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 ملخص البحث
هذا البحث فيه تأصيل لقاعدة التعميم والتخصيص، وتفصيل لكثير من 
نصوص الشريعة التي ال يمكن تفسيرها إال مضبوطة بهذه القاعدة، وبيان لما 
وقع فيه المنحرفون من جهل وإرهاب بسبب ذهولهم عن هذه القاعدة. وقد 

: علم المبحث األول مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: تكون هذا البحث من
: التعميم في المبحث الثاني أصول الفقه وضبط االنحراف في االستدالل 

: أثر التعميم في موضع المبحث الثالث موضع التخصيص وتكييفه األصولي.
فذكرت فيها  وأما الخاتمة التخصيص في االنحراف االستداللي المعاصر.

أن قواعد علم ومما توصل إليه البحث:  البحث من نتائج. أهم ما توصل إليه
أصول الفقه أكبر ضمان لضبط الفهم واالستدالل من نصوص الشريعة 
المباركة، وأن جميع االنحرافات الفكرية المعاصرة يمكن ضبطها وتصحيح 
مسارها بقواعد علم أصول الفقه. أن التعميم في موضع التخصيص واإلطالق 

د من أسباب الغلط واالنحراف في االستدالل بالنصوص في موضع التقيي
 الشرعية على األحكام الشرعية.

 ، أصولاستدالل ،تخصيص ،: تعميمالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research is based on the rule of generalization and 
allocation, a detail of many of the texts of sharia that can only be 
interpreted by this rule, and a statement of the ignorance and 
terrorism that the deviants have caused because of their 
amazement about this rule. This research may be from an 
introduction, three investigations and a conclusion: The first 
topic: the science of the origins of jurisprudence and the control 
of deviation in inference. The second topic: generalization in the 
position of allocation and its fundamentalist adaptation. The 
third topic: the effect of generalization in the placement of the 
allocation in the contemporary evidentiary deviation. The 
conclusion mentioned the most important findings of the 
research. The research found: The rules of the doctrine of 
jurisprudence are the greatest guarantee of the control of 
understanding and inference of the texts of the blessed Shariah, 
and that all contemporary intellectual deviations can be 
controlled and corrected by the rules of the origins of 
jurisprudence. The generalization in the position of allocation and 
release in the subject of restriction is one of the reasons for the 
error and deviation in inferring the Islamic texts on the Islamic 
provisions. 
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إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله 

. 

 أما بعد:

ت بها اإلنسانية في هذه المصائب والنكبات التي ابتليكبر فإن من أ
 الذي غدا أصحابه يفسدون في األرض ،اآلونة مصيبة اإلرهاب والتطرف

 ويحصدون األرواح.. ،ويسفكون الدماء فيروعون اآلمنين،

المصيبة األكبر أن يرتكب هؤالء المجرمون أفعالهم الوحشية، و
بهذه م يتقربون إلى اهلل ، وكأنهسالموجرائمهم في حق اإلنسانية باسم اإل

 وتلك الفظائع... الجرائم

 ،تطور األمروإذا كان هذا األمر قد ظهر أول ما ظهر بصور فردية، فقد 
، لهؤالء المجرمين أئمة، وغدا لضالالتهم وانحرافاتهم كتب ومراجعأصبح و

 ضالالتهم، ويزكون بها انحرافتهم... فيهايرسخون 

الء بكل أصبح الواجب على المسلمين في كل مكان مواجهة هؤحتى 
  كل مجال...، وفي وسيلة

فالواجب مواجهته به على الناس  معتديافمن حمل السالح منهم 
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 ...كل مرصد قعود لهوال بل وأخذه حصاره،و وجهاده ،ومحاربته

لكنه أخذ يغذي اإلرهاب  ليسفك الدماء؛السالح منهم ومن لم يحمل 
بنصوص الدين فأباح لهم بتحريف الكلم من بعد مواضعه،  تباعهفي عقول أ

را ممن حمل أشد خطرا وأكبر ضر وفه، الجنةالقتل، وجعله طريقا إلى 
 ...السالح وحصد األرواح

وإن لم يحمل السالح الذي يسفك الدم فقد حمل ما هو أخطر  ذاكف
حجة، والمنكر قربة، الذي جعل الباطل المتطرف المنحرف منه وهو الفكر 

 االنحراف دينا.و

فحسب، بل  يحمل السالح ويحصد األرواحمن  اإلرهاب عملفليس 
 وطرائقه متنوعة...، اإلرهاب مجاالته متعددة

بسالحه، ومنهم من يرهبهم بسلطانه،  فمن اإلرهابيين من يرهب الناس
 ومنهم من يرهبهم بماله....ومنهم من يرهبهم بلسانه، 

زين لكل هؤالء خطرا هو من  ضررا من كل هؤالء وأعظمهموأكبر 
وجعله لهم دينا، وجعل اجتهادهم في حصد األرواح وسفك  ،بطريق اإلرها

 ..الدماء طريقا موصال إلي رضا الرحمن وسكنى الجنان

وأصل هذه الفاجعة وتلك المصيبة هو االنحراف في تفسير كثير من 
نصوص الوحي الشريف، بوضعها في غير ما وضعت له، وبإيرادها في غير ما 

 أن تتحمله.... أوردت له، وبتحميلها ما ال يمكن

انحراف في تفسير نصوص الشريعة سببه تطرف وأن كل  ومما هو مقرر
مخالفة لقاعدة من قواعد علم أصول الفقه، الذي يعد قانون االستنباط 



 أصول الفقــــــه

 

 985 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

 ...وأساس االجتهاد، وقاعدة تفسير نصوص الشريعة

نص عليها اإلمام الشافعي قديما في ومن قواعد علم أصول الفقه التي 
ب اإلرهاب الفكري اليوم قاعدة غفل عنها المجرمون وأصحاالرسالة، و

 ،ومتى يكون النص عاما وإن خرج مخرج الخصوص ،صتخصيم والالتعمي
 .ومتى يكون خاصا وإن خرج مخرج العموم

ضعوا فو ،أفسدواانحرفوا وتلك القاعدة أو تجاهلهم لوبسبب جهلهم 
 ،المقيد والعام موضع الخاص، والمطلق موضع ،الخاص موضع العام
وخصصوا في موضع  ،فعمموا في موضع التخصيص ،والمقيد موضع المطلق

فضلوا  ،وأطلقوا في موضع التقييد، وقيدوا في موضع اإلطالق ،التعميم
 وأضلوا....

، وتفصيل لكثير من التعميم والتخصيص لقاعدةوفي هذا البحث تأصيل 
لقاعدة، وبيان لما ال يمكن تفسيرها إال مضبوطة بهذه االتي  الشريعة نصوص
 عن هذه القاعدة. ذهولهمبسبب من جهل وإرهاب  نحرفونالموقع فيه 

 مشكلة البحثأوال: 

 يقوم هذا البحث لإلجابة على مجموعة من التساؤالت منها:

  ما هو دور علم أصول الفقه أمام االنحرافات في االستدالل على
 األحكام؟

  ي موضع التخصيص؟عند وقوع التعميم ف يحصلما هو الخطر الذي 

  التي جاءت عامة المخرج خاصة  النصوصتعامل العلماء مع يكيف
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 المقصود؟

 ثانيا: أهمية البحث

يعمد البحث إلى عالج االنحراف في االستدالل بالنصوص الشرعية، 
ذلك االنحراف الذي أصبح سمة من سمات الجماعات المتشددة وأهل الشر 

ين وأدلة الشرع، وذلك ببيان سبب ومستبيحي الدماء واألعراض بنصوص الد
عالجه بنصوص علماء أصول الفقه واحد من أسباب ذلك االنحراف وكيفية 
 وطرائقهم في التعامل مع األدلة الشرعية.

 أهداف البحثثالثا: 

 :لى بيان مجموعة من األهداف منهاعالبحث  اذقوم هي

 دور علم أصول الفقه في ضبط االستدالل من النصوص. بيان 

 على أهمية مباحث الدالالت اللفظية في ضبط عملية االجتهاد. كيدالتأ 

 من استدالالت المنحرفين والمتطرفين. التحذير 

 مجموعة من االستدالالت المنحرفة وضبطها بالقواعد األصولية. رصد 

 رابعا: منهج البحث

 سوف يتبع الباحث في بحثه هذا كالً من:

 وما كتبه العلماء حوله في  بتتبع أطراف الموضوع االستقرائي المنهج
مصادرهم المعتمدة، وإعادة تركيب ما سطروه مفرقاً في سلك جامع 

 لذلك الشتات.
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 عن طريق تحليل أقوال العلماء في هذه المسألة  التحليلي المنهج
 وأدلتهم للوصول إلى النتائج المرجوة.

 وذلك بتوصيف وتوضيح ما كتبه العلماء حول  الوصفي: المنهج
ع المقارنة بين مذاهب العلماء المختلفة في هذه المسألة، الموضوع م

وبيان أدلة كل فريق، ومناقشة هذه األدلة للوصول إلى الراجح من هذه 
 األقوال.

 خامسا: إجراءات البحث

 سوف تكون إجراءات البحث وفقا لما يلي:

استقراء وجمع المسائل األصولية المتعلقة بموضوع البحث من كتب  
 .الفقه وأصوله

دراسة المسائل األصولية دراسة تحليلية مقارنة بآراء األصوليين، مع  
 االستدالل والمناقشة العلمية، ثم اختيار الرأي الراجح.

 بيان أثر االختالف في هذه المسائل في الفروع الفقهية. 
االعتماد في البحث التوثيق األصولي على أمهات الكتب األصولية  

ترتيب هذه المراجع بحسب وفيات  حسب أقدميتها في الوجود، مع
 أصحابها.

اآليات القرآنية إلى سورها من المصحف الشريف، مع  أعزوسوف  
 ذكر رقم اآلية.

النبوية الشريفة من مظانها، مع الحكم عليها من  األحاديثتخريج  
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 كتب الحديث. 
األصولية والفقهية والترجمة لألعالم المحتاج  بالمصطلحاتالتعريف  

 ث.إليها بالبح
 الكلمات التي تحتاج إلى الضبط بالشكل. ضبط 

 سادسا: خطة البحث

 وخاتمة: ثحامبثالثة مقدمة و منهذا البحث  يتكون

 ضبط االنحراف في االستدالل و علم أصول الفقه: المبحث األول

 : التعميم في موضع التخصيص وتكييفه األصولي.ثانيالمبحث ال

نحراف في اال لتخصيصالتعميم في موضع ا أثر: لثالمبحث الثا
 المعاصر. االستداللي

 إليه البحث من نتائج. توصلفذكرت فيها أهم ما  وأما الخاتمة

وقد بذلت في هذا البحث طاقتي، قاصدا الحق والدليل، مبتعدا عن 
، مؤمالً أن أكون قد أسهمت ببعض ما ينبغي أن تأخذه التعصب والشذوذ،

د أديت بعض ما يجب علّي نحوها هذه المسألة من بحث وعناية، وأن أكون ق
ثوابه، واهلل أسأل أن يجعل الحق قبلتي، واالعتدال وجهتي،  رجوبما أ

ومجانبة الشذوذ طريقتي، وأن يجعل هذا العمل مقبوالً عند أساتذتي، مفيداً 
لقارئيه، كما أسأله سبحانه أن يجعله مخلصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في 

 ميزان حسناتي يوم الدين. 

وصلى اهلل على سيدنا محمد، وعلي األنبياء والمرسلين، ورضي اهلل عن 
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 الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين



 التعميم يف موضع التخصيص وأثره

 990 كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة

 املبحث األول

 ضبط االحنراف يف االستداللوعلم أصول الفقه 

أمم األرض بأن حفظ  جميع لىلقد أكرم اهلل األمة اإلسالمية وفضلها ع
لها دينها من التزوير والتحريف بأن اختصها بعلمين ال وجود لهما عند غيرها 

 من أمم األرض:

األول: هو علم اإلسناد الذي به حفظت نصوص الشريعة من التزوير 
 والتغيير والزيادة والنقصان...

الخطأ والثاني: هو علم أصول الفقه الذي به كان الحفظ للشريعة من 
 في تنزيلها، واالنحراف في تفسير نصوصها.

ودلت  وقد كان علم أصول الفقه موجودا في زمن النبي 
، كما في داللة قوله تعالى: نصوص الشريعة على كثير من قواعد هذا العلم

بَْصارر ﴿
َ
وِلر اْْل

ُ
ُوا يَاأ حجية القياس، وداللة قوله  على [2الحشر/] ﴾فَاْعتَِبر

ُ ﴿تعالى:  برْع َغْْيَ َسبريلر َوَمْن ي
َ ََلُ الُْهَدى َوَيتَّ ْن َبْعدر َما تَبََّيَّ َشاقرقر الرَُّسوَل مر

ًْيا  َونُْصلرهر َجَهنََّم وََساَءْت َمصر
ر َما تََوَّلَّ نرََّي نَُوَله على حجية [ 115النساء/] ﴾الُْمْؤمر

نْ ﴿اإلجماع، وداللة قوله تعالى:  يَن يَْدُعوَن مر ر ر فَيَُسبُّوا  َوََل تَُسبُّوا اَّلَّ ُدونر اَّللَّ
لْم   َ َعْدًوا برَغْْير عر  على العمل بسد الذرائع، ونحو ذلك.[ 108األنعام/] ﴾اَّللَّ

في سنته على كثير من المعاني األصولية:  كما نبه النبي 
أن امرأة جاءت إلى  فنبه على العمل بالقياس في حديث ابن عباس 

أمي ماتت وعليها صوم نذر  فقالت: يا رسول اهلل إن رسول اهلل 
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أفأصوم عنها؟ قال: ) أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك 
 .(1)عنها؟( قالت: نعم. قال: )فصومي عن أمك(

قالت:  بسد الذرائع كما في حديث عائشة كما عمل النبي 
: ) يا عائشة، لوال أن قومك حديث عهد بشرك، قال رسول اهلل 

فألزقتها باألرض، وجعلت لها بابين: بابا شرقيا، وبابا غربيا، لهدمت الكعبة، 
 .(2)وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة(

يجتهد في استنباط اإلحكام الشرعية كان  وكما كان النبي 
يعلم الصحابة ويدربهم على االجتهاد في طلب األحكام الشرعية؛ فإذا أصابوا 

عندما سأله النبي  (3)جبلبن  عليه كما جاء في حديث معاذ أقرهم
  كيف تقضي؟( قال: أقضي بما في كتاب اهلل. قال: ) فإن لم(

. قال: )فإن لم يكن يكن في كتاب اهلل؟( قال: فبسنة رسول اهلل 

                                                 

( 1852( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم )1)
 .2/804(1148لصيام عن الميت )، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء ا2/690

( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض االختيار مخافة أن 2)
، ومسلم في كتاب الحج 1/59(126يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه )

 .2/968(1333باب جدر الكعبة وبابها )
، األنصاري، الخزرجي، أبو بن أوس بن عمرو بن جبل بن جبل: هو معاذ ( معاذ3)

الرحمن،، أعلم األمة بالحالل والحرام، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها  عبد
هـ 18ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس سنة مع رسول اهلل 

، 1/443استخلف معاذاً، وأقره عمر، فمات في ذلك العام. ينظر: سير أعالم النبالء
 .6/107الصحابة واإلصابة في تمييز 



 التعميم يف موضع التخصيص وأثره

 992 كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة

؟( قال: أجتهد رأيي، ال آلو. قال: فضرب في سنة رسول اهلل 
حمد هلل الذي وفق رسول صدري، ثم قال: ) ال رسول اهلل 

 .(1)رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل(

يصوب لهم االجتهاد كما حدث  وإن أخطئوا كان النبي 
عندما خرج إلى البادية فأصابته جنابة ولم يجد ماًء يغتسل به، ولم  (2)ألبي ذر

                                                 

، 3/33( 3594( أخرجه أبو داود في كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء )1)
، والدارمي في 3/616(1327والترمذي في كتاب األحكام، باب القاضي كيف يقضي )

( 22061، وأحمد في المسند )1/72( 168المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة )
) هذا حديث وإن كان عن غير  1/202م في إعالم الموقعين. وقال ابن القي36/382

مسمين فهم أصحاب معاذ، فال يضره ذلك؛ ألنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي 
بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ ال واحد منهم، وهذا أبلغ في  حّدث به الحارث

العلم والدين الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ ب
والفضل والصدق بالمحل الذي ال يخفى، وال يعرف في أصحابه متهم وال كذاب وال 
مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ال يشك أهل العلم بالنقل في 
ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث: "إذا رأيت 

به" قال أبو بكر الخطيب: "وقد قيل: إن عبادة ابن  شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك
بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة،  الرحمن نسى رواه عن عبد

 على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم(. 
بن خزيمة،  كنانة بن عبيد، من بني غفار، من بن سفيان بن جنادة ( أبو ذر: هو جندب2)

الصحابي، أسلم بعد أربعة وكان خامساً، وكان يضرب به المثل في الصدق، وهو أول 
بتحية اإلسالم، وكان كريماً ال يخزن من المال قليالً وال  من حيا رسول اهلل 

هـ. ينظر: أسد 32كثيراً، ولما مات لم يكن في داره ما يكفن به، وتوفي سنة 
 .2/46م النبالء، وسير أعال1/562الغابة
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يكن يعلم التيمم بعد، فاجتهد فأداه اجتهاده إلى ترك الصالة، فعن أبي ذر 
فقال: )يا أبا ذر ابد فيها(  معت غنيمة عند رسول اهلل قال: اجت

فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت  (1)فبدوت إلى الربذة
فقال: )أبو ذر( فسكت فقال: )ثكلتك أمك أبا ذر ألمك  النبي 

الويل( فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت 
سلت، فكأني ألقيت عني جبال فقال: ) الصعيد الطيب وضوء بالراحلة واغت

المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك 
 .(2)خير(

فأخذوا  وقد استمر الحال بالصحابة بعد رسول اهلل 
عندهم من قواعد وأصول هو مقرر يجتهدون ويفتون في كل حادثه ونازلة بما 

من  (3)حجاجبن  نصر نفى عمر ، فأخذوها عن النبي 
                                                 

( الربذة: بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة أيضا من قرى المدينة على ثالثة أيام قريبة 1)
من ذات عرق على طريق الحجاز، وتقع اآلن في شرق المدينة المنورة، وتبعد 

، والموسوعة الحرة )ويكبيديا( على شبكة 3/24ينظر: معجم البلدان .كم170عنها
 . http://ar.wikipedia.orgاالنترنت. 

