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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي األمني، وعىل آله 
وصحبه الغر امليامني، وعىل التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من العلوم املهمة يف الرشيعة اإلسالمية، فهو 
طريق الفقه الذي قال عنه ملسو هيلع هللا ىلص: «من يرد اهللا به خرياً يفقه يف الدين»(١)، 
ويف هذا العلم قواعد ومسائل وأدلة حيتاج إليها طالب العلم الرشعي 
جل  يف  تطبيقها  يمكن  بحيث  والشمول  العموم  من  فيها  ملا  وغريه؛ 

العلوم.
عىل  واالستدالل  التعليل  من  يكثرون  األصوليني  ألفيت  وقد 
مسائلهم باليقني، وبحثت عن دراسة تبحث هذا األمر فلم أظفر من 
ذلك عىل يشء، ولذا عزمت عىل دراسة هذا املوضوع تنظرياً وتطبيقاً 

عىل مسائل العام بعد ما تبينت يل أمهيته والتي تتجىل فيام يأيت:
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية املوضوع من خالل النقاط اآلتية:
ال . ١ مكانة  له  به  االستدالل  فإن  ولذا  عزيز،  مطلب  اليقني  أن 

ختفى.
 ،(٣٩) ينِ  الدِّ يفِ  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  ً ريْ خَ بهِ   ُ اهللاَّ دْ  رِ يُ نْ  مَ بَاب:  العلم،  كتاب:  البخاري،  صحيح   (١)

وصحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب الزكاة، باب: النهي عن املسألة (١٢٨/٧).
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ورود االستدالل باليقني يف كثري من املسائل األصولية. . ٢
عدم وجود دراسة تبني هذا االستدالل واملوقف منه يف خمتلف . ٣

املسائل.
أن كثرياً من مواضع االستدالل به جمرد دعاو، وهذا يزيد من . ٤

أمهية املوضوع؛ إذ احلاجة لبيان صحة ذلك من عدمه قائمة.
أن دراسة هذا املوضوع وما يشبهه تنمي لد الباحث والقارئ . ٥

كيفية االستدالل ملا يريد الوصول إليه.
أن دراسة هذا املوضوع وما يشبهه تنمي لد الباحث والقارئ . ٦

كيفية إيراد احلجج واملناقشة عىل األدلة غري املقبولة ونقضها.
أهداف املوضوع:

دراسة االستدالل باليقني وبيان مد اعتباره من عدمه.. ١
بيان عالقة اليقني بالقطع واالستصحاب.. ٢
بيان أثر االستدالل باليقني يف مسائل العام.. ٣

الدراسات السابقة يف املوضوع:
كام أسلفت بعد البحث واالطالع والتمحيص مل أجد من تعرض 
عالقته  عن  سؤال  القارئ  ذهن  يف  خيطر  قد  ولكن  املوضوع،  هلذا 
بن  سعد  الدكتور/  للشيخ  األصوليني  عند  والظن  القطع  برسالة: 
نارص الشثري، فأقول: بأن رسالة سعد إنام تبحث يف املسائل التي قيل 
فيها بالقطع والظن واألحكام املتعلقة بذلك دون النظر إىل االستدالل 
عىل هذه املسائل، وموضوعي متعلق باملسائل التي استدل عليها بدليل 
التطبيق  يف  ذكرت  أنني  املوضوعني  بني  االنفصال  يؤكد  ومما  اليقني، 
الرسالة  يف  منها  يرد  مل  العام  باب  من  مسائل  ثامين  املوضوع  هذا  عىل 
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حيث  من  أفراده  عىل  العام  داللة  مسألة:  مها  مسألتني   سو املذكورة 
التخصيص(٢)،  بعد  بقي  فيام  العام  حجية  ومسألة:  والقطع(١)،  الظن 

ومع ورودمها إال أن طريقة بحثهام خمتلفة.
خطة البحث:

قسمت هذا البحث إىل مقدمة، وفصلني:
املقدمة: وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ودراساته السابقة، 

وتقسيامته، ومنهجه.
الفصل األول: اليقني وحجيته، وفيه أربعة مباحث: 

املبحث األول: تعريف اليقني.
املبحث الثاين: درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها.

املبحث الثالث: العالقة بني اليقني والقطع.
املبحث الرابع: العالقة بني اليقني واالستصحاب.

املبحث اخلامس: حجية اليقني.
الفصل الثاين: االستدالل باليقني يف مسائل العام، وفيه متهيد وثامنية 

مباحث:
التمهيد يف: تعريف العام.

املبحث األول: إثبات صيغ العموم.
املبحث الثاين: داللة العام بني الظن والقطع.

غري  العام  مفاد  عنده:  وعنواهنا   (٣٢٥/١) األصوليني  عند  والظن  القطع  انظر:   (١)
املخصوص.

(٢) انظر: املرجع السابق (٣٣٠/١) وعنواهنا عنده: مفاد العام املخصوص.
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املبحث الثالث: عموم اجلمع املعرف بـ (ال).
املبحث الرابع: عموم املفرد املعرف بـ (ال).

املبحث اخلامس: عموم اجلمع املنكر.
املبحث السادس: استفادة العموم من العطف عىل العام.

املبحث السابع: احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر 
عنه.

املبحث الثامن: حجية العام فيام بقي بعد التخصيص.
اخلامتة.

مصادر البحث ومراجعه.
منهج البحث:

رست يف بحث هذا املوضوع املنهج اآليت:
مجعت املادة العلمية من مصادرها األصيلة.. ١
٢ .. درست دليل اليقني، وبينت مد حجيته استقالالً
درست االستدالل باليقني يف مسائل العام، وناقشت ما حيتاج . ٣

إىل مناقشة بعد ذكره.
اتبعت يف بحث املسائل اخلالفية املنهج اآليت:. ٤

 أ) حترير حمل اخلالف فيها.
 ب) ذكر أهم األقوال يف املسألة، مع نسبة كل قول لقائله، عىل 

أن يكون من بينها القول املستدل له بدليل اليقني.
 ج) ذكر دليل اليقني ملن استدل به.

واعرتاضات،  مناقشات  من  الدليل  هذا  عىل  يرد  ما  ذكر  د)   
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الدليل  بعد  منها  عنه  اجلــواب  يمكن  عام  ــواب  واجل
مبارشة.

عزوت اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.. ٥
خرجت األحاديث من كتب السنة، واكتفيت بذلك عند ورود . ٦

يف  أو  فيهام  أجده  مل  فإن  أحدمها.  أو  الصحيحني  يف  احلديث 
أحدمها فإنني أُضيف مع خترجيه خالصة كالم أهل االختصاص 

. فيه قوة وضعفاً
من . ٧ أنقله  مما  ذلك  ونحو  والتعاريف  واألقوال  النقول  وثقت 

مصادره األصيلة، ومل أجلأ للنقل بالواسطة إال عند التعذر.
ترمجت لألعالم غري املشهورين الذين مرَّ ذكرهم يف البحث.. ٨
فهرس . ٩ يف  بذكرها  اكتفيت  للمراجع  التفصيلية  املعلومات 

املراجع حتى ال أثقل هبا حوايش البحث.





الفصل األول
اليقني وحجيته

وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: تعريف اليقني.

املبحث الثاين: درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها.
املبحث الثالث: العالقة بني اليقني والقطع.

املبحث الرابع: العالقة بني اليقني واالستصحاب.
املبحث اخلامس: حجية اليقني.
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املبحث األول
 تعريف اليقني

املطلب األول: تعريف اليقني يف اللغة:
اليقني يف اللغة: مصدر: أيقن يوقن إيقاناً، فهو موقن.

واليقني:  األمر...  وحتقيق  الشك،  وإزاحة  العلم  هو  و«اليقني: 
نقيض الشك»(١).

احلوض  يف  املاء  يقن  يقال:  االستقرار،  بمعنى  اللغة  أصل  يف  وهو 
يعنى استقر فيه(٢).

واليقني يف االصطالح فيه استقرار وثبات عىل اليشء.
املطلب الثاين: تعريف اليقني يف االصطالح:
عرف اليقني يف االصطالح بتعريفات منها:

حقيقة  وضوح  فهو:  اليقني  «وأما  بقوله:  اخلطاب  أبو  عرفه   .١
اليشء يف النفس»(٣).

واملصباح   ،(١٥٧/٦) اللغة  مقاييس  وانظر:   .(٤٥٧/١٣) (يقن)  مادة  العرب،  لسان   (١)
املنري (٣٥١)، والقاموس املحيط للفريوز آبادي (١٦٠١).

 ،(١٧٩) والتعريفات   ،(٣٢٩/٣) تيمية  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ   فتاو جمموع  انظر:   (٢)
وغمز عيون البصائر (١٩٣/١).

(٣) التمهيد (٦٤/١). 
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٢. وعرفه ابن قدامة بقوله: «اليقني: ما أذعنت النفس إىل التصديق 
به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو حكي هلا عن 

صادق خالفه مل تتوقف يف تكذيب الناقل»(١).
القلب  طمأنينة  فهو:  اليقني  «وأما  بقوله:  تيمية  ابن  وعرفه   .٣

واستقرار العلم فيه»(٢).
٤. وعرفه اجلرجاين بقوله: «ويف االصطالح: اعتقاد اليشء بأنه كذا، 

مع اعتقاد أنه ال يمكن إال كذا مطابقاً للواقع، غري ممكن الزوال»(٣).
فيه  يدخل  التعريف  يف  جنس  كذا:  بأنه  اليشء  اعتقاد  فقوله: 

الظن.
وقوله: مع اعتقاد أنه ال يمكن إال كذا: قيد أخرج الظن.

وقوله: مطابقاً للواقع: قيد خيرج اجلهل.
وقوله: غري ممكن الزوال: قيد خيرج اعتقاد املقلد املصيب(٤).

مع  القلب،  جزم  «اليقني:  بقوهلم:  األصوليني  بعض  وعرفه   .٥
االستناد إىل الدليل القطعي»(٥).

رشط  من  ألن  وذلك  اليقني؛  حلقيقة  األقرب  هو  التعريف  وهذا 
اليقني اجلزم، مع االستناد إىل الدليل القطعي، وقد أمهلت التعاريف 
املعرف  غري  دخول  من  متنع  مل  ولذا  ذلك،  يف  األخري  الرشط  السابقة 

معه.
(١) روضة الناظر (١٢٩/١).

(٢) جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (٣٢٩/٣).
(٣) التعريفات (١٧٩).

(٤) انظر: املرجع السابق.
(٥) غمز عيون البصائر (١٩٣/١).
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رشح التعريف وبيان حمرتزاته:
قوله: جزم القلب: أي قطعه باليشء من غري تردد فيه(١).

وهذا القيد خيرج الظن والشك والوهم؛ ألنه ال جزم فيها.
قوله: مع االستناد إىل الدليل القطعي: املراد قطعي الثبوت والداللة، 

ِد جيزم بال مستند(٢). وهذا خيرج االعتقاد؛ ألن املعتقَ
املبحث الثاين

درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها
درجات اإلدراك هي:

اليقني، وقد سبق.. ١
االعتقاد وهو: جزم القلب من غري استناد إىل الدليل القطعي، . ٢

كاعتقاد العامي.
الظن وهو: األمر الراجح من أمرين أحدمها أقو من اآلخر.. ٣
الشك وهو: الرتدد بني أمرين ال مزية ألحدمها عىل اآلخر.. ٤
من . ٥  أقو أحدمها  أمرين  من  املرجوح  األمر  وهو:  الوهم 

اآلخر(٣).
وهناك ما يسمى بالظن الغالب، وهو داخل يف الظن فيام سبق، إال 

أنه ظن زادت قوته بام احتف به من قرائن(٤).
(١) انظر: مادة (جزم) يف املصباح املنري (٥٦).

البصائر  عيون  غمز  يف:  واالعتقاد  والوهم  والشك  الظن  بمصطلح  يتعلق  ما  انظر   (٢)
إيضاح  يف  والوجيز  (١١٧ـ١٢١)،  والنظائر  األشباه  عىل  الناظر  وعمدة   ،(١٩٣/١)

قواعد الفقه الكلية (١٦٩).
(٣) انظر: املراجع السابقة.

(٤) انظر: العدة (٨٣/١)، وقواطع األدلة (٢٣/١)، والتمهيد أليب اخلطاب (٥٧/١).
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ومن خالل هذا الرتتيب والتعريف يتضح أن اليقني هو أعىل هذه 
املراتب وأقواها، ولذا جتد العلامء حيتجون به ويستندون إليه يف إثبات 

مسائل العلوم املختلفة متى ما توافر لدهيم هذا االستدالل. 
أصول  علم  مسائل  يف  إليه  األصوليني  استناد  الباب  هذا  ومن 

الفقه.
املبحث الثالث

العالقة بني اليقني والقطع
. القطع يف اللغة: مصدر قطع يقطع قطعاً

يقول ابن فارس: «القاف والطاء والعني أصل صحيح واحد يدل 
قطعاً،  أقطعه  اليشء  قطعت  يقال:  يشء،  من  يشء  وإبانة  رصم  عىل 

والقطيعة: اهلجران، يقال: تقاطع الرجالن إذا تصارما...»(١).
بالبرص  مدركاً  اليشء  فصل  «القطع:  األصفهاين:  الراغب  وقال 

كاألجسام، أو مدركاً بالبصرية كاألشياء املعقولة»(٢).
االصطالحي  للمعنى  وأقرهبا  كثرية(٣)،  ملعان  ترد  املادة  وهذه 
مجيع  وفصل  نفسه  عن  أبان  قد  باليشء  فالقاطع  وإبانته،  اليشء  فصل 

االحتامالت بحيث ال يكون هلا أثر فيام قطع به وجزم(٤).
أما يف االصطالح:

فالعلامء هلم منهجان يف حقيقة القطع:
(١) مقاييس اللغة، مادة: قطع (١٠١/٥).

(٢) املفردات يف غريب القرآن، مادة: قطع (٤٠٨).
القرآن (٤٠٨)،  غريب  يف  واملفردات  اللغة (١٠١/٥)،  مقاييس  يف:  مادة (قطع)  انظر   (٣)

ولسان العرب (٢٧٦/٨)، والقاموس املحيط (٩٧١).
(٤) انظر: القطع والظن عند األصوليني (١٤/١). 
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. األول: ما ال يرد عليه احتامل مطلقاً
الثاين: ما ال يرد عليه احتامل ناشئ عن دليل(١).

فاالحتامل الذي ال يسنده دليل ال يؤثر يف القطع.
من  كل  فيها  يشرتك  أموراً  الشثري  سعد  الشيخ  أوضح  وقد  هذا 

اليقني والقطع، وأخر يفرتقان فيها:
فاألمور املشرتكة هي:

أن كالً منهام نوع من أنواع اإلدراك.. ١
أن اإلدراك يف كل منهام جازم.. ٢
أن كالً منهام حيتمل مطابقته للواقع وعدم ذلك.. ٣
أن كالً منهام حيتمل بناؤه عىل دليل صحيح، وحيتمل غري ذلك.. ٤

وأما الفروق بينهام فهي:
أن اليقني أخص من القطع؛ ألن اليقني قطع مركب، فهو قطع . ١

اإلنسان بصحة ما قطع به. 
أن اليقني حتصل به الثقة ويثلج به الصدر، بينام القطع قد حيقق . ٢

ذلك وقد ال حيققه.
يوجد . ٣ قد  القطع  بينام  شبهة،  وال  شك  معه  يكون  ال  اليقني  أن 

معه ذلك(٢).
الثقة  به  حتصل  القطع  إن  إذ  نظر؛  حمل  والثالث  الثاين  والفرقان 

وينتفي معه الشك والشبهة، وإال فام معنى قطعه بذلك؟.
ولعل من أبرز ما يمكن التفريق بينهام فيه ما يأيت:

(١) انظر: املرجع السابق (١٨/١-٢٣). 
(٢) انظر: املرجع السابق (٥٠/١ـ٥٢).
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القطع . ١ بينام  اإلدراك،  من  الذهن  يف  يستقر  ملا  وصف  اليقني  أن 
وصف للداللة التي حتصل من الدليل، فيقال: داللة قطعية.

فيقال: . ٢ األدلة،  من  معنامها  يفيد  ما  عىل  والقطع  اليقني  يطلق 
اإلنسان  بحال  اليقني  ويستقل  يقينية،  أو  قطعية،  أدلة  هذه 
اجلازم باليشء؛ فيطلق عىل حالته تلك اليقني، فهو متيقن، وال 

يطلق عليها القطع. 
املبحث الرابع

العالقة بني اليقني واالستصحاب
. االستصحاب يف اللغة: مصدر استصحب يستصحب استصحاباً

قال ابن فارس: «الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل عىل مقارنة 
يشء ومقاربته... وكل يشء الءم شيئاً فقد استصحبه»(١). 

 و«الصاحب: املالزم»(٢). 
فقد  شيئاً  الزم  ما  وكل  الصحبة،  إىل  دعاه   : الرجلَ «واستصحب 

استصحبه»(٣). 
واالستصحاب يف االصطالح فيه مصاحبة.

أما يف االصطالح:
الصحبة،  من  استفعال  «فاالستصحاب:  بقوله:  القيم  ابن  فعرفه 

 .(٤)« وهي: استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً
(١) مقاييس اللغة، مادة: " صحب" (٣٣٥/٣). 

(٢) املفردات يف غريب القرآن مادة: " صحب" (٢٧٥).
(٣) لسان العرب، مادة: " صحب" (٥٢٠/١).

