابن عمر  ال جيوز صيام أًيم التشريق إال ملتمت ِّع، وإىل هذا    القول الثاين:
، وهو القدمي من مذهب  (2)   هـ[256، واإلمام البخاري]ت (1)  هـ[ رضي هللا عنهما58]ت وعائشة  

 . (4) ، ورواية عن اإلمام أمحد(3) اإلمام الشافعي

، وقال بعض اجملو زين بكراهته؛  (5)   أنَّ صيام أًيم التشريق جائز للمتمت ِّع وغريه  الثالث:القول  
  ، واملالكية (7)   احلنفيةبعض  وهو مذهب  ، إاليف حق املتمتع فإنه جائز بال كراهة،  (6)   توفيًقا بني األدلة

(8) . 

حكاية عائشة وابن عمر رضي  ومدار االختالف بني هذين القولني األخريين عند العلماء على  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم الذي أتى بلفٍظ ظاهره العموم يف قوهلما: ) ملَْ يـَُرخَّْص يفِّ  هللا عنهما حلكم النيب َصلَّى اَّللَّ

ْد اهْلَْديَ  مِّ التَّْشرِّيقِّ َأْن ُيَصْمَن إِّالَّ لَِّمْن ملَْ جيِّ  . (10) هـ[ 772؛ كما ذكر ذلك اإلسنوي ]ت (9)   (َأًيَّ

لقائلون بعدم إفادهتا للعموم ال يقولون بعموم هذا اللفظ، وعليه ال يكون عاًما لكل شخص فا
، والقائل منهم ابلتعميم على مجيع (11)  وال لكل صيام، فال يرون جواز الصيام فيها إال للمتمتع فقط

  صيام الواجب، إمنا رآه عن طريق القياس ال عن طريق عموم تلك الصيغة.

هـ[: ))األقرب أن التعميم فيها حاصل يف واقعة معينة، مث حدثت لنا  794الزركشي]ت قال  
واحد(( املثلني  حكم  ألن  هبا؛  إحلاقها  وجب  مثلها  قدامة]ت (12)   أخرى  ابن  وقال  هـ[: 620، 

 

 .285/ 4، وفتح الباري 441/ 6، واجملموع 18/ 8النووي لصحيح مسلم 
 .285/ 4، وفتح الباري 455/ 6، واجملموع 4/426، واملغين8/ 3انظر: املبسوط   ( 1)
 .285/ 4(، وفتح الباري 1998،1997ث رقم: )انظر: صحيح البخاري حدي   ( 2)
 .4/285، وفتح الباري 366/ 2، وروضة الطالبني441/ 6انظر: اجملموع   ( 3)
 .511/ 1انظر: الكايف   ( 4)
 .497/ 2، وحكى القرايف النقل عن اإلمام مالك ابجلواز من دون كراهة، الذخرية285/ 4انظر: فتح الباري   ( 5)
 .78/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 6)
 .78/ 2نهم الكاساين يف بدائع الصنائع وم ( 7)
 .1/309حكى ابن رشد الكراهة عن اإلمام مالك رمحه هللا،بداية اجملتهد   ( 8)
 .284/ 4(،  1998،1997رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصوم، ابب صيام أًيم التشريق، )   ( 9)
 .336انظر: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول:    ( 10)
 .366/ 2وروضة الطالبني ،  19/ 8، وشرح النووي لصحيح مسلم 443/ 6انظر: اجملموع   ( 11)
 .325/ 3البحر احمليط  ( 12)
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 .  (1)  ))ويقاس عليه كل مفروض((

م يرون داللة الصيغة وأما القائلون ابلعموم يف حكاية الصحايب للحكم بلفٍظ ظاهره العموم، فإهن
عليه؛ فيكون احلكم عاًما بصيغته لكل شخص ولكل صيام فرض؛ فريون جواز صيام كل الواجبات 

 .  (2) فيها؛ سواء أكان صيام التمتع أم صيام ما له سبب؛ كالقضاء أو النذر أو الكفَّارة 

 للشريك واجلار.  (3)  ثبوت الشُّْفَعةاملسألة الثالثة: 

اختلف العلماء يف ثبوت الشفعة للجار املالصق كثبوهتا للشريك، ودار اختالفهم حول داللة 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يف الشفعة يف حديثني:   حكاية الصحايب لقضاء النيب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   هللاِّ  ولُ سُ ى رَ ضَ قَ ) األول:  . (4)  (ارِّ وَ اجلِّ وَ  ةِّ عَ فَ لشُّ ابِّ َصلَّى اَّللَّ