، والبيهقي في 1/129(322( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم )2)
السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجدا الماء بعد 

، وصححه 1/284(627، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة )1/220(990التيمم )
 : "وهو حديث جيد".2/650وقال ابن المنير في البدر المنير ووافقه الذهبي،

بن نويرة السلمي ثم البهزي من  بن خالد بن عالط بن حجاج بن حجاج: هو نصر ( نصر3)
بن الخطاب إلى البصرة في قصة طويلة. ينظر: طبقات  أوالد الّصحابة وقد نفاه عمر
 . 6/382جر، واإلصابة البن ح1/280الشافعية الكبرى البن السبكي
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 المدينة حين سمع قائلة تقول:

ـــى خمـــر فأشـــربها ـــن  أو مـــن ســـبيل إلـــى نصـــر**   هـــل مـــن ســـبيل إل  حجـــاجب
 

 .(1)والجمال ال يوجب النفي، ولكن عمر فعل ذلك عمال بالمصلحة

بجلد شارب الخمر ثمانين سدا لذريعة  أبي طالببن  حكم عليو
، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد االفتراء بقوله: "إذا شرب سكر

 .(2)الفرية ثمانون"

وعلى درب الصحابة سار أتباعهم فكانوا يجتهدون في استنباط 
  وكانت اجتهاداتهم مضبوطة بأصولها، محكومة بقواعدها.األحكام، 

ألن استفادة المعاني من ولما كانت القواعد األصولية مقررة لديهم؛ 
يد مما عندهم من الملكة اللسانية، كانوا في غنى عن األلفاظ ال تحتاج إلى أز

حتى كثرت الفتوح، واتسعت أرجاء الدولة اإلسالمية،  تدوين أصول الفقه،
واختلط العرب بغيرهم، وضعفت الملكة اللسانية، وكثرت الفرق الكالمية، 
وظهر الوضع في الحديث، وظهرت انحرافات علمية وفكرية في منهجية 

تدالل على األحكام الشرعية، فانزعج العلماء من هذه االستنباط واالس

                                                 

 .3/66العزيز البخاري ( ينظر: كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد1)
، والعدة في أصول الفقه ألبي 3/279( ينظر: الفصول في األصول للجصاص2)

واألثر أخرجه اإلمام  .3/190، والتلخيص في أصول الفقه إلمام الحرمين4/1359يعلى
، 2/90(293فعي في مسنده )، واإلمام الشا5/1234(3117مالك في الموطأ )

 4/417(8131، والحاكم في المستدرك )7/377(13542الرزاق في المصنف ) وعبد
 " ووافقه الذهبي.هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: "وقال
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االنحرافات، وأخذوا يفكرون في تدوين القواعد الضابطة لالستنباط من 
النصوص، فهداهم اهلل إلى انتداب من يعرفون دينه وأمانته، ويثقون في علمه 

ن يدوقوم لهم بهذا العمل الجليل، وهذه المهمة الشاقة، أال وهي تحكمته، ليو
 الجتهاد واالستنباط، فكان الشافعي، وكانت الرسالة... قواعد الحاكمة على اال

قواعد علم أصول الفقه إال عالجا  في رسالته فلم يكتب اإلمام الشافعي
في تفسير نصوص  أناس ضلوا وانحرافات ألفكار واستدالالت وتوجهات

 الشرع الحنيف...

بن  رحمنال عبدم اإلمالما احتجم أنه  تحكيوالروايات التاريخية 
فعابوه  ستدالل المنحرفأصحاب االله ظهر ، ويتوضأثم صلى ولم  (1)مهدي

وضللوه، وأنكروا عليه ببعض نصوص الشريعة، فساقوها في غير مساقها، 
بن  رحمنال عبدفانزعج  ،(2)واستدلوا بها على ما لم توضع للداللة عليه

االستنباط من نصوص مهدي، وفكر في كتابة قانون للناس يضبط لهم أصول 
الشريعة، فأرسل إلى الشاب النابغة في ذلك الوقت وهو اإلمام الشافعي 

                                                 

 اإلمام، الرحمن عبدبن  حسانبن  مهديبن  الرحمن عبدبن مهدي: هو  الرحمن عبد( 1)
 خمس سنة: ولد، اللؤلؤي البصري، موالهم، زدياأل العنبري سعيد أبو لحفاظ،ا سيد

، وطبقات 9/192ينظر: سير أعالم النبالء، ومائة وتسعين ثمان سنة ومات، ومائة وثالثين
 .1/141الشافعيين البن كثير

ذكر الساجي قال نا : "72البر في االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء صـ قال ابن عبد( 2)
كان  :بن مهدي قال الرحمن بن عبد صفهاني قال سمعت موسىبن إسماعيل األ محمد

وكان سبب  ،أبي احتجم بالبصرة فصلى ولم يحدث وضوءا فعابوه بالبصرة وأنكروا عليه
 أبى". إلىفوجه بالرسالة  ،كتابه إلى الشافعي بذلك
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وطلب منه أن يكتب له كتابا في استخالص المعاني من نصوص الوحي 
 الشريف...

وقد كان العمل شاقا كبيرا فأخذ الشافعي يعده ويجهزه ويضبطه حتى 
تعجله في إدراك األمة بقانون إلى اإلمام الشافعي يس (1)المدينيبن  كتب علي

 االستنباط واالجتهاد فإنهم في شوق إلى كتابه...

بن  رحمنال عبدحتى أرسل إليهم اإلمام الشافعي الرسالة فلما رآها 
فأخذ ال يصلي صالة إال ويدعو فيها لإلمام  ،مهدي أذهلته كما قال

 .(2)الشافعي

نة اختلف ا ساخجد أنها كانت تعالج قضاييالرسالة كتاب ل المتأملو
كاد تجد فيها مسألة إال وهي تصحح معنى أصولي يالناس فيها وقتئذ، وال 

في تناول اإلمام الشافعي ففي تناوله، المشتغلين بالعلم انحرف فكر بعض 
لإلجماع والقياس رد على المنكرين لهما والمتوسعين فيهما، وفي قبوله لخبر 

 ليرد على المتوسعين فيه.  شروطهالواحد ليرد على المنكرين له، وفي ضبطه ل

في العمل بإجماع  واتوسع الذينالمالكية بعض وقد رد الشافعي علي 
 الحنفية الذين توسعوا في االستحسان.بعض أهل المدينة، ورد على 

                                                 

 ،موالهم السعدي سعدبن  بكربن  نجيحبن  جعفربن  اهلل عبدبن  عليابن المديني: هو ( 1)
 جاللته على اإلجماع الحديث، انعقد في المؤمنين أمير، السعدي عروة مولى البصري،

 سنة القعدة ذى من بقيا ليومين ومات، ومائة وستين إحدى سنة في بالبصرة ولد ،وإمامته
 .2/145، وطبقات الشافعية الكبرى11/41. ينظر: سير أعالم النبالءومائتين وثالثين أربع

 .1/230لشافعي للبيهقيمناقب ا ( ينظر:2)
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وقد ضبط الشافعي بتدوين قواعد علم أصول الفقه للناس فكرهم 
المبطلين وانتحال واجتهاداتهم يومئذ وعالج انحراف المنحرفين وتأويل 

 الجاهلين....

كل كذا وبالجملة فكل مسألة وضعها اإلمام الشافعي في الرسالة، و
مسألة أضيفت لعلم أصول الفقه بعد اإلمام الشافعي تمثل حلقة من حلقات 

وإقامة الميزان الذي يفصل بين صحيح وسقيم االستدالل  ،ضبط االستدالل
 .واالستنباط من نصوص الشرع الحنيف

ضابطا لالستدالل ى غدا علم أصول الفقه حارسا للفهم الصحيح، وحت
تطرف بل وكل  استنباطي، انحرافالقويم، وكاشفا لكل فساد استداللي، وكل 

 إرهاب فكري... و

على كل  حكمتعاشت األمة اإلسالمية قرونا من الزمان  وبفضله
تبطل فتصحح ما وافق قواعده، وأصحاب المناهج واالتجاهات والتفسيرات 

: "أصول الفقه هو الذي يقضي، وال (1)ما خالفها حتى قال ابن دقيق العيد
 .(2)يقضى عليه"

                                                 

بن مطيع أبو الفتح، القشيري، المعروف  بن وهب بن علي ابن دقيق العيد: هو محمد( 1)
وجده بابن دقيق العيد، الحافظ، الفقيه، األصولي، األديب، النحوي، ولد سنة  كأبيه
هـ، له 702هـ واستمر بها إلى أن توفي سنة 695هـ، وولي القضاء بمصر سنة 625

يرة منها: اإللمام بأحاديث األحكام، واالقتراح، وتحفة اللبيب، وشرح تصانيف كث
، وفوات 2/249مختصر ابن الحاجب، وغيرها. ينظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي

 .3/442الوفيات
 .1/14البحر المحيط للزركشي ( ينظر:2)
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مرتبا،  استداللياانحرافا  في هذه اآلونة تواجه األمة اإلسالميةوإذ 
روعوا فتطرفة، عنه فرق ضالة وجماعات م تإرهابا فكريا منظما، انبثقو

ال علم أصول الفقه حاكما قاضيا وأباحوا األعراض والدماء، فال يز ،منيناآل
  ...تعدم رجالهمتجددا لم ينضب معينه، ولم 

العلم مواجهة أفكار هؤالء بالنقد هذا على المشتغلين ب الوقت واجبف
واإلبطال، والرجوع على النصوص التي استدلوا بها بإظهار القواعد الحاكمة 

فسير هذه لالستدالل بها، وتبيين أصول االجتهاد التي تحكم وتضبط ت
 النصوص.

للدفاع عن بعض نصوص الشريعة الغراء التي وفي هذا البحث محاولة 
ساء استخدامها وفسد االستدالل بها، وانحرف من استخدموها عن قواعد 

، في اإلرهاب الفكري بل والدموي أتباعهمفوقعوا وأوقعوا  ،علم أصول الفقه
لفقه أال وهي قاعدة وذلك بذهولهم عن قاعدة واحدة من قواعد علم أصول ا

 التعميم والتخصيص.

 

h
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 ثانياملبحث ال

 التعميم يف موضع التخصيص وتكييفه األصولي

  التعميمأوال: معنى 

عم المطر »شامال، يقال:  لغة: جعل الشيء عاّما: أيال في التعميم
 .(1) إذا شملها« : األرض

عرفوا  وإنما ،وأما في اصطالح األصوليين فأكثرهم لم يعرفوا التعميم
وهذا قول ، (2)من جهة واحدة على شيئين فصاعدا العام بأنه اللفظ الدال

 الغزالي.

وقال اآلمدي: العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا 
 .(3) معا

 .(4)عبارة عن إحاطة األفراد دفعةبأنه عرفوا العموم كما 

المتناول لما  هو اللفظوقد فرق األصوليون بين العام والعموم بأن العام 
قال الزركشي: "العام ف .تناول اللفظ لما صلح لهفهو العموم أما ، وصلح له

هو اللفظ المتناول، والعموم: تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر، 

                                                 

/ 2ح المنير ، والمصبا15/ 4، ومقاييس اللغة 426/ 12لسان العرب مادة )ع م م(  ( ينظر:1)
430. 

 .224المستصفى للغزالي صـ ( ينظر:2)
 .2/196 لآلمدياإلحكام  ( ينظر:3)
 .391قواعد الفقه للبركتي صـ ( ينظر:4)
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وهما متغايران، ألن المصدر  والعام: اسم الفاعل مشتق من هذا المصدر،
 .(1)"الفعل، والفعل غير الفاعل

يمكن تعريف التعميم بأنه اعتبار اللفظ داال من جهة واحدة على فه عليو
 شيئين فصاعدا.

 التخصيصثانيا: معنى 

تمييز بعض الجملة بحكم ولهذا يقال خص فالن  التخصيص لغة:
  .(2)بكذا

  :وقد اختلفت عبارات األصوليين في التخصيص اصطالحا

ي الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب" وهو قول أب :فقيل
 (3).البصري واإلمام الرازي والقرافي والقاضي البيضاوي

وهو قول القاضي أبي يعلى  ،هو تمييز بعض الجملة بالحكموقيل: 
 .(4)ب البغدادي والشيرازيوالخطي

هو قصر العام على بعض مسمياته" وهو قول ابن الحاجب وابن وقيل: 
نصاري بتبديل كلمة شكور، واختاره ابن السبكي والشيخ زكريا األال عبد

                                                 

 .4/8البحر المحيط ( ينظر:1)
 .153/ 2، ومقاييس اللغة 555، 24/ 7لسان العرب مادة )خ ص ص(  ( ينظر:2)
للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول 3/7لرازي، والمحصول ل1/234للبصري المعتمد ( ينظر:3)

 .2/119شرح المنهاج ، واإلبهاج51صـ
 للشيرازي ، واللمع1/226 للبغدادي ، والفقيه والمتفقه1/155ألبي يعلى العدة ( ينظر:4)

  .30صـ
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 .(1) مسمياته بأفراده، وأبدلها ابن اللحام والمرداوي وابن النجار بأجزائه

قصر العام على بعض أفراده بدليل البخاري: هو عزيز ال عبدوقال 
 .(2)مستقل مقترن

 بالتعميم يف موضع التخصيص : الغلط يف االستداللثالثا

وهذا ما نص عليه  ،ليلطلب الد هواالستدالل أن على العلماء  أكثر
القاضي الباقالني وأبو يعلى والشيرازي، وإمام الحرمين والسمعاني 

 .(3)وغيرهم

 أدلة والجمع ،الدال: والدليل ،به يستدل مابأنه  الدليل لغة:قد عرفوا و
 للدليل جعلته ما: والداللة، والفتح بالكسر والداللة، الداللة واالسم وأدالء،

 (4).الدالل أو

 من فمنهم تعريف الدليل اصطالحا: فيددت عبارات العلماء قد تعو
 .الدال هو الدليل حقيقة: قال

                                                 

، وأصول 2/150للزركشي ، وتشنيف المسامع2/234لألصفهاني بيان المختصر ( ينظر:1)
للشيخ ، وغاية الوصول 6/3509 للمرداوي ير شرح التحرير، والتحب116ابن اللحام صـ 

البن  ، وفواتح الرحموت3/267 البن النجار ، وشرح الكوكب المنير78صـ زكريا 
 .1/300 الشكور عبد

 .1/306العزيز البخاري كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد ( ينظر:2)
، 5، واللمع للشيرازي صـ1/132، والعدة ألبي يعلى1/208التقريب واإلرشاد  ( ينظر:3)

 .1/33، وقواطع األدلة للسمعاني9والورقات إلمام الحرمين صـ
 .11/249، ولسان العرب4/1698ينظر: الصحاح مادة )د ل ل( (4)
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 ما: وقيل. المدلول على تدل التي العالمة هو الدليل: قال من ومنهم
 به العلم من يلزم ما: وقيل .بالغير العلم إلى فيه النظر بصحيح التوصل يمكن
وقيل:  .مجهول إلى للتأدي مةمعلو أمور ترتيب هو: وقيل .آخر بشيء العلم

 (1).خبري مطلوب إلى فيه النظر بصحيح التوصل يمكن ما

 داللتها معرفة طريق كوني أن: بالشرعية والمرادقال األصفهاني: "
 (2)."الشرع من مستفادا

قد ذكر العلماء شروطا أربعة البد من توافرها في الدليل النقلي حتى و
وأن يكون ، ن صحيح النسبة إلى الشارعتصح عملية االستدالل وهي: أن يكو

، مستمر الحكم غير منسوخ، وأن يكون راجحا على كل ما يمكن أن يعارضه
 .(3) وأن يكون واضح الداللة على الحكم المطلوب

 ؛وهذه الشروط األربعة بحثها األصوليون في مباحث علم أصول الفقه
نقل القرآن والسنة، واآلحاد في  مباحث التواترفي فصحة النسبة كان موضعها 

كان موضعه في الحديث عن النسخ، ورجحان الدليل كان واستمرار الحكم 
موضعه مباحث التعارض والترجيح، ووضوح الداللة على الحكم المطلوب 

توسع فيه والدالالت، ذلك المبحث الذي  األلفاظ كان موضعه مباحث
أن الدليل النقلي األصوليون، وأكثروا في مباحثه وتقسيماته وأحكامه، ذلك 

                                                 

، والتحبير 1/19، وأصول ابن مفلح1/9، واإلحكام لآلمدي1/32قواطع األدلةينظر:  (1)
 .1/22وإرشاد الفحول ،19ـص صولاأل لبغاية الوصول شرح و ،1/317شرح التحرير

 1/454ينظر: بيان المختصر (2)
 .5مفتاح الوصول في علم األصول للشريف التلمساني صـ ( ينظر:3)
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ل فهم هذه اللغة إنما جاء بلغة العرب فاالستدالل به ال يتم إال من خال
  استعمالها.العرب في  وطرائق

الواجب على من أراد أن يفهم  أن علىنص اإلمام الشافعي ولهذا 
فعلى كل مسلم أن "نصوص الوحي الشريف أن يتعلم لسان العرب فقال: 

غه جهده، حتى يشهد به أن ال إله إال اهلل، وأن يتعلم من لسان العرب ما بل
محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من 

وما ازداد من العلم باللسان ، التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك
 .(1)"الذي جعله اهلل لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له

بالنصوص  ممن يستدلون الخطأ الذي يقع فيه كثيركما بين الشافعي أن 
"وإنما بدأت بما وصفت، العربية فقال: اللغة بأساليب  جهلالسببه  الشرعية

علم من إيضاح جمل علم ألنه ال ي؛ العرب دون غيرهمن أن القرآن نزل بلسان 
 ،انيه وتفرقهارة وجوهه، وجماع معوكث جهل سعة لسان العرب الكتاب أحد

 ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها.