(٤) إعالم املوقعني (٢٩٠/١). 
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املايض  الزمن  يف  ثبت  ما  أن  «ومعناه:  بقوله:  الشوكاين  وعرفه 
بقاء  وهو  املصاحبة،  من  مأخوذ  املستقبل،  الزمن  يف  بقاؤه  فاألصل 
فيام  كان  قد  الفالين  احلكم  فيقال:  يغريه،  ما  يوجد  مل  ما  األمر  ذلك 

مىض، وكلام كان فيام مىض، ومل يظن عدمه، فهو مظنون البقاء»(١). 
وبناء عىل ما سبق يتضح أن بني اليقني واالستصحاب عالقة قوية، 
وهي أن يف كل منهام بقاء عىل ما تقرر يف ذهن املكلف وعدم الزوال 

عنه حتى يأيت ما يغريه.
لكن االستصحاب أعم من حيث إنه يكون فيه استصحاب ملا ثبت 
يقيناً أو ظناً، بينام خيتص اليقني بام ثبت قطعاً ويقيناً، وعىل هذا فبينهام 

عموم وخصوص مطلق.
قال اجلويني: «وإن تقدم يقني وطرأ شك وليس ملا فيه عالمة جلية 

وال خفية فعند ذلك 
من  نوع  وهــذا  تقدم،  ما  بحكم  التعلق  عىل  الــرشع  تأسيس 
االستصحاب صحيح، وسببه ارتفاع العالمات، وليس هذا من فنون 

األدلة، ولكنه أصل ثابت يف الرشيعة مدلول عليه باإلمجاع»(٢). 
فجعل اجلويني التمسك باليقني نوعاً من االستصحاب.

بينام ير الغزايل يف املنخول أن اليقني الذي نتناوله يف هذا البحث 
عىل  يدل  الناس:  بعض  قال: «وقال  حيث  االستصحاب،  جنس  من 
رفع احلرج واإلباحة؛ ألنه مرتدد بني الوجوب والندب، وهذا القدر 

مستيقن، وهذا من جنس االستصحاب الفقهي»(٣). 
(١) إرشاد الفحول (٢٤٨/٢).

(٢) الربهان (٧٣٨/٢).
(٣) املنخول (١٠٥).

والغزايل يتكلم هنا عن: مفهوم صيغة األمر ومقتضاه من حيث الوجوب والندب واإلباحة.
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قال:  حيث  االستصحاب،  هو  اليقني  أن  السبكي  ابن   ير بينام 
«اليقني ال يرفع بالشك، وال خيفي أنه ال شك مع اليقني، ولكن املراد: 

استصحاب األصل املتيقن ال يزيله شك طارئ عليه.
فقل إن شئت: األصل بقاء ما كان عىل ما كان، أو: االستصحاب حجة»(١). 
: «تنبيه: فبتامم الكالم عىل هذا الفصل نجز الكالم عىل  وقال أيضاً

قاعدة االستصحاب، املعرب عنها: بأن اليقني ال يرفع بالشك»(٢). 
 وقد جعل ابن النجار حجية االستصحاب مبنية عىل قاعدة: اليقني ال 

. ةً جَّ ابُ حُ حَ تِصْ انَ االسْ : كَ ةِ دَ اعِ هِ الْقَ ذِ لِ هَ جْ ألَ يزول بالشك حيث قال: «وَ
نِدٌ  تَ سْ مُ هُ  نَّ ألَ ؛  لِيلِ بِالدَّ الَبَ  طَ يُ ال  أَنْ   : ةِ دَ اعِ الْقَ هِ  ذِ هَ لَى  عَ بَنِي  نْ يَ ا  مَّ مِ وَ
الَبُ  طَ  ال يُ اوَ عَ هِ فِي بَابِ الدَّ يْ لَ ى عَ عَ دَّ ا أَنَّ الْمُ مَ ، كَ ابِ حَ تِصْ لَى االسْ عَ

 .(٣)« ينِهِ هُ بِيَمِ لُ وْ ارِ قَ لُ فِي اإلِنْكَ وْ تِهِ، بَلْ الْقَ مَّ ةِ ذِ اءَ لَى بَرَ ةٍ عَ جَّ بِحُ
املبحث اخلامس
 حجية اليقني

 ال خيتلف العلامء يف االحتجاج باليقني، فهو من أقو احلجج، وقد 
وضع له الفقهاء قاعدة خاصة من القواعد الكرب يف الفقه اإلسالمي 

وهي قاعدة: «اليقني ال يزول بالشك».
لِّم به فهو حجة. فإذا وجد اليقني وسُ

مع  اليقني  مدرك  عن  احليد  عن  ينهى  أن  اجلويني:«واملراد  قال 
إمكانه، وجماوزة مراسم املراشد باحلدس والتخمني»(٤). 

(١) األشباه والنظائر (١٣/١).
(٢) املرجع السابق (٤٠/١).

(٣) رشح الكوكب املنري (٤٤٢/٤).
(٤) الربهان (٤٩٦/٢).
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وقال الرسخيس: «إن التمسك باليقني وترك املشكوك فيه أصل يف 
الرشع»(١). 

عىل  يبنى  ما  واملفاسد  املصالح  «من  عبدالسالم:  بن  العز  وقال 
العرفان، ومنها ما يبنى عىل االعتقاد يف حق العوام، وأكثرها يبنى عىل 

الظن واحلسبان إلعواز اليقني والعرفان»(٢). 
يأخذ  أن  له  هل  اليقني  عىل  القادر  أن  «واعلم  الزركيش:  وقال 
بالظن؟ ينظر: إن كان مما يعتد فيه بالقطع مل جيز قطعاً كاملجتهد القادر 

عىل النص ال جيتهد»(٣). 
يعمل  ال  اليقني  عىل  «القادر  قواعده:  يف  السبكي  ابن  وقال 

بالظن»(٤). 
املشكوك  وترك  باليقني  األخذ  عىل  اإلمجاع  العلامء  بعض  نقل  وقد 
فيه عند حديثهم عن قاعدة: «اليقني ال يزول بالشك» وبعض أدلتها، 

ومن ذلك:
فيه  مشكوك  كل  أن  وهي  عليها،  جممع  قاعدة  «هذه  القرايف:  قال 

جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه»(٥). 
وقال ابن دقيق العيد: «واحلديث أصل يف إعامل األصل(٦) وطرح 
يف  خيتلفون  لكنهم  القاعدة،  هذه  عىل  متفقون  العلامء  وكأن  الشك، 

كيفية استعامهلا»(٧). 
(١) أصول الرسخيس (١١٦/٢). 

.(٤١) (٢) القواعد الصغر
(٣) املنثور (٣٥٤/٢).

(٤) األشباه والنظائر للسبكى (١٢٩/١).
(٥) الفروق (١١١/١).

(٦) يراد باألصل هنا: اليقني السابق.
(٧) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (٧٨/١).
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هذا وقد دل عىل العمل باليقني واالستناد إليه أدلة متعددة من كتاب 
اهللا عز وجل، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، واإلمجاع، واملعقول، وتفصيلها عىل 

ما يأيت:
: أدلة الكتاب: أوالً

 e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V) تعاىل:  قوله   .١
h g f) (يونس: ٣٦). 

 Y) كلهم  أي:   (X  W  V) تعاىل:  «قوله  اجلوزي:  ابن  قال 
Z) أي: ما يستيقنون أهنا آهلة، بل يظنون شيئاً فيتبعونه، (\ [ ^ 

_ ` b a) أي: ليس هو كاليقني، وال يقوم مقام احلق»(١). 
وقال الشوكاين: «ثم أخربنا اهللا سبحانه بأن جمرد الظن ال يغني من 
من  احلق  يتضح  وبه  العلم،  عىل  يبنى  إنام  الدين  أمر  ألن  شيئاً؛  احلق 
الباطل، والظن ال يقوم مقام العلم، وال يدرك به احلق، وال يغني عن 

احلق يف يشء من األشياء»(٢). 
 :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  +) تعاىل:  قوله   .٢

; >) (النجم: ٢٨).

 (<  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1)» اجلوزي:  ابن  قال 
أي: ال يقوم مقام العلم، فاحلق ها هنا بمعنى العلم»(٣). 

خيالفه،  ما  إىل  يلتفت  ال  فإنه  اليقني،  وجد  إذا  أنه  اآليتني  من  فتبني 
ويف هذا إشادة به وإعالء ملكانته؛ ولذا فهو حجة بال ريب.

(١) زاد املسري (٣١/٤).
(٢) فتح القدير (٤٤٥/٢).

(٣) زاد املسري (٧٤/٨).
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: أدلة السنة: ثانياً
أدلة السنة رصحية يف االحتجاج باليقني، وأنه ال يلتفت إىل غريه مع 

وجوده، ومن أدلتها ما يأيت:
١. عن عباد بن متيم عن عمه(١) أنه شكا إىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الرجل 
ال  -أو  ينفتل  (ال  فقال:  الصالة؟  يف  اليشء  جيد  أنه  إليه  خييل  الذي 
)(٢). وقد بوب البخاري عىل  ينرصف- حتى يسمع صوتاً، أو جيد رحياً
هذا احلديث فقال: «باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن»(٣). 

٢. عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا شك أحدكم 
يف صالته فلم يدر كم صىل ثالثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن عىل ما 
استيقن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صىل مخساً شفعن له 

صالته، وإن كان صىل إمتاماً ألربع كانتا ترغيامً للشيطان»(٤).

املدينة،  أهل  من  املازين،  األنصاري،  عاصم  بن  زيد  بن  متيم  بن  عباد  هو:  متيم  بن  عباد   (١)
يروي عن عمه عبداهللا بن زيد، وعويمر بن أشقر، رو عنه الزهري، وأهل املدينة، أمه 

أم ولد.
حبان  البن  والثقات   ،(٣٥/٦) الكبري  التاريخ  انظر:  ثقة.  متيم  بن  عباد  النسائي:  قال 

(١٤١/٥)، وهتذيب التهذيب (٥٤/٢٠).
وعم عباد بن متيم هو: عبداهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن املنذر األنصاري، املازين، 
داً ومل يشهد بدراً، وهو الذي قتل مسيلمة  يعرف: بابن أم عامرة، صحايب جليل، شهد أحُ

الكذاب حيث رضبه بسيفه بعد ما رماه وحيشٌ بن حربٍ باحلربة.
أيب  بن  عامرة  بن  وحييى  زيد،  بن  متيم  بن  عباد  أخيه  وابن  املسيب،  بن  سعيد  عنه   رو

احلسن. واسشهد -ريض اهللا عنه- يوم احلرة سنة ثالث وستني. 
بالوفيات  والوايف   ،(٣٠٥/٢) واإلصابة   ،(٣٧٧/٢-٣٧٨) النبالء  أعالم  سري  انظر: 

.(٣٩٢/٥)
(٢) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٥٢)، 

وصحيح مسلم مع رشح النووي (٤٩/٤-٥١).
(٣) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٥٢).

(٤) صحيح مسلم مع رشح النووي، باب السهو يف الصالة والسجود له (٦٠/٥). 
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 ٣. عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا وجد أحدكم يف 
بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال، فال خيرجن من املسجد 

.(١)« حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً
أصول  من  أصل  احلديث  «وهذا  احلديث  هذا  عن  النووي  قال 
حيكم  األشياء  أن  وهي:  الفقه،  قواعد  من  عظيمة  وقاعدة  اإلسالم، 
ببقائها عىل أصوهلا حتى يتيقن خالف ذلك وال يرض الشك الطارئ 
عليها، فمن ذلك: مسألة الباب التي ورد فيها احلديث وهي: أن من 
تيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم ببقائه عىل الطهارة، وال فرق بني 
هذا  الصالة،  خارج  وحصوله  الصالة  نفس  يف  الشك  هذا  حصول 

مذهبنا ومذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف»(٢).
 ٤. عن عبدالرمحن بن عوف -رىض اهللا عنه- قال: سمعت رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إذا شك أحدكم يف الثنتني والواحدة فليجعلها واحدة، 
الثالث  يف  شك  وإذا  ثنتني،  فليجعلها  والثالث  الثنتني  يف  شك  وإذا 
واألربع فليجعلها ثالثاً، ثم ليتم ما بقي من صالته حتى يكون الوهم 

يف الزيادة، ثم يسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم»(٣).
يصيل  أن  فله  احلدث  يف  شك  ثم  الطهارة  تيقن  من  أن  عىل  الدليل  باب  السابق،  املرجع   (١)

بطهارته تلك (٥١/٤).
(٢) رشح النووي عىل صحيح مسلم (٤٩/٤).

صالته  يف  شك  فيمن  جاء  ما  بــاب:  سننه،  يف  ماجه  ابن  بلفظه  احلديث  أخــرج   (٣)
ما  باب:  سننه،  يف  الرتمذي  مقارب  بلفظ  وأخرجه   ،(٣٨١/١) اليقني  إىل  فرجع 
يف  والدراقطني   ،(٢٤٣/٢) والنقصان  الزيادة  يف  فيشك  يصيل  الرجل  يف  جاء 
 ،الكرب السنن  يف  والبيهقي   ،(٣٧٠/١) الصالة...  يف  السهو  صفة  باب  سننه، 
 .(٣٣٩/٢) والنقصان...  الــزيــادة  يف  السالم  قبل  يسجدمها  ــال:  ق من  بــاب 

قال عنه الرتمذي: «هذا حديث حسن، غريب، صحيح».
ابن  عن  الرتمذي  «رواه   :(٤٥٧/١) املختارة  األحاديث  يف  املقديس  الضياء  عنه  وقال 
حسن  حديث  وقال:  بإسناده  سعد  بن  إبراهيم  عن  عثامن  بن  خالد  بن  حممد  عن  بشار 
صحيح، ورواه ابن ماجه عن أيب يوسف حممد بن أمحد الرقي عن حممد بن سلمة عن= 
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: دليل اإلمجاع:  ثالثاً
من  ألنه  أمكن؛  إذا  به  واالحتجاج  باليقني  العمل  عىل  العلامء  أمجع 
احلجج القوية التي ال يؤثر فيها الشك، بل يبقى العمل هبا عىل األصل. 
أن  وهي  عليها،  جممع  قاعدة  اليقني: «هذه  قاعدة  عن  القرايف  قال 

كل مشكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه»(١).
وقال ابن دقيق العيد: «واحلديث أصل يف إعامل األصل(٢) وطرح 
يف  خيتلفون  لكنهم  القاعدة،  هذه  عىل  متفقون  العلامء  وكأن  الشك، 

كيفية استعامهلا»(٣).
: دليل العقل: رابعاً

قوي  اجتمع  وإذا  غريه،  أو  الشك  من  يقابله  مما   أقو اليقني  أن   
وضعيف فالعمل إنام يكون بالقوي، وهذا ما يدل عليه العقل سواء يف 

األحكام الرشعية أو غريها(٤).

عن  عبداهللا  بن  عبيداهللا  عن  الزهري  عن  املكي  إسامعيل  ورواه  نحوه،  إسحاق  ابن   =
ماجه  ابن  سنن  وضعيف  صحيح  يف  األلباين  صححه  وقد  حسن».  إسناده  عباس:  ابن 

.(٢٠٩/٣)
(١) الفروق (١١١/١).

(٢) يراد باألصل هنا: اليقني السابق.
(٣) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (٧٨/١).

 ،(١٦٨) الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  والوجيز   ،(٩٦٧/٢) الفقهي  املدخل  انظر:   (٤)
والقواعد الفقهية للندوي (٣٥٦)، واملمتع يف القواعد الفقهية (١١٩ـ١٢٠).





الفصل الثاين
االستدالل باليقني يف مسائل العام

وفيه متهيد وثامنية مباحث:
التمهيد يف: تعريف العام.

املبحث األول: إثبات صيغ العموم.
املبحث الثاين: داللة العام بني الظن والقطع. 
املبحث الثالث: عموم اجلمع املعرف بـ (ال).

املبحث الرابع: عموم املفرد املعرف بـ (ال).
املبحث اخلامس: عموم اجلمع املنكر.

املبحث السادس: استفادة العموم من العطف عىل العام.
املبحث السابع: احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر 

عنه.
املبحث الثامن: حجية العام فيام بقي بعد التخصيص.
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التمهيد
 تعريف العام

العام يف اللغة: اسم فاعل من عمّ يعم عموماً فهو عام. 
عىل  يدل  واحد،  صحيح  أصل  وامليم،  «العني  فارس:  ابن  قال 
الطول، والكثرة، والعلو... ومن اجلمع قوهلم: عمنا هذا األمر يعمنا 

عموماً، إذا أصاب القوم أمجعني»(١).
يقال: عم املطر، وعم القوم بالعطية، وعمهم اخلري، إذا شملهم(٢).
ومن هذا املعنى يطلق عىل اللفظ بأنه عام أي: شامل ملا يصلح له 

ومستغرق ملعناه. 
من  لعل  كثرية  أقوال  عىل  تعريفه  يف  فمختلف  االصطالح:  يف  أما 
أصحها تعريف الفخر الرازي حيث عرفه بقوله: «هو: اللفظ املستغرق 

جلميع ما يصلح له بحسب وضع واحد»(٣).
أجزاء  مجيع  عىل  الدال  اللفظ  بقوله: «هو:  الطويف  اختاره  ما  وكذا 

ماهية مدلوله»(٤).
وتعريف الرازي كام يظهر أدق؛ ألن زاد قوله «بحسب وضع واحد» 

(١) مقاييس اللغة، مادة: عمّ (١٥/٤ـ١٨).
والقاموس   ،(٢٢٢) املنري  واملصباح   ،(٤٢٦/١٢) العرب  لسان  يف:   ( (عمّ مادة  انظر:   (٢)

املحيط (١٤٧٣).
(٣) املحصول (٣٠٩/٢).

