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 يهخض انثحث 
 يتناوؿ البحث الموسوـ: 

 " وقائع األعيان بين العموم والخصوص عند األصوليين" 
 التعرض إلى مواقؼ األصولييف مف تمؾ الوقائع : 

 مـو أو الخصوص . إما مف ناحية أحواؿ المفظ بحممها عمى الع
ما مف ناحية تعدية الحكـ المنصوص عميه في " وقائع األعياف " إلى غير مف ثبػت فػي ح ػه  وا 

 الحكـ .
 مناقشتها ، ومف ثـ الترجيح بينها.   المذاهب المختمفة ، فضال عف كما استوعب البحث أدلة

The especial events between the publican and private one in 

the principles 
 

Dr. Mothanaa Aref Al-jaraah 

 

ABSTRACT 
         This research called (The especial events between the publican 

and private one in the principles ) treating to the positions of the principles 

from that events this is for the side of the pronamse and its forms who 

carried on the especial on puplicone , While from the passed of the role 

which are remined in the especial events to whom who did not fived the 

role .                                                                                                         

        This study also have the different faith giadances in addifian of 

discussed and then the distinguished between them .                               
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 متهيذ
صوليوف في مصنفاتهـ مسألة " وقائع األعياف " مف خالؿ قػوؿ اإلمػاـ الشػافعي ػ تناوؿ األ     

ع األحػػواؿ مػػع قيػػاـ اصحتمػػاؿ ينػػزؿ منزلػػة العمػػـو فػػي ػػػػػػػػرحمػػه اـ ػ : " تػػرؾ اصستفصػػاؿ فػػي وقائ
، ومػػف خػػالؿ قػػوؿ األصػػولييف: " الخطػػاب الخػػاص بفػػرد مػػف أفػػراد األمػػة هػػؿ يعػػـ غيػػر  " الم ػػاؿ" 

مػػع ، جمػػاؿ ذ لػذا رأيػت مػػف المناسػب كشػػؼ المثػاـ عػف ذلػػؾ مػف خػالؿ هػػذا البحػث بشػي  مػف اإل
اإلشػػارة إلػػى ا را  المتباينػػة فيهػػا ، وأدلػػة كػػؿ منهػػا ، وأثػػر ذلػػؾ الخػػالؼ األصػػولي عمػػى الخػػالؼ 

 . الف هي في استنباط األحكاـ
" بػ :"حكاية  عف "وقائع األعيافيعبروف في مناصفاتهـ  األصولييف أف إلىهنا  اإلشارةوتجدر 

و بػ "حكايات  (ٖ)و بػ "وقائع األحواؿ" تارة ثالثة (ٕ)،و بػ "قضايا األعياف" تارة أخر (ٔ)الحاؿ تارة 
.(٘)وبػ "واقعة عيف" تارة خامسة(ٗ)األحواؿ"  تارة رابعة 

ينبغػػػي التنبػػػه هنػػػا أيضػػػا إلػػػى أف مػػػف " وقػػػائع األعيػػػاف " مػػػا ص مػػػدخؿ لػػػه فػػػي صػػػمب و كمػػا       
حيػػث قامػػت قرينػػة عمػػى الخصػػوص أو العمػػوـ ، كػػأف ُيػػنص عمػػى تخصػػيص المخاطػػب البحػػث   

بما خوطب به دوف غير  ، أو يعـ ذلؾ الخطاب له ولغير  ذ إذ ص خالؼ في خصوصػية األوؿ ، 
 وعمومية الثاني .

 ( : } .... مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه خزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األوؿ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه )
 (ٚ)فحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه   (ٙ)
 

 ، فإنػه يغفػر لػؾ بػأوؿ قطػرة مػف فاطمة قػومي فاشػهدي أضػحيتؾيا ( : } ومف الثاني قوله )   
، وقولي: إف صالتي ونسػكي ومحيػاي وممػاتي ـ رب العػالميف، ص شػريؾ  دمها كؿ ذنب عممتيه

، وبػذلؾ أمػرت وأنػا مػف المسػمميف ". قػاؿ عمػراف: يػا رسػوؿ اـ، هػذا لػؾ وألهػؿ بيتػؾ خاصػة،  له
 . (ٗ)  : بؿ لممسمميف عامةفأهؿ ذاؾ أنتـ، أو لممسمميف عامة؟ قاؿ

أمػػا مػػا يػػدخؿ فػػي صػػمب البحػػث فإنمػػا هػػي األحكػػاـ الصػػادرة بحػػؽ فػػرد أو أفػػراد مخصوصػػيف  
: } أمسػؾ أربعػا  (ٙ)لغيالف الث في (، وقوله ) (٘)( : } أنت وماُلؾ ألبيؾ  بالخطاب ، ك وله )
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( فػػي المحػػـر الػػذي ) ، وقولػػه (ٛ)( : } ص تغضػػب ولػػؾ الجنػػة  ، وقولػػه ) (ٚ)وفػػارؽ سػػائرهف  
، وكإطعػػػاـ األعرابػػػي  (ٓٔ)الخثعميػػػة فػػػي الحػػػ  وكحػػػديث،  (ٜ)وقصػػػته ناقتػػػه : } ص تمسػػػو  طيبػػػا  

إذ يحتمؿ إرادة المخاطب بعينه نظرا إلػى الخطػاب ،  ذ. وغير ذلؾ مف الجزئيات (ٔٔ)كفارته ألهمه
 أو تعدية الحكـ إلى غير  نظرا إلى عموـ التشريع .  

 ادلثحث األول
 عريف تادلظطهحاخ انىاردج يف انعُىاٌانت

 اشتمؿ عنواف البحث عمى المصطمحات الرئيسة ا تية :
 أوال : وقائع األعياٌ .

ولعػؿ مػف المسػتغرب أننػي لػـ أجػد ػ رغػـ البحػث واصست صػا  ػ مػف تنػاوؿ مصػطمح " وقػائع        
 المغوية أـ اصصطالحية. األعياف " أو ما رادفه مف المصطمحات المارة آنفا ، سوا  مف الناحية 

 وقد يعود سبب عدـ تناولهـ لها هو وضوحه عندهـ بحيث أصبح التعريؼ لها توضيح لمواضح .
ولكػػف يمكننػػي أف أصػػػوغ تعريفػػا ت ريبيػػا لػػػػ " وقػػائع األعيػػاف " بأنهػػػا فػػي المغػػة جمػػػع " واقعػػة عػػػيف " 

 ا ما .والمراد منها الحادثة المخصوصة التي صدرت مف شخص ما أوجبت له حكم
واصطالحا بأنها " الحوادث المخصوصة الصادرة مف شخص معيف صدر فػي ح ػه بموجبهػا حكمػا 

 ( " .معينا مف لدف الرسوؿ )
 ثاَيا : انعًىو .

والعمػػػـو فػػػي المغػػػة هػػػو الشػػػموؿ واإلحاطػػػة ذ ومنػػػه قػػػولهـ: عممػػػت زيػػػدا وعمػػػرا بالعطػػػا  ، إذا      
 .(ٕٔ)شممتهما بالعطا  وأحطهما به 

ف فصػػػػاعدا مػػػػف غيػػػػر حصػػػػر ، كمػػػػا هػػػػو تعريػػػػؼ بعػػػػض ػػػػػػػػا دّؿ عمػػػػى اثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإمػػػػا مواصػػػػطالحا 
 .(ٖٔ)األصولييف 

ما ما ينتظـ جمعا مف المسميات لفظا أو معنى كما عبر به بعض آخر أيضا   .(ٗٔ)وا 
ما لفظ يستغرؽ جميع ما يصمح له مف غير حصر ، كما هو رأي المح  يف مف األصولييف   .(٘ٔ)وا 
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 ا : اخلظىص .ثانث
 .(ٙٔ)الخاص لغة المنفرد ، ومنه قولهـ : اختص فالف بكذا إذا انفرد به      

 . (ٚٔ)واصطالحا: هو المفظ الداؿ عمى مسمى واحد 
 .(ٛٔ)أو هو المفظ الموضوع لمعنى واحد عمى اصنفراد 

 ادلثحث انثاَي
 يىقف األطىنيني يٍ ) وقائع األعياٌ ( يٍ حيث انعًىو واخلظىص

خػػػالؿ تتبػػػع عبػػػارات األصػػػولييف يظهػػػر لػػػي أف خالفهػػػـ فػػػي " وقػػػائع األعيػػػاف " يجػػػري فػػػي  مػػػف    
 اتجاهيف :

 األوؿ : خالفهـ في أحواؿ المفظ ، ألمعمـو هو أـ لمخصوص . 
الثاني : خالفهـ في تعديػة الحكػـ المنصػوص عميػه فػي " وقػائع األعيػاف " إلػى غيػر مػف صػدر فػي 

 ح ه الحكـ .
مػا باعتبػار تعديػة الحكػـ وذلؾ ألف النظر في "  وقائع األعيػاف " إمػا باعتبػار أحػواؿ المفػظ نفسػه ، وا 

 الخاص بالمخاطب لفظا إلى غير مف توجه إليه ذلؾ الخطاب .
 تحرير محل الخالف:

وص بػػد مػػف األخػػذ بنظػػر اصعتبػػار تحريػػر محػػؿ الخػػالؼ مػػف عػػدـ وجػػود قرينػػة دالػػة عمػػى العمػػـو أو 
 فا .الخصوص ، كما أشرت إلى ذلؾ آن

لذلؾ فإنني سأتناوؿ كؿ واحد مف اصتجاهيف بمطمب مست ؿ ، معّرجا عمى الرأي الراجح لكػؿ منهمػا 
 إف شا  اـ تعالى.
 ادلطهة األول

 يىقف األطىنيني يٍ أحىال انهفظ يف وقائع األعياٌ
مػف حيػث سب ت اإلشارة قريبا إلى أف األصولييف اختمفوا في أحواؿ المفظ في " وقائع األعيػاف "     

 حممها عمى العمـو أو غير  . 
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 ويمكف حصر آرائهـ في أربعة أقواؿ :
 ال وؿ األوؿ : حمؿ أحواؿ األلفاظ في " وقائع األعياف " عمى العموـ .