نزل بلسان العرب خاصة نصيحة ه العامة على أن القرآن فكان تنبي
لة خير ال يدعها ال ينبغي تركه، وإدراك ناف والنصيحة لهم فرض ،للمسلمين

 .(2)"وترك موضع حظه إال من سفه نفسه

سبب الجهل بلسان بنه اإلمام الشافعي، فألمة بما حذر مقد ابتليت او
العام  الجهل بداللةومنها  ،في كثير من االستدالالتالعرب حدث االنحراف 

                                                 

 .48الرسالة للشافعي صـ ( ينظر:1)
 .50الرسالة للشافعي صـ ( ينظر:2)
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 والخاص 

وما لعام إلى ما يراد به العموم اتقسيم  (1)عطاءبن  واصلأنكر فقديما 
الخاص إلى ما يراد به الخصوص وما يراد  يراد به الخصوص، وكذلك تقسيم

: "الخبر خبران، خاص وعام، فلو جاز أن يكون العام خاصا، ولهبقبه العموم 
جاز أن يكون الخاص عاما، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون الكل بعضا 

 .(2)والبعض كال، واألمر خبرا والخبر أمرا"

عليه وأتى على شبهته من القواعد،  وقد قيض اهلل اإلمام الشافعي فرد
من ألفاظها ما يدل على  أن يجعل شاء قد واضع اللغةأن  في أول رسالتهفقرر 

أن ، وتندرج تحتهالعموم، يعني شمول الحكم الذي تضمنه جميع األفراد التي 
من ألفاظها ما يدل على الخصوص بأن يدل على خروج بعض ما يجعل 

 شمله اللفظ العام من الحكم الذي تضمنه.

ت، غير أن العرب لم يطلقوا هاتين القاعدتين في جميع االستعماال
وإنما اتسعت لغتهم واستعملوا األلفاظ العامة والخاصة استعماال خاصا، 
فأطلقوا اللفظ العام وأرادوا به العموم، كما أطلقوه عاما ولم يقصدوا العموم 
وإنما أرادوا به الخصوص، وكذا أطلقوا اللفظ الخاص وأرادوا به الخصوص، 

 وأطلقوا اللفظ الخاص وأرادوا به العموم.
                                                 

د بن عطاء، أبو حذيفة المخزومي موالهم، أبو حذيفة، البصري، ول ( واصل: هو واصل1)
سنة ثمانين بالمدينة، وكان رأس االعتزال، ومات سنة إحدى وثالثين ومائة، وله: كتاب 
التوبة، وكتاب معاني القرآن، وكتاب المنزلة بين المنزلتين. ينظر: سير أعالم 

 . 4/329، وميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي5/465النبالء
 .374( ينظر: األوائل ألبي هالل العسكري صـ2)



 أصول الفقــــــه

 

 1005 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

 طقل القرآن نزل على معهود العرب في كالمهم وخطابهم فنولما نز
  .بالعام وأراد به الخاص نطقد به العام كما ابالعام وأر

"فإنما خاطب اهلل بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف قال الشافعي: 
اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب  من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها

 ،ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخرهبالشيء منه عاما 
وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما 

وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد  ،وعاما ظاهرا يراد به الخاص ،خوطب به فيه
 ..فكل هذا موجود علمه في أول الكالم، أو وسطه، أو آخره. ،به غير ظاهره

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها 
وإن اختلفت أسباب معرفتها: معرفة واضحة عندها، ومستنكرا عند غيرها،  ،به

 .(1)"ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة

بيان باب "فقال:  ثم أتبع اإلمام الشافعي هذه القاعدة بالتطبيق والتمثيل
  .ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص

ء  َوكريل  ﴿قال اهلل تبارك وتعالى:  ء  َوُهَو لََعَ ُُكه ََشْ ُ َخالرُق ُُكه ََشْ  ﴾اَّللَّ
َماَواتر ﴿ [، وقال تبارك وتعالى:62/]الزمر ي َخلََق السَّ ر ُ اَّلَّ اَّللَّ

رَْض 
َ
نْ ﴿[ وقال: 32/]إبراهيم﴾َواْْل ر  َوَما مر رْضر إرَلَّ لََعَ اَّللَّ

َ
َدابَّة  ِفر اْْل

 [، فهذا عام، ال خاص فيه.6/]هود﴾ررْزُقَها

قال "الشافعي": فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير 
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 .(1)"...ذلك فاهلل خلقه، وكل دابة فعلى اهلل رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

  .اهر يراد به كله الخاصباب بيان ما نزل من الكتاب عام الظ"ثم قال: 

يَن قَاَل لَُهُم انلَّاُس إرنَّ انلَّاَس قَْد ََجَُعوا لَُكْم ﴿وقال اهلل تبارك وتعالى:  ر اَّلَّ
ُ َونرْعَم الَْوكريُل   [ .173/]آل عمران ﴾فَاْخَشوُْهْم فََزاَدُهْم إريَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا اَّللَّ

 ناس غير من جمع لهم من قال "الشافعي": فإذ كان من مع رسول اهلل
الناس، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم، وغير من معه ممن جمع 
عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالداللة بينة مما وصفت من أنه إنما 

 جمع لهم بعض الناس دون بعض.

والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس 
 ونوا هم الناس كلهم.كلهم، ولم يك

ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثالثة نفر، وعلى جميع الناس، 
وعلى من بين جمعهم وثالثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: 

يَن قَاَل لَُهُم انلَّاُس ﴿ ر إرنَّ انلَّاَس قَْد  ﴿وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر  ﴾اَّلَّ
 ن المنصرفين عن أحد.يعنو ﴾ََجَُعوا لَُكْم 

وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم، غير المجموع 
لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، واألكثر من الناس في بلدانهم 

 غير الجامعين، وال المجموع لهم وال المخبرين.

ُعوا ََلُ ﴿وقال:  َها انلَّاُس ُُضرَب َمثَل  فَاْسَتمر يُّ
َ
ْن ُدونر يَاأ يَن تَْدُعوَن مر ر

إرنَّ اَّلَّ
                                                 

 .54الرسالة للشافعي صـ ( ينظر:1)
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نُْه  ُذوُه مر بَاُب َشيْئًا ََل يَْستَنْقر لُُقوا ُذبَابًا َولَور اْجتََمُعوا ََلُ َوإرْن يَْسلُبُْهُم اَّلُّ
ر لَْن ََيْ اَّللَّ

الرُب َوالَْمْطلُوُب   [.73/]الحج ﴾َضُعَف الطَّ

لعلم بلسان وبين عند أهل ا ،قال: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم
العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض؛ 
ألنه ال يخاطب بهذا إال من يدعو من دون اهلل إلها، تعالى عما يقولون علوا 

المغلوبين على عقولهم، وغير البالغين ممن ال  كبيرا؛ ألن فيهم من المؤمنين
 يدعو معه إلها.

ية قبلها عند أهل العلم باللسان، واآلية قبلها قال: وهذا في معنى اآل
 أوضح عند غير أهل العلم، لكثرة الدالالت فيها.

فَاَض ﴿قال الشافعي: قال اهلل تبارك وتعالى: 
َ
ْن َحيُْث أ فريُضوا مر

َ
ُثمَّ أ

أن الناس كلهم لم  -إن شاء اهلل-[ ، فالعلم يحيط 199/]البقرة ﴾انلَّاُس 
اهلل، ورسول اهلل المخاطب بهذا ومن معه،  يحضروا عرفة في زمان رسول

فَاَض ﴿ولكن صحيحا من كالم العرب أن يقال: 
َ
ْن َحيُْث أ فريُضوا مر

َ
ُثمَّ أ

 يعني بعض الناس. ﴾انلَّاُس 

واآلية  ،وهذه اآلية في مثل معنى اآليتين قبلها، وهي عند العرب سواء
ة أوضح عندهم األولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثاني

من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه اآليات معا؛ ألن أقل البيان 
عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به 

 كاف عنده.

[ فدل كتاب 24/]البقرة ﴾َوقُوُدَها انلَّاُس َواْْلرَجاَرةُ ﴿وقال اهلل جل ثناؤه: 
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نَّا ﴿ :ا وقودها بعض الناس لقول اهللاهلل على أنه إنم يَن َسبََقْت لَُهْم مر ر إرنَّ اَّلَّ
وََلرَك َعنَْها ُمبَْعُدونَ 

ُ
 .(1)"[101/]األنبياء ﴾اْْلُْسََن أ

 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص."ثم قال: 

نْهُ ﴿: -جل ثناؤه  -قال اهلل  د  مر بََوْيهر لرُُكه َواحر
َ
ا تََرَك إرْن َوْلر مَّ ُدُس مر َما السُّ

 
ُ
هر اثلُّلُُث فَإرْن ََكَن ََلُ إرْخَوة  َفِلر مه

ُ
بََواُه فَِلر

َ
ثَُه أ هر ََكَن ََلُ َوََل  فَإرْن لَْم يَُكْن ََلُ َوََل  َوَورر مه

ُدُس  ْزَواُجُكْم إرْن لَْم يَُكْن ﴿[ وقال: 11/]النساء﴾السُّ
َ
َولَُكْم نرْصُف َما تََرَك أ

ْو  لَُهنَّ 
َ
ََّي برَها أ يَّة  يُوصر ْن َبْعدر وَصر ا تََرْكَن مر مَّ ُبُع مر َوََل  فَإرْن ََكَن لَُهنَّ َوََل  فَلَُكُم الرُّ

ا تََرْكُتْم إرْن لَْم يَُكْن لَُكْم َوََل  فَإرْن ََكَن لَُكْم َوََل  فَلَُهنَّ  مَّ ُبُع مر َديْن  َولَُهنَّ الرُّ
ا تََرْكتُْم  مَّ ور اثلُُّمُن مر

َ
لًَة أ ْو َديْن  َوإرْن ََكَن رَُجل  يُورَُث لََكَ

َ
يَّة  تُوُصوَن برَها أ ْن َبْعدر وَصر مر

رَك َفُهْم  ْن َذل ْكََثَ مر
َ
ُدُس فَإرْن ََكنُوا أ نُْهَما السُّ د  مر ْخت  فَلرُُكه َواحر

ُ
ْو أ
َ
خ  أ

َ
ة  َوََلُ أ

َ
اْمَرأ

يَّة  يُو ْن َبْعدر وَصر ََكُء ِفر اثلُّلُثر مر ُ ُُشَ ر َواَّللَّ َن اَّللَّ يًَّة مر ْو َديْن  َغْْيَ ُمَضارٍّ وَصر
َ
ََص برَها أ

 [ .12/]النساء﴾َعلريم  َحلريم  

فأبان أن للوالدين واألزواج مما سمى في الحاالت، وكان عام المخرج، 
فدلت سنة رسول اهلل على أنه إنما أريد به بعض الوالدين واألزواج دون 

الدين والمولود والزوجين واحدا، وال يكون بعض، وذلك أن يكون دين الو
 الوارث منهما قاتال وال مملوكا.

ْو َديْن  ﴿وقال: 
َ
يَّة  يُوََص برَها أ ْن َبْعدر وَصر فأبان النبي أن الوصايا مقتصر  ﴾مر

بها على الثلث، ال يتعدى، وألهل الميراث الثلثان؛ وأبان أن الدين قبل 
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 ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم.الوصايا والميراث، وأن ال وصية وال 

ولوال داللة السنة، ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إال بعد وصية أو 
 ة على الدين أو تكون والدين سواء.أدين، ولم تعد الوصية أن تكون مبد

لُوا وُُجوهَ ﴿وقال اهلل:  ََلةر فَاْغسر يَن آَمنُوا إرَذا ُقْمتُْم إرََل الصَّ ر
َها اَّلَّ يُّ

َ
ُكْم يَاأ

رُْجلَُكْم إرََل الَْكْعَبَّْير 
َ
ُكْم َوأ يَُكْم إرََل الَْمَرافرقر َواْمَسُحوا برُرُءوسر يْدر

َ
 ﴾َوأ

 [ .6/]المائدة

قصد القدمين بالغسل، كما قصد الوجه واليدين،  -جل ثناؤه  -فقصد 
فكان ظاهر هذه اآلية أنه ال يجزئ في القدمين إال ما يجزئ في الوجه من 

أس من المسح؛ وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو الغسل، أو الر
 مسحهما، بعض المتوضئين دون بعض.

فلما مسح رسول اهلل على الخفين، وأمر به من أدخل رجليه في الخفين، 
وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول اهلل على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو 

 .(1)"مسحهما بعض المتوضئين دون بعض

باب الدالالت فقد جعله  في المعنى لما كان باألهمية القصوى وهذا
وسماه بيان وضع الشريعة  ،مقاصد الشارع األربعة الشاطبي نوعا من أنواع

الفهم السليم للشريعة ومقاصدها ال يكون إال من  مؤكدا على أن ؛لإلفهام
لعرب، خالل العلم بأن هذه الشريعة المباركة عربية؛ ألن القرآن نزل بلسان ا

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إلى تطلب فهمه من 
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: اإلمام الشافعي بعد أن نقل فقرات حرفية من رسالة، ثم قال غير هذه الجهة
"فإذا كان كذلك، فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان 

لعرب، كذلك ال يمكن أن بعض األعاجم ال يمكن أن يفهم من جهة لسان ا
يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ الختالف األوضاع واألساليب، 
والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي اإلمام، في "رسالته" 
الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، 

 .(1)فيجب التنبه لذلك، وباهلل التوفيق"

على أن اللفظ العام منه ما يطلق ويراد به  وعليه فقد نص األصوليون
العموم، ومنه ما يطلق ويراد به الخصوص، وأن اللفظ العام منه ما يبقى على 

 عمومه، ومنه ما يلحقه التخصيص..

وقد قرر األصوليون أن الواجب على من أراد االستدالل بنصوص 
هل يراد به العموم، أم يراد به الشرع الحنيف أن يتفحص اللفظ العام 

الخصوص، فإن كان مرادا به الخصوص، فال يعمل به إال في موضع 
الخصوص، وإن ظهر له أنه يراد به العموم فعليه أن يبحث عن مخصصه، فإن 
ظهر له المخصص فإن عليه أن يجمع بين النصين، وأن يحمل العام على 

ص عمل بالعام في عمومه الخاص، ويعمل بهما معا، وإن لم يظهر له مخص
على  جماعاإل الغزالي، واآلمدي وابن الحاجبك بعض األصوليينحكى حتى 

 .(2)أنه ال يجوز العمل بالعام قبل البحث عن كل ما يمكن أن يكون مخصصا
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استعمال األلفاظ واألساليب ومما يستأنس به في هذا المقام أن ضبط 
؛ فقد جاء في رب العالمين هو في األصل منهج قرآني توالهالعربية إنما 
لسيدنا إبراهيم دعواته التي عمم فيها في موضع  القرآن ويبتصسورة البقرة 

 وخصص فيها في موضع التعميم... ،التخصيص

وبيان ذلك: أن سيدنا إبراهيم حكى القرآن عنه أنه خاطب ربه بدعوات 
فعمم في موضع التخصيص،  ،خالف فيها قاعدة التعميم والتخصيص

 تعميم.في موضع الوخصص 

َوإرذر اْبتَََل ﴿: كان في قوله تعالىفقد  موضع التخصيص تعميمه فيأما 
يَِّتر  ْن ُذره اَل َومر

رلنَّاسر إرَماًما قَ لَُك ل ُهنَّ قَاَل إرِّنه َجاعر َتمَّ
َ
يَم َربُُّه برَكلرَمات  فَأ إربَْراهر

َّيَ  رمر ال ي الظَّ  [.124]البقرة/﴾قَاَل ََل َينَاُل َعْهدر

اهلل وجعله إماما  هكرم أمر اهلل سيدنا إبراهيم بكلمات فلما أتمهن فقد
 لكلللناس، فظن سيدنا إبراهيم أن اإلمامة في الدين من األمور التي تتاح 

 فقال: فطلبها أن تكون في ذريته بصفة عامة العادل منهم والظالم ،الناس
يَِّتر ﴿ ْن ُذره له رب العالمين  فبين وهي اسم جنس مضاف فيفيد العموم، ﴾َومر

أن اإلمامة من األمور التي ال تتاح لعموم الناس، وإنما هي لقسم خاص 
َّيَ ﴿ :وهو من لم يتلبس بظلم فقال ،منهم رمر ال ي الظَّ  .﴾ََل َينَاُل َعْهدر

حكاية عن  قوله تعالىفي فكان  أما تخصيصه في موضع التعميمو
يُم رَبه اْجَعْل ﴿ إبراهيم َن اثلََّمَراتر َمْن َوإرْذ قَاَل إربَْراهر ْهلَُه مر

َ
نًا َواْرُزْق أ ا آمر َهَذا بَََلً

ُه إرََل َعَذابر  ْضَطرُّ
َ
َمتهُعُه قَلريًَل ُثمَّ أ

ُ
رر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأ ر َواْْلَْومر اْْلخر نُْهْم براَّللَّ آَمَن مر

ْيُ   [.126]البقرة/ ﴾انلَّارر َوبرئَْس الَْمصر
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من آ من من الثمرات أن يخص بالرزق طلب سيدنا إبراهيم من ربهفقد 
باهلل واليوم اآلخر، فبين له رب العالمين أنه ضمن الرزق لعموم الناس مؤمنهم 

َمتهُعهُ ﴿ :وكافرهم فقال
ُ
وهكذا فلما خصص سيدنا إبراهيم في  ﴾َوَمْن َكَفَر فَأ

 موضع التعميم صوب له القرآن دعاءه.