(٤) البلبل يف أصول الفقه (١٢٠)، ورشح خمترص الروضة (٤٤٨/٢).
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وهذا خيرج اللفظ املشرتك، واللفظ الذي له حقيقة وجماز فإن كالً منهام 
يدل عىل مجيع معانيه لكن بأوضاع متعددة، ال بوضع واحد(١).

املبحث األول
إثبات صيغ العموم

حترير حمل النزاع:
أو  عمومها  عىل  القرينة  دلت  التي  الصيغة  يف  اخلالف  ليس 

خصوصها(٢). 
وإنام اخلالف فيام جترد من الصيغ عن القرائن هل يكون للعموم، أو 

للخصوص، أو يتوقف فيه؟(٣)، وهلم يف ذلك أقوال أمهها:
االستغراق  يف  حقيقة  وجعلها  العموم  صيغ  إثبات  األول:  القول 
الشامل جلميع مدلوهلا، وهذا مذهب مجهور املتكلمني من أهل السنة، 

وكذا املعتزلة، ومجهور الفقهاء(٤).
(١) انظر: املحصول (٣١٠/٢)، والكاشف عن املحصول (٢١٥/٢)، واإلهباج (٩٠/٢). 
يعىل  أليب  والعدة   ،(٢٢١/١-٢٢٢) والربهان   ،(٤٠/١) األصول  يف  الفصول  انظر:   (٢)
اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٣٩/١-٢٤٠) للباجي  الفصول  وإحكام   ،(٤٩٦/٢)

(٧/٢)، وروضة الناظر (٦٧٩/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٠/٢). 
(٣) املراد بذلك الصيغ كلها دون نظر إىل صيغة بعينها، وذلك ألن بعض الصيغ فيها خالف 
املفرد  وكذا  والالم،  باأللف  املحىل  كاجلمع  العموم  صيغ  يثبت  من  عند  حتى  مستقل 

املحىل هبام كام سيأيت. 
(٤) انظر: الفصول يف األصول (٤٠/١)، وإحكام الفصول (٢٣٩/١)، واللمع (٩٠)، والربهان 
والتمهيد  يعىل(٤٨٥/٢)،  أليب  والعدة  األدلة (١٥٤/١)،  وقواطع   ،(١/ ٢٢١-٢٢٢)
أليب اخلطاب (٦/٢)، واملستصفى (٢٢٥)، وروضة الناظر (٦٦٥/٢، ٦٧٢)، واإلحكام 
لآلمدي (٢٢٢/٢)، ورشح تنقيح الفصول (١٤١)، وهناية الوصول (١٢٦٣/٤)، واإلهباج 
األرسار  وكشف   ،(١٧/٣-١٨) املحيط  والبحر   ،(١٠٧) الفهوم  وتلقيح   ،(١٠٨/٢)
الرمحوت (٢٥١/١).  وفواتح  املنري(١٠٨/٣)،  الكوكب  ورشح  للبخاري (٦٠٨/١)، 
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القول الثاين: إنكار صيغ العموم، حيث قالوا: إن هذه الصيغ حقيقة 
يف اخلصوص، جماز فيام عداه، وهذا مذهب أرباب اخلصوص، وذهب 

إليه بعض احلنفية واملالكية(١).
القول الثالث: أن هذه الصيغ مشرتكة بني اخلصوص والعموم، 
بعض  به  وقــال  ــري(٢)،  األشــع احلسن  أيب  عن  منقول  وهــذا 

املالكية(٣).
من  بيشء  الصيغ  هذه  عىل  حيكم  فال  الوقف،  الرابع:  القول 
العموم أو اخلصوص أو االشرتاك، وهذا أيضاً منقول عن أيب احلسن 

األشعري(٤)، واختاره القايض أبو بكر الباقالين(٥).
األمر  دون  والوعيد،  والوعد  األخبار  يف  التوقف  اخلامس:  القول 

والنهي(٦).

األرسار  وكشف   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٤٦/١) الفصول  إحكام  انظر:   (١)
الكوكب  ورشح   ،(١٢٦٤/٤-١٢٦٥) الوصول  وهناية   ،(٦٠٥/١) للبخاري 

املنري(١٠٩/٣)، وفواتح الرمحوت (٢٥١/١). 
لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٠٧/١) األصول  إىل  والوصول   ،(٢٢٢/١) الربهان  انظر:   (٢)

.(٢٢٢/٢)
وهناية   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٣٩/١-٢٤٠) الفصول  إحكام  انظر:   (٣)

الوصول (١٢٦٤/٤)، والقواعد البن اللحام (٧٠٦/٢).
(٤) انظر: املستصفى (٢٢٦)، والبحر املحيط (٢٠/٣).

الوصول  وهناية   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٥٠/٣) واإلرشاد  التقريب  انظر:   (٥)
(١٢٦٤/٤). وأبوبكر الباقالين هو: حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، أبو بكر 
الباقالين. ولد سنة (٣٣٨هـ). أصويل وفقيه مالكي، حمدث ومتكلم أشعري، نشأ بالبرصة 
وسكن بغداد، من مؤلفاته: رشح اللمع، والتقريب واإلرشاد، والتمهيد، واملقنع، والتبرصة 
وكلها يف أصول الفقه. وقد تويف -رمحه اهللا- يف بغداد سنة (٤٠٣هـ). انظر: وفيات األعيان 
 ،(٥٤٨/١٥-٥٥٠) والنهاية  والبداية   ،(١٩٠/١٧) النبالء  أعالم  وسري   ،(٢٦٩/٤)

والفتح املبني (٢٣٣/١)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (١٥١-١٥٣). 
املحيط  والبحر   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٥٠/٣) واإلرشاد  التقريب  انظر:   (٦)

(٢٢/٣)، والقواعد البن اللحام (٧٠٧/٢).
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االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل أصحاب القول الثاين وهم أرباب اخلصوص بدليل اليقني، 

وقد قرره كثري من األصوليني، ومن ذلك:
نَّ  ؛ ألَ الِ تِمَ ومِ بِاالحْ مُ مُ بِالْعُ كْ وزُ الْحُ ال يَجُ وا: وَ قول الجصاص: «قالُ
 ، نٌ يَقَّ تَ وصُ مُ صُ الْخُ ، وَ ظِ فْ ادٌ بِاللَّ رَ هُ مُ نَّ مُ أَ لَ عْ ال يُ ، وَ نٍ يَقَّ تَ رُ مُ يْ لَ غَ تَمِ حْ الْمُ

.(١)« ومِ مُ ةُ الْعُ اللَ ومَ دَ تَّى تَقُ هُ حَ نْدَ وفُ عِ قُ الْوُ مُ بِهِ، وَ كْ بَ الْحُ جَ وَ فَ
وقال اآلمدي: «وأما شبه أرباب اخلصوص فأوهلا: أن تناول اللفظ 
املتيقن  يف  حقيقة  فجعله  حمتمل،  للعموم  وتناوله  متيقن،  للخصوص 

أوىل»(٢).
ل ابن أمري احلاج هذا الدليل فقال: «(قالوا) أي القائلون: بأهنا  وقد فصّ
موضوعة للخصوص: حقيقة (اخلصوص متيقن) إرادته استقالالً عىل 
تقدير الوضع له أو مع غريه عىل تقدير الوضع للعموم، والعموم حمتمل 
جلواز أن يكون الوضع له وأن يكون للخصوص (فيجب) اخلصوص 

(وينفى املحتمل) أي العموم؛ ألن املتيقن أوىل من املشكوك»(٣).
هذا وقد قرر كثري من األصوليني هذا الدليل عىل نحو مما سبق(٤).

املوقف من هذا الدليل:
ناقش األصوليون هذا الدليل من عدة وجوه هي:

إذا  املكلف  ألن  وذلك  متيقن؛  اخلصوص  عىل  احلمل  أن  منع   .١
(١) الفصول يف األصول (٤٠/١).

(٢) اإلحكام (٢٢٨/٢). 
(٣) التقرير والتحبري (١٧/٢).

(٤) انظر: التبرصة (١١٣)، وأصول البزدوي (٦١) وأصول الرسخيس (١٤٨/١-١٤٩) 
وهناية  احلاجب (٧٩/٣)،  ورفع  الفهوم (١٣٩)،  وتلقيح  الناظر (٦٧١/٢)،  وروضة 
الوصول (١٣٣٤/٤-١٣٣٥)، وكشف األرسار للبخاري (٦٠٨/١)، وتيسري التحرير 

(٢٠٤/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).
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لب منه، وال يشك يف  محل عىل اخلصوص فإنه سيشك يف اإلتيان بام طُ
مشكوكاً  إذاً  اخلصوص  عىل  احلمل  فصار  العموم،  عىل  محل  إذا  ذلك 

فيه، وليس متيقناً كام تقولون(١).
٢. ال نسلم بأن احلمل عىل العموم مشكوك فيه، بل هو متيقن أو 
غالب عىل الظن بسبب األدلة التي توافرت يف الداللة عليه من الكتاب 

والسنة وإمجاع الصحابة ريض اهللا عنهم(٢).
غريه،  عىل  معنى  بتقديم  وذلك  بالرتجيح،  للغة  إثبات  هذا  أن   .٣

وهو مردود؛ ألهنا إنام تثبت بالنقل(٣).
احلمل  يف  ألن  (لالحتياط)؛  اخلصوص  من  أرجح  العموم  أن   .٤
عىل اخلصوص مع احتامل كون العموم مراداً إضاعة غريه مما يدخل يف 
العموم بخالف احلمل عىل العموم لدخول اخلصوص فيه، واألحوط 

أوىل(٤).
٥. أن الذي اقتىض محل اللفظ عىل الثالثة يقتيض محله عىل ما زاد؛ 
ببعض  خيتص  فال  عليها  زاد  وملا  للثالثة  موضوع  اللفظ  ألن  وذلك 

األعداد دون بعض، فوجب محله عىل اجلميع(٥).
٦. أنه لو جاز أن يقترص عىل ثالثة ألهنا متيقنة لوجب أن يقال يف 
متيقنة  ألهنا  ثالثة؛  عىل  حتمل  إهنا  واملائة:  كالعرشات  األعداد  أسامء 

ويتوقف يف الزيادة، وهذا ال يقوله أحد(٦).
(١) انظر: فواتح الرمحوت (٢٥٧/١).

(٢) انظر: املرجع السابق، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن (١٤٨٠/٤).
(٣) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢٣٩/٢)، وتلقيح الفهوم (١٤٠)، ورفع احلاجب (٧٩/٣)، 

والتقرير والتحبري (١٧/٢)، تيسري التحرير (٢٠٤/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).
(٤) انظر: رفع احلاجب (٧٩/٣)، والتقرير والتحبري (١٧/٢)، تيسري التحرير (٢٠٤/١)، 

وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).
(٥) انظر: الفصول يف األصول (٤٦/١-٤٧)، والتبرصة (١١٣).

(٦) انظر: التبرصة (١١٣)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٩/٢).
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٧. أن كون اليشء داالً عىل معنى يقيناً ال يلزم منه أن يكون جمازاً 
الثالثة  عىل  يدل  فإنه  املنكر؛  باجلمع  النقض  للزم  وإال  عليه،  زاد  فيام 

.(١) يقيناً وليس بمجاز يف الزائد عليها وفاقاً
املبحث الثاين

 داللة العام بني الظن والقطع
حترير حمل النزاع:

اتفق العلامء عىل أن اللفظ العام يدل عىل أصل معناه قطعاً، واملراد 
بأصل املعنى: أقل ما يطلق عليه اللفظ العام(٢).

أو  بعمومه  تقطع  قرينة  العام  مع  وردت  إذا  أنه  عىل  اتفقوا  كام 
خصوصه فإنه يكون بحسب قرينته(٣).

.(٤) كام اتفقوا عىل أن سبب اللفظ العام يدخل فيه قطعاً
ما عدا ذلك وهو ما زاد عىل أصل املعنى، ومل يكن معه قرينة، ومل 
اختلف العلامء يف داللة العام عليه هل هي  اللفظ العام  يكن سبباً يف 

قطعية، أو ظنية؟ عىل قولني مها:
القول األول: أن داللة اللفظ العام عىل ذلك قطعية، وهذا مذهب 

(١) انظر: تلقيح الفهوم (١٤٠)، وهناية الوصول (١٣٤٠/٤).
(٢) انظر: رشح املحيل عىل مجع اجلوامع بحاشية البناين (٥١٤/١)، والتحبري رشح التحرير 

(٢٣٣٨/٥)، وفتح الغفار (١٠٥)، ورشح الكوكب املنري (١١٤/٣).
(٣) انظر: الرسالة للشافعي (٥٢)، وتشنيف املسامع (٢/ ٦٥٤-٦٥٥)، ورشح املحيل عىل 
وفتح   ،(٢٣٣٨/٥) التحرير  رشح  والتحبري   ،(٥١٤/١) البناين  بحاشية  اجلوامع  مجع 

الغفار (١٠٥)، ورشح الكوكب املنري (١١٤/٣).
(٤) انظر: إحكام الفصول (٢٧٨/١)، واإلحكام لآلمدي (٢٦٠/٢)، وختريج الفروع عىل 
األصول للزنجاين (٣٦٠)، وجمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (٢٥٣/١٨)، 

والقواعد البن اللحام (٩١٥/٢).
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مجهور احلنفية(١)، ونقل عن الشافعي(٢)، واختاره الشاطبي(٣).
القول الثاين: أن داللته عليه ظنية، وهذا مذهب مجهور العلامء(٤)، 
مشايخ  من  تبعه  ومن  احلنفية،  من  املاتريدي  منصور  أبو  واختاره 

سمرقند(٥).
وكشف   ،(١٦٤/١) للنسفي  األرسار  وكشف   ،(١٤٦/١) الرسخيس  أصول  انظر:   (١)
التحرير  وتيسري   ،(١٢٨/٢) والتحبري  والتقرير   ،(٥٨٧/١) للبخاري  األرسار 

(٢٦٧/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٨١).
والبحر   ،(٣٤٢/٢) السول  وهناية   ،(١٨٣) الفهوم  وتلقيح   ،(١٣٩) املنخول  انظر:   (٢)

املحيط (٣/ ٢٧).
(٣) انظر: املوافقات (٢٥٤/١) و(٢١٦/٣).

السول  وهناية   ،(١٨١) الفهوم  وتلقيح   ،(٣٢٦) األصول  عىل  الفروع  ختريج  انظر:   (٤)
(٣٤٢/٢)، والبحر املحيط (٣/ ٢٦)، ورشح الكوكب املنري(١١٤/٣)، ومجع اجلوامع 

مع املحيل بحاشية البناين (٥١٤/١).
التحرير  وتيسري   ،(١٨١) الفهوم  وتلقيح   ،(٦١٦/١) للبخاري  األرسار  كشف  انظر:   (٥)

(٢٦٧/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٨/١). 
أئمة  من  املاتريدي،  منصور  أبو  حممود،  بن  حممد  بن  حممد  هو:  املاتريدي  منصور  وأبو   
علامء الكالم.نسبته إىل ما تريد (حملة بسمرقند)، من مؤلفاته: مآخذ الرشائع يف أصول 
اجلدل،  وكتاب  القرامطة،،  عىل  والرد  املعتزلة،  أوهام  وبيان  التوحيد،  وكتاب  الفقه، 
انظر:  (٣٣٣هـ).  سنة  بسمرقند  تويف  حنيفة.  أيب  لإلمام  املنسوب  األكرب  الفقه  ورشح 
الفوائد البهية (١٩٥)، واجلواهر املضية (١٣٠/٢)، والفتح املبني (١٩٣/١)، وأصول 

الفقه تارخيه ورجاله (١١٢).
وسمرقند: مدينة مشهورة بام وراء النهر، كانت قاعدة بالد السغد رشقي بخار؛ يقال 
من  أحسن  وال  أنزه  وال  أطيب  مدينة  األرض  وجه  عىل  وليس  سمران،  بالعربية:  هلا 
فسميت  فهدمها  اليمن،  ملوك  من  ملك  أبرهة  بن  افريقيش  بن  شمر  وغزاها  سمرقند، 
شمر كند فعربت فقيل: سمرقند، فتحها سعيد بن عثامن سنة (٥٥هـ)، وخرهبا املغول 
سنة (٦١٦ هـ) (١٢١٩م)، ثم جدد بناءها تيمورلنك واختذها عاصمة له، وشيد فيها 
املساجد وأقام الربط وما زال بعض ذلك قائامً إىل يومنا، كانت أكرب مركز لصناعة الورق 
(الكاغد) ومنها انترش يف العامل اإلسالمي منذ القرن الثالث اهلجري، وهي اليوم تقع يف 
دولة (أوزبكستان)، وينسب إليها كثري من العلامء منهم: ابن هبرام الدارمي السمرقندي 
من أئمة وحفاظ احلديث، وحممد بن عدي بن الفضل. انظر: معجم البلدان (٢٤٦/٣)، 
وآثار=  ،(٢٦/٢) األنساب  حترير  يف  اللباب  ولب   ،(٧٥٤/٣) استعجم  ما  معجم 



 ٤٢

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل كل من أصحاب القولني باليقني عىل ما ذهبوا إليه: 

 ،(١) قطعاً للعموم  موضوعة  العموم  ألفاظ  إن  قالوا:  فاحلنفية   -
ولذا جيب محلها عىل العموم؛ ألن اللفظ ال حيتمل سو ما وضع له 

-كاللفظ اخلاص- ما مل يوجد دليل صارف(٢).
وأجيب عن ذلك: بأن ألفاظ العموم حيتمل إرادة اخلصوص هبا، 
االحتامل  ودليل  أفرادها،  عىل  داللتها  يف  القطع  يمنع  االحتامل  وهذا 

كثرة خروجها من العموم إىل اخلصوص(٣).
وهو  اجلمع  أقل  يف  يقني  العام  بأن  قالوا:  فإهنم  اجلمهور  وأما   -
ال  اليقني  ألن  عليه؛  زاد  فيام  ظناً  صار  ذلك  يف  يقيناً  كان  وإذا  الثالثة، 

جيتمع يف جهتني متضادتني. 
وقد قرر بعض األصوليني هذا الدليل ومن ذلك ما قاله الزنجاين: 
عليه  يدل  ولفظاً  صيغة  للعموم  أن  إىل  اهللا-  -رمحه  الشافعي  «ذهب 

لكن مع االحتامل ال قطعاً ويقيناً، فيوجب العمل دون العلم. 
واحتج يف ذلك: بأن قال: ما من صيغة من صيغ العموم إال وحيتمل 

= البالد وأخبار العباد (٥٣٥)، وتعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية 
.(٦٠/٢)

(١) القطع هنا يرادف اليقني بدليل قول األنصاري يف فواتح الرمحوت (٢٦٠/١): «وليس 
وقد  كيف  عمومه،  يف  مشكوكاً  الصارفة  القرينة  عن  املجرد  االستعامل  يف  الواقع  العام 
صار  عمومه  يف  مشكوكاً  يكن  مل  فإذا  للعموم»،  موضوع  أنه  عىل  القاطعة  األدلة  دلت 

متيقناً، وهذا مورد الدليل هنا.
األرسار  وكشف   ،(١٥٢/١) الرسخيس  وأصول   ،(٦٧) األصول  يف  الغنية  انظر:   (٢)

للبخاري (٦١٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٨٢)، وفواتح الرمحوت (٢٥٩/١).
الكوكب  ورشح   ،(٢٣٣٩/٥) التحرير  رشح  والتحبري   ،(١٨٤) الفهوم  تلقيح  انظر:   (٣)

املنري (١١٤/٣)، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن (١٥١٦/٤).