 . (ٜٔ)وبه قاؿ الشافعي ػ رحمه اـ ػ ، وتبعه عمى ذلؾ جمهور األصولييف  
 عمى اإلجماؿ ، فتب ى عمى الوقؼ. ال وؿ الثاني: حمؿ أحواؿ األلفاظ في " وقائع األعياف "

 .( ٕٓ)وبه قاؿ الحنفية وبعض الشافعية   

 ( ص مف دصلة الكالـ. ال وؿ الثالث: الحكـ فيها ػ وقائع األعياف ػ مف حاله )
 . مف الشافعية (ٕٔ)وبه قاؿ الكيا الهراسي

 ( بالواقعة وعدمه . ال وؿ الرابع: التفصيؿ بيف عممه )
( مػف تفاصػيؿ الواقعػة فػال يعػـ ، وبػيف مػا لػـ يعممػه الحكـ بيف مػا عممػه ) ومعنى ذلؾ أف يختمؼ

( . بذلؾ فيعـ ) 
 الشافعييف . (ٖٕ)، وابف ال شيري (ٕٕ)وهو اختيار إماـ الحرميف

ليه ميؿ الغزالي  (ٕٙ)، والشوكاني (ٕ٘)، والرازي (ٕٗ)وا 
 أدلة األقوال :

 ها :أستدؿ كؿ مف أرباب المذاهب المت دمة بجممة أدلة أبرز 
 : (27)أوال : أدنح انقىل األول

 استدؿ أصحاب هذا ال وؿ بالمن وؿ ، والمع وؿ :
 أما المن وؿ فجممة مف النصوص الحديثية ذ منها :

( عػف ، حيػث لػـ يستفصػؿ منػه ) (ٕٛ)حديث غػيالف الث فػي: } أمسػؾ أربعػا وفػارؽ سػائرهف   .ٔ
 كيفية نكاح نسائه .

المَِّه ْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّه َعْنُهَمػا قَػاَؿ َكػاَف اْلَفْضػُؿ َرِديػَؼ حديث الخثعمية في الح  " َعْف َعْبِد  .ٕ
ـَ َفَجَعػَؿ اْلَفْضػُؿ َيْنظُػػُر ِإَلْيهَػا َوَتْنظُػُر ِإَلْيػػِه َوَجَعػَؿ النَّبِػػي  )َرُسػوِؿ المَّػِه ) َ( ( َفَجػػاَ ْت اْمػَرَأٌة ِمػْف َخْشػػَع

ْ َخػػِر َفَ الَػػْت َيػػا َرُسػػوَؿ المَّػػِه ِإفَّ َفِريَضػػَة المَّػػِه َعمَػػى ِعَبػػاِدِ  ِفػػي اْلَحػػ   َيْصػػِرُؼ َوْجػػَه اْلَفْضػػِؿ ِإلَػػى الش ػػؽ  ا
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ػِة اْلػوَ  ـْ ، َوَذِلػَؾ ِفػي َحجَّ ،  (ٜٕ)َداِع "َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا َكِبيًرا َص َيْثُبػُت َعمَػى الرَّاِحمَػِة َأفَػَأُح   َعْنػُه قَػاَؿ َنَعػ
 نها حجت عف نفسها أو ص .( عف أإذ لـ يستفصؿ منها )

} ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَّػِه ِإن ػي َأْسػَمْمُت َوَتْحتِػي ُأْختَػاِف؟ ، َف َػاَؿ َرُسػوُؿ المَّػِه  (ٖٓ)حديث فيروز الديممي .ٖ
(  َطم ْؽ َأيَّتُهَما ِشْئَت :)َ(ٖٔ) ( فإنه ،. لـ يستفصؿ منه عف كيفية نكاح األختيف ) 
( ف الػػت : يػػا ع: } أف امػػرأة ثابػػت بػػف قػػيس أتػػت النبػػي )فػػي الخمػػ (ٕٖ)حػػديث ثابػػت بػػف قػػيس .ٗ

رسوؿ اـ ـ ثابت بف قيس ما أعيب عميه في خمؽ وص ديف ، ولكني أكر  الكفر فػي اإلسػالـ ، قػاؿ 
( " اقبػػػؿ الحدي ػػػة ، (" أتػػػرديف عميػػػه حدي تػػػه ؟ " ، قالػػػت : نعػػػـ . قػػػاؿ رسػػػوؿ اـ )رسػػػوؿ اـ )

 يستفصؿ الرسوؿ عف حالها مف طهر أو حيض. ذ حيث لـ (ٖٖ)وطم ها تطمي ة  
فػي اصستحاضػة " عػف عائشػة أنهػا قالػت قالػت فاطمػة بنػت  (ٖٗ)حديث فاطمة بنت أبػي حبػيش .٘

( إنمػػا ( يػػا رسػوؿ اـ إنػػي ص أطهػػر أفػػأدع الصػالة ، ف ػػاؿ رسػػوؿ اـ )أبػي حبػػيش لرسػػوؿ اـ )
ة فإذا ذهب قدرها فاغسمي عنؾ الدـ ذلؾ عرؽ وليس بالحيضة ، فإذا أقبمت الحيضة فاتركي الصال

 ( منها عف حالها في الحيض . ذ حيث لـ يستفصؿ النبي ) (ٖ٘)وصمي "
( البحػػػػث واصستفصػػػػاؿ عػػػػف حػػػػاؿ السػػػػائؿ أو وأمػػػػا المع ػػػػوؿ فمػػػػف المسػػػػتبعد أف يتػػػػرؾ النبػػػػي )   

 ( في جميع األحواؿ .المسؤوؿ عنه لوص تساوي الحكـ عند  )
، فمػػو  وفلحاجػػة ص يجػػوز كمػػا قػػرر  األصػػوليير البيػػاف عػػف وقػػت اومػػف المع ػػوؿ أيضػػا أف تػػأخ 

 ( .كانت األحكاـ تختمؼ باختالؼ األحواؿ لبينها النبي )
 :(36)ثاَيا: أدنح انقىل انثاَي

 واستدؿ الحنفية ومف واف هـ بما يأتي : 
 إف ترؾ اصستفصاؿ ليس مف صيغ العموـ . .ٔ
ألحكػػػاـ الخاصػػػة ص تعػػػدو أف تكػػػوف قضػػػايا إف مػػػا ذكػػػر مػػػف النصػػػوص الحديثيػػػة الدالػػػة عمػػػى ا .ٕ

 مخصوصة ذ فال يجوز اصستدصؿ بها عمى إثبات أحكاـ عامة .
( قد اّطمع عمى خصوص الحػاؿ ، أو استفصػؿ مػف وأيضا فمف المحتمؿ أف يكوف الرسوؿ ) .ٖ

 السائؿ عنه دوف أف ين ؿ إلينا ذلؾ ذ فالجواب بالنظر إلى ذلؾ ص ألنه داؿ عمى عموـ األحواؿ.
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 : انثا : أدنح انقىل انثانثث
وبالرغـ مف كثرة المصنفات األصولية لـ أجد مف ذكر هذا ال وؿ فضال عف نسػبته إلػى قائمػه ػ  

ػ مف الشافعية سوى الزركشي في البحر المحيط ذ لكنه لـ يسؽ له أي دليؿ عمى  وهو الكيا الهراسي
 ذلؾ.
حتمػؿ حمػؿ دصلػة الكػالـ عمػى خصػوص ولعّؿ مما ُيستدؿ به عمػى مذهبػه أف ي ػاؿ : إنػه لمػا ا 

الحاؿ وعمومها ، وص مػرّجح مػف ذات المفػظ ، احتػاج إلػى مػرجح مػف خػارج المفػظ ، وص مػرجح لػذلؾ 
 ( ، واـ أعمـ .سوى حاله )

 : (37)راتعا : أدنح انقىل انراتع
مػا ( كػاف عػرؼ ذلػؾ فنػزؿ جوابػه عمػى استدؿ أصػحاب هػذا ال ػوؿ بأنػه ص يمتنػع أف الرسػوؿ )   

عرؼ ولـ يَر أف يبيف لرجؿ حػديث العهػد باإلسػالـ عمػة الحكػـ ومأخػذ  وعميػه يجػري معظػـ الفتػاوى 
ف كػػاف ذلػػؾ الحكػػـ لػػو  والمفتػػي يطمػػؽ جوابػػه لممسػػتفتي إذا رأى الجػػواب منطب ػػا عمػػى وفػػؽ الحادثػػة وا 

 أرسؿ لفصؿ فهذا وجه .
ف تح ػػؽ اسػػتبهاـ الحػػاؿ عمػػى الشػػارع )     سػػؿ جوابػػه فهػػذا ي تضػػي ص ( وصػػح مػػع ذلػػؾ أنػػه أر وا 

محالة جرياف الحكـ عمى التفاصيؿ واسترساله عمى األحواؿ كمها ولكنا ص نتبيف في كؿ حكاية تن ؿ 
إلينا أنها كانت مبهمة في حؽ الرسوؿ وجوابه المطمؽ كاف مرتبا عمى استبهامها فمف هذ  الجهة ص 