 الغلط يف االستدالل : اإلطالق يف موضع التقييد من مثاراترابعا

الدال على الماهية بال قيد، وهذه اللفظ بأنه  المطلقيعرف األصوليون 
، وقال الزركشي: ما دل على (1)عبارة ابن السبكي والشيخ زكريا األنصاري

 .(2)الماهية بال قيد من حيث هي هي

 ،ي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليهاللفظ الذ بأنهالمقيد كما يعرفون 
 .(3)بارة القرافيوهذه ع

وقال الطوفي وابن النجار: المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على 
 .(4)حقيقة جنسه

فالمطلق وقد نص األصوليون على أن اإلطالق قريب الصلة بالتعميم، 
العلماء عاما؛ لما بينهما من االشتراك في ثبوت الحكم لكل  كثير منيجعله 

مدلولهما، لذا ذكر أكثر العلماء مباحث المطلق فرد من األفراد الداخلة تحت 
ابن السبكي: "المطلق والمقيد  قال حتى والمقيد في مباحث العام والخاص
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، وقال المرداوي: "لما كان معنى المطلق والمقيد قريبا من (1)كالعام والخاص"
معنى العام والخاص ذكر عقبهما، بل جعله البيضاوي تذنيبا داخال في باب 

 .(2)"الخاص أي: ذنابة وتتمة لهالعام و

ص واإلطالق والتقييد تخصيم والتعميوجه الصلة بين ال القرافي قد بينو
يعني - أحدهما: ما تقدم إطالق العلماء العموم باالشتراك على معنيين:": فقال

 واآلخر: عموم الصالحية. -عموم الشمول

نه يصدق فعندهم: كل مطلق عام عموم البدلية والصالحية؛ باعتبار أ
يُر َرَقبَة  ﴿كل فرد بدال عن اآلخر، فإذا قال تعالى:  على [ 92نساء/]ال ﴾َفَتْحرر

له أن يعتق أي رقبة شاء بدال عن األخرى، فهذا هو معنى عموم البدلية 
 والصالحية.

واألول عموم الشمول والمعية؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكل واحد مع 
والعلماء ، ال يثبت لآلخر ذا ثبت لواحدة، إثبوته لآلخر، وفي عموم الصالحي

؛ فينبغي أن تعلمهما؛ حتى ال يلتبس عليك يطلقون العموم بالتفسيرين
  .(3)"ذلك

اإلطالق في موضع التقييد من مثارات الغلط في وقد قرر العلماء أن 
من اتباع "الشاطبي: فقال  االستدالل كالتعميم في موضع التخصيص

ت قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من المتشابهات األخذ بالمطلقا
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؛ بأن يكون النص مقيدا غير تأمل؛ هل لها مخصصات أم ال؟ وكذلك العكس
فإن هذا المسلك رمي في ؛ صا فيعم بالرأي من غير دليل سواهفيطلق، أو خا

يده وذلك أن المطلق المنصوص على تقي عماية، واتباع للهوى في الدليل،
صار واضحا، كما أن إطالق المقيد رأي في ذلك  فإذا قيد مشتبه إذا لم يقيد،

 .(1)"المقيد معارض للنص من غير دليل

فإما أن  ؛الجزأينإن اشتملت القضية على :الشريف التلمساني: وقال 
الوضع أو الحمل أو ال يشترط، فإن لم يشترط فال  يُشترط فيهما شرٌط في

من هذا الوجه، وإن لم  ي القضية فال غلط، وإن اشترط وذكر ذلك فغلط
، فقد يكون من جهة ويسمى اإلطالق في موضع التقييديذكر فهو مثار الغلط، 

  ، وقد يكون من جهة المحمول.الموضوع

ومثاله من جهة الموضوع في العقليات قول القائل: كلُّ جسٍم فيه ميٌل 
 طبيعي إلى حيزه الطبيعي، وكل ما فيه ميٌل طبيعي إلى حيزه الطبيعي فهو
متحرك حركًة طبيعية أو مقسورة عنها، وكل جسم فهو متحرك حركة طبيعية 

فيقول  متحرك حركة طبيعية أو مقسور عنها.فكل جسم فهو  -أو مقسور عنها 
الخصم: الميل الطبيعي إنما يحصل للجسم الخارج عن حيزه الطبيعي ، فأما 

 تقييده. له ، فقد أطلقت ما يجب فال ميل وهو فيه

مديان مالك لنصاب حال عليه الفقهيات: قول القائل: الومثاله في 
، فالمديان عليه حال عليه الحول فعليه زكاة نصابه، وكلُّ مالٍك لنصاب الحول

 زكاة نصابه . 
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قيداً : موضوع الكبرى ال يصدق عليه محمولها إال مفيقول الخصم
، نصاب، وإن كان مالكًا لل، ولذلك ال تجب الزكاة على العبدبالملك التام

 فأنَت قد أطلقَت ما يجبُّ تقييده . 

ا ومثاله من جهة المحمول في العقليات: قول َمْن يرى أن اإلنسان إنم
: نطباع المعقوالت في جوهر اإلنسان، ال بايدرك المعقوالت بقوة تتعلق بها

قل المعقوالت ، وكل ذي وضع محسوس ال يعو وضع محسوسكل إنسان ذ
الت المجردة عن إنسان ال يعقل المعقو ، فكلُّ المجردة عن األوضاع

  األوضاع.

، وإنما الصادق أن كلَّ ذي فيقول الخصم: أنَت قد أطلقَت المحمول
بلها ، وال يلزم من ذلك أال تقيقبل المعقوالت من حيث هو ذو وضعوضع ال 

المعقوالت من جهة  ، فاإلنسان من جهة مادته ذو وضع ال يقبلمطلقاً 
النفس الناطقة التي ال ال يقبلها من حيث صورته وهي ، وأن جسميته ومادته

 . وضع لها.

ى الصالة على جلد الميتة المدبوغ: ومثاله في الفقهيات: قوُل من ير
، وكل طاهر تجوز الصالة عليه ، فجلد الميتة تجوز جلد الميتة المدبوغ طاهر

 الصالة عليه . 

أن جلد الميتة ، وهو : أنَت قد أطلقَت ما يجُب تقييدهفيقول الخصم
 . (1)"، ال مطلقاً والماء وحده طاهٌر طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات
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 .(1)"اإلطالق في موضع التقييد غير جائز"وقال بدر الدين العيني: 

أخطأ في استدالله فأطلق في من لذلك عاب بعض العلماء على و
  التقييد أو قيد في موضع اإلطالق... موضع

عندما نهى عن كراء  (2)خديجبن  رافعسيدنا ن وقع مما  من ذلكف
 ،سواء حصل الكراء ببعض ما يخرج من األرض أو بالنقد (3)المزارع مطلقا

وبين له نهي النبي  ،(4)عمربن  اهلل بن عبد سالمفأنكر عليه سيدنا 
  ببعض قد حصل كان مقيدا بما إذا كان الكراء إنما عن الكراء

بن  عن الزهري أن سالمي صحيح البخاري جاء ففقد ما يخرج من األرض، 
عمر أن عميه وكانا شهدا بن  اهلل عبدخديج بن   أخبره قال أخبر رافعاهلل عبد

لسالم  :قلت .نهى عن كراء المزارع بدرا أخبراه أن رسول اهلل 
 .(5)فتكريها أنت قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه

                                                 

 .23/52عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ينظر:1)
 صحابيلا ،الحارثي األوسي، األنصاري،بن رافع  بن خديج رافعبن خديج: هو  رافع( 2)

من  توفي في المدينة متأثراً ، ووالخندق كان عريف قومه بالمدينة، وشهد أحداً الجليل، 
، وسير أعالم 2/232هـ، وله ست وثمانون سنة. ينظر: أسد الغابة74سنة جراحه
 .3/181النبالء

 كراء المزارع: إجارتها.( 3)
أبو ، بن الخطاب العدوي عمر اهلل ابن أمير المؤمنين بن عبد سالماهلل: هو  بن عبد سالم( 4)

ينظر:  مات في سنة ست ومائة.، ولد في خالفة عثمان، عمر، القرشي، العدوي، المدني
 . 4/457سير أعالم النبالء

 .5/84(4012أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب منه )( 5)
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ت فيها على األربعاء وكانوا يكرون األرض بما ينب"قال القسطالني: 
وهو النهر الصغير أو شيء يستثنيه صاحب األرض من المزروع ألجله، فنهى 

قلت : قال الزهري ،لك لما فيه من الجهلعن ذ رسول اهلل 
  .أكريها لسالم فتكريها أي أفتكري المزارع أنت؟ قال: نعم

في  فلم يفرق ،إن رافًعا أكثر على نفسه: ثم قال سالم منكًرا على رافع
فالنهي إنما  ،وبين الكراء بالنقد ،النهي بين الكراء ببعض ما يخرج من األرض

 .(1)"هو عن األّول

أطلق في موضع ( أي: ن رافعاً أكثر على نفسهإ: )قوله"قال السندي: 
 ،وهو ما يكون فيه البدل مجهوالً  ،وإال فالممنوع نوع من كراء المزارع، التقييد

 .(2)"ال مطلق الكراء

: )اسقه قوله " :قول القرطبي في المفهم لك أيضاومن ذ
أجمعت األطباء : قد بعض زنادقة األطباء على هذا فقالقد اعترض  (3)عسالً(

 ، فكيف يوصف لمن به اإلسهال؟! على أن العسل يسهل

: إن هذا الطعن صدر عن جهل بأدلة صدق النبي فجوابه: أن يقال
 . وبصناعة الطب 

                                                 

 .6/270إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( ينظر:1)
 . دار الفكر.3/4صحيح البخاريحاشية السندي على  ( ينظر:2)
، 7/123(5684متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل )( 3)

من حديث أبي  4/1736(2217)السالم باب التداوي بسقي العسل ومسلم في كتاب 
 سعيد الخدري.
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نظًرا صحيًحا لعلم على  ي معجزاته : فلو نظر فأما األول
 ....القطع أنه يستحيل عليه الكذب

أطلق  وأما جهل هذا الطاعن بصناعة الطب فقد جازف في النقل حيث
  .، وحكى إجماًعا ال يصح لهفي موضع التقييد

ن : أقال: ينبغي أن يعلم (1)اهلل عبدوبيان ذلك بما قاله اإلمام أبو 
كثيرة؛ فمنها: اإلسهال الحادث عن التُّخم اإلسهال َيْعِرض من ضروب 

مجمعون في مثل هذا على أن عالجه بأن تترك الطبيعة  واألطباء ،والهيضات
سهال أعينت ما دامت القوة باقية، ، وان احتاجت إلى معين على اإلوفعلها

ل أصابه : فيمكن أن يكون هذا الرجفإذا وضح هذا قلنا ،فأما حبسها فضرر
بشرب العسل، فزاده،  ، فأمره النبي ء وهيضةاإلسهال عن امتال

، فإذا العسلفوافقه شرب  ،، فوقف اإلسهالفزاده إلى أن فنيت تلك المادة
 . (2)"خرج هذا على صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك الصناعة

 تضمانامن ولما كان معرفة التعميم والتخصيص واإلطالق والتقييد 
 علماء من لم يضبط هاتين القاعدتين من اإلفتاءمنع الصحة االستدالل فقد 

في تهذيب  حسين مفتى المالكية بمكة المكرمةبن  عليبن  محمدفقال الشيخ 
  :لطالب العلم ثالث حاالتالفروق: 

ومطلقات  ،أن يحفظ كتابا فيه عمومات مخصصة في غيره :األولى

                                                 

 هـ(536وفى بن عمر التَِّميمي المازري المالكي )المت بن علي حمداهلل م يقصد أبا عبد( 1)
 . 3/169فقد نص على هذا في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 .5/608المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي العباس القرطبي ( ينظر:2)
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لة يقطع أنها مسأ بما فيه إال في فهذا يحرم عليه أن يفتي ،مقيدة في غيره
  .مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها

أن يتسع اطالعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات وتخصيص  :الثانية
لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته فهذا يفتي بما يحفظه  ،العمومات

وينقله من المشهور في ذلك المذهب وال يخرج مسألة ليست منصوصة على 
  .ما يشبهها

أن يحيط بذلك وبمدارك إمامه ومستنداته وهذا يفتي بما يحفظه  :ثةالثال
 .(1)"ويخرج ويقيس بشروط القياس ما ال يحفظه على ما يحفظه

 

 

 

h 

                                                 

 .2/127تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية للشيخ محمد على  ( ينظر:1)
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 لثاملبحث الثا

 ياالستداللاالحنراف يف  التعميم يف موضع التخصيصأثر 

 املعاصر

جتهاد ي االواالستنباطية ف االستداللية إن المتابع لكثير من االنحرافات
 هالفقهي المعاصر يرى أن أهم أسباب جميع هذه االنحرافات وما ترتب علي

من إفساد في األرض هو مخالفة قواعد علم أصول الفقه الضابطة لعملية 
 االجتهاد واالستنباط...

خالفوا ن مكثير م أسباب انحرافمن التعميم في موضع التخصيص و
 لة النصوص على األحكام.وتقرير دال فقه في االستداللقواعد أصول ال

 انحرف فيها االستداللالتي  نصوصبعض الل هذا المبحث بيانفي و
  .المعاصر بسبب التعميم في موضع التخصيص
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 النص األول

 حديث أمرت أن أقاتل الناس

 عمر أن رسول اهلل بن  اهلل عبدعن أخرج البخاري ومسلم 
ًدا َرُسوُل أُِمْرُت أَْن أَُقاِتَل النَّاَس َحتَّ »قال:  ُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ ى َيْشَهُدوا أَْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

َكاَة، َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم  الََة، َويُْؤتُوا الزَّ ِ، َويُِقيُموا الصَّ اهللَّ
 .(1)«َوأَْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحّقِ اإِلْسالَِم، َوِحَسابُُهْم َعَلى اهللَِّ 

ذهب بعض المنحرفين الذين أداهم فكرهم الضال إلى إرهاب الناس 
باسم الدين إلى القول بوجوب قتال من لم يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

الدين اإلسالمي بأنه دين القتل رسول اهلل، وذهب البعض اآلخر إلى اتهام 
جاء إلكراه الناس على الدخول في  النبي  وأن واإلرهاب،

كما  بذلك، بين أنه أُمر الم بأن يقاتلهم حتى يسلموا، وأنه اإلس
أمر أتباعه بقتال جميع الناس حتى يدخلوا في اإلسالم، وإال فدماء كل من لم 

 يدخل في اإلسالم غير معصومة ونفوسهم مهدرة.

 هو وما ترتب عليه من إرهاب دمويالفكري وأصل هذا الضالل 
هذا في االستدالل ببعه المنحرفون التعميم في موضع التخصيص التي ات

المنحرفون واإلرهابيون أن كلمة الناس الواردة فهم الذي  ؛الحديث الصحيح
 يراد بها العموم، فعمموا األمر بقتال جميع الناس....في هذا الحديث 

                                                 

باب }فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا  ( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب اإليمان1)
( ، ومسلم في كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس 25) 1/17الزكاة فخلوا سبيلهم{ 

 (.22) 1/53حتى يقولوا ال إله إال اهلل 
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هذا من مواضع العموم الذي أريد أن  الذي نص عليه جمهور العلماءو
وال عموم  ،حديث ال يراد بها كل الناسفي ال "الناس"لفظة به الخصوص، ف

الناس، بل يراد بها جماعة خاصة من الناس، وهم الذين كانوا يحاربون النبي 
 .ويقاتلونه دون غيرهم، وهذا ما نبه عليه العلماء في مصنفاتهم 

 ،وهو من العام الذي أريد به الخاص": قال القسطالني شارح البخاري
ويدل له رواية النسائي بلفظ:  ،غير أهل الكتابفالمراد بالناس المشركون من 

 .(1)"أُمرت أن أقاتل المشركين

أمرت أن أقاتل الناس حتى ) وقول النبي " وقال ابن تيمية:
 (يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ويقيموا الصالة؛ ويؤتوا الزكاة

 ..(2)"مراده قتال المحاربين الذين أذن اهلل في قتالهم

وإذا كان ما نص عليه العلماء في كتبهم، فهذا الفهم هو الذي أيده 
فلم يقتل النبي  الكرام، وصحابته  التطبيق العملي في عهد النبي

 حتى ، وال أمر بقتل جميع الناسبسبب كفرهم جميع الناس 
أخذ لما تمكن من كفار قريش في غزوة بدر  إنه بل  ،يؤمنوا

 ...ولم يقتله (3)أثال الحنفيبن  وأطلق ثمامةولم يقتلهم،  منهم الفداء
                                                 

 .5/115إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطالنيينظر: ( 1)
 .19/20مجموع فتاوى ابن تيمية ينظر: ( 2)
سيد الحنفي بن لجيم  بن حنيفة بن مسلمة ثعلبة النعمانبن  بن أثال ثمامةة: هو ثمام( 3)

ولما ارتدَّ أهل اليمامة في فتنة )مسيلمة( ثبت هو على  أسلم سنة ست، أهل اليمامة،
بن الحضرمّي، في جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل  إسالمه، ولحق بالعالء

 .1/525: اإلصابة. ينظروقتل بعيد ذلك ،البحرين
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نعم ال بدَّ من التأكيد على أنه لم يُعرف في تاريخ اإلسالم منذ بعثة النبي 
  إلى وقتنا المعاصر أن اإلسالم يدعو إلى قتل الكفار

فإن  ؛، وعلى العكس تماًمابسبب كفرهم وعدم إيمانهم باهلل تعالى والمشركين
والشرك والمعتقدات الفاسدة أمراض يجب أن تعالج  اإلسالم يرى أن الكفر

 .، هذا هو األصل في دعوة اإلسالمسيف والسنانبالحجة والبيان، وليس بال

وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن " ولهذا قال ابن رجب الحنبلي:
الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين، ويقيم الصالة، ويؤتي الزكاة، وجعلوا 

وسيرة النبي ب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر، ذلك حجة على خطا
 (1)"في قتال الكفار تدل على خالف هذا. 