٤٣ 

أن يكون مراد املتكلم منها اخلصوص، فيمكن فيه شبهة عدم العموم 
االحتامل  ودليل  اليقني،  ذهب  االحتامل  تطرق  وإذا  لوروده  مقارناً 

أمران: 
الرجال  جاءين  كقوله:  للتأكيد  قابل  العام  اللفظ  أن  أحدمها:   
عن  عريه  زيادة  التأكيد  لكان  احتامالً  فيه  أن  ولوال  أمجعون،  كلهم 

الفائدة.
 الثاين: أن قول القائل: جاءنا الرجال كلهم يقني يف الثالثة مشكوك 

يف الزيادة...»(١).
فقوله يف آخر كالمه: «الثاين: أن قول القائل: جاءنا الرجال كلهم 

يقني يف الثالثة مشكوك يف الزيادة».
هذا هو موطن االستدالل باليقني هنا. 

هذه  خروج  لكثرة  وذلك  أرجح؛  اجلمهور  قول  أن  يل  ويظهر 
يف  بقطعيتها  القول  من  متنع  كثرة  اخلصوص  إىل  العموم  من  الصيغ 

العموم.
عدم  عند  عمومها  عىل  حتمل  ال  أهنا  يعني  ال  القول  وهذا 
به  معمول  الظن  ألن  عليه؛  حممولة  هي  بل  ذلك،  عن  هلا  الصارف 

يف الرشع.
املبحث الثالث

عموم اجلمع املعرف بـ (ال)
والنساء،  واملؤمنني،  (املسلمني،  كـ  (ال)  بـ  معرف  مجع  ورد  إذا 

والرجال) ونحو ذلك فهل يدل ذلك عىل العموم أو ال؟.
(١) ختريج الفروع عىل األصول (٣٢٦-٣٢٧).



 ٤٤

حترير حمل النزاع: 
فة  ال خيتلف العلامء يف أنه إذا كان هناك معهود تعود إليه (ال) املعرِّ

فإن اللفظ ال يفيد العموم، وإنام يدل ذلك عىل املعهود فقط(١). 
قولني  عىل  فيه  خمتلف  اللفظ  فعموم  معهود،  هناك  يكن  مل  إذا  أما 

مها: 
القول األول: أن اجلمع املعرف بـ (ال) يفيد العموم، وهذا مذهب 

مجهور العلامء(٢).
كفخر  العلامء  بعض  قول  وهذا  العموم،  يفيد  ال  أنه  الثاين:  القول 
أيب  عن  وحكي  احلنفية(٣)،  من  زيد  أبو  والقايض  البزدوي،  اإلسالم 

هاشم اجلبائي(٤).
(١) انظر: روضة الناظر (٦٦٥/٢)، وتلقيح الفهوم (١٥٨)، والتوضيح عىل التنقيح مطبوع 
مع رشح التلويح عىل التوضيح (٨٨/١)، وكشف األرسار للبخاري (٢٦/٢)، والبحر 

املحيط (٨٦/٣)، وهناية الوصول (١٢٩٦/٤).
(٢) انظر: قواطع األدلة (١٦٥/١)، واملعتمد (٢٢٣/١)، واإلحكام البن حزم (٤٢٦/٤)، 
الوصول  وهناية   ،(٣٢/٢) والتحبري  والتقرير   ،(٢٦/٢) للبخاري  األرسار  وكشف 
رشح  مع  مطبوع  التنقيح  عىل  والتوضيح   ،(٨٦/٣) املحيط  والبحر   ،(١٢٩٦/٤)

التلويح عىل التوضيح (٨٨/١)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٨٩/١).
(٣) انظر: كشف األرسار للبخاري (٢٦/٢)، والتقرير والتحبري (٣٢/٢).

 بخار بني  قرية  إىل  نسبة  الدبويس  عيسى  بن  عمر  بن  اهللا  عبيد  هو:  زيد  أبو  والقايض 
وسمرقند يقال هلا: دبوسة، احلنفي، أبوزيد، من أكابر فقهاء احلنفية، وقيل: إنه أول من 
منها:  مؤلفات  له  احلجج،  واستخراج  النظر  يف  املثل  به  ويرضب  اخلالف،  علم  وضع 
(تأسيس النظر)، و)تقويم األدلة) يف أصول الفقه، و)األرسار)، و)حتديد أدلة الرشع) يف 

األصول والفروع، ٠ تويف -رمحه اهللا تعاىل- ببخار سنة ٤٣٠هـ، وقيل ٤٣٢هـ.
السنية  والطبقات  الرتاجم (١٩٢)،  وتاج  املضية (٤٩٩/٢)،  اجلواهر  يف:  ترمجته  انظر   

(١٧٧/٤)، والفوائد البهية (١٠٩)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (١٦٧).
(٤) انظر: املعتمد (٢٢٣/١)، والبحر املحيط (٨٧/٣)، وهناية الوصول (١٢٩٦/٤).

وأبوهاشم هو: عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب بن سالم، امللقب باجلبائي، نسبة إىل 
قرية من قر البرصة، أبوهاشم، املتكلم، األصويل، من رؤوس املعتزلة، وإليه تنسب=



٤٥ 

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل كل من أصحاب القولني باليقني يف هذه املسألة:

فاجلمهور استدلوا باليقني عىل ما قرره ابن حزم بقوله: «فصل: من 
اخلطاب الوارد بلفظ اجلمع، قال عيل: وإذا ورد لفظ بصورة مجع وقدر 
عىل استيعابه، فال بد من استيعابه رضورة، وإال فقد صحت املعصية 
سبيل،  استيعابه  إىل  يكن  ومل  ذلك،  عىل  يقدر  مل  فإن  األمر،  وخالف 
فللناس قوالن: أحدمها: أنه واجب أن يؤدي من ذلك ما أمكن، وما 
انتهى إليه الوسع، وال يسقط عنه إال ما عجز عنه، أو ما قام نص أو 
إمجاع بسقوطه، وهبذا نأخذ. وقالت طائفة: ال يلزم من ذلك إال أقل 
ا، وما زاد عىل ذلك  ما يقع عليه اسم ذلك اجلمع، وهو ثالثة فصاعدً

. فليس فرضاً
قال عيل: واحلجة للقول األول هي حجتنا عىل القائلني باخلصوص 
وال  بشك  يسقط  فال  بيقني،  اجلمع  ذلك  عموم  لزم  وقد  الوقف،  أو 

.(١)«بدعو
فقوله يف آخر كالمه «وقد لزم عموم ذلك اجلمع بيقني» هو موضع 
االستدالل، وابن حزم -رمحه اهللا- يقصد باجلمع هنا -املحىل باأللف 
قول  ذلك  فمن  عيل:  بقوله: «قال  ذلك  بعد  عليه  مثل  حيث  والالم- 
اهللا -عز وجل-: (t s r q) (التوبة: ٦٠) اآلية، 
= البهشمية وهي طائفة من طوائف املعتزلة، له آراء خاصة يف علم الكالم، له مؤلفات 

منها: (متشابه القرآن)، و(النقض عىل أرسطاليس)، و(االجتهاد)، تويف سنة ٣٢١هـ.
األعيان  ووفيات   ،(٥٥/١١) بغداد  وتاريخ   ،(٩٤) املعتزلة  طبقات  يف:  ترمجته  انظر 
وأصول   ،(٢٠٤/٢) األصوليني  ومعجم   ،(١٠٦/٤) الذهب  وشذرات   ،(١٥٥/٣)

الفقه تارخيه ورجاله (١٠٣).
(١) اإلحكام البن حزم (٤٢٦/٤-٤٢٧).



 ٤٦

إن  فنقول:   ،(١٨٠ (البقرة:   (º  ¹  ¸) تعاىل:  وقوله 
اإلمام القادر عىل استيعاب مجيع مساكني املسلمني وفقرائهم وغازيتهم 

وسائر األصناف املسامة، ففرض عليه استيعاهبم»(١). 
دليلهم  األصوليني  من  كثري  فقرر  الثاين  القول  أصحاب  وأما   -
وقالوا فيه: إن اجلمع املعرف بـ (ال) دائر بني أن يكون مراداً به مجيع 
أفراده أو بعضها، والبعض متيقن، والكل مشكوك فيه، فيجب احلمل 

عىل املتيقن وترك املشكوك فيه(٢).
بأن  الثانى:  بالقول  قال  من  «وتعلق  السمعاين:  ابن  قال 
دخوله  يثبت  فال  حيتمل،  زاد  وما  يقني،  اللفظ  يف  الثالثة  دخول 

بالشك»(٣).
ىلَ  ورِ أَوْ كُ َذْ ضِ املْ بَعْ لِكَ الْ ىلَ ذَ مِ عَ لُ الالَّ مْ حَ وقال صدر الرشيعة: «فَ

.(٤)« لٌ تَمَ ْ لَّ حمُ الْكُ ، وَ نٌ يَقَّ تَ ضَ مُ بَعْ نَّ الْ َ ؛ ألِ ادِ رَ فْ َ ِيعِ األْ ىلَ مجَ لِهِ عَ ْ نْ محَ مِ
املوقف من هذا الدليل:

ناقش األصوليون هذا الدليل من عدة أوجه منها:
اللفظ . ١ ألن  وذلك  الكل؛  عىل  احلمل  يف  الشك   دعو منع 

اللفظ  له  يصلح  ما  بعض  إن  يقال:  أن  فيستحيل  له،  موضوع 
يقني، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه(٥).

(١) املرجع السابق (٤٢٧/٤).
(٢) انظر: البحر املحيط (٨٩/٣)، والتقرير والتحبري (٣٢/٢)، وغاية الوصول يف رشح لب 

األصول (٦٠)، وفتح الغفار (١٣٠).
(٣) قواطع األدلة (١٦٥/١).

(٤) التوضيح عىل التنقيح مطبوع مع رشح التلويح عىل التوضيح (٨٩/١).
(٥) انظر: قواطع األدلة (١٦٥/١).



٤٧ 

أن االستغراق أعم فائدة، وأكثر استعامالً يف الرشع، ولذا جيب . ٢
احلمل عليه(١).

باالحتياط . ٣ والعمل  أحــوط،  االستغراق  عىل  احلمل  أن 
مطلوب(٢).

أن هذا القول جيعل اللفظ ال يفيد فائدة زائدة عن املجرد عن . ٤
(ال)، فيتساو املعرف هبا، واملجرد عنها(٣).

: بأن كون البعض متيقن ال جيعل الباقي  ويمكن أن يقال أيضاً
مشكوكاً فيه، بل هو مظنون الدخول ظناً غالباً، والظن معمول 

به يف الرشع.
املبحث الرابع

 عموم املفرد املعرف بـ (ال)
والسارق،  واملؤمن،  (املسلم،  كـ  (ال)  بـ  معرف  مفرد  ورد  إذا 
والذهب، والفضة) ونحو ذلك فهل يدل ذلك عىل العموم، أو ال؟

حترير حمل النزاع: 
فة  ال خيتلف العلامء يف أنه إذا كان هناك معهود تعود إليه "ال" املعرِّ

فإن اللفظ ال يفيد العموم، وإنام يدل ذلك عىل املعهود فقط(٤). 
والتقرير   ،(٨٩/٣) املحيط  والبحر   ،(٩٣/١) التوضيح  عىل  التلويح  رشح  انظر:   (١)

والتحبري (٣٢/٢).
(٢) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٣/١)، والبحر املحيط (٨٩/٣).

(٣) انظر: قواطع األدلة (١٦٧/١-١٦٨)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٩٣/١)، والبحر 
املحيط (٨٩/٣).

الفهوم  وتلقيح  (٢١٩/٢ـ٢٢٠)،  لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٦٨/١) املسودة  انظر:   (٤)
ورشح   ،(٧١٣ اللحام (٧١١/٢،  البن  والقواعد  املحيط (٩٧/٣)،  والبحر   ،(١٦٨)

الكوكب املنري (١٣٣/٣).



 ٤٨

قولني  عىل  فيه  خمتلف  اللفظ  فعموم  معهود،  هناك  يكن  مل  إذا  أما 
مها: 

القول األول: أن املفرد املعرف بـ (ال) يفيد العموم، وهذا مذهب 
مجهور العلامء(١).

القول الثاين: أنه ال يفيد العموم، وإليه ذهب أبو هاشم اجلبائي(٢)، 
وبعض الفقهاء، وأكثر املتكلمني(٣)، واختاره الرازي(٤).

القول الثالث: التفصيل يف ذلك والتفريق بني ما يتميز مفرده باهلاء 
كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة، وبني ما ال يتميز بذلك كالدينار 

والرجل ونحو ذلك(٥).
االستدالل باليقني يف هذه املسألة:

استدل منكرو العموم يف هذه الصيغة باليقني حيث قالوا: إن املفرد 
ببعض  الصادق  اجلنس  هو  فيه  املتيقن  ألن  يعم؛  ال  (ال)  بـ  املعرف 

األفراد(٦).
ثْلُ  مِ أَيْ   ( هُ لُ ثْ (مِ بِالالمِ  لَّى  حَ الْمُ دُ  رَ فْ الْمُ «وَ المحلي:  الجالل  قال 
إلَى  هِ  رِ بَادُ لِتَ ؛  دٌ هْ عَ قْ  قَّ تَحَ يَ مْ  لَ ا  مَ ومِ  مُ عُ لِلْ هُ  نَّ أَ فِي  ا  بِهَ فِ  رَّ عَ الْمُ عِ  مْ الْجَ
دُ  اسِ هُ الْفَ نْ صَّ مِ خُ ، وَ لَّ بَيْعٍ : كُ ، (7 8 9) (البقرة: ٢٧٥) أَيْ نِ هْ الذِّ
(١) انظر: املسودة (٢٦٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٦٨)، والبحر املحيط (٩٨/٣)، والقواعد 

البن اللحام (٧١١/٢ـ٧١٢)، ورشح الكوكب املنري (١٣٣/٣).
(٢) انظر: املعتمد (٢٢٧/١)، واملسودة (٢٦٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٦٩)، والقواعد البن 

اللحام (٧١٢/٢).
(٣) انظر: املحصول للرازي (٣٦٧/٢)، وتلقيح الفهوم (١٦٩).

(٤) انظر: املرجعني السابقني.
(٥) انظر التفصيل يف ذلك يف: الربهان (٢٣٣/١ـ٢٣٤)، واملستصفى (٢٣٣). 

 ،(٨/٢) عليه  العطار  حاشية  مع  مطبوع  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  انظر:   (٦)
وغاية الوصول يف رشح لب األصول (٦١)، وتيسري الوصول (١٥٨/١).