لشُّْفَعة يفِّ ُكل ِّ َما ملَْ يـُْقَسمْ )حديث:    والثاين: َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ  ُ فَإَِّذا ،  َقَضى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 وذلك على قولني: ، (5)  (َوُصر َِّفْت الطُُّرُق َفاَل ُشْفَعةَ  ،َوقـََعْت احْلُُدودُ 

أ  األول:  فقطالقول  الشريك  هو  الشفيع  يقاسم  ن  املالكية؛  مامل  ذهب  هذا  ، وإىل 
 . (6)  والشافعية، والنابلة

مْ   الشفعة  ن الشارع خصَّ واستدلوا أب َقَضى َرُسوُل اَّللَِّّ )يف حديث:    يف الشريك الذي مل يقاسِّ

 

 .4/426املغين    ( 1)
، وقال 2/366، وروضة الطالبني1/309، وبداية اجملتهد2/78، انظر: بدائع الصنائععند بعضهم  ان ذلك مع الكراهة ولو ك   ( 2)

 .443/ 6، واجملموع497/ 2بعضهم: يعم أيًضا التطوع الذي له سبب، انظر: الذخرية 
 عليه العقد((، معجم لغة الفقهاء، )الشفعة(: الشُّفَعة: ))متلك اجلار أو الشريك العقار املباع جّبًا عن مشرتيه ابلثمن الذي متَّ   ( 3)

، واملصباح املنري، 509/ 4، وفتح الباري485/ 2، والنهاية يف غريب احلديث، )شفع(، 436/ 7، وانظر: املغين البن قدامة 264
املبتدي 165)شفعت(:   بداية  اهلداية شرح  الشفيع((،  إىل عقار  املشرتاة  فيها من ضم ِّ  ملا  هبا؛  ))ومسيَّت  ، وكشَّاف 693/ 9، 

 .341/ 9القناع 
 من هذا البحث.  28تقدم خترجيه، يف ص: ( 4)
رواه البخاري يف صحيحه، من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه، يف كتاب الشفعة، ابب الشفعة فيما مل يقسم، فإذا   (5)

 .509/ 4(،  2257وقعت احلدود وُصر َِّفت الطرق فال شفعة، )
، 436/ 7، واملغين 972/ 2، ومغين احملتاج  447/ 4واملهذَّب للشريازي ،  318/ 6الذخرية للقرايف ، و 2/256بداية اجملتهدانظر:    ( 6)

 .349/ 9وكشاف القناع 



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  52 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

لشُّْفَعة يفِّ ُكل ِّ َما مَلْ يـُْقَسمْ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ الشفعة غري واجبة للشريك املقاسم، ، فإذا كانت  (1)   (َصلَّى اَّللَّ
 .(2)  فهي أحرى أن ال تكون واجبة للجار

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابلشفعة للجار؛   مث إهنم مل يروا اقتضاء عموم حكاية الصحايب لقضاء النيب َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ال يف   ُ لعدم ما يدلُّ على العموم؛ ألنَّ احلجة يف احملكي وهو كالم الرسول َصلَّى اَّللَّ

واحملكيُّ  فيتو   احلكاية،  خاًصا،  يكون  فخصوهمهَّ قد  عاًما،  الراوي  فقط  ه  ولذا  (3)   ابلشريك  قال  ، 
 . (4)  : ))إنه أهبم احلقَّ ومل يصرح به، فلم جيز أن حُيمل على العموم((هـ[1051]ت البهويت

م    الشريكَ ـ على التتيب ـ:    يعمُّ   الشفيعَ القول الثاين: أن    الذي مل يقاسم، مث الشريَك املقاس 
 . (5)  امللصقاجلارَ إذا بقيت يف الطرق أو يف الصحن شركة، مث 

اب  هللاِّ   ولُ سُ ى رَ ضَ قَ )واستدلوا حبديث:   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ِّ اجْلَاُر  ، وحديث:)(6)  (ارِّ وَ اجلِّ وَ   ةِّ عَ فَ لشُّ َصلَّى اَّللَّ
هـ[: ))الصََّقب: املالصق؛ أي: أحق مبا يليه ومبا يقرب  587الكاساين]ت ، قال  (7)   (َقبِّهِّ سَ َأَحقُّ بِّ 
 . (9)  ، وقيل: ))أحق بسقبه: يعين: شفعته(((8)   منه((

 

 .السابقة   الصفحةيف  تقدم خترجيه  ( 1)
اجملتهد انظر:    ( 2) املهذب256/ 2بداية  يف:  اجلمهور  لدى  احلديث  هبذا  االستدالل  وانظر  واملغين 447/ 3،   ،7 /345 ،