وعلى أرض الواقع وفي مجال التطبيق فلم تنقل كتب السير والمغازي 
بدأ بقتال من لم يظلمه ولم يقاتله، وإنما قاتل من  أن النبي 

لقرآن كقوله قاتله، ورد عدوان من اعتدى عليه، وهذا ما أمرت به آيات ا
َ ََل ُُيربُّ ﴿تعالى:  يَن ُيَقاترلُونَُكْم َوََل َتْعَتُدوا إرنَّ اَّللَّ ر

ر اَّلَّ وا ِفر َسبريلر اَّللَّ
َوقَاترلُ

ينَ  كرََّي ََكفًَّة َكَما﴿[ وقوله تعالى: 190]البقرة/ ﴾الُْمْعتَدر  َوقَاترلُوا الُْمْْشر
 َ نَّ اَّللَّ

َ
[ وقوله تعالى: 36]التوبة/ ﴾ َمَع الُْمتَّقرَّيَ ُيَقاترلُونَُكْم ََكفًَّة َواْعلَُموا أ

ََل ُتَقاترلُوَن قَْوًما نََكُثوا ﴿
َ
ْيَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنْتَُهوَن أ

َ
ُهْم ََل أ َة الُْكْفرر إرنَّ ئرمَّ

َ
َفَقاترلُوا أ

ة  أَتْ  َل َمرَّ وَّ
َ
وا برإرْخَراجر الرَُّسولر وَُهْم بََدُءوُكْم أ ْيَماَنُهْم وََهمُّ

َ
ْن أ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َشْوَنُهْم فَاَّللَّ

نرَّيَ   [13،12.]التوبة/﴾َتَْشْوُه إرْن ُكنْتُْم ُمْؤمر

وال أذن ألحد من  فلم يقاتله النبي أما من لم يبدأه بقتال 
                                                 

 .1/230جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبليينظر: ( 1)
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: أنه مرَّ على امرأة مقتولة في السنن عن النبي صحابته بقتاله ف
، فقد (1)(ت هذه لتقاتلما كان) :في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال

 نص على أن العلة في جواز إراقة دم الكفار هو قتالهم.
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، وابن أبي 2/280بن منصور في سننه  ، وسعيد6/132الرزاق في مصنفه  ( أخرجه عبد1)
 .9/80، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير25/370، وأحمد في المسند2/196شيبة 
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 النص الثاني

 حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسالم

  أخرج اإلمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول اهلل
اَلِم، َفِإَذا لَ »قال: ِقيُتْم أََحَدُهْم ِفي َطِريٍق، اَل َتْبَدُءوا اْلَيُهوَد َواَل النََّصاَرى ِبالسَّ

وُه ِإَلى أَْضَيِقهِ   .(1)«َفاْضَطرُّ

زعم بعض المنحرفين فكريا أن الواجب اتباعه مع غير المسلمين من 
البدء بإلقاء أهل الكتاب هو التضييق عليهم وأخذهم بالشدة، وعدم جواز 

التي وقد ترتب على هذا الفهم المنحرف كثير من األفعال السالم عليهم، 
تخالف روح اإلسالم وطبيعته وأصوله ومقاصده من اعتداء على المعاهدين 

المقيمين  والنصارىوإيذاء للمواطنين من أصحاب الديانات السماوية كاليهود 
كثير من المسلمين بسب هذا االستدالل المنحرف  إيقاعفي بالد اإلسالم، مع 

عمال والتجارات األ في كثير من الحرج بسبب مخالطتهم لغير المسلمين في
 وغيرها من أسباب المشاركة...

هو التعميم في موضع  الفكري وأصل هذا االنحراف واإلرهاب
اَل َتْبَدُءوا اْلَيُهوَد َواَل النََّصاَرى » التخصيص في قول النبي 

وُه ِإَلى أَْضَيِقهِ  اَلِم، َفِإَذا َلِقيُتْم أََحَدُهْم ِفي َطِريٍق، َفاْضَطرُّ  «ِبالسَّ

 هذه الرواية،في  "اليهود والنصارى" : النبي  ذلك أن قول
 وقوله  ،"ركينالمش" :بعض الرواياتفي  قوله و

                                                 

عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد  باب النهيأخرجه مسلم في كتاب السالم ( 1)
 .4/1707(2167) عليهم
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وبيان ذلك من  ،من العام الذي أريد به الخاص "أهل الكتاب" :في بعضها
 أمور:

الحديث تبين أن الحديث ليس على هذا روايات جميع مراجعة ب أولها:
بل هو من العموم الذي أريد به الخاص؛  عمومه وإطالقه في كل حال،

خاطب الصحابة بهذا الحديث وهو  أن النبي  تاريخيا فالثابت
أبي متوجه إلى حصار يهود بني قريظة وقصته كما جاءت في رواية 

)إني راكب غدا إلى   قال رسول اهلل (1)رحمن الجهنيال عبد
 .(2)(وعليكم اليهود فال تبدؤوهم بالسالم فإذا سلموا عليكم فقولوا

 :قال لهم أن رسول اهلل  :(3)أبي بصرة الغفاريوفي رواية 
إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي منكم فال تبدؤوهم بالسالم فإن سلموا  )

 .(4)"فقولوا وعليكم( فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم

 :قال رسول اهلل  :قال عمر بن  اهلل عبدوفي رواية 
اليهود غدا، فال تبدؤوهم بالسالم، فإن سلموا عليكم فقولوا )إنكم القون 

                                                 

، 4/53ينظر: أسد الغابة عداده في أهل مصر.وله صحبة، الرحمن الجهني:  أبو عبد( 1)
 .1/697واإلصابة

 .22/290، والطبراني في الكبير5/250أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف( 2)
سكن الحجاز، ثم تحول إلى  له صحبة ،لحمي وقيل: بن بصرة جميل هو :( أبو بصرة3)

ينظر: االستيعاب في معرفة  مصر. ويقال: إن عزة التي يشبب بها كثير عزة هي بنت ابنه.
 .1/553 ، وأسد الغابة4/1612األصحاب

، والطبراني في 9/150، والنسائي في السنن الكبرى45/209أخرجه أحمد في مسنده( 4)
 .2/277الكبير
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 .(1)وعليك(

في حادثة خروج  تفيد أن الحديث وردكلها  روايات الصحيحةفهذه ال
في غزوة لعهده ة بعد خيانتهم ظلحصار يهود بني قري النبي 

الصحابة أن ال يبدؤوهم بالسالم، وأن  النبي ، فأمر حزاباأل
الطريق، ألنهم أهل حرب، وفي رد السالم عليهم بذل يضطروهم إلى أضيق 

  .لألمان لهم

حديث النهي عن بدء اليهود  شيخ اإلسالم ابن تيميةوهذا ما فسر به 
: وأما قول النبي )بقوله: ابن القيم تلميذه بالسالم كما نقله عنه 
 فأمر ،وهذا لما ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة ،"ال تبدءوهم بالسالم"

. سمعت شيخنا يقول وهو قد ذهب لحربهم ،أال يبدءوا بالسالم؛ ألنه أمان
 .(2)(ذلك،

أما الرواية التي أخرجها اإلمام مسلم وفيها تعميم الخبر في اليهود 
 فهي ليست أدق الروايات. وذلك ألمور: ،والنصارى

األحزاب بسنتين، فلم يسمع الذي أسلم بعد  سيدنا أبو هريرةأن راويها  .1
وإنما رواها ممن سمعها من النبي ، من النبي  ثالحدي
 بالمعنى ربما رويت لهف. 

وسهيل مع  ،أبي صالحبن  سهيلهو  أن من روى عن سيدنا أبو هريرة .2
 :حاتم يأبابن عدالته وصدقه قد تكلموا في ضبطه حتى قال عنه 

                                                 

 .9/341ي السنن الكبرى ( أخرجه البيهقي ف1)
 .3/1326ينظر: أحكام أهل الذمة البن القيم ( 2)
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يس ل: "وكذا قال ابن معين فيه ،(1)"يكتب حديثه وال يحتج به"
فوجد عليه فنسى كثيرا  مات أخ لسهيل"ل ابن المدينى: قاو، (2)"بحجة

وقال ابن أبى خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل ، من الحديث
وسئل مرة فقال:  وقال مرة: ضعيف. أصحاب الحديث يتقون حديثه.

قال ابن و (3)"وقال غيره: إنما أخذ عنه مالك قبل التغير ليس بذاك.
أبي صالح السمان أحد األئمة بن  سهيل" هدي الساري:حجر في 

المشهورين المكثرين، وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما، وقال أبو 
حاتم يكتب حديثه وال يحتج به، وقال ابن معين صويلح، وقال 

  .له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه كان :البخاري
بن  له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى :قلت

 ،أبي عياش عن أبي سعيدبن  ي كالهما عن النعمانسعيد األنصار
 .(4)"حديثين آخرين متابعة في الدعوات وذكر له

قد أورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة فوبسبب هذا الجرح 
تابه إنما يذكر في كابن عدي و، سهيل في كتابه الكامل في الضعفاء

على هذا  وقد نصتفرد بها، ناكير الراوي وغرائب حديثه التي عادة م
ذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه فقال: "

                                                 

 .4/247الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ينظر:1)
 .4/263تهذيب التهذيب البن حجر ( ينظر:2)
 .2/244ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي ( ينظر:3)
 .1/408مقدمة فتح الباري ( ينظر:4)
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  .(1)"اس إليها، ألقربه على الناظر فيهبروايته له اسم الضعف لحاجة الن

ذكر ، فقد هذه الروايةمسلم في تخريجه اإلمام على  حرجوال 
المنهج الذي اعتمده فيما أورده من  مقدمة صحيحه في مسلم اإلمام
يخرج في الباب أوال أحاديث أهل الطبقة األولى  يث بأنه كانأحاد

وهم أهل الحفظ واإلتقان ويقدم حديثهم احتجاجا، ثم يخرج حديث 
أهل الطبقة الثانية من أهل العدالة والصدق استشهادا، وربما وقع في 
أحاديثهم اختالف فيورده، لبيان ما فيه من اختالف في لفظه، ال أنه 

  يه أو يصححه لهم من األلفاظ.يحتج بكل ما يرو

ثم إنا إن شاء اهلل مبتدئون في مقدمة صحيحه: " مسلماإلمام قال 
في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا 
نعمد إلى جملة ما أسند من األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

...فأما وسلم فنقسمها على ثالثة أقسام وثالث طبقات من الناس 
القسم األول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي هي أسلم من العيوب 
من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، 
وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختالف شديد، وال تخليط 
فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في 

حن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا حديثهم، فإذا ن
يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ واإلتقان 
كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن 

                                                 

 .1/79ضعفاء الرجال البن عديالكامل في  ( ينظر:1)
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السائب بن  اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم، كعطاء
رابهم من حمال اآلثار أبى سليم وأضبن  أبى زياد وليثبن  ويزيد

وقد ذكر  ،من هذه الطبقة أبي صالحبن  وسهيل (1)"ونقال األخبار
مسلم حديثه في آخر الباب بعد حديث أنس وعائشة في رد السالم 

 .ختالف الرواة عليه في هذا اللفظعلى أهل الكتاب، كما ذكر ا

بصرة  يأب يةرواالروايات األخرى التي وردت لهذا الحديث ك أن .3
بينت أن عمر، بن  اهلل عبدرحمن الجهني وال عبد يري وأبالغفا

لحصار بني قريضة،  في سياق خروج النبي كان الحديث 
 فنهى أصحابه عن ابتدائهم بالسالم، وأمرهم أن يقتصروا بالرد على

)وعليكم(، حتى ال يكون أمانا يمنع من حربهم، كما أمرهم  قولهم:
 ه وهو أنه جاء لحربهم.بالتضييق عليهم في الطريق للسبب ذات

فليس هذا الحديث على عمومه في المشركين وال في عموم أهل 
الكتاب، بل وال في كل اليهود، وال على إطالقه بل هو في حال الحرب مع 
أهل الحرب، فال يدخل فيه أهل ذمتنا، وال المعاهد وال المسالم من أهل 

 الشرك.

م الطبري أنه يرى أن هذا نقل اإلمام القرطبي المالكي عن اإلما لهذاو
جوز تحية الكافر وأن يبدأ بها : "الحديث من العام الذي أريد به الخاص بقوله

هل يجوز السالم على الكافر؟ قال: نعم !قال  قيل البن عيينة: .بعض السلف
ينر َولَْم َُيْ ﴿ اهلل تعالى: يَن لَْم ُيَقاترلُوُكْم ِفر اَلرذ ر

 َعنر اََّلذ
ْن َل َينَْهاُكُم اَّلَلُّ ررُجوُكْم مر

                                                 

 .1/4صحيح مسلم ( ينظر:1)
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َّيَ  طر ُبذ الُْمْقسر ْم إرَنذ اَّلَلَّ ُُير ُطوا إرَْلْهر وُهْم َوُتْقسر ْن َتَِبُذ
َ
ُكْم أ يَارر  [،8]الممتحنة/ ﴾در

يَم  ﴿ وقال: ْسَوة  َحَسنَة  ِفر إربَْراهر
ُ
[ اآلية، وقال 4/]الممتحنة ﴾قَْد ََكنَْت لَُكْم أ

 [.47]مريم/ ﴾َسََلم  َعلَيَْك ﴿ :إبراهيم ألبيه

  وفي الباب حديثان صحيحان:: "ثم قال

)ال تبدؤوا اليهود  قال: روى أبو هريرة أن رسول اهلل 
والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه( خرجه 

  .(1)البخاري ومسلم

ركب حمارا  أن النبي  زيدبن  في الصحيحين عن أسامةو
زيد، وهو يعود بن  أردف وراءه أسامةعليه إكاف تحته قطيفة فدكية، و

الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في بن  رثاعبادة في بني الحبن  سعد
مجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين عبدة األوثان واليهود، وفيهم 

رواحة، فلما غشيت بن  اهلل عبدسلول، وفي المجلس بن  أبيبن  اهلل عبد
أبي أنفه بردائه، ثم قال: ال تغبروا بن  اهلل عبدالمجلس عجاجة الدابة، خمر 

 الحديث.  علينا، فسلم عليهم النبي 

فاألول يفيد ترك السالم عليهم ابتداء ألن ذلك إكرام، والكافر ليس 
 أهله. 

 والحديث الثاني يجوز ذلك. 