٤٩ 

هُ  نْدَ وَ عِ هُ ا)، فَ قً لَ طْ هُ (مُ نْ ومَ عَ مُ يِهِ الْعُ ) فِي نَفْ يّ ازِ امِ الرَّ ا (لِإلِمَ فً الَ بَا، خِ الرِّ كَ
اء؛  بْت الْمَ رِ شَ بَ وَ ت الثَّوْ بِسْ ا فِي لَ مَ ادِ كَ رَ فْ َ ضِ األْ قِ بِبَعْ ادِ نْسِ الصَّ جِ لِلْ

 .(١)« ومِ مُ لَى الْعُ ةٌ عَ ينَ رِ مْ قَ قُ مْ تَ ا لَ نُ مَ يَقَّ تَ هُ الْمُ نَّ ألَ
بالالم  املعرف  أي  كذلك)  (املفرد  «وكـ  األنصاري:  زكريا  وقال 
مر  ملا  األصح؛  يف  حقيقة  للعموم  فإنه  عهد،  يتحقق  مل  ما  اإلضافة  أو 
عىل  الثاين  يف  له  محالً  والعهد(٢)  احتمله  أم  استغراق  حتقق  سواء  قبله 
(7 8 9) (البقرة:  نحو:  فائدته  لعموم  األصل  ألنه  االستغراق؛ 

 ^  ]) ونحو:  كالربا،  الفاسد  منه  وخص  بيع،  كل  أي   (٢٧٥
_ ` a) (النور: ٦٣)، أي: كل أمر هللا، وخص منه أمر الندب.

يف  كام  بالبعض  الصادق  للجنس  بل  مطلقاً،  للعموم  ليس  وقيل: 
عىل  قرينة  تقم  مل  ما  املتيقن  ألنه  الناس؛  ثوب  ولبست  الثوب،  لبست 

العموم»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

ناقش بعض األصوليني هذا الدليل بام يأيت:
حتصيالً . ١ عليه،  احلمل  جيب  ولذا  فائدة،  أعم  االستغراق  أن 

هلا(٤).
أن العموم هو املتبادر إىل الذهن، والتبادر إىل ذلك عالمة كونه . ٢

حقيقة فيه(٥).
إمجاع . ٣ ومنها  العموم  صيغ  مثبتو  إليها  استند  التي  األدلة  أن 

(١) رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع مطبوع مع حاشية العطار عليه (٨/٢).
(٢) هكذا ورد، ولعل الصواب: سواء حتقق استغراق أم احتمل العهد...

(٣) غاية الوصول يف رشح لب األصول (٦١).
(٤) انظر: املرجع السابق.

(٥) انظر: رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع مطبوع مع حاشية العطار عليه (٨/٢).



 ٥٠

هذه  فيها  تدخل  لذلك  عنهم-وفهمهم  اهللا  -يض  الصحابة 
الصيغة(١).

وكذلك جيري فيها حكم الطاعة والعصيان، وتوجه االعرتاض 
: اقطع السارق والسارقة،  وسقوطه فيام لو قال السيد لعبده مثالً
وارجم الزاين والزانية وال يسوغ له أن يرتك أحداً ممن فعل ذلك 

بال حاجة إىل قرينة مما يدل عىل أهنا للعموم(٢).
ينرصف . ٤ إنام  قلنا:  للمعهود،  والــالم  األلف  إن  «وقوهلم: 

عىل  محله  يتعني  فيه  معهود  ال  وما  وجوده،  عند  املعهود  إىل 
ثم  كان  فإذا  للتعريف،  والالم  األلف  ألن  وهذا  االستغراق، 
معهود  ثم  يكن  مل  وإن  التعريف،  حصل  عليه  فحمل  معهود 
إىل  رصف  وإن  أيضاً،  التعريف  حصل  االستغراق  إىل  فرصف 
أقل اجلمع، أو إىل واحد مل حيصل التعريف، وكان دخول الالم 

. وخروجها واحداً
وألهنام إذا كانا للعهد استغرقا مجيع املعهود، فإذا كانا للجنس 

جيب أن يستغرقا»(٣).
أنه يصح توكيده بام يؤكد به العموم، وكذا جيوز االستثناء منه . ٥

(العرص:   (  *  )  (  '  &  %  $  #) تعاىل:  كقوله 
٢-٣) وهذا دليل عىل عمومه(٤).

وكل األجوبة السابقة هي من باب معارضة الدليل بالدليل، وليس 
فيها توجه إىل نقض الدليل ومنعه مبارشة.

(١) انظر: روضة الناظر (٦٨٤/٢).
(٢) انظر: روضة الناظر (٦٨٤/٢-٦٨٥).

(٣) املرجع السابق (٦٨٥/٢-٦٨٦).
(٤) انظر: املرجع السابق (٦٨٦/٢).



٥١ 

لكن يمكن أن يبنى عليها املنع، فيمنع دعو الشك يف احلمل عىل 
ما  بعض  إن  يقال:  أن  فيستحيل  له  موضوع  اللفظ  ألن  وذلك  الكل، 
يصلح له اللفظ يقني، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه، بل هو مظنون 

الدخول ظناً غالباً، والظن معمول به يف الرشع.
 املبحث اخلامس
 عموم اجلمع املنكر

يف  وقع  إذا  ذلك  ونحو  ونساء،  ومسلمني،  كرجال،  املنكر  اجلمع 
سياق اإلثبات هل يكون عاماً، أو ال؟

اختلف العلامء يف عموم ذلك عىل قولني مها:
وهذا  يعم،  ال  اإلثبات  سياق  يف  املنكر  اجلمع  أن  األول:  القول 

مذهب مجهور العلامء(١).
ذهب  وإليه  يعم،  اإلثبات  سياق  يف  املنكر  اجلمع  أن  الثاين:  القول 
عيل  أبو  قال  وبه  الشافعية(٣)،  عند  وجه  وهو  احلنفية(٢)،  من  طائفة 

اجلبائي من املعتزلة(٤).

اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٥٢٣/٢) يعىل  أليب  والعدة   ،(٢٣١/١) الربهان  انظر:   (١)
وكشف   ،(١٥٠) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٣٧٥/٢) للرازي  واملحصول   ،(٥٠/٢)
األرسار للبخاري (٦/٢)، وهناية الوصول (١٣٣١/٤)، والبحر املحيط (١٣٣/٣)، 

ورشح الكوكب املنري (١٤٢/٣). 
التحرير  وتيسري  والتحبري (٢٠/٢)،  والتقرير  للبخاري (٦/٢)،  األرسار  كشف  انظر:   (٢)

(٢٠٥/١)، وفواتح الرمحوت (٢٦٢/١).
 ،(٣٥٤/٤) املحصول  عن  والكاشف   ،(٨٧) أحاديثه  ختريج  مع  مطبوع  اللمع  انظر:   (٣)

والبحر املحيط (١٣٢/٣).
(٤) انظر: املعتمد (٢٢٩/١). 

وأبو عيل هو: حممد بن عبدالوهاب بن سالم اجلبائي، أبو عيل، من أئمة املعتزلة، ورئيس 
علامء الكالم يف عرصه، وإليه تنسب الطائفة (اجلبائية)، له مقاالت وآراء انفرد فيها يف=



 ٥٢

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل اجلمهور باليقني عىل أن اجلمع املنكر يف سياق اإلثبات ال 
يعم، حيث قالوا: إن اجلمع املنكر يصدق عىل مجيع األعداد من ثالثة 
وهكذا،  وعرشة  ومخسة  رجال،  ثالثة  رأيت  مثالً  فتقول  فوق،  فام 
حيمل  فال  فيه  مشكوك  زاد  وما  متيقن،  ألنه  األقل؛  عىل  حيمل  ولذا 

عليه(١).
قال اآلمدي: «الثاين: وإن سلمنا أنه حقيقة يف كل عدد بخصوصه 
غري أنه ليس محله عىل االستغراق مع احتامل عدم اإلرادة أوىل من محله 

.(٢)« عىل األقل مع كونه مستيقناً
(أي  عليها  املنكر)  (اجلمع  «فيحمل  احلاج:  أمري  ابن  وقال 
حينئذ)  حقائقه  مجيع  عىل  محل  (ألنه  لالحتياط  املستغرقة)  عىل 
بعد أنه معارض بأن غريها (أي غري املستغرقة وهي األقل) أوىل 
املشكوك  وطرح  باملتيقن  واألخذ  غريه،  يف  والشك  به  للتيقن 

أوىل»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

نوقش االستدالل باليقني هنا من قبل املخالفني بام يأيت:
= املذهب، من مؤلفاته: األصول، واالجتهاد، والتفسري الكبري. وتويف سنة (٣٠٣ هـ). 
انظر: وفيات األعيان (٣٩٨/٣)، وسري أعالم النبالء (١٨٣/١٤)، والعرب (١٢٥/٢)، 

وشذرات الذهب (٢٤١/٢)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (٩٤).
وكشف  التوضيح (٩٧/١)،  عىل  التلويح  ورشح  لآلمدي (٢٣٨/٢)،  اإلحكام  انظر:   (١)
التحرير (٢٠٥/١)،  وتيسري  والتحبري (٢١/٢)،  والتقرير  للبخاري (٧/٢)،  األرسار 
وحاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (١٦/٢)، وفواتح الرمحوت 

.(٢٦٤/١)
(٢) اإلحكام لآلمدي (٢٣٨/٢).

(٣) التقرير والتحبري (٢١/٢).



٥٣ 

ألنه . ١ أوىل؛  واالستغراق  العموم  عىل  املنكر)  (اجلمع  محل  أن 
أحوط(١).

قد  بل  أحوط،  االستغراق  كون  بمنع  ذلك:  عن  أجيب  وقد 
يكون عدمه هو األحوط كام يف اإلقرارات ونحوها؛ لئال يلزم 

إباحة مال الغري(٢).
كام أن هذا الكالم فيه تسليم بعدم عمومه، ألهنم جعلوا ذلك 
اليقني  ألن  اليقني؛  يعارض  ال  واالحتياط  االحتياط،  باب  من 

أوىل منه(٣).
أن احلمل عىل العموم أكثر فائدة، ولذا جيب احلمل عليه(٤).. ٢

وقد أجيب عن ذلك: بأنه إثبات للغة بالرتجيح، فال يصح(٥).
ثم إن هذه الفائدة كام سبق ال ختلو من املخاطرة التي تؤدي إىل 

استباحة مال الغري، وحتميل كالمه ما مل يرده.
أن العموم والشمول يف اجلمع أقرب إىل معنى اجلمعية، فكان . ٣

احلمل عليه أوىل(٦).
وقد أجيب عن ذلك: بأنه إثبات للغة بالرتجيح، فال يصح(٧).

أوىل  وهو  األقل،  عىل  احلمل  يف  متحقق  اجلمعية  معنى  إن  ثم 
لتيقنه.

أن اجلمع املنكر قد ثبت إطالقه عىل كل مرتبة من مراتب اجلمع؛ . ٤
(١) انظر: املرجع السابق، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١). 

مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية   ،(٢٠٥/١) التحرير  تيسري  انظر:   (٢)
اجلوامع (١٦/٢).

(٣) انظر: املرجعني السابقني، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١ـ٢٦٤).
(٤) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١)، وكشف األرسار للبخاري (٧/٢).

(٥) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١).
(٦) انظر: املرجع السابق، وكشف األرسار للبخاري (٧/٢).

(٧) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١).



 ٥٤

ولذا فإن محله عىل الكل محل له عىل مجيع حقائقه، فكان ذلك 
أوىل(١).

ألنه  االستغراق؛  حقيقته  أن  تسليم  بعدم  ذلك:  عن  وأجيب 
يطلق عىل الثالثة فام فوق، والثالثة متحققة، وما زاد مشكوك 

فيه(٢).
ويتضح مما سبق أن االعرتاضات مل تتجه إىل االستدالل باليقني عىل 
منه،  أضعف  هو  بام  له  املعارضة  سبيل  عىل  جاءت  وإنام  املنع،  سبيل 

ولذا ال أثر هلا فيه.
اجلمع يف هذه احلالة نكرة،  ومما يقوي ذلك أن أهل اللغة يسمون 

ولو كان لالستغراق لكان معروفاً كله ال منكراً خمتلطاً بغريه(٣).
املبحث السادس

 استفادة العموم من العطف عىل العام
بقوله:  يعرب  فبعضهم  املسألة  هذه  عن  التعبري  يف  العلامء  اختلف 

العطف عىل العام هل يوجب العموم يف املعطوف؟(٤).
وبعضهم يعرب بقوله: إذا كان املعطوف خاصا فهل يقتيض ختصيص 

املعطوف عليه، أو ال؟(٥)
(١) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١)، والتقرير 

والتحبري (٢١/٢)، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١).
(٢) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، وهناية الوصول (١٣٣٣/٤).

(٣) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٨/٢).
(٤) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢٧٧/٢)، وتيسري التحرير (٢٦١/١)، وحاشية العطار عىل 

رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢).
(٥) انظر: املعتمد (٢٨٥/١)، واملحصول للرازي (١٣٦/٣)، واإلهباج (١٩٥/٢)، وهناية 
املنري (٢٦٢/٣)،= الكوكب  ورشح  التحرير (٢٦٢/١)،  وتيسري  السول (٤٨٦/٢)، 



٥٥ 

أن  املعطوف  يف  يشء  إضامر  من  يلزم  هل  بقوله:  يعرب  من  وهناك 
يضمر مثله يف املعطوف عليه؟(١)

مسلم  يُقتل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  اجلميع  هلا  ويمثل  واحدة،  واملسألة 
بكافر، وال ذو عهد يف عهده»(٢).

فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يقتل مسلم بكافر» عام يف كل كافر.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال ذو عهد يف عهده» خاص باملعاهد. 

فعىل التعبري األول عن هذه املسألة: هل يكون معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال 
ذو عهد يف عهده» أي ال يقتل ذو عهد يف عهده بكافر؟ فيكون عاماً 

كاجلملة األوىل، أو ال؟
وعىل التعبري الثاين عن املسألة: هل يكون قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال ذو عهد 
= وحاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢)، وإجابة السائل 

للصنعاين (٣٣٦)، وإرشاد الفحول (٤٩٩/١).
اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٠٥/١) األدلة  وقواطع   ،(٢٨٥/١) املعتمد  انظر:   (١)
العطار  وحاشية  املنري (٢٦٢/٣)،  الكوكب  ورشح  واملسودة (٣٢٣/١)،   ،(١٧٢/٢)

عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢).
العسكر (٨٩/٢)،  أهل  عىل  ترد  الرسية  يف  باب  سننه،  يف  داود  أبو  احلديث  هذا  أخرج   (٢)
 ،وابن ماجة يف سننه، باب ال يقتل مسلم بكافر (٨٨٨/٢)، والنسائي يف سننه الصغر

باب القود بني األحرار واملامليك يف النفس (٢٠/٨).
د  اوُ دَ أَبُو  أخرجه  «وَ  :(٣٦٦/٨) المنير  البدر  في  الملقن  ابن  عنه  وقال 
نْده:  تِي عِ ة الَّ يفَ حِ لّي في الصَّ ن عَ يث قيس بن عباد عَ دِ ار من حَ بَزَّ ائِيّ والْ النَّسَ لي وَ عَ ن  عَ يَ  وِ رُ ار:  بَزَّ الْ الَ  قَ هده)،  عَ فِي  عهد  و  ذُ ال  وَ افِر  بِكَ ؤمن  مُ يقتل  (ال 
 : الَ قَ وأصحه.  لِك  ذَ فِي    وَ يرْ نَاد  إِسْ أحسن  نَاد  اإلِسْ ا  ذَ هَ وَ جه،  وَ غير  من 
ا  انِيهمَ ثَ ا، وَ ذَ ا هَ لي إِال حديثين أحدهمَ ن عَ ال نعلم أسند قيس بن عباد عَ وَ
ا  ذَ هَ تِي  أْ يَ سَ وَ بهم)  رَ فِي  وا  مُ تَصَ اخْ خصمان  انِ  ذَ ول (هَ نزُ بَب  سَ فِي  يثه  دِ حَ
ابْن  يّ وَ ذِ مِ التِّرْ د وَ اوُ أَبُو دَ مد وَ اهُ أَحْ وَ رَ الَى-، وَ اءَ الله تَعَ ير-إِن شَ نَاء السّ نه فِي أثْ وحسَّ وعاً،  فُ رْ مَ جده  ن  عَ بِيه،  أَ ن  عَ يْب،  عَ شُ بن  رو  مْ عَ يث  دِ حَ من  ه  اجَ مَ
 ( : (مسلمٌ لَفظ البَاقِينَ افِر) وَ ؤمن بِكَ د: (ال يقتل مُ اوُ لَفظ أبي دَ ، وَ يّ ذِ مِ التِّرْ

ؤمن)».  بدل: (مُ
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ذو  وال  الثانية:  باجلملة  املراد  ألن  األوىل؟  للجملة  خمصصاً  يف عهده» 
عهد يف عهده بكافر حريب؛ ألن املعاهد يقتل بالذمي باإلمجاع(١)، وعىل 
هذا يكون املراد باجلملة األوىل أيضاً الكافر احلريب، فهو الذي ال يقتل 

به املسلم. 
وعىل التعبري الثالث: هل يلزم من إضامر: كافر حريب يف املعطوف 
فيكون  بينهام؟  التساوي  أجل  من  عليه  املعطوف  يف  مثله  يضمر  أن 

 . الكافر الذي ال يقتل به املسلم هو احلريب أيضاً
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني مها:

القول األول: أن العطف عىل العام يوجب العموم يف املعطوف، وبناء 
عىل ذلك خيصص املعطوفُ اخلاص املعطوفَ عليه إذا كان عاماً، ويضمر 
يف املعطوف عليه ما أُضمر يف املعطوف، وهذا مذهب احلنفية(٢)، وإليه 

ذهب القايض أبو يعىل(٣)، وابن السمعاين(٤)، وابن احلاجب(٥).
القول الثاين: أن العطف عىل العام ال يوجب العموم يف املعطوف، 
وال  عليه،  املعطوف  العام  خيصص  ال  املعطوف  اخلاص  فإن  ثم  ومن 
يلزم من اإلضامر يف املعطوف أن يضمر مثله يف املعطوف عليه، وهذا 

مذهب اجلمهور(٦).
املنري (٢٦٤/٣)،  الكوكب  ورشح  التحرير (٢٦٢/١)  تيسري  يف:  اإلمجاع  حكاية  انظر   (١)
الوصول  وغاية   ،(٢٣/٢) اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية 
الفحول  وإرشاد   ،(٣٣٧) للصنعاين  السائل  وإجابة   ،(٦٩) األصول  لب  رشح  يف 

.(٤٩٩/١)
(٢) انظر: تيسري التحرير (٢٦١/١)، وغاية الوصول يف رشح لب األصول (٦٩)، وفواتح 

الرمحوت (٣٠٤/١).
(٣) انظر: املسودة (٣٢٣/١)، ورشح الكوكب املنري (٢٦٢/٣). 