 .349/ 9، وكشاف القناع  2/297، ومغين احملتاج318/ 7والذخرية 
اللمع    ( 3) تنقيح الفصول:  و ،  357/ 1انظر: شرح  وروضة ،  66/ 2املستصفى  ، و 112، ومنتهى الوصول واألمل:  189شرح 

التمهيد يف ختريج الفروع على األصول: و ،  396/ 2واحملصول   ،1523/ 3واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،  698/ 2الناظر 
الوصول  ،  336 احمليط،  1427/ 4وهناية  السول 3/169والبحر  هناية  مع  األصول  ومنهاج  على 2/367،  التلويح  وشرح   ،

 .2/851، وأصول الفقه البن مفلح 119/ 2، وحاشية التفتازاين على املنتهى األصويل 62/ 1التوضيح 
 .9/352كشاف القناع  ( 4)
اجملتهد   (5) بداية  الصنائع257/ 2انظر:  وبدائع  املبتدي  5/4،  بداية  شرح  واهلداية  و 369/ 9،  وفتح 437/ 7املغين ،   ،

 .6/217والدر املختار، 511/ 4الباري 
 من هذا البحث.  28تقدم خترجيه، يف ص: ( 6)
(، 2258رواه البخاري يف صحيحه من حديث أيب رافع، يف كتاب الشفعة، ابب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، )   ( 7)

4 /510 . 
 .5/ 5بدائع الصنائع  ( 8)
 .146املنري، )سقب(: املصباح  ، و 6/292لسان العرب، )سقب(،  انظر:  ، و 175/ 4نصب الراية  ( 9)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  53 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

بُِّشْفَعتِّهِّ(حديث: )و  َأَحقُّ  الباب فقال: ))وهذا نٌص يف   ، وعدَّه الكاساين(1)   اجْلَاُر  نًصا يف 
 .(2)  الباب((

 هـ[40]ت لوه إىل أنَّ املراد به الشريك؛ بناًء على أنَّ أاب رافع  ه ظاهرًا؛ حيث أوَّ ولكنَّ غريهم عدَّ 
ـ رضي هللا عنهما ـ يف البيتني، ولذلك دعاه إىل الشراء هـ[55]ت كان شريَك سعد بن أيب وقاص  

 .(3) منه

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  وملا كان أصحاب هذا القول ممن يقول    أبنَّ حكاية الصحايب لفعل النيب َصلَّى اَّللَّ
واملعىن،  ابللغة  العموم؛ ألنه عدٌل ضابط عارف  العموم جيب محله على ظاهره من  بلفٍظ ظاهره 

املطابقة بني نقله وما يف نفس األمر من ذلك، فيجب احلمل هو الظاهر رأوا أن عموًما وخصوًصا،  
ًا،  للفظ احملكي عنه على العموم، فتثبت الشفعة لكل جاٍر؛ سواء أكان: شريًكا مل يقاسم، أو مقامسِّ

 . (4) أو جارًا مالصًقا 

َصلَّى  وهبذا يظهر أثر االختالف يف املسألة األصولية على هذا الفرع وما شاهبه من أقضية النيب  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اليت حكاها الصحايب بلفظٍ  ظاهره العموم، فمن محلها على العموم عم ها على مجيع    اَّللَّ

الصور، ومن مل ير العموم قصرها على بعض الصور دون بعض، وأما مشوهلا ملن قضي يف حقه مباشرة  
حابة رضي هللا عنهم ومن  أو من بلغه بعد ذلك، فهذا أمر يكاد يكون من اجملمع عليه من الص

 بعدهم كما تبني  ذلك يف أصل املسألة. 

  

 

 البحث.من هذا   28  تقدم خترجيه، يف ص: ( 1)
 .511/ 4، وانظر: فتح الباري 5/ 5بدائع الصنائع  ( 2)
 .511/ 4انظر: فتح الباري   ( 3)
 .294/ 1، وفواتح الرمحوت 249/ 1، وتيسري التحرير 223/ 1انظر: التقرير والتحبري   ( 4)



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  54 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

 اخلامتة

أبرز نتائجه، وهي   خامتته، فإين أوجز يف  هذا البحثبعد أن يس ر هللا يل النتهاء من  
 على الوجه اآليت: 

كون الشيء حبالٍة يلزُم من العلم به العلُم بشيء آخر، والشيء األول هو  )) يقصد ابلداللة: -1
 الدَّال، والثاين هو املدلول((.