قال الطبري: وال يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة فإنه ليس في 

                                                 

 فإن البخاري لم يخرجه. ؛( كذا قال القرطبي وهو وهم1)
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وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخبر  ؛خرأحدهما خالف لآل
 . (1)"أسامة يبين أن معناه الخصوص

وفعل  الثابت من فعل النبي ثم إن التطبيق العملي 
  ...صحابته قد دل على أن العموم الوارد في الحديث يراد به الخصوص

التسليم في مجلس  قد بوب البخاري بابف أما فعل النبي 
زيد أن بن  وأخرج فيه حديث أسامة ،المسلمين والمشركينفيه أخالط من 

مر في  عبادة بعد غزوة بدر وأنهبن  ذهب يعود سعد النبي 
مجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين عبدة األوثان واليهود وفيهم 

رواحة، فلما غشيت بن  اهلل عبدأبي ابن سلول، وفي المجلس بن  اهلل عبد
أبي أنفه بردائه ثم قال ال تغبروا بن  اهلل عبدمر المجلس عجاجة الدابة خ
ثم وقف فنزل فدعاهم إلى اهلل وقرأ  علينا، فسلم عليهم النبي 

أبي ابن سلول أيها المرء ال أحسن من هذا إن بن  اهلل عبدعليهم القرآن، فقال 
كان ما تقول حقا، فال تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا 

 .(2)فاقصص عليه(

مر بمجلس فيه أخالط من  أن النبي "ورواه البيهقي بلفظ 
 .(3)"المسلمين واليهود والمشركين عبدة األوثان فسلم عليهم أجمعين

                                                 

 .11/112( ينظر: تفسير القرطبي1)
باب التسليم في مجلس فيه أخالط من المسلمين أخرجه البخاري في كتاب االستئذان ( 2)

 .8/56( 6254) والمشركين
 .11/265عب اإليمان أخرجه البيهقي في ش( 3)
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 (1)كنت آخذ بيد أبي أمامة زياد قال:بن  عن محمدف ةوأما فعل الصحاب
وهو منصرف إلى بيته فال يمر على أحد مسلم وال نصراني وال صغير وال 
كبير إال قال: سالم عليكم سالم عليكم، فإذا انتهى إلى باب الدار التفت إلينا، 

 .(2)"ثم قال: يا ابن أخي أمرنا نبينا عليه السالم أن نفشي السالم بيننا

فصحبه دهاقين من أهل  ،مسعودبن  اهلل عبدأقبلت مع : عن علقمة قالو
الحيرة فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريقهم غير طريقهم فالتفت إليهم 

نعم " :فرآهم قد عدلوا فأتبعهم السالم فقلت أتسلم على هؤالء الكفار؟ فقال
 .(3)"صحبوني وللصحبة حق

ابن عباس أنه كتب إلى عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن و
 .(4)السالم عليك رجل من أهل الكتاب:

h  
                                                 

غلبت  أبو أمامة الباهلي،الصحابي الجليل بن وهب،  بن عجالن صديأبو أمامة: هو ( 1)
توفي سنة إحدى وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين ، كان يسكن حمصوعليه كنيته، 

ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البن  سنة. ويقال: مات سنة ست وثمانين.
 .3/15الغابة ، وأسد2/736البر عبد

 دار الفكر بيروت. 6/112حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم ( ينظر: 2)
 .5/259مصنف ابن أبي شيبة( ينظر: 3)
 .5/248مصنف ابن أبي شيبة( ينظر: 4)
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 النص الثالث

 حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

ِ روى البخاري  ا َبَلَغ َرُسوَل اهللَّ أَنَّ  َعْن أَِبي َبْكَرَة، َقاَل: َلمَّ
ْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهُم َلْن يُ »أَْهَل َفاِرَس، َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى، َقاَل: 

 .(1)«اْمَرأَةً 

دعى المنحرفون فكريا أن الدين اإلسالمي يظلم المرأة ويهينها، فقد ا
ويمنع المسلمين من استغالل قدرات المرأة القيادية، ويراها مخلوقا غير 

، لذلك يمنعها من تولي المراكز ةكامل األهلية، وال تصلح لتولي المسؤولي
في  نساءالرغم من نجاح الة في الدولة كالحكم والقضاء ونحوهما، بالقيادي

تولي هذه األمور، بل وتفوقهم على الرجال في كثير من تلك المراكز، وهذا 
 .إلى جانب ما فيه من إهانات للمرأة ففيه من إهدار الطاقات المنتجة ما فيه

موضع ي والذي أداهم إلى هذا التفسير المنحرف لإلسالم هو التعميم ف
فقد حكموا بكون هذا الحديث واردا في جميع هذا الحديث؛  التخصيص في

 ...تتوالها المرأةأن يمكن األمور التي 

والذي عليه أئمة المسلمين أن هذا الحديث ليس عاما في جميع األمور 
 وال في جميع الواليات.

اعتبار هذا  إلى الدكتور محمد عمارة رحمه اهلل ومن تابعهفقد ذهب 
 ؛لحديث من وقائع األعيان التي ال عموم لها كما هو مقرر عند األصوليينا

                                                 

إلى كسرى وقيصر  ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي 1)
(4425 )6/8. 
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أنه لما قتل شيرويه أباه نص على الحديث ت ورود هذاأن مالبسات مستدال ب
كسرى لم يملك سوى ثمانية أشهر، ويقال ستة أشهر، ثم هلك فملك بعده 

رى، فبلغ ابنه أردشير، وكان له سبع سنين فقتل، فملكت بعده بوران بنت كس
فلح قوم )لن ي :رسول اهلل  فقال،  هذا رسول اهلل

 .(1)ة(ولوا أمرهم امرأ

، ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس أن أسباب مقررا
 ..(2) وهى نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات

ليس عاما في جميع األحوال وال والذي عليه أكثر العلماء أن الحديث 
، فمما هو مقرر أن اإلسالم أثبت للنساء بعض الواليات والياتع الفي جمي

فال ولها واليتها على مالها على نفسها فال تنكح إال بإذنها، فلها واليتها 
دها المقررة ولها واليتها على بيتها وعلى أوال، يتصرف فيه غيرها إال بإذنها

ِتِه، اإِلَماُم ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْس »: رسول اهلل  بقول ئُوٌل َعْن َرِعيَّ
ِتِه، َوالَمْرأَُة  ُجُل َراٍع ِفي أَْهِلِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه، َوالرَّ َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّ
ِدِه  ِتَها، َوالَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسّيِ َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُوَلٌة َعْن َرِعيَّ

 .(3)«ئُوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ َوَمْس 

                                                 

 . 2/16حديث الصحيحين البن الجوزيكشف المشكل من ( ينظر: 1)
طبعة  593حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين مجموعة علماء صـ ( ينظر:2)

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.
( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن 3)

( 1829العادل وعقوبة الجائر ) ، ومسلم في كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام2/5(893)
3/1459. 
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وإذا كان الحديث قد عمم نفي الوالية بالنسبة للنساء، وأثبتت النصوص 
من العام الذي أريد به  الحديثأة في بعض األمور فقد تأكد أن والية المر

فهو الوالية العامة والخالفة الكبرى  الخاص، وأما الخاص المراد في الحديث
 ورود الحديث...مالبسات  بينته مالإلسالم والمسلمين، وهذا 

كان مقام الحديث عن امرأة الذي ورد فيه الحديث المقام ذلك أن 
النظام  يكانت تمثل إحدى القوتين ف التيالفارسية، الدولة تولت عرش 

 ذلك التاريخ.. في  العالمي

وال خالف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من الخوارج على اشتراط 
لى اإلمامة العظمى والخالفة العامة لدار اإلسالم وأمة تويمن ي"الذكورة" ف

 .. لمسلمينا

رئاسة ذلك واليات األقاليم واألقطار و يعدا هذا المنصب بما ف أما ما
اإلمامة العظمى لدار ووالية ال يفإنها ال تدخل ف والقضاء بين الناس الدول

بالمعروف والنهى ألنها واليات خاصة، يفرض واجب األمر  ؛اإلسالم وأمته
 ...حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق فيعن المنكر المشاركة 

ولهذا لم ينكر القرآن والية بلقيس على قومها من أهل اليمن لكونها لم 
 ،إنما حكمت قرية من القرى الصغيرةو ،تتول والية كبرى وخالفة عظمى

ْت إرنَّ الُْملُوَك إرَذا َدَخلُوا َقْرَيًة قَالَ ﴿تعالى على لسان بلقيس:  وهو ما أكده قوله
رَك َيْفَعلُونَ  لًَّة َوَكَذل ذر

َ
ْهلرَها أ

َ
َة أ زَّ عر

َ
فَْسُدوَها وََجَعلُوا أ

َ
 ، وداللة[34]النمل/ ﴾أ

في باب بيان  اإلقرارات القرآنية على األحكام قاعدة مقررة عند األصوليين
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 .(1)الحال الذي نص عليه الشاشي في أصوله

إنما جاء من خلط الواليات الخاصة بالوالية  راف االستدالليفاالنح
اشترط جمهور الفقهاء "الذكورة" فيمن  يوهى الوالية الت ،العامة لدار اإلسالم

 يليها.. 

 تالخطاب فولى الشفاء بنبن  وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر
 ....(3)وهي والية خاصة والية الحسبة واألسواق (2)عبد شمسبن  اهلل عبد

وال حديث للفقه المعاصر عن والية المرأة لإلمامة العظمى، ألن هذه 
الوالية قد غابت عن متناول الرجال، فضالً عن النساء، منذ سقوط الخالفة 

 .وحتى اآلن م1924العثمانية 

ولهذا لما تقرر أن المرأة ال تمنع من الواليات الخاصة لم يمنع الفقهاء 
من جمهور الفقهاء  هامنع وإنماالال بهذا الحديث، رأة القضاء استدتولى الم

فإنما قاسه على منعها من الخالفة العظمى، ومن أجازه  والية القضاء بالقياس
على أصل آخر فابن جرير الطبري قاس القضاء على اإلفتاء فلم يمنع المرأة 

أجازوا القضاء ، والحنفية اإلفتاءمن تولى القضاء قياسا على عدم منعها من 
                                                 

 .261أصول الشاشي صـ ( ينظر:1)
 :ويقال -بن صداد بن خلف بن عبد شمس اهلل الشفاء بنت عبداهلل: هي  الشفاء بنت عبد( 2)

، بن كعب القرشية العدوية من المبايعات بن عدي بن رزاح بن قرطااهلل  بن عبد -ضرار
انت وك  جرات األول، وبايعت النبيهي من المهاو ،أسلمت قبل الهجرة

. يأتيها ويقيل عندها في بيتها من عقالء النساء وفضالئهن، وكان رسول اهلل 
 . 7/162ينظر: أسد الغابة

 .4/1869االستيعاب في أسماء األصحاب ( ينظر:3)



 التعميم يف موضع التخصيص وأثره

 1038 كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة

  .على الشهادة فأجازوا للمرأة أن تقضي فيما تجوز شهادتها فيه

فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء اإلمامة الكبرى، قال ابن رشد: "
وقاسها أيضا على العبد؛ لنقصان حرمتها، ومن أجاز حكمها في األموال 
فتشبيها بجواز شهادتها في األموال، ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال: 

ألصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إال ما إن ا
 .(1)"خصصه اإلجماع من اإلمامة الكبرى

 

 

 

h 
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 النص الرابع

 حديث رضاع الكبري

كان مع أبي  (2)، مولى أبي حذيفة(1)عن عائشة، أن سالما أخرج الشيخان
 النبي  -تعني ابنة سهيل  -حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت 

 ،وإنه يدخل علينا ،وعقل ما عقلوا، : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجالفقالت
فقال لها النبي  ،وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا

 :«أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة »
 .(3)"فرجعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة

بعض الذين انحرف فكرهم عن جادة  بهذا الحديث استدلفقد 
 ...أن الرضاعة بعد الحولين يثبت بها التحريمعلى الصواب 

                                                 

وهو مولى ، اهلل بن معقل، يكنى أبا عبد وقيل: سالم، بن ربيعة بيدبن ع سالمسالم: هو ( 1)
بن عتبة القرشي، من أهل فارس، وكان من فضالء الصحابة والموالي  أبي حذيفة

 ، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اهلل وشهد بدرا، وكبارهم
 .2/382ينظر: أسد الغابة وقتل يوم اليمامة شهيدا.

بن عبد مناف القرشي  بن عبد شمس بن ربيعة بن عتبة أبو حذيفةة: هو أبو حذيف( 2)
القبلتين، وهاجر إلى كان من فضالء الصحابة من المهاجرين األولين، صلى  العبشمي،
وهو بمكة، فأقام بها حتى هاجر إلى  ثم قدم على رسول اهلل ، الهجرتين

اليمامة شهيدا، وهو ابن ثالث أو وقتل يوم  ،المدينة، وشهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها
 .4/1631ينظر: االستيعاب أربع وخمسين سنة.

 في، ومسلم 5/81(4000متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب منه )( 3)
 .2/1076(1453) الرضاع باب رضاعة الكبير كتاب
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  هو التعميم في موضع التخصيص... وسبب هذا االنحراف

بل  ،فالذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا الحديث ليس على عمومه
 هو العام الذي أريد به الخاص.

حديث ترك قديما ولم يعمل به وال  هذا يدل على أنه" بر:ال عبدقال ابن 
وممن قال إن ، تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه بالخصوص

بن  اهلل عبدأبي طالب وبن  الخطاب وعليبن  رضاعة الكبير ليس بشيء عمر
 ،بن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشةابن عمر وأبو هريرة وامسعود و

بن أبي ذئب ااألمصار منهم الليث ومالك و وجمهور التابعين وجماعة فقهاء
بن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو او

 .(1)"عبيد والطبري

ذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم "وقال ابن حجر: 
  :وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة ،وقد تقدم ضبطه

وقرره  ،جزم المحب الطبري في أحكامهوبه  ،أنه حكم منسوخ :منها
واألحاديث الدالة على اعتبار  ،بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة

إذ  ؛فدل على تأخرها وهو مستند ضعيف ،الحولين من رواية أحداث الصحابة
وأيضا  ،ال يلزم من تأخر إسالم الراوي وال صغره أن ال يكون ما رواه متقدما

م ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي ففي سياق قصة سال
 :قالت .أرضعيه :حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي 

قد  :وقال فتبسم رسول اهلل  ؟!!وكيف أرضعه وهو رجل كبير
                                                 

 .6/255البر االستذكار البن عبد ( ينظر:1)
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 ،أرضعيه :قال .إنه ذو لحية :وفي رواية لمسلم قالت "علمت أنه رجل كبير
  .لصغر معتبر في الرضاع المحرمر بأنها كانت تعرف أن افسوهذا ي

واألصل فيه قول أم  دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة :ومنها
رى هذا إال رخصة أرخصها رسول نما " :سلمة وأزواج النبي 

بن الصباغ وغيره بأن أصل قصة اوقرره  ،"لسالم خاصة اهلل 
فلما نزل  ،ةسالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختالط سالم بسهل

االحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في 
ألنه يقتضي إلحاق من  ؛وهذا فيه نظر ؛ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة

يساوي سهلة في المشقة واالحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب 
  .المخالف لكن يفيد االحتجاج

فلما ثبت ذلك في  ،ضاع ال يحرموقرره آخرون بأن األصل أن الر
وقصة سالم واقعة عين  ،الصغر خولف األصل له وبقي ما عداه على األصل

  .(1)"يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن االحتجاج بها

بهذا الحديث  في موضع التخصيص التعميمواالستدل المبني على 
ما قالت أم فقدي، ليس جديدا الذي أدى إلى القول بالتحريم برضاع الكبير

مولى أبي  محتجة بعموم قصة سالم التحريم برضاع الكبيرالمؤمنين عائشة ب
: سمعت عطاء يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة قالجريج بن ان عف حذيفة

قلت: وذلك رأيك؟ «. ال»من لبنها بعد ما كنت رجال كبيرا أأنكحها؟ قال: 

                                                 

 .9/149رفتح الباري البن حج ( ينظر:1)
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 .(1)"«لك بنات أخيهاتأمر بذ»قال عطاء: كانت عائشة: « نعم»قال: 

بن األمر للسيدة عائشة صوّ  باقي زوجات النبي  غير أن
عن ابن فقد روى مسلم لها أن هذا من التعميم في موضع التخصيص  نَ يّ وبَ 

زمعة، أن أمه زينب بنت أبي بن  اهلل بن عبد شهاب، أنه قال: أخبرني أبو عبيدة
أبى " ت تقول:، كانسلمة، أخبرته أن أمها أم سلمة، زوج النبي 

أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن  سائر أزواج النبي 
لسالم  لعائشة: واهلل ما نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول اهلل 

 .(2)"رائينا نا أحد بهذه الرضاعة، والخاصة، فما هو بداخل علي
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 .7/458(13883الرزاق ) مصنف عبد ( ينظر:1)
 .2/1078(1454أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير )( 2)
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 النص اخلامس

 حديث النهي عن اإلسبال

ُ َعْنُه، َعِن النَِّبّيِ َعْن أَِبي ُهرَ البخاري  أخرج  ْيَرَة َرِضَي اهللَّ
 .(1)«َما أَْسَفَل ِمَن الَكْعَبْيِن ِمَن اإِلَزاِر َفِفي النَّارِ »َقاَل: 

إلى القول بحرمة تطويل الثياب على ذهب بعض المنحرفين فكريا فقد 
الرجال، حتى عد بعضهم تطويل الرجال لثيابهم من الكبائر، بل وصل األمر 

 م إلى القول ببطالن صالة من صلى وثيابه قد سترت كعبيه.ببعضه

الذي ذكر العلماء  وأصل هذا االنحراف هو اإلطالق في موضع التقييد
 أنه من مثارات الغلط كالتعميم في موضع التخصيص..

تقصير الثياب  بوجوب وقالوا:أفكار الناس المنحرفون  أرهب هؤالءفقد 
 من الكبائر... ويل ثياب الرجال بإطالقعلى الرجال في كل حال، وعدوا تط

، وذهول عن قواعد أصول الفقه وهذا منهم انحراف في االستدالل
فالذي عليه أهل العلم أن هذا الحديث  القاضية بحمل المطلق على المقيد،

عمر بن  اهلل عبدعن بحديث سيدنا أبي بكر الصديق الذي رواه البخاري مقيد 
قال: قال رسول اهلل ، « : من جر ثوبه خيالء، لم ينظر

فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إال أن أتعاهد « اهلل إليه يوم القيامة
 .(2)«إنك لست تصنع ذلك خيالء: »ذلك منه؟ فقال رسول اهلل 

                                                 

 .7/141(5787البخاري في كتاب اللباس باب ما أسفل الكعبين فهو في النار ) أخرجه( 1)
لو : »باب قول النبي  ( رواه البخاري في كتاب أصحاب النبي 2)

 .5/6(3665« )ا خليالكنت متخذ
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لسيدنا أبي بكر الصديق  ففي هذا الحديث قد بين النبي 
كبر الذي يدعوا صاحبة العلة في النهي عن تطويل الثياب، وهي الخيالء وال

إلى التطاول على الناس بتطويل ثيابه، أما الذي طال ثوبه من غير أن يقصد 
 الكبر على الناس والخيالء فهذا ليس مما تناوله النهي.