 يات األحواؿ المرسمة.يب ى مستمسؾ في محاولة التعميـ وادعا  قصد ظهور  في حكا
( قػاؿ لػه أمسػؾ أربعػا فػأجممهف ولػـ ولكف وجه الدليؿ مع هذا واضح في قضية غيالف فإنػه )    

 يخصص اإلمساؾ باألوائؿ عف األواخر وفوض األمر فيه إلى خيرة مف كاف أسمـ .
 .(ٖٛ)قاؿ الزركشي رحمه اـ : " وكأنه قيد المذهب األوؿ " 

 يُاقشح األدنح :
 بد مف بياف ما يرد عمى كؿ دليػؿ مػف أدلػة األقػواؿ المت دمػة مػف متخػذ وانت ػادات ، ومػف ثػـ وهنا ص

 بياف الراجح منها :
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 : (39)أوال: يُاقشح أدنح انقىل األول
يػػرى بعػػض األصػػولييف ػ وهػػـ غيػػر أصػػحاب ال ػػوؿ األوؿ ػ أف مػػا اسػػتدّؿ بػػه أصػػحاب ال ػػوؿ مػػف 

 المن وؿ والمع وؿ ص يتـ ت ريبه : 
ف دلّػػت عمػى مػػدلوصتها إص أنهػا م صػػورة وذلػؾ  .ٔ ألف النصػوص الحديثيػػة التػي اسػػتدلوا بهػا وا 

عميهػػا ذ كػػوف تمػػؾ النصػػوص محمولػػة عمػػى أحػػواؿ خاصػػة بأصػػحابها ، فاّدعػػا  عموميػػة الحكػػـ 
 لجميع األحواؿ محؿ نظر ظاهر .

 كمػػا ومػػف الواضػػح أف تػػرؾ اصستفصػػاؿ لػػيس مػػف ألفػػاظ العمػػـو عنػػد األصػػولييف ، فػػال وؿ .ٕ
 بعمومية ذلؾ يجعمها في مصاّؼ غيرها مف ألفاظ العموـ .

( اصستفصػػاؿ ليػػدؿ عمػػى التعمػػيـ محػػؿ وأيضػػا فمػػا اسػػتدلوا بػػه مػػف المع ػػوؿ مػػف تركػػه ) .ٖ
( ( لمحاؿ ص يدّؿ عمى عدـ استفصاله )نظر ذ وذلؾ ألف عدـ الن ؿ لمراوي استفصاؿ النبي )

 الحاؿ فحكـ بموجب ذلؾ. ( قد استفصؿي ينا ذ بؿ مف البّيف أف النبي )
( لػـ يػؤخر وأما قضية تأخير البيػاف عػف وقػت الحاجػة فػيمكف النظػر فيػه مػف جهػة أنػه ) .ٗ

نما لـ ين ؿ إلينا التفصيؿ لمحاؿ.  البياف عف وقت الحاجة ، وا 
ػ أصحاب ال وؿ األوؿ ػ عف اصعتراض األوؿ بػأف الظػاهر النصػوص الحديثيػة  (ٓٗ)وأجاب الجمهور
ها نصا وعمى غيرها استدصص ذإذ لو كاف الحكػـ غيػر عػاـ لجميػع األحػواؿ لفصػمها تدؿ عمى مدلوصت

 النبي ولن مت إلينا ، فحيث تساوت األحواؿ جميعها في الحكـ جاز ترؾ اصستفصاؿ .
وأجابوا عػف اصعتػراض الثػاني بػأف المػّدعى فػي تػرؾ اصستفصػاؿ العمػوـ فػي األحػواؿ ولػيس العمػوـ 

 . (ٔٗ)ف عمـو األلفاظ وعموـ األحواؿفي األلفاظ ، وشتاف بي
 . (ٕٗ)عمى أف ال رافي عّد ترؾ اصستفصاؿ مف ألفاظ العموـ

وأجػػػابوا عػػػف اصعتراضػػػيف األخيػػػريف المتضػػػمنيف ثبػػػوت اصستفصػػػاؿ وعػػػدـ تػػػأخير البيػػػاف مػػػف لػػػدف 
( لن ػػؿ إلينػػا ، فحيػػث لػػـ الرسػػوؿ بأنػػه خػػالؼ الظػػاهر ذ إذ الظػػاهر أنػػه لػػو ثبػػت استفصػػاؿ النبػػي )

 .  (ٖٗ)ن ؿ إلينا التفصيؿ لمحاؿ دّؿ عمى تساوي األحواؿ كمها في الحكـ ي
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 ثاَيا: يُاقشح أدنح انقىل انثاَي :
أرى أف ما اسػتدّؿ بػه الحنفيػة مػف أف " تػرؾ اصستفصػاؿ " لػيس مػف صػيغ العمػوـ فمسػّمـ إف        

مػا ذكػرت ذلػؾ آنفػا ػ ذ ولكػف أريد بذلؾ عموـ األلفاظ ػ عمى أف ال رافي عّد ذلؾ مف ألفاظ العموـ ػ ك
 إف أريد به عموـ األحواؿ كما هو ظاهر كالـ الجمهور فال مانع مف اّدعا  العموـ. 

وما استدلوا به مف أف النصوص الحديثية قاصػرة عمػى محػؿ ورودهػا ففيػه نظػر ظػاهر ذ وذلػؾ ألف 
فػػػظ ص بخصػػػوص كثيػػػرا مػػػف الحكػػػاـ الشػػػرعية وردت ألسػػػباب ، ومػػػف الم ػػػرر " أف العبػػػرة بعمػػػـو الم

، فاصقتصػػار عمػػى محػػؿ ورودهػػا تعطيػػؿ لمػػنص فػػي مثػػؿ مػػا جػػرى فيػػه ، وهػػو خػػالؼ ( ٗٗ)السػػبب " 
 ال ياس المتفؽ عمى حجيته عند الجمهور ، واـ أعمـ .

ـّ لسػػت أرى مانعػا مػػف إثبػات أحكػػاـ كميػة باصعتمػػاد عمػى الجزئيػػات المسػت رأة وصسػػيما مػع عػػدـ مػػا  ثػ
 يمنع ذلؾ. 

( قػػػد اّطمػػػع عمػػػى خصػػػوص الحػػػاؿ ، أو استفصػػػؿ مػػػف لهـ بػػػأف يكػػػوف الرسػػػوؿ )وأمػػػا عػػػف اسػػػتدص
السائؿ دوف أف ين ؿ إلينا ذلؾ فجا  الجواب بالنظر إلى ذلؾ ص ألنه داؿ عمى عموـ األحواؿ ، فػال 

( لن ؿ إلينا ، فحيث لـ ين ؿ يخفى بأنه خالؼ الظاهر ذ إذ الظاهر أنه لو ثبت استفصاؿ النبي )
 ( في الحكـ .لمحاؿ دّؿ عمى تساوي األحواؿ كمها عند  ) إلينا التفصيؿ

قاؿ الزركشي رحمه اـ : " قاؿ األستاذ أبو منصور وقػد واف نػا أهػؿ الػرأي عمػى هػذا فػي غػرة جنػيف 
الحػرة ألنػه صػمى اـ عميػػه وسػمـ أوجػب فيػػه غػرة عبػدا أو أمػػة ، ولػـ يسػأؿ عنػػه : هػؿ كػاف ذكػػرا أو 

 ه دؿ عمى التسوية فيهما . انتهى .أنثى ؟ فمما ترؾ التفصيؿ في
ولػػذلؾ اسػػتدلوا صعتبػػار العػػادة فػػي أيػػاـ الحػػيض لالستحاضػػة بحػػديث أـ سػػممة } لتنظػػر عػػدد الميػػالي 
واأليػػاـ التػػي كانػػت تحيضػػهف مػػف الشػػهر ، فمتتػػرؾ الصػػالة ب ػػدرها   قػػالوا : فػػأطمؽ الجػػواب باعتبػػار 

ة وغيرهمػا ، فػدّؿ هػذا عمػى اعتبػار العػادة العادة مف غير استفصاؿ عف أحػواؿ الػدـ مػف سػواد وحمػر 
( قػاؿ مطم ا وت ديمه عمى التمييز ، وأصحابنا استدلوا بحديث فاطمة بنػت أبػي حبػيش أف النبػي )

لها : } إف دـ الحيض أسود يعرؼ ، فإذا كاف كذلؾ فأمسكي عف الصػالة   فػأطمؽ اعتبػار التمييػز 
 . (٘ٗ)ص ؟ لكنه مخالؼ لهذ  ال اعدة "مف غير استفصاؿ لها ، هؿ هي ذاكرة لعادتها أـ 
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نعـ يب ى اصحتماؿ الذي اّدعو  قائما وهو ما استشكمه كثير مف األصولييف أخذا مف قوؿ الشػافعي ػ 
رحمه اـ ػ : " قضايا األحواؿ إذا تطرؽ إليها اصحتماؿ كسػاها ثػوب اإلجمػاؿ وسػ ط بهػا اصسػتدصؿ 

 "(46). 
 :  (ٚٗ)بطري يفوأجاب ال رافي رحمه اـ عف ذلؾ 

أحػػدهما : أف مػػراد  باصحتمػػاؿ المػػانع مػػف اصسػػتدصؿ ، اصحتمػػاؿ المسػػاوي أو ال ريػػب منػػه ، والمػػراد 
باصحتمػػاؿ الػػذي ص ي ػػدح اصحتمػػاؿ المرجػػوح ، فإنػػه ص عبػػرة بػػه ، وص ي ػػدح فػػي صػػحة الدصلػػة ، فػػال 

احتمػػاؿ ، لكنػػه لمػػا كػػاف  يصػػير المفػػظ بػػه مجمػػال إجماعػػا ذ ألف الظػػواهر كمهػػا كػػذلؾ ص تخمػػو عػػف
 مرجوحا لـ ي دح في دصلتها .