أنَّ مصطلح )الداللة( مبفهومها األصويل العام يتضمن داللة اللفظ وغريه، سواء أكان فعاًل،   -2
بدون قصد؛ وإن كان حمل البحث   مسكواًت؛ وسواء أكان ذلك بقصٍد أ  مكتابة، أ  مإشارة، أ  مأ

 على العموم. ليه وسلم وداللتهصلى هللا ع هنا هو: الداللة الفعلية؛ الرتباطها بفعل النيب
أنَّ اسم الصحايب يطلق ـ من حيث االسم عند مجهور العلماء من احملدثني واألصوليني ـ على:   -3

مؤمًنا به ومات على ذلك ولو يف وقت يسري، إال إنه يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اَّللَُّ  َمْن لقَي النيب َصلَّى
الشديدة  ابب االحتجاج بقوله، أصبح له عرٌف خاص عند األصوليني، تشرتط فيه املالزمة  

 َوَسلََّم. َعَلْيهِّ   اَّللَُّ  والتتبع لسنته َصلَّىله، 
أبرزها  ،  عدة أمور  يف  ة له مثرة عمليَّ يف تعريف الصحايب بني احملدثني واألصوليني    االختالف  نَّ أ -4

َوَسلََّم بكونه مرسُل    َعَلْيهِّ   اَّللَُّ   أربعٌة: األول: العدالة، الثاين: احلكم على ما رواه عن النيب َصلَّى
ووفاقه يف   االعتداد خبالفه  الرابع:  منهم،  اجملتهد  بقول  االحتجاج  الثالث:  ال،  أم  صحايٍب 

 اإلمجاع. 
َذ   -5 املعىن االصطالحي عند األصوليني؛ ألنه يعين نه  ممعىن الشمول اللغوي للفظ )العام( ُأخِّ

 اللفظ الذي يشمل أفراًدا متفقة يف احلدود.
أنَّ أوىل التعريفات للعام عند األصوليني، أنَّه: ))اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب  -6

 وضٍع واحد((. 
ُ َعَلْيهِّ  البحث  تتمثَّل صورة مسألة -7 : فيما إذا حكى الصحايُب فعالً يرويه عن النيب َصلَّى اَّللَّ

، ويكون  يعم هذا اللفظ مجيَع صوره َوَسلََّم يتضمن حكًما شرعًيا، بلفٍظ ظاهره العموم، فهل  
املأمور هبا مجيع املكلفني إىل قيام الساعة؟ أو أهنا ال تُعمُّ، حبيث تكون خاصة بصوٍر دون  

 ن خمصوصني يف اخلطاب دون غريهم؟أخرى، ومبقصودي



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

اختلف األصوليون يف هذه املسألة على أربعة أقوال: القول األول: أن حكاية الصحايب   -8
َعَلْيهِّ َوَسلََّم ظاهره العموم يقتضي العموم، والقول الثاين: أنه ال    ُ فعالً عن النيب َصلَّى اَّللَّ

بـ )كان(، والرابع: التفصيل بني أن  يقتضي العموم، والثالث: أنه يقتضي العموم إن اقرتن  
صل به )الباء(، فال عموم له؛ وأن يقرتن حبرف )أن(، فيكون للعموم، ولكل قوٍل وجهته  يتَّ 

 وأدلته. 
ا -9

لل َعَلْيهِّ َوَسلََّم ظاهره العموم هو: اقتضاؤها راجح يف حكاية الصحايب فعالً   ُ لنيب َصلَّى اَّللَّ
الوقائع إىل يف  والتابعني ـ رضي هللا عنهم ـ؛ ابلرجوع  للعموم؛ استناًدا إىل إمجاع الصحابة  

الالتِّ  هذه احلكاية، وينضم إىل هذا اإلمجاع: عدالُة الصحايب، وفهُمه، ودرايُته ابللغة ود
ابلظاهر  بِّس فيه على األمة، والعمله وتقواه أال يروي شيًئا يـُلْ عُ األلفاظ ولسان العرب، وورَ 

 ، وهللا أعلم.الظن ِّ الراجحو 
من منع روايته ابملعىن، منع ف بناء مسألة البحث على مسألة الرواية ابملعىن بناٌء صحيح؛  أنَّ  -10

لكنه وإن كان صحيًحا إال ،  القول ابلعموم أو توقَّف فيه؛ ومن أجازها، فقد قال ابلعموم
فاألصل  استعمال الصحايب للفٍظ يظهر منه العموم،  يف مسألتنا  شكاليَّة اإل؛ ألنَّ  إنه جزئي 

الداللة عليه، ولكنَّ احتمال اخلصوص، كان من أسباب وجود هذا االختالف، وال مانع  
 أن يكون للمسألة أكثر من سبٍب لإلشكال فيها. 