ظواهر األحاديث في تقييدها بالجر خيالء يقتضي " :النووياإلمام قال 
 .(1)"أن التحريم مختص بالخيالء

وهذا اإلطالق محمول على ما ورد من قيد : "نيقال ابن حجر العسقالو
 .(2)"الخيالء فهو الذي ورد فيه الوعيد باالتفاق

وهذا مطلق يجب حمله على المقيد وهو ما : "وقال بدر الدين العيني
 .(3)"كان للخيالء

 ،وهذا اإلطالق محمول على ما ورد من قيد الخيالء" وقال القسطالني:
على أن التحريم مخصوص بالخيالء فإن لم  -رحمه اهلل-وقد نص الشافعي 

 .(4)"يكن للخيالء كره للتنزيه

h 
                                                 

 .10/259( ينظر: فتح الباري البن حجر1)
  10/257فتح الباري البن حجر: ( ينظر 2)
  21/297عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: ( ينظر 3)
 .8/418إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ( ينظر 4)
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 النص السادس

 حديث من ترك الصالة فقد كفر

: )من قال النبي أخرج ابن حبان في صحيحه عن بريدة أن 
 (1)ترك الصالة فقد كفر(

بكفر تارك  في فتنة التكفير بقولهم فكرياوقع جماعة من المنحرفين فقد 
وقالوا بإطالق الكفر على كل من ترك الحديث، أخذا من إطالق الصالة 

 الصالة...

 وسبب هذا االنحراف هو اإلطالق في موضع التقييد...

حالة ما إذا تركها جحودا فالنصوص الواردة بكفر تارك الصالة مقيدة ب
فالنصوص بينت أنه في هذه الحال  ،كاسال وعصياناوإنكارا، أما إذا تركها ت

لو كان ترك الصالة كفرا لما أمر قالوا: "قال الزركشي: فاء الصالة، مأمور بقض
 .(2)"الشارع بقضائها وجعله كفارة دون تجديد إيمان

وما كان " ،"من ترك الصالة فقد كفر" :قد جاء": (3)قال األبياريو
وهو " ،يكفرون بذنب إال بترك الصالة" أصحاب رسول اهلل 

                                                 

، والطبراني 2/684، واآلجري في الشريعة4/323(1463أخرجه ابن حبان في صحيحه )( 1)
 .637، وينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي صـ9/191في الكبير

 .4/802تشنيف المسامع للزركشي ( ينظر:2)
بن عطية األبياري، أبو الحسن،  بن حسين بن علي بن إسماعيل األبياري: هو علي( 3)

ينظر: هـ، له: شرح البرهان، وسفينة النجاة. 579الفقيه، المتكلم، األصولي، ولد سنة 
 .1/239، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية2/122الديباج المذهب
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 اإلسالم لمن ترك الصالة".  فيوال حظ "، "من قول عمر  الظاهر

، إذ تارك الصالة عندنا إما أن يكون إال أنا ال نقول بذلك على اإلطالق
معترًفا بالوجوب، أو منكًرا له، فإن كان منكًرا له، فهو كافر، من جهة أنه جحد 

الوجه في تكفير من  وقد بينا في كتاب اإلجماع ،أمًرا معلوًما في الشريعة
عند مالك وجماهير  فليس بكافر كان معترًفا بالوجوب فإن، ذهب إلى ذلك

 . (1)"أصحابه

: )من ترك الصالة فقد كفر(، وله : قوقال بدر الدين العيني
فإنما هو توبيخ لفاعله وتحذير له من الكفر أي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون 

 .(2)"ولم يرد به الخروج عن الدينالة، بالص

تعليقا على قول اإلمام البخاري  لكشميريوقال الشيخ محمد أنور شاه ا
اإليمان لما كان مركبا أمكن أن يوجد في ": باب كفران العشير وكفر دون كفر

المؤمن بعض أشياء الكفر، وفي الكافر بعض أشياء اإليمان، كالكبر فإنه من 
وقد يوجد في المسلم أيضا، وكالحياء فإنه من اإليمان وقد يوجد في  ،الكفر

ا فاإلسالم عرض عريض، أعاله: ال إله إال اهلل وأدناه إماطة األذى الكافر أيض
عن الطريق، وبينهما مراتب ال تحصى، وكذلك الكفر أيضا عرض عريض، 

مهلك فكما أن اإليمان المنجي ما هو في المرتبة األخيرة، كذلك الكفر ال
 ،على الكفر، وأدناه مراتب ال تحصىوبين أ ،أيضا ما كان في تلك المرتبة

 وعلى هذا فالكفر اسم للجحود والفسوق.

                                                 

 .4/368التحقيق والبيان في شرح البرهان لألبياري ( ينظر:1)
 .6/65عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ( ينظر:2)
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وأقرب نظائره كالصحة والمرض، فيوجد في الصحيح بعض أشياء 
رير يناسب وظيفة المرض، وفي المريض بعض أشياء الصحة، ولكن هذا التق

  .المحدث، والمفسر

أما على طريق الفقيه والمتكلم، فإنهم ال يبحثون إال عن النجاة وهي 
 ال يجتمع اإليمان مع الكفر عندهم أصال. المرتبة األخيرة، ف

قلت: كما أن المحدثين والمتكلمين اختلفوا في الحالة المتوسطة بين 
اإليمان والكفر، فأثبتها األولون، ونفاها اآلخرون، كذلك اختلف األطباء في 
الصحة والمرض فذهب جالينوس إلى أن هناك ثالثة أحوال: الصحيح فقط، 

ينهما، وأنكره ابن سينا وثنى القسمة، فاألعمى عند والمريض فقط، والذي ب
جالينوس ليس بصحيح من حيث فقدان حاسة البصر، وال مريض من حيث 

 صحة بقية األعضاء، وعند ابن سينا هو مريض.

ومن هذا التحقيق انحل كثير من األحاديث التي أطلق فيها لفظ الكفر 
ن ترك الصالة م» على الكبائر، واستغنى عن التأويالت، كقوله 

 «.فقد كفر

فأول فيه بعضهم أنه ليس حكما بالكفر، بل معناه أنه قرب الكفر. قلت: 
ه بالكفر وال وليس بشيء، ألن الحديث يصفه به في الحالة الراهنة، ويرمي

  .ينظر إلى حالة أخرى

وقال قائل: معناه من ترك الصالة مستحال، وهو أيضا من هذا القبيل؛ 
  .عيالة فإنه يكفر باستحالل كل حرام قطألنه ال يختص بالص

  .اه أنه فعل فعل الكفر، وهذا نافذوقال آخر: معن
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والرابع ما أراده الحافظ ابن تيمية رحمه اهلل أي فقد كفر بكفر دون كفر، 
فلم يكفره بكفر يوجب الخلود، بل بكفر سلب عنه حسن اإلسالم، وشأنه 

 .(1)"بوصمة الكفر، وهذا أحسن من الكل
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 .1/189فيض الباري على صحيح البخاري ( ينظر:1)



 أصول الفقــــــه

 

 1049 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

 النص السابع

 حديث من حلف بغري اهلل فقد أشرك

 النبي أنمن حديث ابن عمر أخرج اإلمام أحمد في مسنده 
 (1)"من حلف بغير اهلل فقد أشرك: "قال. 

من النصوص التي يرهب بها المنحرفون فكريا كل من حلف فهذا أيضا 
، وبين غير مفرقين بين من خرج منه الحلف مخرج الغالب ونحوه ،بغير اهلل

 من قصد تعظيم ما حلف به.

ليس على إطالقه في كل الحالفين، بل هو مقيد والتحقيق أن الحديث 
  بمن قصد بحلفه تعظيم من حلف به.

من حلف بغير ملة اإلسالم  في التعليق على حديث ابن المنذر يقول
قوله فهو كما قال ليس على إطالقه في نسبته إلى الكفر بل " :فهو كما قال

 .(2)"اد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهةالمر

فإن قلت: ففي رواية الترمذي: "من حلف بغير اهلل ": (3)وقال الكوراني

                                                 

، وأحمد في المسند 3/412(2008ه )أخرجه أبو داود الطيالسي في مسند( 1)
 باب في كراهية الحلف باآلباء، وأبو داود في كتاب األيمان والنذور 5/41(5375)
، وصححه ابن الملقن في البدر 13/205، والطبراني في الكبير3/223(3251)

 .9/458المنير
 .11/539فتح الباري البن حجر ( ينظر:2)
بن رشيد الهمداني الكوراني ثم  بن أحمد عثمان بن بن إسماعيل أحمدالكوراني: هو ( 3)

 الترك، رحل إلى بالدو ،ولد سنة ثالث عشرة وثمانمائة، الشافعّي ثم الحنفي ،القاهري
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فقد كفر أو أشرك"؟ قلت: أجاب شيخنا بأنه من باب الزجر والتغليظ، 
واألولى عندي التفصيل، وهو أن يقال: إن اعتقد المساواة فقد كفر، وإن لم 

 .(1)"سانه فاليعتقد ذلك وجرى على ل

ال يجوز الحلف بغير اهلل  :برال عبدبن اوقال " قال ابن حجر:و
فإنه قال في  ،ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ،باإلجماع

موضع آخر أجمع العلماء على أن اليمين بغير اهلل مكروهة منهي عنها ال 
 .يجوز ألحد الحلف بها

أخشى أن يكون  :عية من أجل قول الشافعيوالخالف موجود عند الشاف
 ،وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه ،فأشعر بالتردد ،الحلف بغير اهلل معصية

وجزم غيره بالتفصيل فإن اعتقد  ،المذهب القطع بالكراهة :وقال إمام الحرمين
في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في اهلل حرم الحلف به وكان بذلك 

وأما إذا حلف بغير اهلل  ،وعليه يتنزل الحديث المذكور ،رااالعتقاد كاف
العتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فال يكفر بذلك وال 

 .(2)"تنعقد يمينه

أي: يكون على غير  فهو كما قالقوله: ": وقال الشيخ زكريا األنصاري
يه يحمل خبر ملة اإلسالم، ومحله: إذا قصد تعظيم المحلوف عليه، وعل

                                                                                                                              

الدرر اللوامع : هـ، له 893سنة  الفاتح، وتوفي بالقسطنطينيةمحمد وولي القضاء في أيام 
وغيرها ينظر: الضوء رّي لبخااوالكوثر الجاري شرح ، في شرح جمع الجوامع للسبكي

 .1/39، والبدر الطالع للشوكاني1/241الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي
 .10/258الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني ( ينظر:1)
 .11/531فتح الباري البن حجر ( ينظر:2)
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وإال بأن قصد البعد عن المحلوف عليه، أو  ،كفر" الحاكم: "من حلف بغير اهلل
أطلق لم يخرج عن ملة اإلسالم، فيكون ما ذكر؛ تغليًظا على من يتلفظ به، 

 .(1)"حرام :فهو مكروه، وقيل

حلف  بين أنه  التطبيق العملي من النبي و
، وليس على سبيل ب العربفي خطا الغالب جريا علىببعض المخلوقين 

: قالعبيد اهلل، بن  طلحةمن حديث أخرج مسلم في صحيحه  قدف التعظيم،
من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي  جاء رجل إلى رسول اهلل 

فإذا هو يسأل  صوته، وال نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اهلل 
خمس صلوات في اليوم، : »عن اإلسالم، فقال رسول اهلل 

ال، إال أن تطوع، وصيام شهر »فقال: هل علي غيرهن؟ قال: « ليلةوال
، وذكر له رسول اهلل «ال، إال أن تطوع»، فقال: هل علي غيره؟ فقال: «رمضان
  :قال: «ال، إال أن تطوع»الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال ،

ول فأدبر الرجل، وهو يقول: واهلل، ال أزيد على هذا، وال أنقص منه، فقال رس
 .(2)«وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق أفلح: »اهلل 

 قوله: "أفلح َوأبيه" الواو في "وأبيه" للقسم.قال بدر الدين العيني: "

 أن يحلف الرجل بأبيه، -عليه السالم -فإن قلت: قد نهى رسول اهلل
 فكيف هذا؟ 

                                                 

 .3/444منحة الباري بشرح صحيح البخاري للشيخ زكريا األنصاري ( ينظر:1)
 باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالمأخرجه مسلم في كتاب اإليمان ( 2)

(11)1/41 . 



 التعميم يف موضع التخصيص وأثره

 1052 كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة

خلها في العرب أن تُد ليس هذا َحلَفا؛ إنما هو كلمة جرت عادة قلت:
ورد فيمن قصد حقيقة  كالمها غير قاصدة َبها حقيقة الحِلف؛ والنهي إنما

 .(1)"الىباهلل سبحانه وتع لما فيه من إعظام المحلوف به، وُمَضاهاته ؛الحلف

إنما هو  ،ليس هو حلفا "أفلح وأبيه" قوله ": النووي قالو
 ،حقيقة الحلفكلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كالمها غير قاصدة بها 

لما فيه من إعظام المحلوف به  ؛والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف
 .(2)"ومضاهاته به اهلل سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي
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 اخلامتة

قاعدة التعميم والتخصيص عند األصوليين ظهرت بعض  فمن خالل مدارسة
 النتائج منها:

  ضمان لضبط الفهم واالستدالل من أن قواعد علم أصول الفقه أكبر
نصوص الشريعة المباركة، وأن جميع االنحرافات الفكرية المعاصرة 

 .يمكن ضبطها وتصحيح مسارها بقواعد علم أصول الفقه
  أن التعميم في موضع التخصيص واإلطالق في موضع التقييد من

أسباب الغلط واالنحراف في االستدالل بالنصوص الشرعية على 
 الشرعية.األحكام 

  ليس منهجا جديدا لالنحراف في موضع التخصيص في أن التعميم
في كل تصدى له أهل العلم بل هو منهج قديم االستدالل بالنصوص، 

 كتابه العزيز. قبل صوبه رب العالمين فيومن  زمان،
  ليس كل انحراف في فهم النصوص سببه الطعن في الشريعة أو محاولة

راف بسبب الجهل بقواعد تنزيل النصوص، أو النيل منها، فقد يقع االنح
 بمواردها وأسباب نزولها.

 دراستها أوصي بضرورة النظر في أسباب االنحراف في فهم النصوص و
 معالجتها تأصيال وتطبيقا على مستجدات العصر ونوازله.و

h 
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 فهرس املراجع

 أوال: كتب التفسري وعلوم القران
أحمد األنصاري القرطبي طبعة بن  محمد اهلل عبدالجامع ألحكام القرآن ألبي  .1

 م.1985 -ه  1405لبنان  -دار إحياء التراث العربي بيروت 
 ثانيا: كتب احلديث وعلومه

بن  أبى بكربن  محمدبن  حمدأل إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .2
 هـ(923ملك القسطالني القتيبي المصري، شهاب الدين )المتوفى: ال عبد

 هـ 1323الطبعة السابعة،  يرية، مصرالمطبعة الكبرى األم
عاصم بن  برال بن عبد محمدبن  اهلل بن عبد عمر يوسف يبأل االستذكار .3

دار الكتب  النمري القرطبي تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض
 2000 - 1421الطبعة: األولى،  بيروت -العلمية 

رح الكبير البن البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الش .4
أحمد الشافعي المصري بن  عليبن  الملقن سراج الدين أبي حفص عمر

سليمان، وياسر كمال، دار الهجرة بن  اهلل عبدتحقيق مصطفى أبو الغيط، و
 م.2004-هـ1425الرياض، الطبعة األولى -للنشر والتوزيع

 نالدي زين، لالكلم جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع .5
 شعيب، تحقيق: الحنبلي الحسنبن  رجببن  أحمد بنا رحمنال عبد

 هـ1422 السابعة، الطبعة بيروت-الرسالة مؤسسة، باجس إبراهيم-األرناؤوط
 . م2001 -

إدريس بن  أبي حاتم محمدبن  رحمنال عبدالجرح والتعديل ألبي محمد  .6
 - 1271لى بيروت، الطبعة األو-الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي
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 م..1952
األشعث السجستاني، دار الكتاب بن  سنن أبي داود ألبي داود سليمان .7

 بيروت.-العربي
موسى البيهقي، بن  عليبن  الحسينبن  سنن البيهقي الكبرى ألبي بكر أحمد .8

قادر ال عبدم، تحقيق: محمد 1994 -هـ 1414مكة المكرمة -مكتبة دار الباز
 عطا.

عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث بن  حمدسنن الترمذي ألبي عيسى م .9
 بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.-العربي

رحمن الدارمي، دار الكتاب ال بن عبد اهلل عبدسنن الدارمي ألبي محمد  .10
هـ، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد 1407بيروت، الطبعة األولى -العربي

 السبع العلمي.
شعيب النسائي، دار بن  رحمن أحمدال عبدؤلف ألبي سنن النسائي الكبرى الم .11

غفار ال عبد، تحقيق د.1991 - 1411بيروت، الطبعة األولى -الكتب العلمية
 سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن.