والثاني : أف اصحتماؿ تارة يكوف في دليؿ الحكـ ، وتػارة فػي محػؿ الحكػـ ، فػاألوؿ هػو الػذي يسػ ط 
 به اصستدصؿ دوف الثاني .

وتع بػػه الزركشػػي قػػائال : " وهػػذا الجمػػع يخػػالؼ طري ػػة الشػػافعي ، ي ػػوؿ الشػػافعي ي ػػوؿ بػػالعمـو فػػي 
هذ  الحالة بال ياس كما سبؽ ، وليس في هذيف الطري يف ما يبيف به الفرؽ بيف الم اميف ، ألف  مثؿ

الشػػػؾ واقػػػع فيهػػػا فػػػي محػػػؿ الحكػػػـ والصػػػواب فػػػي الجمػػػع بينهمػػػا مػػػا ذكػػػر   -غالػػػب وقػػػائع األعيػػػاف 
ى األصفهاني في " شرح المحصوؿ " والشيخ ت ي الديف في شرح اإللماـ وغيرهما ، أف ال اعدة األول

في ترؾ استفصاؿ الشارع اصستدصؿ فيها ب وؿ الشارع وعمـو فػي الخطػاب الػوارد عمػى السػؤاؿ عػف 
الواقعة المختمفة األحواؿ ، والعبارات الثانية في الفعؿ المحتمؿ وقوعه عمى وجو  مختمفة ، فهي في 

لػه ك ولػه : كوف الواقعة نفسػها لػـ يفصػؿ ، وهػي تحتمػؿ وجوهػا يختمػؼ الحكػـ باختالفهػا فػال عمػـو 
صػمى فػي الكعبػة أو فعػؿ فعػػال لتطػرؽ اصحتمػاؿ إلػى األفعػاؿ والواقعػػة نفسػها ليسػت بحجػة ، وكػػالـ 

 .(ٛٗ)الشارع حجة ص احتماؿ فيه" 
 ثانثا : يُاقشح دنيم انقىل انثانث :

وأمػػا مػػا يتعمػػؽ بػػدليؿ ال ػػوؿ الثالػػث المنسػػوب إلػػى الكيػػا الهراسػػي المتضػػمف توقػػؼ العمػػؿ         
( بسبب التوقؼ في دصلة المفظ ، ففيه أف العبرة في ثبوت األحكاـ الشرعية لؤللفاظ ه )عمى حال
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أوص وبالػػذات ، فحيػػث ثبػػت المفػػظ ثبتػػت األحكػػاـ ، فاصنت ػػاؿ مػػف األلفػػاظ إلػػى األحػػواؿ فػػي إثبػػات 
 الحكـ خالؼ الظاهر .

لػػؾ ، فػػتؿ األمػػر إلػػى ( وصسػػيما أنػػه لػػـ ين ػػؿ إلينػػا ذوأيضػػا فػػأّنى يمكننػػا اصطػػالع عمػػى حالػػه )
 .(ٜٗ)التوقؼ في إعماؿ النصوص ، وهذا يتعارض مع قاعدة " إعماؿ المفظ أولى مف إهماله " 

 راتعا: يُاقشح دنيم انقىل انراتع :
( مػػف وأمػػا مػػا اختػػار  الجػػويني وابػػف ال شػػيري ػ رحمهمػػا اـ ػ مػػف التفرقػػة بػػيف مػػا عممػػه )     

( بػػذلؾ فػػيعـ ، فػػال خػػالؼ فػػي ذلػػؾ حيػػث أمكػػف ـ يعممػػه )تفاصػػيؿ الواقعػػة فػػال يعػػـ ، وبػػيف مػػا لػػ
اصّطالع عميه ذ بيد أف الواقع يخالؼ ذلؾ مف جهة تعّذر اصطالع عمى ذلؾ ذ إذ لـ ين ؿ إلينا ذلػؾ 
في مػا وصػؿ إلينػا مػف نصػوص حديثيػة ، فػالموافؽ ل اعػدة " إعمػاؿ المفػظ أولػى مػف إهمالػه " حمػؿ 

 بت بالن ؿ خصوص الحاؿ فيه ، واـ أعمـ المفظ عمى جميع األحواؿ إص ما ث
 انرتجيــح: 

وممػػػا مػػػػّر تسػػػػطير  فػػػػي الصػػػػفحات السػػػػاب ة مػػػػف ذكػػػر أدلػػػػة أصػػػػحاب األقػػػػواؿ ومػػػػا يػػػػرد عميهػػػػا مػػػػف 
اعتراضات ومناقشػات يتبػّيف لػي تػرجيح ال ػوؿ األوؿ ػ قػوؿ الجمهػور ػ م يػدا بعػدـ ثبػوت مػا ي تضػي 

 تخصيص الحكـ بمحمه لؤلسباب ا تية :
 دلة هذا ال وؿ بالنسبة إلى األقواؿ األخرى .قوة أ .ٔ
 ضعؼ ما ورد عمى هذا ال وؿ مف إيرادات وقوة األجوبة عنها بخالؼ األقواؿ األخرى . .ٕ
اصعتمػػاد عمػػى قاعػػدة " العبػػرة بعمػػـو المفػػظ ص بخصػػوص السػػبب " وقاعػػدة " إعمػػاؿ المفػػظ  .ٖ

 أولى مف إهماله " .
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 ادلطهة انثاَي
يح احلكى ادلُظىص عهيه يف " وقائع األعيـاٌ " ىل  يىقف األطىنيني يٍ تعذ
 غري يٍ طذر يف حقه احلكى

تنػػاوؿ األصػػوليوف مسػػألة تعديػػة الحكػػـ المنصػػوص عميػػه فػػي " وقػػائع األعيػػاف " إلػػى غيػػر مػػف  
 . (ٓ٘)صدر في ح ه الحكـ تحت عنواف: " الخطاب الخاص بواحد هؿ يشمؿ غير  " 

 حترير حمم اخلالف:
ألخذ بنظر اصعتبار عدـ وجود قرينة دالة عمى العمـو أو الخصوص ػ كما أشرت وص بد مف ا      

إلػى ذلػؾ أوؿ المبحػث ػ ذ فحيػث وجػدت فػال خػالؼ فػي عموميػة أو خصوصػية الحكػـ المنصػوص 
 عميه طب ا لنوع ال رينة .

 واختمؼ األصوليوف في ذلؾ عمى قوليف رئيسف :
 ال وؿ األوؿ: اختصاص الخطاب بالمخاطب .

 . (ٔ٘)قاؿ جمهور األصولييف وبه
 ال وؿ الثاني: عدـ اختصاص الخطاب بالمخاطب ذ بؿ يعمه وغير  .

 . (ٖ٘)، وبعض الشافعية (ٕ٘)وبه قاؿ جمهور الحنابمة
 أدلة القولين :

 استدؿ كؿ فريؽ لما ذهب إليه بجممة أدلة ، وكما يأتي :  
 أوال: أدنح أطحاب انقىل األول ) اجلًهىر ( .

 هور لما ذهبوا إليه بأدلة ، أهمها :واستدؿ الجم
اصستدصؿ بأصؿ المغة. وهذا يعني أف الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصؿ المغػة  .ٔ

لػػػذلؾ الواحػػػد، فػػػال يكػػػوف متنػػػاوص لغيػػػر  بوضػػػعه ذ ولهػػػذا فػػػإف السػػػيد إذا أمػػػر بعػػػض عبيػػػد  بخطػػػاب 
 يخصه ص يكوف أمرا لمباقيف.
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ناوص غير  ، لكػاف إخػراج غيػر المػذكور والػنص عمػى إف الخطاب الخاص بواحد لو كاف مت .ٕ
 أف المراد هو المذكور دوف غير  تخصيصا لمعموـ. وص قائؿ بذلؾ .

( : } حكمػػػي عمػػػى الواحػػػد إنػػه لػػػو كػػػاف خطػػاب الواحػػػد عامػػػا لػػػه ولغيػػر  لػػػـ يكػػػف ل ولػػه ) .ٖ
ب المتعمػؽ بػذاؾ فائدة ذ ألنه حينئذ تكوف هذ  الفائدة مستفادة مف الخطا (ٗ٘)حكمي عمى الجماعة  

 الواحد.
وأيضػػا اخػػتالؼ النػػاس فػػي المصػػمحة والمفسػػدة . وذلػػؾ ألف مػػف المحتمػػؿ أف يكػػوف األمػػر  .ٗ

لمواحػػد المعػػيف مصػػمحة لػػه، وهػػو مفسػػدة فػػي حػػؽ غيػػر ، وذلػػؾ كمػػا فػػي أمػػر الطبيػػب لػػبعض النػػاس 
األمزجػػة بشػػرب بعػػض األدويػػة ، فإنػػه ص يكػػوف ذلػػؾ أمػػرا لغيػػر  ذ صحتمػػاؿ التفػػاوت بػػيف النػػاس فػػي 

 واألحواؿ الم تضية لذلؾ األمر. 
قيػػػاس لفػػػظ الخصػػػوص عمػػػى لفػػػظ العمػػػـو ، وبيػػػاف ذلػػػؾ: أف لفػػػظ الخصػػػوص ضػػػد لفػػػظ  .٘

العموـ، ثـ إف لفظ العموـ ص ُيحمؿ عمى الخصوص بمطم ه، فكذلؾ لفظ الخصوص ص يحمؿ عمى 
 العمـو واصستغراؽ بمطم ه.