اختلف يف نوع اخلالف يف املسألة، فقال بعضهم: إنَّه لفظي؛ وبعضهم قال: إنه: معنوي،   -11
جهة، ومعنوٌي من جهة أخرى: أما  والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن اخلالَف لفظٌي من  

كونه لفظًيا: فمن جهة املكلفني، فاجلميع متفق على مشوهلا لعمومهم، وإن اختلفوا يف داللة  
هذه   ُتتملها  اليت  للصور  عمومها  فمن حيث  معنوًًي:  وأما كونه  قياًسا،  أو  لفظًا،  ذلك 

 البحث. احلكاية؛ فاالختالف فيها معنوي؛ وذلك ألربعة أوجه، ذكرهتا يف صلب
لالختالف يف هذه املسألة األصولية أثٌر على عدٍد كبري من الفروع الفقهية، اخرتت منها   -12

صيام يوم الشك، وصيام أًيم  :  ثالث مسائلـ من ابب التمثيل ال احلصر ـ  للتطبيق الفقهي  
وبي نت أثر االختالف األصويل على االختالف  ثبوت الشُّْفَعة للشريك واجلار؛  التشريق، و 

يقوم على حكاية الصحايب  فقهي يف هذه املسائل الثالث؛ ألن مدار االختالف فيها  ال



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  56 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   بلفٍظ ظاهره العموم، فمن قال ابلعموم عمَّم احلكم يف كل حلكم النيب َصلَّى اَّللَّ
 وهللا أعلم.صور اللفظ، ومن قال بعدمه قصره على بعض صوره دون بعض، 

 
 

 ، واحلمد هلل رب العاملني.أمجعنيوصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
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بريوت،   املفهرسة،  الثالثة  الطبعة  حلب،  يف  اإلسالمية  املطبوعات  مكتبة  غدة،  أبو  عبدالفتاح 

 م.1994هـ ـ 1414
  هـ(، ملسعود بن عمر التفتازاين 646شرح العضد ملختصر املنتهى األصويل البن احلاجب املالكي ) .48

 م. 1983هـ ـ  1403الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية،   هـ(، دار791)ت
هـ  597الشرح الكبري، لشمس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن أمحد بن قدامة املقدسي، ) .49

هـ(، ُتقيق د/عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  682ـ  
 م.1995هـ ـ 1415

شرح الكوكب املنري، املسمى مبختصر التحرير، أو املختّب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه،   .50
هـ(، ُتقيق  972حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، )ت  

ى، الطبعة  نزيه محاد، مركز البحوث وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القر ود/حممد الزحيلي،  د/
 هـ.1413الثانية، 

، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد اجمليد (هـ476ت ) شرح اللمع، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي .51
 م.1988هـ ـ  1408تركي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس   .52
 ايف، حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة.القر 

، ُتقيق  (هـ716ت)شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف .53
 م.1990هـ ـ  1410عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، د/

ج بقوله، للدكتور: عبدالرمحن بن عبد هللا الدرويش، مكتبة الصحايب وموقف العلماء من االحتجا  .54
 م.1992هــ ـ  1413الرشد، الطبعة األوىل، 

حجر   .55 البن  الباري  فتح  مع  املطبوع  البخاري،  إمساعيل  بن  حممد  هللا  عبد  أيب  اإلمام  صحيح 
حممد فؤاد  و حمب الدين اخلطيب،  و العسقالين، قام على ُتقيقه: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز،  

 هـ. 1400قصي حمب الدين اخلطيب، دار مطبعة السلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانية،  و عبد الباقي، 
والنشر   .56 للطباعة  الكتب  دار عامل  النووي، إبشراف: حسن عبَّاس قطب،  صحيح مسلم بشرح 

 م.2003هـ ـ  1424والتوزيع، الطبعة األوىل، 
،  كتبة املعارفهـ(، م1420)حممد ًنصر الدين األلباين،  ضعيف سنن النسائيو صحيح   .57

 م، الطبعة األوىل. 1999  -هـ 1419
هـ(، 458ـ  380العدة يف أصول الفقه، أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، ) .58
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 م.1990هـ ـ  1410أمحد بن علي سري املباركي، الطبعة الثانية، أ.د/حققه 
الفائق يف أصول الفقه، للشيخ اإلمام األصويل الفقيه املتكلم صفي الدين حممد بن عبد الرحيم   .59

علي  د/  م، دراسة وُتقيق1315ـ  1246هـ ،  715ـ  644هلندي الشافعي،  بن حممد األرموي ا
 بن عبد العزيز بن علي العمرييين. 