شعبة الخراساني بن  منصوربن  عثمان سعيد يبأل منصوربن  سنن سعيد .12
الدار السلفية  عظميحبيب الرحمن األ تحقيق: هـ(227الجوزجاني )المتوفى: 

 .م1982-هـ 1403الطبعة: األولى،  الهند -
بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  محمد محمود يبأل شرح سنن أبي داود .13

بن  المنذر خالد يأبتحقيق:  هـ855حسين الحنفى بدر الدين العينى المتوفى: 
 م1999-هـ 1420الطبعة: األولى،  الرياض -مكتبة الرشد  إبراهيم المصري

الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بن  ب اإليمان ألبي بكر أحمدشع .14
 هـ.1410بيروت، الطبعة األولى -بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية

أحمد بن  حبانبن  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ألبي حاتم محمد .15
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م 1993 -هـ1414بيروت، الطبعة الثانية -التميمي البستي، مؤسسة الرسالة
 شعيب األرناؤوط. تحقيق

إسماعيل البخاري بن   محمداهلل عبدصحيح البخاري )الجامع الصحيح( ألبي  .16
م تحقيق د. 1987هـ/1407بيروت، الطبعة الثالثة -الجعفي، دار ابن كثير

 مصطفى ديب البغا.
الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء بن  صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم .17

 باقي.ال عبدقيق: محمد فؤاد بيروت، تح-التراث العربي
بن  أحمدبن  محمد محمود يبأل مدة القاري شرح صحيح البخاريع .18

حسين الحنفى بدر الدين العينى دار إحياء التراث العربي بن  أحمدبن  موسى
 بيروت -

محمد ابن بن  عليبن  فتح الباري شرح صحيح البخاري ألبي الفضل أحمد .19
باز ومحب بن  اهلل بن عبد عزيزال عبدحجر العسقالني، تحقيق: بن  أحمد

 باقي، دار الفكر.ال عبدالدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
الفرج  يجمال الدين أبل كشف المشكل من حديث الصحيحين .20

دار  علي حسين البوابتحقيق: محمد الجوزي بن  عليبن  رحمنال عبد
 الرياض -الوطن 

بن  عثمانبن  إسماعيلبن  حمدأل اديث البخاريالكوثر الجاري إلى رياض أح .21
الشيخ أحمد عزو تحقيق  هـ 893محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 

 -هـ  1429الطبعة: األولى،  لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت  عناية
 م 2008

حنبل، تحقيق: شعيب بن   أحمداهلل عبدحنبل ألبي بن  مسند اإلمام أحمد .22
 م.1999هـ/1420رناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية األ

همام الصنعاني، المكتب بن  رزاقال عبدرزاق ألبي بكر ال عبدمصنف  .23
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 هـ، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي.1403بيروت، الطبعة الثانية-اإلسالمي
أبي شيبة بن  محمدبن  اهلل عبدالمصنف في األحاديث واآلثار ألبي بكر  .24

هـ، تحقيق: كمال يوسف 1409الرياض، الطبعة األولى-ة الرشدالكوفي، مكتب
 الحوت.

أيوب الطبراني، مكتبة العلوم بن  أحمدبن  المعجم الكبير ألبي القاسم سليمان .25
م، تحقيق: حمدي 1983 -هـ1404الموصل، الطبعة الثانية-والحكم

 مجيد السلفي.ال عبد
عمر التَِّميمي المازري ن ب عليبن   محمداهلل عبدالُمْعلم بفوائد مسلم ألبي  .26

هـ( تحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار 536المالكي )المتوفى: 
 م.1988التونسية للنشر، الطبعة الثانية، 

بن  عمربن  المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم ألبي العباس أحمد .27
يوسف  -أحمد محمد السيد-إبراهيم القرطبي، تحقيق: محي الدين ديب مستو

دار الكلم الطيب، الطبعة -محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير-علي بديوي
 م.1996هـ/1417األولى 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، تأليف:  .28
خاوي، دار الكتاب العربي.ال عبد  رحمن السَّ

بن  زكريالشيخ ل «تحفة الباري»منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  .29
بن  زكريا األنصاري، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمانبن  أحمدبن  محمد

المملكة العربية  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  دريع العازمي
 م 2005 -هـ  1426الطبعة: األولى،  السعودية

بن  زكريا محيي الدين يحيى يبأل الحجاجبن  المنهاج شرح صحيح مسلم .30
 هـ.1392الطبعة: الثانية ، بيروت -رف النووي دار إحياء التراث العربي ش
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 وأصوله ثالثا: كتب الفقه
اإلبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي لعلي ابن  .31

كافي السبكي، دار ال بن عبد عليبن  وهابال عبدكافي السبكي، وابنه ال عبد
 هـ.1404 بيروت، الطبعة األولى-الكتب العلمية

سعد شمس الدين ابن قيم بن  أيوببن  أبي بكربن  محمدل أحكام أهل الذمة .32
نشر  توفيق العاروريبن  شاكر -أحمد البكري بن  ق: يوسفيحقتالجوزية 

 1997 - 1418الطبعة: األولى،  الدمام -رمادى للنشر 
محمد اآلمدي، دار الكتاب بن  اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن علي .33

 هـ تحقيق د. سيد الجميلي.1404بيروت، الطبعة األولى  -عربيال
علي الرازي بن  أصول الفقه المسمى الفصول في األصول لإلمام أحمد .34

الجصاص، تحقيق د.عجيل جاسم النشمي، نشر وزارة األوقاف والشئون 
 الكويت.-اإلسالمية

 اطبيمحمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشبن  موسىبن  براهيماالعتصام إل .35
هـ 1412الطبعة: األولى،  دار ابن عفان، السعودية، تحقيق: سليم عيد الهاللي

 م1992 -
قيم الجوزية، تحقيق: بن  أبي بكربن  إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد .36

 م.1968-هـ1388رءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة ال عبدطه 
بهادر بن  اهلل بن عبد محمد البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين .37

ستار أبو غده، نشر وزارة ال عبدالزركشي، تحقيق: د/عمر سليمان األشقر، ود/ 
 م.1992هـ/1413األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية 

محمد ابن بن  أحمدبن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألبي الوليد محمد .38
، تنقيح وتصحيح: خالد العطار، دار الفكر رشد القرطبي األندلسيبن  أحمد
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 م.  1995 -هـ 1415بيروت -للطباعة والنشر والتوزيع
ابن  رحمنال بن عبد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود .39

هـ( 749محمد، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاني )المتوفى: بن  أحمد
هـ / 1406لطبعة األولى، السعودية، ا-تحقيق: د/ محمد مظهر بقا، دار المدني

 م.1986
أحمد الشريف التلمساني بن   محمداهلل عبدبيان مثارات الغلط في األدلة ألبي  .40

 اعتنى به جالل على عامر بدون ذكر الطبعة
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعالء الدين أبي الحسن علي ابن  .41

، د. عوض القرني، رحمن الجبرينال عبدسليمان المرداوي الحنبلي تحقيق د. 
 م.2000 -هـ1421الرياض-د. أحمد السراح، مكتبة الرشد

بن  التحقيق والبيان شرح البرهان إلمام الحرمين تأليف: شمس الدين علي .42
رحمن ال بن عبد عطية األبياري، تحقيق: د/عليبن  حسنبن  عليبن  إسماعيل

 م.2011هـ/1432بسام الجزائري، دار الضياء الكويت الطبعة األولى
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، تأليف اإلمام بدر الدين  .43

 ربيع ود. سيد اهلل عبد الزركشي، تحقيق د.اهلل بن عبد بهادربن  محمد
 م.2006القاهرة، الطبعة الثانية -عزيز، طبعة مؤسسة قرطبةال عبد

يوسف  بن اهلل بن عبد ملكال عبدالتلخيص في أصول الفقه ألبي المعالي  .44
 جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، دار البشائر اهلل عبدالجويني، تحقيق: 

 م.1996 -هـ1417بيروت  -اإلسالمية
علي السبكي، بن  وهابال عبدجمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين  .45

بيروت، الطبعة -منعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميةال عبدتحقيق 
 م.2001-هـ1421األولى

ائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين مجموعة علماء نشر المجلس حق .46
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 األعلى للشئون اإلسالمية وزارة اآلوقاف مصر.
إدريس الشافعي، تحقيق: الشيخ/ أحمد محمد شاكر، بن  الرسالة لإلمام محمد .47

 طبعة الحلبي.
بن  وهابال عبدرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين أبي النصر  .48

م، الطبعة 1999هـ/ 1419بيروت،-كافي السبكي، عالم الكتبال ن عبدب علي
 موجود. ال عبداألولى، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد 

بن  عزيزال بن عبد أحمدبن  شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبي البقاء محمد .49
علي الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، 

 م.1997 -هـ 1418العبيكان، الطبعة الثانية  مكتبة
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول لإلمام شهاب الدين  .50

 م.2004-هـ1424بيروت -إدريس القرافي، دار الفكربن  أبي العباس أحمد
كريم ال بن عبد قويال بن عبد شرح مختصر الروضة ألبي الربيع سليمان .51

محسن التركي، مؤسسة الرسالة، ال بن عبد اهلل بدعالطوفي الصرصري، تحقيق: 
 م. 1987 -هـ 1407الطبعة األولى 

يُّ البغدادياهلل بن عبد الحسينبن  بكر محمد يبأل الشريعة .52 تحقيق:   اآلُجّرِ
 الرياض / السعودية -دار الوطن  سليمان الدميجيبن  عمربن  اهلل عبدالدكتور 

 م 1999 -هـ  1420الطبعة: الثانية، 
محمد ابن بن  الحسينبن  عدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمدال .53

سير المباركي، نشر جامعة بن  عليبن  خلف الفراء، حققه وعلق عليه د. أحمد
 م.1990-هـ  1410سعود اإلسالمية، الطبعة الثانيةبن  الملك أحمد

غاية الوصول شرح لب األصول لشيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا األنصاري،  .54
 م.1941-هـ1360القاهرة -عة مصطفى الحلبيطب

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع البن السبكي، تأليف ولي الدين أبي زرعة  .55
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أحمد العراقي، أعده للنشر: حسن عباس قطب، دار الفاروق الحديثة للطباعة 
 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة الثانية -والنشر

مهدي، بن  أحمدبن  ثابتن ب عليبن  الفقيه والمتفقه ألبي بكر أحمد .56
يوسف بن  هـ( تحقيق: عادل463-392المعروف بالخطيب البغدادي )

 هـ.1417العزازي، دار ابن الجوزي بالسعودية، سنة 
شكور البهاري، تأليف ال عبدفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت البن  .57

والق نظام الدين األنصاري، المطبعة األميرية بببن  علي محمدال عبدالعالمة 
 هـ.1322الطبعة األولى 

 قواعد الفقه لمحمد عميم اإلحسان المجددى البركتى، نشر الصدف ببلشرز. .58
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لإلمام عالء الدين  .59

 محمود محمد عمر، دار الكتب اهلل عبدأحمد البخاري، تحقيق:بن  عزيزال عبد
 م.1997 -هـ 1418بيروت -العلمية

علي الشيرازي، دار الكتب بن  في أصول الفقه ألبي إسحاق إبراهيماللمع  .60
 م.2003هـ/ 1424العلمية، الطبعة الثانية 

تيمية الحراني، بن  مجموع فتاوى ابن تيمية لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد .61
 المصحف لطباعة فهد الملك مجمع، قاسمبن  محمدبن  رحمنال عبدتحقيق: 
 .م1995/هـ1416 النبوية، المدينة الشريف،

الحسين الرازي، نشر بن  عمربن  المحصول في علم األصول لإلمام محمد .62
هـ، 1400الرياض، الطبعة األولى  -سعود اإلسالمية بن  جامعة اإلمام محمد

 تحقيق د. طه جابر فياض العلواني.
حنبل ألبي الحسن بن  المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد .63

مكة -عزيزال عبدي الشهير بابن اللحام، نشر جامعة الملك محمد البعلبن  علي
 المكرمة، تحقيق د. محمد مظهر بقا.
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محمد بن  المستصفى في علم األصول لحجة اإلسالم أبي حامد محمد .64
هـ، تحقيق: محمد 1413بيروت، الطبعة األولى -الغزالي، دار الكتب العلمية

 شافي.ال عبدسالم ال عبد
الطيب البصري، دار بن  عليبن  ألبي الحسين محمد المعتمد في أصول الفقه .65

 هـ، تحقيق: خليل الميس.1403بيروت، الطبعة األولى-الكتب العلمية
نفائس األصول في شرح المحصول لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد  .66

موجود، والشيخ/ علي ال عبدابن إدريس القرافي، تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد 
 م. 1995-هـ1416ار مصطفى الباز، الطبعة األولى محمد معوض، مكتبة نز
 رابعا: كتب التاريخ والرتاجم 

بن  محمدبن  اهلل بن عبد االستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر يوسف .67
هـ( تحقيق: علي محمد 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: بن  برال عبد

 م.1992 -هـ 1412البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 
محمد بن  أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير أبي السعادات المبارك .68

موجود، دار الكتب ال عبدالجزري، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد 
 العلمية.

حجر العسقالني الشافعي، دار بن  عليبن  اإلصابة في تمييز الصحابة ألحمد .69
 : علي محمد البجاوي.هـ، تحقيق1412بيروت، الطبعة األولى  -الجيل

ألبي  االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة  .70
بر النمري القرطبي )المتوفى: ال بن عبد محمدبن  اهلل بن عبد عمر يوسف

 بيروت. -هـ( دار الكتب العلمية 463
وكاني، علي الشبن  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعالمة محمد .71

 بيروت.-دار المعرفة
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حجر بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  الفضل أحمد يبأل هذيب التهذيبت .72
الطبعة: الطبعة األولى،  العسقالني مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند

 هـ1326
بن  أحمدبن  اهلل بن عبد نعيم أحمد يبأل حلية األولياء وطبقات األصفياء .73

 -هـ 1394مصر،  -السعادة دار صبهاني مهران األبن  موسىبن  إسحاق
 م1974

بن  عليبن  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إلبراهيم .74
فرحون اليعمري، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد األحمدي أبو بن  محمد

 النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
أحمد الَذَهبي، تحقيق بن   محمداهلل عبدسير أعالم النبالء لشمس الدين أبي  .75

 -هـ1413بيروت، الطبعة التاسعة -شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
 م.1993

سالم مخلوف بن  محمدبن  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد .76
لبنان، -مجيد خيالي، دار الكتب العلميةال عبدهـ( علق عليه: 1360)المتوفى: 

 م.2003 -هـ1424الطبعة األولى 
الجوزي، دار بن  محمدبن  عليبن  رحمنال عبدالصفوة ألبي الفرج صفة  .77

م تحقيق: محمود فاخوري، د. 1979هـ 1399بيروت، الطبعة الثانية-المعرفة
 محمد رواس قلعه جي.

رحمن السخاوي، منشورات ال بن عبد الضوء الالمع لشمس الدين محمد .78
 بيروت.-مكتبة الحياة

كافي ال بن عبد عليبن  المة تاج الدينطبقات الشافعية الكبرى لإلمام الع .79
هـ الطبعة الثانية، تحقيق: د. 1413السبكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 فتاح الحلو.ال عبدمحمود محمد الطناحي ود. 
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كثير القرشي البصري ثم بن  عمربن  طبقات الشافعيين ألبي الفداء إسماعيل .80
ر هاشم، ود/ محمد زينهم هـ( تحقيق: د/ أحمد عم774الدمشقي )المتوفى: 

 م.1993 -هـ1413محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية 
رحمن، أبي عمرو، تقي الدين ال بن عبد طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان .81

المعروف بابن الصالح، تحقيق محيي الدين علي نجيب، دار البشائر 
 م.1992بيروت، الطبعة األولى، -اإلسالمية

اق الشيرازي، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد طبقات الفقهاء ألبي إسح .82
 م.1970العربي بيروت، الطبعة األولى

شاكر الملقب بن  رحمنال بن عبد أحمدبن  شاكربن  فوات الوفيات لمحمد .83
بيروت،  -هـ( تحقيق: إحسان عباس دار صادر764بصالح الدين )المتوفى: 

 الطبعة األولى.
هـ( 365دي الجرجاني )المتوفى: عبن  الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد .84

موجود، وعلي محمد معوض وشارك في تحقيقه: ال عبدتحقيق: عادل أحمد 
لبنان، الطبعة األولى، -بيروت -فتاح أبو سنة دار الكتب العلميةال عبد

 م.1997هـ1418
القاهرة، تحقيق: د. ثروت -المعارف البن قتيبة الدينوري، دار المعارف .85

 عكاشة.
بن  عثمانبن  أحمدبن   محمداهلل عبدكبير لشمس الدين أبي معجم الشيوخ ال .86

َقاْيماز الذهبي، تحقيق: الدكتور/ محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، 
 م.1988 -هـ1408الطائف، الطبعة األولى 

الحسين البيهقي، تحقيق: السيد أحمد بن  مناقب الشافعي ألبي بكر أحمد .87
 القاهرة. -صقر، مكتبة دار التراث

أحمد الَذَهبي، تحقيق: بن   محمداهلل عبديزان االعتدال لشمس الدين أبي م .88
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 لبنان. -علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت
 خامسا: كتب املعاجم وغريها

مهران بن  يحيىبن  سعيدبن  سهلبن  اهلل بن عبد األوائل ألبي هالل الحسن .89
 هـ.1408بشير، طنطا، الطبعة األولى هـ( دار ال395العسكري )المتوفى: نحو 

 -منظور األفريقي المصري، دار صادر بن  مكرمبن  لسان العرب لمحمد .90
 بيروت.

علي الفيومي المقري، تحقيق: يوسف بن  محمدبن  المصباح المنير ألحمد .91
 بيروت.-الشيخ محمد، المكتبة العصرية

 روت.بي - الحموي، دار الفكر اهلل بن عبد معجم البلدان لياقوت .92
الم ال عبدزَكِريّا، تحقيق: بن  فاِرسبن  مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد .93 سَّ

 م.2002 -هـ 1423محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب 
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