 ثاَيا: أدنح أطحاب انقىل انثاَي :
 بمة ومف واف هـ بأدلة أبرزها :واحت  الحنا

( : " } بعثػػت إلػػى [ ، وقولػػه ) ٕٛب ولػػه تعػػالى: }ومػػا أرسػػمناؾ إص كافػػة لمنػػاس    سػػبأ:  .ٔ
( ص يخػػػتص بواحػػػد دوف آخػػػر، بػػػؿ يتنػػػاوؿ ذ إذ يػػػدصف عمػػػى أف حكمػػػه ) (٘٘)األسػػػود واألحمػػػر  

 الجميع.
ى تخصػػيص واحػػد يػػأب (ٙ٘)( : } حكمػػي عمػػى الواحػػد حكمػػي عمػػى الجماعػػة  إف قولػػه ) .ٕ

 بحكـ دوف غير  ذ فالحكـ عمى الواحد يتناوؿ الجميع.
( عمػى واحػد كحكمهػـ بوجػوب أف الصحابة حكموا عمى األمة بذلؾ، أي بحكـ الرسوؿ ) .ٖ

ذ فمػػوص أف خطػػاب الواحػػد  (ٚ٘)الػػرجـ عمػػى كػػؿ زاف محصػػف، وقطػػع كػػؿ سػػارؽ بحكػػـ مػػاعز فػػي الزنػػا
 عاـ له ولغير  لـ يحكموا بذلؾ.
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( ألبػػي بػػردة لمػػا ضػػحى اب الواحػػد خاصػػا بػػه ص يتنػػاوؿ غيػػر  لكػػاف قولػػه )لػػو كػػاف خطػػ .ٗ
( خزيمػػة ب بػػوؿ شػػهادته وحػػد  ، ولكػػاف تخصيصػػه ) (ٛ٘)بعنػػاؽ: } تجزئػػؾ وص تجػػزئ أحػػدا بعػػدؾ  

زيادة مما ص فائدة فيهما ذ ألنه إذا لـ يكف عاما، لـ يكف الحكـ ثابتا في غير تمؾ الصورة فمـ يحت  
 إلى نفيه .

أمػر يعػـ الصػحابي الػذي رآ   (ٜ٘)( عف المزابنة " قوؿ الصحابي: " نهى رسوؿ اـ )إف  .٘
( يبيع بالمزابنة وغير  بإجماع الصحابة ذ حيث احتجوا بهذا عمى تحريـ بيع المزابنة ، فمو النبي )

كاف الحكـ مختصا بمف خوطب به ف ػط لمػا كػاف ذلػؾ عامػا لجميػع الصػحابة ومػف بعػدهـ إلػى قيػاـ 
 ة.الساع
قيػػاس هػػػذا عمػػى األلفػػػاظ الػػػواردة فػػي الكتػػػاب والس ػػنَّة، ومعنػػػى ذلػػػؾ أف األلفػػاظ الػػػواردة فػػػي  .ٙ

( ، وأجمػع العممػا  عمػى أف الكتاب والس نَّة مػف األوامػر والنػواهي إنمػا خوطػب بهػا أصػحاب النبػي )
ذ ا كػاف كؿ خطاب موجه إلى الصحابة فهو موجه إلى غيرهـ في جميع العصور إلػى قيػاـ السػاعة، وا 

األمػػر كػػذلؾ فمػػف بػػاب أْولػػى أف يكػػوف الخطػػاب الموجػػه إلػػى واحػػد مػػف الصػػحابة يػػدخؿ فيػػه غيػػر  مػػف 
 الصحابة.

 ادلُاقشح :
وصبد هنػا مػف بيػاف مػا يػرد عمػى كػؿ دليػؿ مػف أدلػة ال ػوليف المت ػدميف مػف متخػذ وانت ػادات ،      

 ومف ثـ بياف الراجح منها :
 ألول :أوال : مناقشة أدلة أصحاب القول ا

أمػػا مػػا اسػػتدلوا بػػه مػػف اصعتمػػاد عمػػى األصػػؿ المغػػوي مػػف منػػع إرادة غيػػر المخاطػػب بالخطػػاب  .ٔ
الخاص به فمسمـ ذ بيد أف دخوؿ غير  فيه إما بطريؽ ال ياس ، أو بطريؽ عموـ التشريع ، وكمػا 

 يرى أرباب ال وؿ الثاني .
 تضػيه الحػؽ ويوجبػه اإلنصػاؼ قاؿ الشوكاني رحمه اـ : " والحاصؿ في هذ  المسػألة عمػى مػا ي

 .(ٓٙ)عدـ التناوؿ لغير المخاطب مف حيث الصيغة ، بؿ بالدليؿ الخارجي " 
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ومػػا اسػػتدلوا بػػه مػػف بطػػالف التخصػػيص عمػػى فػػرض الػػدخوؿ ، بأنػػه " ص نسػػمـ بطػػالف التػػالي ذ  .ٕ
فػػإف التخصػػيص ي ػػع فػػي العػػاـ عرفػػا ، كػػػ) حرمػػت عمػػيكـ أمهػػاتكـ ( فإنػػه لغػػة يفيػػد حرمػػة جميػػع 

 . (ٔٙ)مهات ، وفي عرؼ الشرع يفيد حرمة جميع اصستمتاعات ، وقد خص مف ذلؾ أشيا  "األ
لػػو كػػاف  (ٕٙ)ومػػا اسػػتدؿ بػػه مػػف عػػدـ فائػػدة قولػػه } حكمػػي عمػػى الواحػػد حكمػػي عمػػى الجماعػػة   .ٖ

خطػػػػػاب الواحػػػػػد عامػػػػػا لممخاطػػػػػب وغيػػػػػر  ، فمحػػػػػؿ نظػػػػػر ذ إذ ص نسػػػػػمـ عػػػػػدـ الفائػػػػػدة ذ إذ فائدتػػػػػه 
و أف حكـ الجماعة حكـ الواحد، ب ياس الجماعة عمى الواحد، أو بهػذا التنصيص عمى العموـ ، أ

 الحديث، ص ألف خطاب الواحد خطاب لمجميع .
وأمػا مػا اعتمػدوا عميػه مػػف اصخػتالؼ فػي المصػمحة والمفسػدة فػػيمكف النظػر فيػه بػأف المصػػمحة  .ٗ

والمفسدة ص يعينها إص الخطاب الشرعي وليس اصحتماؿ المجرد . وأيضا فإف المثاؿ المشار ػ أمر 
الطبيب ... ػ قياس فاسدذ ألنه قيػاس مػع الفػارؽ، ووجػه الفػرؽ: أف لفػظ صػاحب الشػرع أدؿ عمػى 

( لػبعض ُأمتػه: " صػـ ألنػؾ عموـ مف لفظ غير  بدليؿ: أنه لػو قػاؿ المَّػه تعػالى لنبيػه، أو قػاؿ )ال
صميت " دخؿ في ذلػؾ كػؿ مصػؿذ اعتبػارًا بتعميمػه، أمػا لػو قػاؿ السػيد لواحػد مػف عبيػد : " اسػ ني 
مػػػا  ذ ألنػػػؾ صػػػميت " لػػػـ يػػػدخؿ غيػػػر  مػػػف عبيػػػد  المصػػػميف فػػػي ذلػػػؾ ، ولػػػو قػػػاؿ: " واـ ص آكػػػؿ 

سػػكرذ ألنػػه حمػػو " لػػـ يػػدخؿ فػػي يمينػػه غيػػر  مػػف الحمويػػات ، فكػػالـ الشػػارع يختمػػؼ عػػف كػػالـ ال
 المكمَّفيف.

ف  .٘ وأما قياس لفظ الخصوص عمى لفظ العموـ فيبدو أنه قياس مع الفػارؽ وذلػؾ أف الخطػاب وا 
وجػػػه إلػػػى شػػػخص فإنػػػه يعػػػـ جميػػػع األشػػػخاص ذ بنػػػا  عمػػػى أف الشػػػريعة عامػػػة وشػػػاممة لجميػػػع 

مه، فػػال يصػػرؼ عػػف هػػذا األصػػؿ إص ػػػػػػػػػػذ وأمػػا لفػػظ العمػػـو إذا ورد فإنػػه جػػا  عمػػى أصالمكمَّفػػيف 
 بدليؿ .

 ثاَيا : يُاقشح أدنح أطحاب انقىل انثاَي :
( : } [ ، وقولػه ) ٕٛما اسػتدلوا بػه مػف قولػه تعػالى: }ومػا أرسػمناؾ إص كافػة لمنػاس    سػبأ:  .ٔ

( ذ إذ غايػة األمػر أنهمػا يػدصف هػذا عمػى كونػه )صيػتـ ت ريبػه  (ٖٙ)بعثت إلػى األسػود واألحمػر  
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رسوص في حؽ الكافة، وأما أف يدؿ عمى اسػتوائهـ فػي كػؿ األحكػاـ فػال، وأنػى يسػت يـ فػي األحكػاـ 
 في موارد الشريعة ، فمف مختص ومف عاـ.