الصنهاجي   .60 إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أليب  والعموم،  اخلصوص  يف  املنظوم  العقد 
هـ(، دراسة وُتقيق: أ.حممد علوي بنصر، طبع أبمر من صاحب اجلاللة احلسن  684القرايف، )

 م.1997هـ ـ  1418ين نصر هللا، اململكة املغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الثا
فتح الباري البن حجر العسقالين املطبوع مع صحيح البخاري، قام على ُتقيقه: عبد العزيز بن   .61

قصي حمب الدين اخلطيب، دار  و حممد فؤاد عبد الباقي،  و حمب الدين اخلطيب،  و عبد هللا بن ابز،  
 هـ.1400السلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانية،  مطبعة

القدير،   .62 املعروف اببن  لفتح  السيواسي مث السكندري  الواحد  الدين حممد بن عبد  إلمام كمال 
 هـ، دار الفكر، الطبعة الثانية.681اهلمام احلنفي، املتوىف سنة 

مية، الطبعة الثانية،  فواتح الرمحوت، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العل .63
 بريوت ـ لبنان.

القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الثانية،   .64
 م.1988هـ ـ 1408

القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، إعداد: د.حممود حامد عثمان، دار احلديث، القاهرة،   .65
 م.1996هـ ـ 1416الطبعة األوىل،  

 موس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، دار اجليل، بريوت.القا .66
لسمعاين الشافعي،  قواطع األدلة يف أصول الفقه، لإلمام أيب املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار ا  .67

(، ُتقيق: د.عبدهللا بن حافظ بن أمحد احلكمي، مكتبة التوبة، الطبعة األوىل، هـ489هـ ـ  426)
 م 1998 هـ ـ 1419

الكايف ملوفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي   .68
عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، دار عامل الكتب، السعودية، الرًيض،  الصاحلي احلنبلي، ُتقيق د/

 م.2011هـ ـ 1432الطبعة األوىل،  
يث على ألسنة الناس، للمفسر احملدث الشيخ  كشف اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاد .69

القاهرة، أشرف على طبعه 1162إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي )ت   الرتاث،  هـ(، دار 
 وتصحيحه والتعليق عليه: أمحد القالش، نشر وتوزيع: مكتبة الرتاث اإلسالمي، دار الرتاث.
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احلنبل .70 البهويت  يونس  بن  ملنصور  اإلقناع،  القناع عن  وختريج  1051ي، )تكشاف  ُتقيق  هـ(، 
هـ ـ  1429وتوثيق جلنة متخصصة يف وزارة العدل، يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  

 م. 2008
أمحد   .71 ابن  العزيز  عبد  الدين  عالء  لإلمام  البزدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األسرار  كشف 

عتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب  هـ، ضبط وتعليق وختريج: حممد امل730البخاري، املتوىف سنة  
 م. 1991هـ ـ 1411العريب، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار النفائس، الرًيض، دار إحياء  711ـ    630لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور ) .72
 م.1997هـ ـ 1417الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية،  

هـ(، الناشر: مكتبة  1393الفقه، حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، )مذكرة يف أصول   .73
 م. 1989هـ ـ 1409ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية: مجع وترتيب:عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي   .74
 م.1991هـ ـ  1412لرًيض، النجدي احلنبلي، وساعده ابنه: حممد، دار عامل الكتب اب 

هـ(، 606ـ    544احملصول يف علم أصول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، )   .75
الثانية،   الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  العلواين،  فياض  الدكتور: طه جابر  وُتقيق  ـ  1412دراسة  هـ 

 م. 1992
هـ[، ومعه كتاب  505زايل]تاملستصفى من علم األصول، لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغ .76

 فواتح الرمحوت، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية. 
، دار الكتب  هـ(1119)تحملب الدين بن عبدالشكورفواتح الرمحوت،  مسلم الثبوت املطبوع مع   .77

 العلمية، الطبعة الثانية، بريوت ـ لبنان.
عبد احملسن الرتكي، وأشرف على ُتقيقه:    عبد هللا بند/  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، إشراف .78

 م. 2001هـ ـ  1421الشيخ: شعيب األرنؤوط، الطبعة األوىل، 
أبو الّبكات   .79 الدين  أئمة آل تيمية، جمد  الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من  املسودة يف أصول 

شيخ  و شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم ابن عبد السالم،  و عبدالسالم بن عب هللا اخلضر،  
ضها: شهاب الدين أبو العباس  اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، مجعها وبيَّ 

هـ(، حقق أصوله وفصله وضبط شكله 745أمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين الدمشقي )ت 
 وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبداحلميد، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت. 