(٤) انظر: قواطع األدلة (٢٠٨/١).
(٥) انظر: رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب (١٧٨/٣). 

(٦) انظر: املعتمد (٢٨٥/١)، والتمهيد أليب اخلطاب (١٧٢/٢)، واملحصول للرازي=
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االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
أن  «الثالث:  قال:  حيث  اليقني  بدليل  للجمهور  اآلمدي  استدل 
العطف  فجعل  حمتمل،  صفته  ويف  متيقن،  احلكم  أصل  يف  االشرتاك 

أصالً يف املتيقن دون املحتمل أوىل»(١).
وأصل احلكم يف احلديث هو منع القتل بالكافر.

وصفته هو كون القاتل كافراً مطلقاً، أو مقيداً بكونه حريب.
فاحلديث دل عىل منع قتل املسلم بالكافر مطلقاً، ودل عىل منع قتل 
املعاهد دون حتديد بنوع من ال يقتل به، لكن أمجع العلامء كام سبق عىل 

أن الكافر هنا هو احلريب.
املوقف من هذا الدليل:

عارض اآلمدي عىل لسان احلنفية هذا الدليل بقوله: «فإن قيل: ما 
ذكرمتوه معارض بام يدل عىل وجوب الترشيك بينهام يف أصل احلكم، 

وتفصيله وبيانه من وجهني: 
 األول: أن حرف العطف يوجب جعل املعطوف واملعطوف عليه 

.يف حكم مجلة واحدة، فاحلكم عىل أحدمها يكون حكامً عىل األخر
الثاين: أن املعطوف إذا مل يكن مستقالً بنفسه فال بد من إضامر حكم 

املعطوف عليه فيه لتحقق اإلفادة. 
للمعطوف  ثبت  ما  كل  بإضامر  يقال:  أن  إما  خيلو:  ال  ذلك  وعند 

عليه للمعطوف، أو بعضه.

= (١٣٦/٣)، واملسودة (٣٢٣/١)، اإلحكام لآلمدي (٢٧٧/٢)، اإلهباج (١٩٥/٢)، 
مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية   ،(٢٦٢/٣) املنري  الكوكب  ورشح 

اجلوامع (٢٢/٢)، وإجابة السائل للصنعاين (٣٣٦)، وإرشاد الفحول (٤٩٩/١).
(١) اإلحكام لآلمدي (٢٧٨/٢).
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ال جائز أن يقال بالثاين؛ ألن اإلضامر إما لبعض معني، أو غري معني، 
القول بالتعيني ممتنع؛ إذ هو غري واقع من نفس العطف.

كيف: وإنه ليس البعض أوىل من البعض اآلخر.
وهو  الكالم  يف  واإلمجال  لإلهبام  موجب  التعيني  بعدم  والقول 

خالف األصل، فلم يبق سو القسم األول وهو املطلوب»(١).
ثم أجاب عن ذلك بقوله: «قلنا: جواب األول: أن العطف يوجب 
جعل املعطوف واملعطوف عليه يف حكم مجلة واحدة فيام فيه العطف، 

أو يف غريه.
األول مسلم، والثاين ممنوع، فلم قلتم: إن ما زاد عىل أصل احلكم 

معترب يف العطف؛ إذ هو حمل النزاع؟. 
دون  املذكور  احلكم  أصل  يف  بالترشيك  نقول  أن  الثاين:  وجواب 

صفته وهو مدلول اللفظ من غري إهبام وال إمجال»(٢). 
وقال الصنعاين: «وأجيب عن احلنفية: بأن الالزم من املشاركة بني 
املعطوف  يف  مقدراً  املقام  اقتىض  إن  اجلملة  يف  املشاركة  هو  املتعاطفني 
كام ذكرتم، فال يلزم تقديره يف املعطوف عليه؛ إذ ال يشرتط اشرتاكهام 
يف أصل احلكم وهو هنا منع القتل، وال يلزم من ذلك تقدير مجيع ما 
يمكن إضامره يف إحد اجلملتني؛ إذ التقدير خالف األصل، وجيب 
تقدير  من  بد  ال  أنه  تسليم  عىل  وهذا  فيه،  احلاجة  قدر  عىل  يقترص  أن 
(بحريب) وإال فلك أن تقول: ال حاجة إىل تقديره، بل يبقى قوله: (وال 
قتل  عىل  باإلمجاع  وخيص  كافر،  لكل  عاماً  بكافر)  عهده  يف  عهده  ذو 

املعاهد بالذمي»(٣).
(١) املرجع السابق (٢٧٨/٢ـ٢٧٩).

(٢) املرجع السابق (٢٧٨/٢). 
(٣) إجابة السائل رشح بغية اآلمل (٣٣٧).
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وذكر الشوكاين أن ما ذكره احلنفية ضعيف لثالثة وجوه:
كل  من  املتعاطفني  بني  االشرتاك  يقتيض  ال  العطف  أن  «أحدها: 

وجه.
إىل  حيتاج  فال  تام،  كالم  عهده»  يف  عهد  ذو  «وال  قوله:  أن  الثاين: 
إضامر قوله: «بكافر»؛ ألن اإلضامر خالف األصل، واملراد حينئذ: أن 

العهد عاصم من القتل...
الثالث: أن محل الكافر املذكور عىل احلريب ال حيسن؛ ألن إهدار دمه 

معلوم من الدين بالرضورة، فال يتوهم أحد قتل مسلم به»(١).
املبحث السابع

احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر عنه
اختلف العلامء فيام لو تأخر العام عن اخلاص وكانا متعارضني هل 
قولني  عىل  العام؟  بذلك  اخلاص  يُنسخ  أو  باخلاص،  العام  ص  صَّ خيُ

مها:
القول األول: أن اخلاص خيصص العام، وهذا مذهب اجلمهور(٢).

مذهب  وهذا  عنه،  املتأخر  بالعام  ينسخ  اخلاص  أن  الثاين:  القول 
احلنفية(٣)، وهو رواية عن اإلمام أمحد -رمحه اهللا-(٤).

(١) إرشاد الفحول (٤٩٩/١-٥٠٠).
 ،(١٥١/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٦١٥/٢) والعدة   ،(١٥٣) التبرصة  انظر:   (٢)
لآلمدي  واإلحكام   ،(٧٢٥/٢) الناظر  وروضة   ،(١٠٦/٣) للرازي  واملحصول 

(٣٤٣/٢)، واإلهباج (١٦٨/٢).
(٣) انظر: الفصول يف األصول للجصاص (٢١٠/١)، وكشف األرسار للنسفي (١٦٤/١)، 
وكشف األرسار للبخاري (٥٨٧/١)، والتوضيح مطبوع مع رشحه التلويح (٧٣/١)، 

وتيسري التحرير (٢٧٢/١).
(٤) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (١٥١/٢)، وروضة الناظر (٧٢٥/٢). 



 ٦٠

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اخلاص  حكم  إن  قالوا:  حيث  باليقني  لقوهلم  اجلمهور  استدل 
متيقن، ونسخه بالعام مشكوك فيه؛ جلواز أن يبنى العام عىل اخلاص، 

ولذا يؤخذ باملتيقن ويرتك املشكوك فيه(١).
من  ورد  بام  ونسخه  متيقن،  املتقدم  اخلاص  الشريازي: «وألن  قال 

اللفظ العام غري متيقن، فال جيوز نسخ املتيقن بغري متيقن»(٢).
وقال الزركيش: «وثالثها: أن يتأخر العام عن وقت العمل باخلاص 
فها هنا يبنى العام عىل اخلاص عندنا؛ ألن ما تناوله اخلاص متيقن، وما 

تناوله العام ظاهر مظنون، واملتيقن أوىل»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

ناقش اجلصاص هذا الدليل بقوله: «فإن قال: ألن احلكم اخلاص 
متيقن بثبوته، ونسخه بالعام غري متيقن؛ إذ جائز أن يكون العام مبنياً 

عليه فلم جيز نسخه بالشك.
قيل له: ما معنى قولك: إن احلكم اخلاص متيقن ثبوته؟ أعنيت به 
أن كان متيقناً قبل ورود العام املوجب للحكم بخالفه، أو أردت أنه 

متيقن بعد ورود العام؟
فإن قال: أردت أنه كان متيقناً قبل ورود اللفظ العام.

فام  املنازعة،  موضوع  هو  وليس  فيه،  خيالف  ال  مما  فهذا  له:  قيل 
الداللة منه عىل انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده؟

فإن قال: إنام أردت أنه متيقن بعد ورود العموم.
(١) انظر: التبرصة (١٥٤)، والبحر املحيط (٤٠٩/٣)، وإرشاد الفحول (٥٨٠/١).

(٢) التبرصة (١٥٤).
(٣) البحر املحيط (٤٠٩/٣).
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قيل له: وملِ قلت ذلك وهو موضع اخلالف بيننا وبينك؟ فكأنك 
عىل  داللة  وجعلتها  اخلالف  منها  التي  املسألة  صورة  ذكرت  إنام 

نفسها.
فإن قال: ملا كان احلكم األول متيقناً وجب البقاء عىل ما كنا عليه 

حتى يثبت زواله.
متفقاً  متيقناً  كان  إنام  واألول  قلت،  ما  وجب  أين  ومن  له:  قيل 
من  الداللة  فام  حكمه؟،  بخالف  العموم  لفظ  ورود  قبل  ثبوته  عىل 
فال  بخالفه؟،  العموم  لفظ  ورود  بعد  حكمه  بقاء  عىل  األصل  هذا 
عن  عارية   دعو إىل  إال  املطالبة  عليه  حققت  إذا  عليه  به  يرجع 

الربهان...»(١).
صحيح،  تعاىل-  اهللا  -رمحه  اجلصاص  ذكره  ما  أن  يل  ويظهر 
فاليقني قد انتفى بورود الدليل العام، لكن ال يعني هذا ترك الدليل 
إعامل  من  ذلك  يف  ملا  العام؛  به  وخيصص  به  يعمل  بل  اخلاص، 

. معاً الدليلني 
وألن اخلاص يدل عىل املراد به رصحياً بينام العام يدل عليه من باب 
الظاهر، وإذا اجتمع الرصيح والظاهر قدم الرصيح؛ ألنه أقو، وأقل 

.(٢) احتامالً
فيه  يعمل  عنه  خرج  وما  عليه،  دل  فيام  باخلاص  فيعمل  هذا  وعىل 

بالدليل العام. 

(١) الفصول يف األصول للجصاص (٢١١/١-٢١٢).
(٢) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (١٥٢/٢).
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املبحث الثامن
حجية العام فيام بقي بعد التخصيص

حترير حمل النزاع:
حكى كثري من العلامء أن العام إن خص بمبهم فإنه ال يكون حجة 

 f e d c b a `) تعاىل:  قوله  يف  كام  باالتفاق  الباقي  يف 
g) (املائدة: ١)؛ وذلك ألن إخراج املجهول من املعلوم يصريِّ املعلوم 

؛ إذ كل فرد من أفراد العام حيتمل خروجه(١). جمهوالً
وخالف يف ذلك أبو املعني من احلنفية(٢)، وابن برهان من الشافعية، 
ك يف خروج  وعلل ابن برهان ذلك بأن األصل عدم اخلروج؛ فإذا شُ

فرد فاألصل دخوله وعدم خروجه(٣).
وكالمهام يدل عىل عدم اعتبار املخصص إذا كان مبهامً، وهو بعيد 

كام ذكره الزركيش(٤).
(١) انظر: املعتمد (٢٦٦/١)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٣/٢)، وبيان املخترص (١٤٢/٢)، 
والبحر املحيط (٢٦٦/٣-٢٦٧)، ورشح الكوكب املنري (١٦٤/٣)، وإرشاد الفحول 

 ،(٤٩٤/١)
وفواتح   ،(٣١٣/١) التحرير  وتيسري   ،(٦٢٥/١) للبخاري  األرسار  كشف  انظر:   (٢)

الرمحوت (٣١٧/١).
وأبو املعني هو: ميمون بن حممد بن حممد بن معبد بن مكحول، أبو املعني النسفي احلنفي، عامل 
باألصول والكالم، كان بسمرقند وسكن بخار. من مؤلفاته: (بحر الكالم)، و(تبرصة 
و(العامل  الدين)،  أصول  يف  و(العمدة  التوحيد)،  لقواعد  و(التمهيد  الكالم)،  يف  األدلة 
واملتعلم)، و(إيضاح املحجة لكون العقل حجة)، و(رشح اجلامع الكبري للشيباين يف فروع 
احلنفية)، و(مناهج األئمة يف الفروع). تويف سنة (٥٠٨هـ).  انظر: تاج الرتاجم (٥٨)، 
واجلواهر املضية (١٨٩/٢)، وهدية العارفني (٣٦/٤)، واألعالم للزركيل (٣٤١/٧).

(٣) انظر: البحر املحيط (٢٦٧/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٤/١).
(٤) انظر: املرجعني السابقني.
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وبناء عىل ما سبق يكون موضع النزاع يف حجية العام املخصوص 
بمعني: هل يكون حجة فيام بقي بعد التخصيص أو ال؟(١) 

خالف يف ذلك عىل أقوال أمهها ما يأيت:
 ، القول األول: أنه حجة يف الباقي مطلقاً سواء كان املخصص متصالً

، وهذا مذهب اجلمهور(٢). أو منفصالًً
عيسى  ذهب  وإليه  مطلقاً،  الباقي  يف  بحجة  ليس  أن  الثاين:  القول 

كي عن أهل العراق، وعن القدرية(٥). ابن أبان(٣)، وأبو ثور(٤)، وحُ
(١) انظر: البحر املحيط (٢٦٨/٣)، إرشاد الفحول (٤٩٤/١).

 ،(٢٣٤) واملستصفى   ،(١٤٢/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (٢)
لآلمدي  واإلحكام   ،(٧٠٦/٢) الناظر  وروضة   ،(١٧/٣) للرازي  واملحصول 
 ،(٣١٣/١) التحرير  وتيسري   ،(٦٢٥/١) للبخاري  األرسار  وكشف   ،(٢٥٢/٢)

ورشح الكوكب املنري (١٦١/٣-١٦٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٤/١).
(٣) عيسى بن أبان هو: عيسى بن أبان بن صدقة احلنفي؛ أبو موسى، أحد األئمة األعالم، 
وصف بالذكاء والسخاء، وسعة العلم، كان من أصحاب احلديث ثم غلب عليه الرأي، 
لزم حممد بن احلسن لزوماً شديداً وصحبه حتى تفقه عىل يديه، توىل قضاء البرصة سنة 
٢١١هـ، له مصنفات كثرية منها: (كتاب احلجج)، (وخرب الواحد)، (وإثبات القياس). 

تويف –رمحه اهللا تعاىل- بالبرصة سنة ٢٢٠هـ، وقيل سنة ٢٢١هـ.
انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد (١٥٧/١١)، وتاج الرتاجم (٢٢٦)، والفهرست (٢٨٩)، 

والفوائد البهية (١٥١).
، وفقيها  (٤) أبوثور هو: إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي، البغدادي، كان إماماً جليالً
ورعاً، كان من أصحاب الرأي حتى حرض الشافعي إىل بغداد فاختلف إليه، حتى أصبح 
يعد قوله وجهاً عند الشافعية، له مصنفات يف األحكام مجع بني الفقه واحلديث، وله أراء 
مبثوثة يف الكتب، وكتاب ذكر فيه اختالف مالك والشافعي، وذكر مذهبه يف ذلك، وهو 
أكثر ميالً إىل الشافعي يف هذا الكتاب ويف كتبه كلها. تويف -رمحه اهللا تعاىل- ببغداد سنة 

٢٤٠هـ، وقيل ٢٤٦هـ.
 ،(٧٤/٢) السبكي  البن  الشافعية  وطبقات   ،(٦٥/٦) بغداد  تاريخ  يف:  ترمجته  انظر 

ووفيات األعيان (٥٣/١)، والبداية والنهاية (٣٧٢/١٤)، وهتذيب الكامل (٨٠/٢).
للرازي  واملحصول   ،(١٤٢/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (٥)

(١٧/٣)، وروضة الناظر (٧٠٦/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٢/٢)، وكشف=
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كاالستثناء  بمتصل  خص  إن  الباقي  يف  حجة  أنه  الثالث:  القول 
والرشط والصفة، وإن خص بمنفصل فليس بحجة يف الباقي، وهذا 

حمكي عن الكرخي، وحممد بن شجاع الثلجي(١).
القول الرابع: أنه حجة يف أقل اجلمع فقط، وال حيتج به فيام زاد عىل 

ذلك(٢) .
االستدالل باليقني يف هذه املسألة:

فقالوا:  باليقني،  املسألة  هذه  يف  اجلمع  أقل  عىل  محل  من  احتج 
مشكوك  ألنه  عداه؛  ما  ويطرح  مستيقن،  ألنه  يبقى؛  اجلمع  أقل  إن 

فيه(٣).
التحرير  وتيسري   ،(٢٦٩/٣) املحيط  البحر  (٦٢٣/١ـ٦٢٥)،  للبخاري  األرسار   =

(٣١٣/١)، وفتح الغفار (١١٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٥/١).
للرازي  واملحصول   ،(١٤٣/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (١)
(١٧/٣)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٢/٢)، وتيسري التحرير (٣١٣/١)، ورشح الكوكب 

املنري (١٦٣/٣)، وفواتح الرمحوت (٣١٧/١)، وإرشاد الفحول (٤٩٦/١). 
علامً بأن بعض احلنفية نقل عن الكرخي: التوقف إال يف أخص اخلصوص. 