وما استدلوا به مف قوله } حكمي عمى الواحد حكمي عمى الجماعة   مما ص أصؿ لػه كمػا نبػه  .ٕ
 . (ٗٙ)الحذاؽعميه 

( عمػى كػؿ واحػد وما ذهبوا إلى اصسػتدصؿ بػأف الصػحابة حكمػوا عمػى األمػة بحكػـ الرسػوؿ ) .ٖ
كحكمهـ بوجوب الرجـ عمى كؿ زاف محصف بحكـ ماعز في الزنػا ذ فمػوص أف خطػاب الواحػد عػاـ 
 لػػه ولغيػػر  لػػـ يحكمػػوا بػػذلؾ. فمسػػمـ ذ لكػػنهـ حكمػػوا بػػذلؾ لتسػػاوي الصػػورتيف فػػي المعنػػى الموجػػب
ف لػػـ تتسػػاو  لمحكػػـ، فحينئػػذ يكػػوف حكمهػػـ عمػػى األمػػة ألجػػؿ ال يػػاس، ص ألجػػؿ مجػػرد الخطػػاب. وا 
ص يمـز خالؼ  الصورتاف في المعنى الموجب لمحكـ لـ يجز الحكـ عمى األمة بمثؿ ذلؾ الحكـ، وا 

 اإلجماع.
 

( خزيمػػػة ( } تجزئػػػؾ وص تجػػػزئ أحػػػدا بعػػػدؾ   ، وتخصيصػػػه )قػػد ي ػػػاؿ اصسػػػتدصؿ ب ولػػػه ) .ٗ
 ب بوؿ شهادته وحد  زيادة فائدته منع إلحاؽ غير  به بال ياس عميه .

وما استدلوا به خامسا فال يعدو عف كونه تكرارا في المعنى لمدليؿ الثالث ، فجوابه نحػو جػواب  .٘
 الدليؿ الثالث المذكور آنفا .

أف األلفػػاظ  ومػػا اسػػتدلوا بػػه مػػف ال يػػاس عمػػى األلفػػاظ الػػواردة فػػي الكتػػاب والس ػػنَّة، ومعنػػى ذلػػؾ .ٙ
( ، وأجمػػع الػػواردة فػػي الكتػػاب والس ػػنَّة مػػف األوامػػر والنػػواهي إنمػػا خوطػػب بهػػا أصػػحاب النبػػي )

العمما  عمى أف كػؿ خطػاب موجػه إلػى الصػحابة فهػو موجػه إلػى غيػرهـ فػي جميػع العصػور إلػى 
ذا كػػػاف األمػػػر كػػػذلؾ فمػػػف بػػػاب أْولػػػى أف يكػػػوف الخطػػػاب الموجػػػه إلػػػى واحػػػد مػػػ ف قيػػػاـ السػػػاعة، وا 

الصحابة يدخؿ فيه غير  مف الصحابة. ففيه أف تعدية األحكاـ مػف عصػر إلػى آخػر إنمػا هػو فػي 
بحسب الدليؿ الشرعي الخارجي وليس مف نفس الصيغة ػ كما يريد أصػحاب ال ػوؿ األوؿ ػ . وأمػا 

 تعدية الحكـ مف صحابي  خر فبطريؽ ال ياس كما ذكرته آنفا في اإلجابة عف الدليؿ الثالث .
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 رتجيــحان
ومما مّر تسطير  في الصفحات الساب ة مف ذكر أدلة أصحاب ال وليف وما ورد عميهمػا مػف         

اعتراضات ومناقشات يتبّيف لنا مدى تكافئ األدلة ذ فالذي تميؿ إليه النفس وتطمئف به هو التوسط 
ؿ باصختصػاص بيف ال وليف مف غير تػرجيح مطمػؽ ألحػدهما عمػى ا خػر ذ فالمختػار هػو عػدـ ال ػو 

مطم ػػا ، وعػػدـ ال ػػوؿ بػػالتعميـ مطم ػػا ، فيكػػوف الػػراجح هػػو اصعتمػػاد عمػػى اسػػت را  الجزئيػػات فحيػػث 
أمكف تعدية الحكـ إلى غير المخاطب باتحاد الجامع بيف المنصوص عميه وغير  فال حرج في ذلػؾ 

 ميـ .، وحيث تعذر تعدية الحكـ ل رينة ما أو صختالؼ الجامع بينهما فال قوؿ بالتع
قاؿ ابف أمير الحاج رحمه اـ : " ولمشػيخ تػاج الػديف السػبكي هنػا كػالـ يزيػد هػذا الم ػاـ وضػوحا ص 
بػػاس بػػذكر  قػػاؿ اعمػػـ أنػػه ص ينبغػػي فػػي أف يعت ػػد أف التعمػػيـ مػػف جهػػة وضػػع الصػػيغة لغػػة وص أف 

ت شرعا مػف الشارع لـ يحكـ بالتعميـ حيث لـ يظهر التخصيص بؿ الحؽ أف التعميـ منتؼ لغة ثاب
حيث إف الحكـ عمى الواحػد حكػـ عمػى الجماعػة وص أعت ػد أف أحػدا يخػالؼ فػي هػذا وينبغػي أف يػرد 
الخػػالؼ إلػػى أف العػػادة هػػؿ ت ضػػي باصشػػتراؾ بحيػػث يتبػػادر فهػػـ أهػػؿ العػػرؼ إليهػػا أو ص فأصػػحابنا 

نمػا الخمػؽ فػي الشػرع شػرع وهػـ  ي ولػوف العػادة ي ولوف ص قضا  لمعادة في ذلؾ كما ص قضػا  لمغػة وا 
ت ضي بذلؾ وقػد ذكػر ابػف السػمعاني أف المخػالفيف اسػتدلوا بػأف عػادة أهػؿ المسػاف يخػاطبوف الواحػد 
ويريػػدوف الجماعػػة وهػػو يرشػػد إلػػى مػػا ذكرنػػا  أو يػػرد إلػػى أنػػه هػػؿ صػػار عػػرؼ الشػػرع أف الواحػػد إذا 

اسػػت ر مػػف الشػػرع  خوطػػب فػػالمراد الجماعػػة فكأنػػه ح ي ػػة شػػرعية أوص فهػػـ ي ولػػوف بػػاألوؿ ألنػػه لمػػا
استوا  الناس في شرعه كاف خطاب الواحد خطابا مع الكؿ وكأنه إذا قاؿ يا زيد قائؿ يا أيها النػاس 
ويكوف الداؿ عمى معنى النػاس لفظػيف أحػدهما النػاس بوضػع المغػة والثػاني زيػد إذا ت ػدـ مػف الالفػظ 

ذا كػػاف الشػػارع هػػو الػػذي  ت ػػدـ منػػه هػػذا ال ػػوؿ كمػػا فػػي بػػه أنػػه إذا نطػػؽ بػػه أراد بػػه النػػاس كمهػػـ وا 
مسألتنا صار ح ي ة شرعية فمعنى الناس يدؿ عميه لفظه لغة وشرعا ولفظ يا زيد شرعا ونحف ن ػوؿ 
يا زيد باؽ عمى دصلته األصمية سوا  سبؽ قبؿ ذكر  مف قائمه أف حكـ غير  حكمه أـ ص وهو الحػؽ 

نما جعمه سوا  في الحك ـ وص يمـز مف ذلؾ صيرورتهـ مف مدلوؿ ألف ال ائؿ لـ يضع يا زيد لمناس وا 
      .(٘ٙ)المفظ واـ سبحانه أعمـ"
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وقػػاؿ الزركشػػي رحمػػه اـ : " والحػػؽ أف التعمػػيـ منتػػؼ لغػػة ثابػػت شػػرعا، والخػػالؼ فػػي أف        
العادة هؿ ت ضي باصشتراؾ بحيث يتبادر فهـ أهؿ العرؼ إليها أو ص؟ فأصحابنا ي ولوف: ص قضػا  

ؾ، كمػػا ص قضػػا  لمغػػة، والخصػػـ ي ػػوؿ: إنهػػا ت ضػػي بػػذلؾ. وهػػذا ن ػػؿ ابػػف السػػمعاني لمعػػادة فػػي ذلػػ
رادة الجماعة "  .(ٙٙ)عنهـ اصحتجاج بأف عادة أهؿ المساف مخاطبة الواحد، وا 

وقػػاؿ الشػػػوكاني رحمػػػه اـ : " والحاصػػػؿ فػػػي هػػػذ  المسػػػألة عمػػػى مػػػا ي تضػػػيه الحػػػؽ ويوجبػػػه        
طػػب مػػف حيػػث الصػػيغة ، بػػؿ بالػػدليؿ الخػػارجي ، وقػػد ثبػػت عػػف اإلنصػػاؼ عػػدـ التنػػاوؿ لغيػػر المخا

الصػػػحابة فمػػػف بعػػػدهـ اصسػػػتدصؿ بأقضػػػيته صػػػمى اـ عميػػػه وسػػػمـ الخاصػػػة بالواحػػػد ، أو الجماعػػػة 
المخصوصػػة عمػػى ثبػػوت مثػػؿ ذلػػؾ لسػػائر األمػػة فكػػاف هػػذا مػػع األدلػػة الدالػػة عمػػى عمػػـو الرسػػالة ، 

الشػرعية مفيػدا إللحػاؽ غيػر ذلػؾ المخاطػب بػه فػي ذلػؾ وعمػى اسػتوا  أقػداـ هػذ  األمػة فػي األحكػاـ 
الحكـ عند اإلطالؽ إّص أف ي وـ الدليؿ الداؿ عمى اختصاصػه بػذلؾ فعرفػت بهػذا أف الػراجح التعمػيـ 
حتى ي وـ دليػؿ التخصػيص، ص كمػا قيػؿ: إف الػراجح التخصػيص حتػى ي ػـو دليػؿ التعمػيـذ ألنػه قػد 

 .   (ٚٙ)قاـ كما ذكرنا  " 
 ــحاخلــاتــً

 وها أنا ذا قد وصمت إلى خاتمة البحث فال بد لي مف اإلشارة إلى أبرز نتائجه:
الم صود بوقائع األعياف لغة هي الحوادث المخصوصة الصادرة مف شخص ما ، وشرعا:  .ٔ