نري يف غريب الشرح الكبري، للعالمة: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، املكتبة  املصباح امل .80
 م.1996هـ ـ  1417العصرية، الطبعة األوىل،  
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هـ(،  325املصنف يف األحاديث واآلاثر، للحافظ عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبسي، ) .81
 م.1989هـ ـ  1409األوىل، ُتقيق وتعليق: سعيد حممد اللحام، دار الفكر، الطبعة 

هـ ـ  436املعتمد يف أصول الفقه: أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، )ت   .82
الطبعة األوىل،  1044 ـ لبنان،  العلمية، بريوت  الكتب  م(، قدم له وضبطه: خليل امليس، دار 
 م.1983هـ،  1403

وراجعه د.حممد رواس قلعجي،  معجم مصطلحات أصول الفقه، د.قطب مصطفى سانو، قدم له   .83
 م. 2020هـ ـ  1420دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة األوىل،  

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرًي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،   .84
 هـ.  1991هـ ـ 1411

معجم لغة الفقهاء، َوْضع: أ.د/حممد رواس قلعجي، ود.حامد صادق قنييب، دار النفائس، الطبعة   .85
 م.1988هــ ـ  1408الثانية، 

وعطية   .86 منتصر،  ود.عبداحلليم  أنيس،  د.إبراهيم  الطبعة:  هذه  إبخراج  قام  الوسيط،  املعجم 
مد شوقي أمني،  الصواحلي، وحممد خلف هللا أمحد، واشرف على الطبع: حسن علي عطية، وحم

 دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية. 
، مال الدين أبو حممد عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري، جلمغين اللبيب عن كتب األعاريب .87

 م.1985الطبعة السادسة، ، بريوت  –دار الفكر  ، ُتقيق: د.مازن املبارك وحممد علي محدهللا
ظ املنهاج، شرح الشيخ حممد اخلطيب الشربيين على منت منهاج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفا .88

 الطالبني، لإلمام النووي، دار الفكر.
بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي    هللااملغين، ملوفق الدين أيب حممد عبد .89

بد الفتاح  عد/عبد هللا ابن عبد احملسن الرتكي، و د/هـ(، ُتقيق  620ـ    541الصاحلي احلنبلي، )
 م. 1986هـ ـ 1406حممد احللو، هجر للطباعة والنشر ابلقاهرة، الطبعة األوىل، 

األصفهاين  .90 ابلراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أليب  القرآن،  غريب  يف     املفردات 
 هـ(، ُتقيق وضبط حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان.502)ت 

ل .91 األصول،  علم  يف  السول  اآلمدي،  منتهى  حممد  بن  علي  احلسن  أيب  الدين   سيف 
(، املطبوع مع ُتصيل املأمول من علم األصول خمتصر إرشاد الفحول، أليب الطيب  631)ت  

هـ(، ُتقيق وتعليق: أمحد فريد املزيدي، منشورات حممد  1307صديق بن حسن القنوجي )ت
 ان.هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبن1424م ـ  2003علي بيضون، ط  

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، لإلمام مجال الدين أيب عمر عثمان بن عمر   .92



 
ي    ف ْعلا  اب  حَ الص   اية  كَ ح   لة  َل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  65 يل يي ةا َتْطب يق يي ة  مو  م  الع  بلفٍظ ظَاه ر ه    للن ب   د رَاَسةا ََتْص 

 

ه(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  646هـ ـ  571املعروف اببن احلاجب، ) 
 م.1985هـ ـ 1405

وع مع هناية السول،  هـ(، املطب 685منهاج األصول، لناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي، )ت   .93
 هـ(، عامل الكتب.  772جلمال الدين اإلسنوي)ت  

الرشد،   .94 مكتبة  النملة،  بن حممد  علي  بن  أ.د/عبدالكرمي  املقارن،  الفقه  أصول  علم  املهذب يف 
 م.1999هـ ـ  1420الرًيض، الطبعة األوىل، 

وشرح وبيان الراجح يف  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أليب إسحاق الشريازي، ُتقيق وتعليق   .95
األوىل،   الطبعة  بريوت،  الشامية،  الدار  دمشق،  القلم،  دار  الزحيلي،  د.حممد  بقلم:  املذهب 

 م.1992هـ ـ 1412
الزيلعي،   .96 احلنفي  يوسف  بن  عبدهللا  حممد  أيب  الدين  جلمال  اهلداية،  ألحاديث  الراية  نصب 