انظر يف ذلك: أصول الرسخيس (١٥٨/١)، وكشف األرسار للنسفي (١٧٤/١).
عبداهللا،  أبو  احلنفي،  البغدادي  الثلجي  شجاع  بن  حممد  هو:  الثلجي  شجاع  بن  وحممد 
بني  مجع  وقته،  يف  العراق  فقيه  الثلج،  بيع  إىل  وليس  مالك،  بن  عمرو  بن  ثلج  إىل  نسبة 
له  عنه،  الرواية  احلديث  أهل  وترك  االعتزال،  مذهب  إىل  ميل  له  وكان  والورع،  الفقه 
اآلثار)  و(تصحيح  الفقه)،  فروع  يف  و(النوادر  املشبهة)،  عىل  (الرد  منها:  مؤلفات 
(٢٥٦هـ)،  سنة  العرص  صالة  يف  ساجداً  تعاىل-  اهللا  -رمحه  تويف  املناسك).  و(كتاب 

وقيل: (٢٦٦هـ). 
وتاج   ،(٢١٤/١) احلنفية  من  بلخ  ومشايخ   ،(٣٥٢/٥) بغداد  تاريخ  يف:  ترمجته  انظر 

الرتاجم (٢٤٢)، واجلواهر املضية (١٧٣/٣)، والفوائد البهية (١٧١).
(٢) انظر: املستصفى (٢٣٤)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٣/٢)، وتيسري التحرير (٣١٣/١)، 

ورشح الكوكب املنري (١٦٢/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٧/١).
(٣) انظر: املستصفى (٢٣٤)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٥/٢)، وبيان املخترص (١٤٨/٢)، 

والبحر املحيط (٢٦٩/٣)،)، وإرشاد الفحول (٤٩٨/١).



٦٥ 

ألنه  يبقى؛  اجلمع  أقل  قال  من  هــؤالء  «ومــن  الغزايل:  قال 
مستيقن»(١).

منزلة  ينزل  التخصيص  بعد  العام  أن  «الثالث:  اآلمدي:  وقال 
فكذلك  بحجة  ليس  به  واملشبه  بعضهم،  إال  املرشكني  اقتلوا  قوله: 

املشبه.
سلمنا أنه حجة، لكن يف أقل اجلمع، أو فيام عدا صورة التخصيص؟ 
اجلمع  أقل  عىل  احلمل  ألن  وذلك  ممنوع؛  والثاين:  مسلم.  األول: 
متيقن، بخالف احلمل عىل ما زاد عليه؛ فإنه مشكوك فيه، فكان حجة 

يف املتيقن»(٢).
املوقف من هذا الدليل:

نوقش هذا الدليل: بمنع كون الباقي مشكوكاً فيه؛ ملا قام من األدلة 
عىل وجوب احلمل عىل الباقي كله(٣) .

ومن هذه األدلة عمل الصحابة ريض اهللا عنهم وسلف األمة ومن 
ملا  الباقي  يف  حجة  تكن  مل  ولو  املخصوصة،  بالعمومات  بعدهم  جاء 

اتفقوا عىل ذلك(٤) .
اللفظ  داللة  -وهو  موجود  بقي  فيام  هبا  للعمل  املقتيض  إن  ثم 
ترتب  املانع  وانتفى  املقتيض  وجد  وإذا  مفقود،  منه  واملانع  عليه-، 

احلكم(٥) .
(١) املستصفى (٢٣٤).

(٢) اإلحكام لآلمدي (٢٥٥/٢).
احلاجب  ورفع   ،(١٤٨/٢) املخترص  بيان  رشحه  مع  احلاجب  ابن  خمترص  انظر:   (٣)

(١١٦/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٨/١). 
(٤) انظر: روضة الناظر (٧٠٧/٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٥/١). 

(٥) انظر: املرجعني السابقني.
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- جواب آخر عن الدليل: أنه إنام يسلم أن أقل اجلمع متيقن لو مل 
يوجد من جييز التخصيص إىل ما حتته، وقد وجد من جيوز التخصيص 

. (١) إىل الواحد مطلقاً

(١) انظر: رفع احلاجب (١١٦/٣).
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اخلامتة

احلمد هللا عىل نعمه التي ال حتىص، وآالئه التي ال تنسى، أمحده محد 
الشاكرين عىل ما من به من إمتام هذا البحث، وأصيل وأسلم عىل خري 
أما  الدين،  يوم  إىل  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  اهللا  صىل  رسله 

بعد:
ملخصة  نتائجه  أهم  الكريم  للقارئ  أضع  البحث  هذا  هناية  ففي 

فيام يأيت:
أن اليقني فيه جزم، وهو أعىل درجات اإلدراك.. ١
أن العلامء ال خيتلفون يف االستناد إىل اليقني واالحتجاج به.. ٢
أن اليقني حجة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.. ٣
أن اليقني أخص من القطع.. ٤
أن هناك عالقة وطيدة بني اليقني ودليل االستصحاب.. ٥
جمرد . ٦ يكون  قد  الفقه  أصول  مسائل  يف  به  املستدلَّ  اليقني  أن 

وجود  عند  التدقيق  ينبغي  ولذا  لصاحبها؛  تسلم  ال   دعو
االستدالل به، وعدم االنسياق مع املستدل دون متحيص.

انطالقاً . ٧ خمتلفني  قولني  عىل  باليقني  يستدلون  أحياناً  العلامء  أن 
من يقينني كل منهام له منحى معني؛ ولذا ينبغي التدقيق يف مثل 

هذا األمر، للوصول إىل ما يرجح أحد اليقينني عىل اآلخر.
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يف  حوله  موسعة  دراسة  بإجراء  ألويص  البحث  هذا  هناية  يف  وإين 
وراء  من  واهللا  بذلك،  حقيق  فهو  املاجستري  درجة  عن  تقل  ال  رسالة 

القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهللا  وصىل  وآخراً،  أوالً  هللا  واحلمد 

وصحبه أمجعني.
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مصادر البحث:
آثار البالد وأخبار العباد، لزكريا حممد بن حممود القزويني، دار صادر، بريوت.. ١
الدين . ٢ تاج  وولده  (ت٧٥٦هـ)  السبكي  عبدالكايف  بن  لعيل  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

عبدالوهاب بن عيل السبكي (ت٧٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت.
القايض . ٣ حتقيق:  الصنعاين،  األمري  إسامعيل  بن  ملحمد  اآلمل،  بغية  رشح  السائل  إجابة 

الرسالة،  مؤسسة  األهدل،  مقبويل  حممد  حسن  والدكتور  السياغي،  أمحد  بن  حسني 
بريوت، ط١،، ١٩٨٦م.

(ت٦٤٣هـ)، . ٤ املقديس  احلنبيل  عبدالواحد  بن  حممد  عبداهللا  أليب  املختارة،  األحاديث 
حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، ط١.

العيد . ٥ دقيق  بابن  الشهري  الفتح  أيب  الدين  لتقي  األحكام،  عمدة  رشح  األحكام  إحكام 
(ت٧٠٢هـ)، النارش دار الكتب العلمية ببريوت.

الباجي (٤٧٤هـ)، . ٦ خلف  بن  سليامن  الوليد  أليب  األصول،  أحكام  يف  الفصول  إحكام 
سنة  الثانية  الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار  تركي،  عبداملجيد  ــة  ودراس حتقيق 

١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت . ٧

٤٥٦)، النارش دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
اإلحكام يف أصول األحكام، لعيل بن حممد اآلمدي (ت ٦٣٠هـ) حتقيق الدكتور سيد . ٨

اجلمييل، النارش دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
(ت . ٩ الشوكاين  حممد  بن  عيل  بن  ملحمد  األصــول،  علم  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد 

بمرص،  املدين  مطبعة  التجارية،  املكتبة  إسامعيل،  حممد  شعبان  د.  حتقيق  ١٢٥٠هـ)، 
ط١،، ١٤١٣هـ. 

األشباه والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السبكي (ت ٧٧١هـ) . ١٠
حتقيق عادل أمحد عبداملوجود، وعيل حممد عوض، النارش دار الكتب العلمية ببريوت، 

الطبعة األوىل سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م. 
اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن عيل العسقالين، املعروف بابن حجر (ت . ١١

٨٥٢هـ)، وهبامشه االستيعاب البن عبدالرب، دار الكتاب العريب، بريوت. 
احلنفيى، . ١٢ البزدوي  حممد  بن  لعيل  األصول،  معرفة  إىل  الوصول  كنز  البزدوي،  أصول 

مطبعة جاويد بريس، كراتيش.
أصول الرسخيس، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس (ت٤٩٠هـ)، حتقيق . ١٣

د. رفيق العجم، دار املعرفة، بريوت.
للطباعة . ١٤ السالم  دار  إسامعيل،  حممد  شعبان  د.  تأليف  ورجاله،  تارخيه  الفقه  أصول 

والنرش، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط٢، ١٤١٩هـ.
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األعالم، خلري الدين الزركيل، النارش دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة السابعة سنة . ١٥
١٩٨٦م.

إعالم املوقعني عن رب العلمني، البن قيم اجلوزية، حتقيق عصام الدين الصبابطي، دار . ١٦
احلديث، القاهرة، ط١، ١٤١٤هـ.

البحر املحيط، للزركيش بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا (ت٧٩٤هـ)، قام بتحريره . ١٧
ومراجعته الدكتور عمر سليامن األشقر، والدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور حممد 
وزارة  النارش  بالقاهرة،  الصفوة  بدار  طبع  العاين،  عبدالقادر  والشيخ  األشقر،  سليامن 

األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
البداية والنهاية، للحافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (ت٧٧٤هـ)، . ١٨

ط١،  القاهرة،  والنرش،  للطباعة  هجر  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  د.  حتقيق 
١٤١٩هـ.

يوسف . ١٩ بن  عبداهللا  بن  عبدامللك  املعايل  أيب  احلرمني  إلمام  الفقه،  أصول  يف  الربهان 
حممود  عبدالعظيم  الدكتور  فهارسه  ووضع  مه  وقدّ حققه  ٤٧٨هـ)،  (ت  اجلويني 
الثالثة،  الطبعة  بمرص،  باملنصورة  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الوفاء  دار  النارش  الديب، 

سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
رساج . ٢٠ امللقن  البن  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واألثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 

الغيط،  أبو  مصطفى  حتقيق:  املرصي،  الشافعي  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أيب  الدين 
الرياض-  والتوزيع -  للنرش  اهلجرة  دار  النارش:  كامل،  بن  ويارس  سليامن،  بن  وعبداهللا 

السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
البلبل يف أصول الفقه، لسليامن بن عبدالقوي الطويف، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، . ٢١

١٤١٤هـ.
بيان املخترص (رشح خمترص ابن احلاجب)، لشمس الدين أيب الثناء حممود بن عبدالرمحن . ٢٢

بع بدار املدين بجدة، والنارش مركز البحث العلمي  ابن أمحد األصفهاين (ت٧٤٩هـ)، طُ
وإحياء الرتاث اإلسالمي بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القر بمكة 

املكرمة، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، أليب العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ)، . ٢٣

طبع بمطبعة العاين ببغداد، سنة ١٩٦٢م.
تاريخ بغداد، للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، دار الكتب العلمية، . ٢٤

بريوت.
التاريخ الكبري، ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت (٢٥٦هـ)، حتقيق هاشم الندوي، دار . ٢٥

الفكر.
حسن . ٢٦ حممد  د.  حتقيق  الشريازي (ت٤٧٦هـ)،  إسحاق  أليب  الفقه،  أصول  يف  التبرصة 

هيتو، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ.
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سليامن . ٢٧ بن  عيل  احلسن  أيب  الدين  لعالء  الفقه،  أصول  يف  التحرير  رشح  التحبري 
والدكتور:  اجلربين،  عبداهللا  بن  عبدالرمحن  الدكتور:  حتقيق  (ت٨٨٥هـ)،  املرداوي 
الرياض،  الرشد،  مكتبة  الرساح،  حممد  بن  أمحد  والدكتور:  القرين،  حممد  بن  عوض 

ط١، ١٤٢١هـ.
صالح . ٢٨ أديب  حممد  د.  حتقيق:  الزنجاين،  أمحد  بن  ملحمود  األصول،  عىل  الفروع  ختريج 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٥، ١٤٠٧هـ.
الزركيش، . ٢٩ هبادر  عبداهللا  بن  حممد  الدين،  لبدر  اجلوامع،  بجمع  املسامع  تشنيف 

(ت٧٩٤هـ)، حتقيق الدكتور: عبداهللا ربيع، والدكتور: سيد عبدالعزيز، املكتبة املكية، 
مكة املكرمة، ط١، ١٤١٩هـ.

التقريب واإلرشاد، للقايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت٤٠٣هـ)، حققه د. . ٣٠
عبداحلميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٨هـ.

ط١، . ٣١ بــريوت،  الفكر،  دار  (ت٨١٦هــــ)،  اجلرجاين  حممد  بن  لعيل  التعريفات، 
١٤١٨هـ/١٩٩٧م. 

تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري، موقع اإلسالم.. ٣٢
التقرير والتحبري، ملحمد بن حممد ابن أمري احلاج احلنفي، دراسة وحتقيق: عبداهللا حممود . ٣٣

حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٩هـ.
تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم، للحافظ خليل بن كيكلدي العالئي، (ت٦٧١هـ)، . ٣٤

حتقيق الدكتور: عبداهللا بن حممد بن إسحاق آل الشيخ، ط١، ١٤٠٣هـ.
التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين (ت٥١٠هـ)، دراسة . ٣٥

وحتقيق د. مفيد حممد أبو عمشة، ود. حممد بن عيل بن إبراهيم، مؤسسة الريان، بريوت، 
ط٢، ١٤٢١هـ.

العسقالين . ٣٦ حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أيب  الدبن  لشهاب  التهذيب،  هتذيب 
(ت٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط١، ١٣٢٦هـ.

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للحافظ مجال الدين يوسف املزي ت٧٤٢هـ)، حتقيق: . ٣٧
د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط١، ١٤٠٠ هـ.

التوضيح رشح التنقيح، لعبيد اهللا بن مسعود، امللقب بصدر الرشيعة ابن تاج الرشيعة . ٣٨
(ت٧٤٧هـ)، مطبوع مع رشحه التلويح عىل التوضيح للتفتازاين، ضبطه وخرج أحاديثه 

زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
تيسري التحرير، ملحمد أمني، املعروف بأمري بادشاه احلسيني احلنفي اخلراساين البخاري . ٣٩

اصطالحي  بني  اجلامع  الفقه  أصول  يف  التحرير  كتاب  عىل  ٩٨٧هـــ)،  (ت  املكي 
احلنفية والشافعية، لكامل الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود الشهري 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش  ٨٦١هـ)،  (ت  اإلسكندري  الدين  مهام  بابن 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
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الثقات ملحمد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، حتقيق: السيد رشف الدين . ٤٠
أمحد، دار الفكر، ط١، ١٣٩٥هـ.

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، ملحي الدين أيب حممد عبدالقادر بن حممد بن نرصاهللا . ٤١
ابن أيب الوفاء القريش (ت ٧٧٥هـ)، حتقيق الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، طبع بمطبعة 

عيسى البايب احللبي ورشكاه، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
حاشية العطار عىل مجع اجلوامع، للشيخ حسن العطار (ت١٢٥٠هـ)، وهبامشه تقريرات . ٤٢

حسني  بن  عيل  حممد  الشيخ  وتقريرات  اجلوامع،  مجع  عىل  الرشبيني  عبدالرمحن  الشيخ 
املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

روضة الناظر يف أصول الفقه، ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس . ٤٣
النارش  النملة،  عيل  بن  عبدالكريم  الدكتور  عليه  وعلّق  وحققه  له  م  قدّ (ت٦٢٠هـ)، 

مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثانية سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
اإلسالمي، . ٤٤ املكتب  اجلوزي،  حممد  بن  عيل  بن  لعبدالرمحن  التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

بريوت، ط٣، ١٤٠٤هـ.
بن . ٤٥ عيل  بن  عبدالوهاب  النرص  أيب  الدين  تاج  احلاجب،  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع 

عبدالكايف السبكي، حتقيق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، عامل الكتب، 
لبنان، بريوت، ط١، ١٤١٩ هـ.

دار . ٤٦ شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق  (ت٢٠٤هـ)،  الشافعي  إدريس  بن  حممد  لإلمام  الرسالة 
الكتب العلمية، بريوت.