مػػف لػػدف  شػػخص معػػيف صػػدر فػػي ح ػػه بموجبهػػا حكػػـ معػػيفالحػػوادث المخصوصػػة الصػػادرة مػػف 
 ( .الرسوؿ )

، وبػػػ " قضػػايا  يف عػػف " وقػػائع األعيػػاف " بػػػ : "حكايػػة الحػػاؿ" تػػارةتنوعػػت عبػػارات األصػػولي .ٕ
األعياف " تارة أخرى ، وبػ " وقائع األحػواؿ " تػارة ثالثػة ، وبػػ " حكايػات األحػواؿ " تػارة رابعػة ، وبػػ " 

 واقعة عيف " تارة خامسة .
ص أو كػػذلؾ فػػإف مػػف " وقػػائع األعيػػاف " مػػا ص خػػالؼ فيػػه  حيػػث قامػػت قرينػػة عمػػى الخصػػو  .ٖ

العموـ ، كأف ُينص عمى تخصيص المخاطب بما خوطب به دوف غير  ، أو يعػـ ذلػؾ الخطػاب لػه 
 ولغير  ذ إذ ص خالؼ في خصوصية األوؿ ، وعمومية الثاني .
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ومػػف خػػالؿ تتبػػع عبػػارات األصػػولييف ظهػػر لػػي أف خالفهػػـ فػػي " وقػػائع األعيػػاف " يجػػري فػػي  .ٗ
 اتجاهيف :

 ، ألمعمـو هو أـ لمخصوص .  األوؿ : خالفهـ في أحواؿ المفظ
الثاني : خالفهـ في تعديػة الحكػـ المنصػوص عميػه فػي " وقػائع األعيػاف " إلػى غيػر مػف صػدر فػي 

 ح ه الحكـ .
بػالنظر إلػػى خالفهػـ فػػي عموميػة أحػػواؿ المفػظ أو خصوصػػيته فػي " وقػػائع األعيػاف " تبػػّيف  .٘

الجمهػور ػ المفيػد عموميػة األحػواؿ  لػي ػ بعػد عػرض األقػواؿ ومناقشػتها ػ تػرجيح ال ػوؿ األوؿ ػ قػوؿ
 م يدا بعدـ ثبوت ما ي تضي تخصيص الحكـ بمحمه .

وأما ما يتعمؽ بخالفهـ في تعدية الحكـ المنصوص عميه في "وقػائع األعيػاف" فالػذي تميػؿ  .ٙ
إليػػه الػػنفس وتطمػػئف بػػه هػػو التوسػػط بػػيف ال ػػوليف مػػف غيػػر تػػرجيح مطمػػؽ ألحػػدهما عمػػى ا خػػر ذ 

ل ػػوؿ باصختصػػاص مطم ػػا ، وعػػدـ ال ػػوؿ بػػالتعميـ مطم ػػا ، فيكػػوف الػػراجح هػػو فالمختػػار هػػو عػػدـ ا
اصعتماد عمى اسػت را  الجزئيػات فحيػث أمكػف تعديػة الحكػـ إلػى غيػر المخاطػب باتحػاد الجػامع بػيف 
المنصوص عميه وغير  فال حرج في ذلؾ ، وحيث تعذر تعدية الحكـ ل رينة ما أو صختالؼ الجػامع 

 لتعميـ .بينهما فال قوؿ با
 

 هىايش انثحث
                                                           

ذ  ٚٛٔذ شػػػػرح تن ػػػػيح الفصػػػػوؿ:  ٚٛ/ ٕذ الفػػػػروؽ:  ٖٙٛ/ ٕينظػػػػر: المحصػػػػوؿ لمػػػػرازي:  (ٔ)
ذ نهايػػػػة  ٖٖٚذ التمهيػػػػد فػػػػي تخػػػػري  الفػػػػروع عمػػػػى األصػػػػوؿ:  ٖٗ/ ٖكشػػػػؼ األسػػػػرار لمبخػػػػاري: 

ذ  ٕٖٚٛ/ ٘يػػػػر: ذ التحبيػػػػر شػػػػرح التحر  ٖٔٔذ ال واعػػػػد والفوائػػػػد األصػػػػولية:  ٜٔٔ/ ٔالسػػػػوؿ: 
ذ حاشػػػية  ٚٚٗذ إرشػػػاد الفحػػػوؿ:  ٔٚٔ/ ٖذ شػػػرح الكوكػػػب المنيػػػر:  ٕٗٙ/ ٔتيسػػػير التحريػػػر: 

 . ٕٗ/ ٕالعطار عمى جمع الجوامع: 
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ذ  ٖٗٙذ شػػرح تن ػػيح الفصػػوؿ:  ٛٛ/ ٕذ الفػػروؽ:  ٖٓٔينظػػر: المسػػودة فػػي أصػػوؿ الف ػػه:  (ٕ)
ذ  ٕٗ٘/ ٖوؿ الشػػػريعة: ذ المواف ػػػات فػػػي أصػػػ ٕٔ٘، ٜٓ٘، ٕ٘ٔ/ ٕشػػػرح مختصػػػر الروضػػػة: 

 . ٜٕٛتم يح المفهـو في تن يح صيغ العموـ: 

ذ  ٜٙ/ ٖذ فػػػتح ال ػػػدير شػػػرح الهدايػػػة:  ٕٔٓ/ ٗينظػػػر: البحػػػر المحػػػيط فػػػي أصػػػوؿ الف ػػػه:  (ٖ)
/ ٕذ حاشية العطػار:  ٚٚذ غاية الوصوؿ شرح لب األصوؿ:  ٖٕٙاألشبا  والنظائر لمسيوطي: 

ٕ٘ . 

ذ  ٖٕٕذ المنخػػػػوؿ مػػػػف تعمي ػػػػات األصػػػػوؿ:  ٕٕٔ/ ٔ ػػػػه: ينظػػػػر: البرهػػػػاف فػػػػي أصػػػػوؿ الف (ٗ)
:  ٘ٛٔ/ ٔذ الفروؽ:  ٖٖٛذ التمهيد:  ٖٗٔ/ ٖذ الفروؽ:  ٛٓٔالمسودة:   ٕ٘ٛذ تم يح المفهـو

. 

ذ التحبير:  ٚٛٔذ شرح تن يح الفصوؿ:  ٔٓٔ/ ٕذ الفروؽ:  ٕٕٖ/ ٗينظر: ت ويـ النظر:  (٘)
 . ٗٓٔ/ ٕالعطار:  ذ حاشية ٘ٓ٘/ ٕذ شرح الكوكب المنير:  ٕٛ٘ٓ/ ٘

( هو الصحابي الجميؿ خزيمة بف ثابت بف الفاِكه بف ثعمبة بف ساعدة بف عامر بف األنصاري ٙ)
األوسػػي ، شػػهد بػػدرًا ومػػا بعػػدها ، وقيػػؿ: أوؿ مشػػاهد  أحػػد ، وكػػاف يكسػػر أصػػناـ بنػػي خطمػػة ، 

صػفيف وقػاؿ:  وكانت راية خطمة بيد  يوـ الفػتح ، شػهد موقعػة الجمػؿ وهػو ص يسػؿ سػيفًا ، وشػهد
أنا ص أقاتؿ أبدا حتى ي تؿ عمار فػأنظر َمػْف ي تمػه ، فممػا قتػؿ عمػار قػاؿ قػد بانػت لػي الضػاللة ، 
ثػػـ اقتػػرب ف اتػػؿ حتػػى ُقتػػؿ، وأخػػرج البخػػاري فػػي صػػحيحه، كتػػاب الجهػػاد والسػػير ، بػػاب قػػوؿ اـ 

أف زيػػد بػػف ( ٕٕ٘ٙ، بػػرقـ:ٖٖٓٔ/ٖتعػػالى مػػف المػػؤمنيف رجػػاؿ صػػدقوا مػػا عاهػػدوا اـ عميػػه...)
( قاؿ نسخت الصحؼ في المصاحؼ فف دت آية مف سػورة األحػزاب كنػت أسػمع رسػوؿ ثابت )
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( شهادته ( ي رأ بها فمـ أجدها إص مع خزيمة بف ثابت األنصاري الذي جعؿ رسوؿ اـ )اـ )
 .ٕٛٚ/ٕشهادة رجميف".   ينظر اإلصابة:

( عػػف عمػػارة بػػف ٕٛٛٔ،ٕٚٛٔ، بػػرقـ:ٕٕ/ٕ( أخرجػػه الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ ، كتػػاب البيػػوع )ٚ)
( ابتػاع مػف سػوا  بػف الحػارث المحػاربي فرسػًا خزيمة عف أبيه خزيمة بف ثابػت "أف رسػوؿ اـ )

(: ما حممؾ عمى الشهادة ولـ تكػف معػه ، فجحد  فشهد له خزيمة بف ثابت ف اؿ له رسوؿ اـ )
ص ت ػػوؿ إص ح ػػا ، ف ػػاؿ: مػػف  قػػاؿ: صػػدقت يػػا رسػػوؿ اـ، ولكػػف صػػّدقتؾ بمػػا قمػػت ، وعرفػػت إنػػؾ

شػػهد لػػه خزيمػػة وأشػػهد عميػػه فحسػػبه". وذكػػر الحػػاكـ روايػػة مثمهػػا عػػف عمػػارة بػػف خزيمػػة عػػف عمػػه 
( شػػهادة خزيمػػػة شػػهادة رجمػػػيف "، وقػػاؿ: " هػػػذا حػػديث صػػػحيح جػػا  فيهػػػا " فجعػػؿ رسػػػوؿ اـ )