 هـ(، دار احلديث ابلقاهرة.766)
 األصول، جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي،  هناية السول يف شرح منهاج   .97

 هـ(، عامل الكتب.772)ت 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري،   .98

 ُتقيق: طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت. 
يف   .99 الوصول  ُتقيق  هناية  اهلندي،  األرموي  الرحيم  عبد  بن  حممد  الدين  لصفي  األصول:  دراية 

 صاحل بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية مبكة املكرمة. د/
هـ(، املطبوع  593اهلداية شرح بداية املبتدي، لّبهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين، ) .100

 هـ(، دار الفكر، الطبعة الثانية. 681للكمال بن اهلمام، )ت مع شرحه: فتح القدير 
الوصول إىل األصول؛ أليب الفتح أمحد بن علي بن برهان البغدادي، ُتقيق د/عبداحلميد   .101

 م. 1983هـ ـ  1403علي أبو زنيد، مكتبة املعارف، الرًيض، 
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 فهرس املوضوعات 

 الصفحة  املوضوع 
 5 امللخص العريب 

 6 اإلجنليزيامللخص 
 7 املقدمة
 14 مطالب:ثالثة وفيه التمهيد: 

 15 الداللة لغة واصطالًحا.  معىن املطلب األول: 
 17 حايب لغة واصطالًحا. الصَّ  معىن املطلب الثاين:

 21 العموم لغة واصطالًحا.  معىن املطلب الثالث:
 أقوال األصوليني يف داللة حكاية الصحايب لفعل النيب   املبحث األول:

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   مطالب: ثالثة ، وفيه بلفٍظ ظاهره العموم َصلَّى اَّللَّ
27 

 28 صورة املسألة.  املطلب األول: 
أقوال األصوليني يف داللة حكاية الصحايب لفعل النيب    املطلب الثاين:

  .على العموم، وأدلتهم، والرتجيح، وسبب الرتجيح 
30 

 42 منشأ االختالف.  :الثالثاملطلب 
 43 التطبيق الفقهي على االختالف يف املسألة، وفيه مطلبان:   املبحث الثاين: 

 44 نوع االختالف يف املسألة املطلب األول: 
 47 التطبيق الفقهي، وفيه ثالث مسائل:املطلب الثاين: 
 47 صيام يوم الشكاملسألة األوىل: 

 49 املسألة الثانية: صيام أًيم التشريق 
 51 املسألة الثالثة: ثبوت الشفعة للشريك واجلار

 54 وخلصُت فيها إىل أبرز النتائج العلمية من البحث. اخلامتة:
 57 ثبت املصادر واملراجع 
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 : مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العلمية:

 )رسالة ماجستري(. مقاصد املكلفني عند األصوليني -1

ــامل يف شــــرح أصــــول الفقه لالمام فخر اإلســــلم علي البزدوي، َتليف: قوام الدين أب حنيفة أمري  -2 الشــ
ــ  685كاتب بن أمري عمر العميد الفاراب اإلتقاين ) ه(، اجلزء السابع، من ابب تقسيم السنة 758ـــــــــ

 راه(.حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيقاا( )رسالة دكتو   يف حق النب 

 

 األحباث العلمية امل َحك مة:

 ى.املقاصد الومهية وأثرها على الفتو  -3

 .جتديد الجتهاد يف الواقعة بعد تكرارها -4

 .خمالفات املستفيت وأثرها على الفتوى -5

 .حكم الستفتاء يف األحكام الشرعية العملية -6

 .خلو العصر من اجملتهد وآاثره األصولية -7

 .العملية، حقيقتها ودللتها وأثرها يف األصول والفروعاألمساء الشرعية   -8

 .الزًيدة على القدر اجملزئ من الواجب عند األصوليني وآاثرها الفقهية -9

 )هذا الكتاب(.  بلفظ ظاهره العموم دراسة َتصيلية تطبيقية  دللة حكاية الصحاب فعل النب   -10

 .سقوط الواجب املؤقت بفوات وقته -11

 .ل يـ َعدُّ أمراا؟ دراسة أصولية تطبيقيةاألمر ابألمر ابلشيء ه -12

 

  كتب أخرى:   

 علم مقاصد الشريعة اإلسلمية، )كتاب تعليمي(. -13

 بلغة جنوب شرق آسيا من مطبوعات مركز هداية.و ابللغة العربية،  حدائق املعروف -14

 حدائق الفضيلة ابللغة اإلجنليزية. -15

 . بيبحينما ابتلي ال -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18

 .فتور أسبابه ومظاهره وعلجهال  -19
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