الرتمذي . ٤٧ عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  للحافظ  الرتمذي)،  (جامع  الرتمذي  سنن 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  وآخرين،  شاكر  حممد  أمحد  حتقيق  ـــ)،  (ت٢٧٩ه

بريوت.
بتصحيحه . ٤٨ عني  ـــ)،  ٣٨٥ه (ت  قطني  الــدار  عمر  بن  لعيل  قطني،  الــدار  سنن 

بريوت،  املعرفة،  دار  املــدين،  يامين  هاشم  عبداهللا  وحتقيقه  وترقيمه  وتنسيقه 
١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

(ت٢٧٥هـ)، . ٤٩ السجستاين،  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  للحافظ  داود،  أيب  سنن 
حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت.

النسائي، . ٥٠ عيل  بن  شعيب  بن  أمحد  عبدالرمحن  أليب  (املجتبى)،   الصغر السنن 
ط٢،  حلب،  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  غدة،  أبو  عبدالفتاح  حتقيق  (ت٣٠٣هـ)، 

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م. 
حممد . ٥١ حتقيق  (ت٤٥٨هـ)،  البيهقي  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب   ،الكرب السنن 

عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
سنن ابن ماجة، أليب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ)، حقق نصوصه، ورقم . ٥٢

كتبه، وأبوابه وأحاديثه، وعلق عليه حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.
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نصوصه . ٥٣ حقق  الذهبي (ت٧٤٨هـ)،  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  النبالء،  أعالم  سري 
مؤسسة  العرقسويس،  نعيم  وحممد  األرنؤوط،  شعيب  عليه  وعلّق  أحاديثه  ج  وخرّ

الرسالة بريوت، ط٩، ١٤١٣هـ/١٩٩١م.
(ت . ٥٤ احلنبيل  العامد  بن  عبداحلي  الفالح  أليب  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 

١٠٨٩هـ)، حتقيق عبدالقادر وحممد األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ.
رشح التلويح عىل التوضيح للتفتازاين مطبوع مع التنقيح يف أصول الفقه، لعبيد اهللا بن . ٥٥

عمريات،  زكريا  أحاديثه  وخرج  ضبطه  الرشيعة (ت٧٤٧هـ)،  بصدر  امللقب  مسعود، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول، لشهاب الدين أيب العباس أمحد . ٥٦
ابن إدريس القرايف (ت ٦٨٤هـ)، دار الفكر، بريوت، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

هـ) . ٥٧  ٨٦٤ املحيل (ت  أمحد  حممد  الدين  لشمس  اجلوامع،  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح 
(ت١٢٥٠هـ)،  العطار  حسن  للشيخ  اجلوامع،  مجع  عىل  العطار  حاشية  مع  مطبوع 
الشيخ  وتقريرات  اجلوامع،  مجع  عىل  الرشبيني  عبدالرمحن  الشيخ  تقريرات  وهبامشه 

حممد عيل بن حسني املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.
رشح صحيح مسلم املسمى املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ملحيي الدين النووي . ٥٨

(ت٦٧٦هـ)، مطبوع بحاشية صحيح مسلم، دار الريان للرتاث، ط١، ١٤٠٧هـ.
رشح الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير، املخترب املبتكر رشح املخترص يف أصول . ٥٩

٩٧٢هـ)،  (ت  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي،  عبدالعزيز  بن  أمحد  بن  ملحمد  الفقه، 
بالرياض،  العبيكان  مكتبة  النارش  محاد،  نزيه  والدكتور  الزحييل،  حممد  الدكتور  حتقيق 

سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
بن . ٦٠ عبدالكريم  بن  عبدالقوي  بن  سليامن  الربيع  أيب  الدين  لنجم  الروضة،  خمترص  رشح 

النارش  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  الدكتور  حتقيق  ٧١٦هـ)،  (ت  الطويف  سعيد 
مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

أبو . ٦١ به  اعتنى  (٢٥٦هـ)،  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  عبداهللا  أليب  البخاري،  صحيح 
صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية للنرش، الرياض، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

صحيح . ٦٢ رشح  مع  مطبوع  ٢٦١هـ)،  (ت  القشريي  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم،  صحيح 
للرتاث،  الريان  دار  (٦٧٦هـ)،  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  الدين  ملحي  مسلم، 

القاهرة، ط١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، ملحمد نارص الدين األلباين، برنامج منظومة التحقيقات . ٦٣

احلديثية، إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.
الغزي . ٦٤ الداري  التميمي  عبدالقادر  بن  الدين  لتقي  احلنفية،  تراجم  يف  السنية  الطبقات 

املرصي، حتقيق الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، النارش هجر للطباعة والنرش والتوزيع 
واإلعالن، ودار الرفاعي، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
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طبقات الشافعية الكرب، لتاج الدين أيب نرص عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (ت . ٦٥
٧٧١هـ)، النارش دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت، الطبعة الثانية.

طبقات املعتزلة، البن املرتىض، أمحد بن حييى، حتقيق: سوسنة ديفليد، مكتبة دار احلياة، . ٦٦
بريوت.

(ت . ٦٧ البغدادي  الفراء  احلسني  بن  حممد  يعيل  أيب  للقايض  الفقه،  أصول  يف  العدة 
ط٢،  املباركي،  سري  عيل  بن  أمحد  الدكتور  ه  نصّ وخرج  عليه  وعلّق  حققه  ٤٥٨هـ)، 

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
العرب يف خرب من غرب، ملحمد بن أمحد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، حتقيق صالح الدين املنجد، . ٦٨

مطبعة حكومة الكويت، ط٢، ١٩٨٤م.
يني (أبي السعود) (ت . ٦٩ سَ دٍ الحُ مَّ حَ دِ مُ يِّ ، لإلمام السَّ ائِرِ النَّظَ اهِ وَ بَ شْ ر على األَ ةُ النَّاظِ دَ مْ عُ

عبدالكريم  وتحقيق:  دراسة   « كِّ بِالشَّ ولُ  يَزُ الَ  ينُ  يَقِ الثالثة:«الْ القاعدة  ١١٧٢هـ)، 
كلية  األزهر،  جامعة  الماجستير،  درجة  لنيل  مقدم  بحث  مصطفى،  بن  جاموس 

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين القاهرة، شعبة الشريعة اإلسالمية.
مكتبة . ٧٠ (ت٩٢٦هـ)،  األنصاري،  زكريا  حييى  أليب  األصول،  لب  رشح  الوصول  غاية 

مصطفى البايب، مرص ١٣٦٠هـ. 
احلنفي . ٧١ حممد  بن  ألمحــد  والنظائر،  األشباه  كتاب  رشح  البصائر  عيون  غمز 

األوىل،  الطبعة  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش  (ت١٠٩٨هــــ)،  احلموي 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

حممد . ٧٢ حتقيق:  السجستاين،  إسحاق  بن  منصور  صالح  أيب  لإلمام  األصول،  يف  الغنية 
صدقي البورنو، مطابع رشكة الصفحات الذهبية املحدودة، الرياض، ط١، ١٤١٠هـ.

فتح الغفار برشح املنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهري بابن نجيم احلنفي (ت٩٧٠هـ)، . ٧٣
ومعه حواشٍ للشيخ عبدالرمحن البحراوي احلنفي املرصي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط١، ١٤٢٢هـ.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن عيل الشوكاين . ٧٤

(ت١٢٥٠هـ)، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٣هـ.
النارش: . ٧٥ (ت١٣٦٤هـ)،  املراغي  مصطفى  لعبداهللا  األصوليني،  طبقات  يف  املبني  الفتح 

حممد أمني دمج ورشكاه، بريوت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.
الفروق، لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن الصنهاجي املشهور . ٧٦

بن  قاسم  القاسم  أليب  الفروق،  أنواء  عىل  الرشوق  إدرار  ومعه  ٦٨٤هـ)،  بالقرايف (ت 
عبداهللا األنصاري املعروف بابن الشاط (ت٧٢٣هـ)، النارش عامل الكتب ببريوت.

(ت . ٧٧ اص  اجلصّ الــرازي  عيل  بن  ألمحد  اجلصاص)،  (أصول  األصول  يف  الفصول 
٣٧٠هـ)، ضبط نصوصه وعلق عليه د. حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط١، ١٤٢٠هـ.



٧٥ 

الفهرست البن النديم حممد بن إسحاق (ت٣٨٥هـ)، دار املعرفة، بريوت، ١٣٩٨هـ.. ٧٨
 الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، ملحمد عبداحلي اللكنوي اهلندي (ت١٣٠٤هـ)، عني . ٧٩

بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه حممد بدر الدين أبو فراس النعساين، النارش دار 
املعرفة للطباعة والنرش ببريوت.

الدين . ٨٠ نظام  بن  حممد  لعبدالعيل  الفقه،  أصول  يف  الثبوت  مسلّم  رشح  الرمحوت  فواتح 
األنصاري (ت١٢٢٥هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط١، ١٤١٨هـ.

مكتب . ٨١ ٨١٧هـ)،  (ت  آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس 
حتقيق الرتاث بمؤسسة الرسالة، بريوت، ط٢، ١٤٠٧هـ.

القطع والظن عند األصوليني، للدكتور: سعد بن نارص الشثري، دار احلبيب، الرياض، . ٨٢
الطبعة األوىل، ١٤١٨هـ.

السمعاين . ٨٣ عبداجلبار  بن  حممد  بن  منصور  املظفر  أليب  الفقه،  أصول  يف  األدلة  قواطع 
ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  حسن  حممد  حتقيق  ـــ)،  (ت٤٨٩ه

١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
دراسة . ٨٤ (ت٨٠٣هـــ)،  اللحام  بابن  املشتهر  احلنبيل  البعيل  عباس  بن  لعيل  القواعد، 

ط١،  الرشد،  مكتبة  الغامدي،  عثامن  بن  ونارص  الشهراين،  عبداهللا  بن  عايض  وحتقيق 
٢٠٠٢/١٤٢٣م.

السلمي، . ٨٥ عبدالسالم  بن  لعبدالعزيز  القواعد)،  خمترص  يف  (الفوائد   الصغر القواعد 
حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر املعارص, دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، ١٤١٦.

القواعد الفقهية، عيل الندوي، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤١٤هـ. . ٨٦
الكاشف عن املحصول يف علم األصول، أليب عبداهللا حممد بن حممود بن عباد العجيل . ٨٧

حممد  وعيل  عبداملوجود  أمحد  عادل  ودراسة  وتعليق  حتقيق  (ت٦٨٨هـ)،  األصفهاين 
م له الدكتور حممد عبدالرمحن مندور، النارش دار الكتب العلمية، بريوت،  معوض، وقدّ

ط١، ١٤١٩هـ.
كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار، أليب الربكات عبداهللا بن أمحد املعروف بحافظ . ٨٨

الدين النسفي (ت٧١٠هـ)، مطبوع معه رشح نور األنوار عىل املنار، ملالجيون، النارش 
دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

أمحد . ٨٩ بن  عبدالعزيز  الدين  لعالء  البزودي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار  كشف 
دار  النارش  البغدادي،  باهللا  املعتصم  حممد  وختريج  وتعليق  ضبط  (٧٣٠هـ)،  البخاري 

الكتاب العريب ببريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م.
(ت . ٩٠ السيوطي  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جلالل  األنساب،  حترير  يف  اللباب  لب 

٩١١هـ)، مكتبة املتنبي، بغداد. 
دار . ٩١ (ت٧١١هـ)،  األنصاري  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  منظور  البن  العرب،  لسان 

الفكر، ودار صادر، بريوت، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.



 ٧٦

مطبوع . ٩٢ (ت٤٧٦هـ)،  الشريازي  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  الفقه،  أصول  يف  اللمع 
يوسف  د.  عليه  وعلق  أحاديثه  خرج  الغامري،  حممد  بن  لعبداهللا  أحاديثه  ختريج  مع 

عبدالرمحن املرعشيل، عامل الكتب، بريوت، ط٢، ١٤٠٦هـ.
جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ت٧٢٨هـ)، مجع . ٩٣

وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، وساعده ابنه حممد، طبعت يف 
جممع امللك فهد -رمحه اهللا- لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ١٤١٦هـ.

املحصول يف أصول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي (ت ٦٥٦هـ)، . ٩٤
ببريوت،  الرسالة  مؤسسة  النارش  العلواين،  فياض  جابر  طه  الدكتور  وحتقيق  دراسة 

الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
سنة . ٩٥ التاسعة،  الطبعة  الفكر،  دار  النارش  الزرقا،  أمحد  ملصطفى  العام،  الفقهي  املدخل 

١٩٦٧م /١٩٦٨م.
املستصفى من علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل (ت٥٠٥هـ)، . ٩٦

ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عبدالشايف،  عبدالسالم  حممد  وضبط  ترتيب 
١٤١٣هـ.

عبدالسالم . ٩٧ الربكات  أبو  الدين  جمد  وهم  تيمية،  آلل  الفقه،  أصول  يف  دة  املُسوَّ
(ت٦٥٢هـ)، وولده أبو املحاسن عبداحلليم (ت٦٨٢هـ)، وحفيده شيخ اإلسالم تقي 
الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم (ت٧٢٨هـ)، حتقيق د. أمحد بن إبراهيم الذروي، 

دار الفضيلة، الرياض، ط١، ١٤٢٢هـ.
حمروس . ٩٨ حممد  للدكتور:  الفقهية،  املسائل  من  به  انفردوا  وما  احلنفية  من  بلخ  مشايخ 

عبداللطيف، طبع بالدار العربية للطباعة، بغداد، النارش: جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي 
بوزارة األوقاف باجلمهورية العراقية.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، ألمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي . ٩٩
(ت ٧٧٠هـ)، اعتنى به يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل. 

املعتمد يف أصول الفقه، أليب احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي (ت٤٣٦هـ)، . ١٠٠
م له وضبطه الشيخ خليل امليس، النارش دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل  قدّ

سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
معجم األصوليني، للدكتور: حممد مظهر بقا، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث . ١٠١

اإلسالمي، جامعة أم القر، مكة املكرمة ١٤١٤هـ.
صادر، . ١٠٢ دار  ٦٢٦هـ)  (ت  احلموي،  عبداهللا  بن  ياقوت  عبداهللا  أليب  البلدان،  معجم 

بريوت، الطبعة الثانية ١٩٩٥م. 
معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، أليب عبيد عبداهللا بن عبدالعزيز البكري . ١٠٣

األندليس (ت٤٨٧هـ) حتقيق: مصطفى السقا، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 
الطبعة األوىل ١٣٦٤هـ.



٧٧ 

املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين . ١٠٤
(ت ٥٠٢هـ)، حتقيق وضبط حممد سيد كيالين، النارش دار املعرفة ببريوت.

مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، حتقيق عبدالسالم . ١٠٥
حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط١، ١٤١١١هـ/١٩٩١م.

املمتع يف القواعد الفقهية، ملسلم بن حممد الدورسي، دار زدين،، ط١، ١٤٢٨هـ.. ١٠٦
حتقيق . ١٠٧ ٧٩٤هـــ)،  (ت  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  للزركيش  القواعد،  يف  املنثور 

الدكتور تيسري فائق أمحد حممود، وراجعه الدكتور عبدالستار أبو غدة، النارش وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل، سنة 

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
الغزايل . ١٠٨ حممد  بن  حممد  حامد  أيب  اإلسالم  حلجة  األصول،  تعليقات  من  املنخول 

(ت٥٠٥هـ)، حتقيق د. حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٤٠٠هـ.
الرشد، . ١٠٩ مكتبة  النملة،  عيل  بن  عبدالكريم  د.  املقارن،  الفقه  أصول  علم  يف  املهذب 

الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ.
اللخمي . ١١٠ موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي  إسحاق  أليب  الرشيعة،  أصول  يف  املوافقات 

ني بضبطه وترقيمه ووضع  الغرناطي (ت ٧٩٠هـ)، ومعه رشحه للشيخ عبداهللا دراز. عُ
ترامجه حممد عبداهللا دراز،، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

اإلسنوي . ١١١ احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  جلامل  الوصول،  منهاج  رشح  السول  هناية 
(ت٧٧٢هـ)، النارش عامل الكتب.

هناية الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين حممد بن عبدالرحيم األرموي اهلندي . ١١٢
(ت٧١٥هـ)، دراسة وحتقيق الدكتور صالح بن سليامن اليوسف، والدكتور سعد بن 

سامل السويح، النارش املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
هدية العارفني، أسامء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، إلسامعيل باشا البغدادي . ١١٣

(ت١٣٣٩هـ) النارش دار الكتب العلمية ببريوت سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
الوايف بالوفيات، خلليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ)، حتقيق هلموت ريرت، النارش . ١١٤

دار فرانز شتاينر بفيسبادن، الطبعة الثانية سنة ١٣٨١هـ/١٩٦٢م.
الرسالة، . ١١٥ مؤسسة  البورنو،  صدقي  حممد  د.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز 

بريوت، ط٤، ١٤١٦هـ.
حتقيق . ١١٦ (ت٥١٨هـــ)،  البغدادي  هان  بَرْ بن  عيل  بن  ألمحد  األصول،  إىل  الوصول 

الدكتور عبداحلميد عيل أبو زنيد، النارش مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل سنة 
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

بن . ١١٧ حممد  بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أليب  الزمان،،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
صادر  دار  النارش  عباس،  إحسان  الدكتور  حتقيق  خلكان (ت٦٨١هـ)،  ابن  بكر  أيب 

ببريوت.
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