، ٘ٔٔ/ٗاد والمثػاني )اإلسناد ، ورجالػه باتفػاؽ الشػيخيف ث ػات ولػـ يخرجػا  ". والشػيباني فػي ا حػ
(، والبيه ػػي فػػي السػػنف الكبػػرى ٖٖٓٚ، بػػرقـ:ٚٛ/ٗ(، والطبرانػػي فػػي المعجػػـ الكبيػػر )ٕٗٛٓبػػرقـ:

(، والهيثمي فػي مجمػع الزوائػد، بػاب مػا جػا  فػي ٘ٗٔ/ٓٔكتاب الشهادات، باب األمر باإلشهاد)
 ( وقاؿ: " روا  الطبراني ورجاله كمهـ ث ات " .ٕٖٓ/ٜ( )خزيمة بف ثابت )

 ٜٖٕ/ ٛٔ،  ٓٓٙ( ، برقـ: ( أخرجه الطبراني في المعجـ الكبير عف عمراف بف حصيف )ٗ)
/ ٗ،  ٕٗ٘ٚذ والحػػػاكـ فػػػي المسػػػتدرؾ وصػػػححه ، ولكػػػف ضػػػعفه الػػػذهبي ، كتػػػاب البيػػػوع ، بػػػرقـ 

،  ٕٕ٘ٓٔذ والبيه ي السنف الكبرى ، باب ما يستحب ذبح صاحب النسيكة نسيكته ، برقـ  ٕٚٗ
 .   ٖٕ/ٗم اؿ . ينظر: مجمع الزوائد : . وفي سند   ٜٖٔ/ ٘

،  ٜٕٕٓ( أخرجه سعيد بف منصور في سننه ، باب الغالـ بيف األبويف أيهما أحؽ به ، برقـ ٘)
ذ وابف ماجػه فػي سػننه ، بػاب مػا لمرجػؿ  ٕٗٓ/ ٕ،  ٕٜٓٙذ وأحمد في مسند  ، برقـ  ٘ٗٔ/ ٕ

ـْ  ذ وابف حباف في صحيحه ، ٜٙٚ/ ٕ،  ٜٕٕٔمف ماؿ ولد  ، برقـ  ـَ َمػْف لَػ باب ِذْكُر َخَبػٍر َأْوَهػ
ـْ ِصػػَناَعَة اْلِعْمػػـِ َأفَّ َمػػاَؿ اِصْبػػِف َيُكػػوُف ِلػػؤْلَِب ، بػػرقـ  ذ والبيه ػػي فػػي السػػنف  ٕٗٔ/ ٕ،  ُٓٔٗيْحِكػػ

 .   ٓٛٗ/ ٚ،  ٙٙٔٙٔالكبرى ، باب نف ة الوالديف ، برقـ 
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حػد أشػراؼ ث يػؼ وم ػدميهـ ( ، أ( هو الصحابي الجميؿ غيالف بف سممة بف معتب الث في )ٙ)
، كاف حكيما ، وفد عمى كسرى فسأله فأعجػب بجوابػه ، ف ػاؿ لػه كسػرى : أنػت حكػيـ فػي قػوـ ص 
حكمػػة فػػيهـ ،أسػػمـ بعػػد فػػتح الطػػائؼ ، وكػػاف تحتػػه عشػػر نسػػا  فأسػػممف معػػه فخيػػر مػػنهف أربعػػا ، 

ي تمييػػػػز ذ اإلصػػػػابة فػػػػ ٜٗ/ ٕتػػػػوفي فػػػػي خالفػػػػة الفػػػػاروؽ . ينظػػػػر: تهػػػػذيب األسػػػػما  والمغػػػػات: 
 .  ٕٙ٘ػ  ٖٕ٘/ ٘الصحابة : 

ذ وابف حباف في صػحيحه  ٕٗٗ( أخرجه الشافعي في مسند  ، باب مف كتاب أحكاـ ال رآف ، ٚ)
ـَ َأفَّ َهَذا اْلَخَبَر َحدََّث بِػِه َمْعَمػٌر ِباْلَبْصػَرِة ، بػرقـ  / ٜ،  ٚ٘ٔٗ، ِذْكُر اْلَخَبِر اْلُمْدِحِض َقْوَؿ َمْف َزَع

/ ٚ،  ٕٔٗٗٔي السػػػنف الكبػػػرى ، بػػػاب مػػػف يسػػػمـ وعنػػػد  أربعػػػة نسػػػوة ، بػػػرقـ ذ والبيه ػػػي فػػػ ٘ٙٗ
ٔٛٔ . 

(  ٕ٘/ ٖ، ٖٖٕ٘( أخرجػػه الطبرانػػي فػػي األوسػػط ، بػػػاب مػػف اسػػمه إبػػراهيـ ) الحػػديث رقػػػـ: ٛ)
سناد  جيد. وينظر: المتجر الرابح في ثواب العمؿ الصالح :   . ٗ٘٘وا 

/ ٖ،  ٔ٘ٛٔو  ٓ٘ٛٔإذا مػػات ، بػػرقـ ( أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه ، بػػاب سػػنة المحػػـر ٜ)
 . ٘ٙٛ/ ٕ،  ٕٙٓٔذ مسمـ في صحيحه ، باب ما يفعؿ بالمحـر إذا مات ، برقـ:  ٕٕ

ذ ومسمـ  ٖٙٔ/ ٕ، ٖٔ٘ٔ( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب وجوب الح  وفضمه ،برقـ ٓٔ)
/ ٕ،  ٖٖٗٔف العػػػاجز لزمانػػػة وهػػػـر ونحوهمػػػا أو لممػػػوت ، بػػػرقـ ػػػػػػػفػػػي صػػػحيحه ، بػػػاب الحػػػ  ع

ٜٖٚ . 

( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب إذا جامع في رمضاف ولـ يكف له شػي  فتصػدؽ عميػه ٔٔ)
ذ ومسػػػمـ فػػػي صػػػحيحه ، بػػػاب تغمػػػيظ تحػػػريـ الجمػػػاع فػػػي نهػػػار  ٔٗ/ ٖ، ٖٜٙٔفميكفػػػر ، بػػػرقـ 

 .ٔٛٚ/ ٕ،  ٔٔٔٔرمضاف عمى الصائـ، برقـ 
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المصػػػطمحات واأللفػػػاظ  ذ معجػػػـ ٖٓ٘ذ المصػػػباح المنيػػػر:  ٖٜٜٔ/ ٘( ينظػػػر: الصػػػحاح: ٕٔ)
 ٙٚٗ/ ٔالف هية: 

، الممػع فػي أصػوؿ الف ػه:  ٕٕٗذ الف يه والمتف ه:  ٓٗٔ/ ٔ( ينظر: العدة في أصوؿ الف ه: ٖٔ)
ذ اإلحكػاـ  ٕٓ/ ٕذ المستصفى:  ٜٕٗ/ ٔذ قواطع األدلة:  ٙٔ، الورقات في أصوؿ الف ه:  ٕٙ

 ٜٖٔذ إرشػاد الفحػوؿ:  ٖٖٕٔ/٘ذ التحبيػر شػرح التحريػر:  ٗٚ٘ذ المسودة:  ٕٛٔ/ ٕلآلمدي: 
 . ٕٙٚذ معجـ مصطمحات أصوؿ الف ه: 

 ٕ/ ٕذ كشؼ األسرار لمبخاري:  ٕٗٔ/ ٔذ أصوؿ السرخسي:  ٙ( ينظر: أصوؿ البزدوي: ٗٔ)
 ٜٔٔ/ ٔذ تيسير التحرير: 

ذ  ٜٕٗ/ ٔذ قواطػػػع األدلػػػة:  ٗٙذ الحػػػدود فػػػي أصػػػوؿ الف ػػػه:  ٜٛٔ/ ٔ( ينظػػػر: المعتمػػػد: ٘ٔ)
ذ التن ػيح بشػرح التوضػػيح  ٕٓٔ/ ٕروضػة النػاظر بشػرح نزهػػة الخػاطر: ذ  ٜٖٓ/ ٕالمحصػوؿ: 

 ٓٛٔ/ٔذ نهايػة السػوؿ:  ٕٛ/ ٕذ اإلبهػاج فػي شػرح المنهػاج:  ٖٚػ  ٕٚ/ ٔمع حاشية التمويح: 
/ ٔذ حاشػػػية العطػػػار عمػػػى جمػػػع الجوامػػػع:  ٕٙٔذ الكوكػػػب السػػػاطع:  ٘/ ٗذ البحػػػر المحػػػيط: 

 .ٖٗذ العاـ ودصلته في عمـ أصوؿ الف ه:  ٙٙٔود: ذ نشر البنود عمى مراقي السع ٙٓ٘ػ  ٘ٓ٘
 . ٘٘٘/ ٚٔذ تاج العروس:  ٙٗٔذ المصباح المنير:  ٘ٓٔ/ ٔ( ينظر: جمهرة المغة: ٙٔ)
ذ  ٗٚ/ ٔذ التن ػػيح بشػػرح التوضػػيح وحاشػػية التمػػويح:  ٖٛٔ/ ٕ( ينظػػر: اإلحكػػاـ لآلمػػدي: ٚٔ)

ذ  ٕٖٗ/ ٗر المحػػػػيط: ذ البحػػػػ ٛٓٔ/ٕذ بيػػػػاف المختصػػػػر:  ٓ٘٘/ ٕشػػػػرح مختصػػػػر الروضػػػػة: 
ذ التخصيػػػػػػػػػػػص وأثػػػػػػػػػػػػػػر  فػػػي  ٕٜٔذ معجػػػـ مصطػػػػػػػػػػػػمحات أصػػػوؿ الف ػػػه:  ٚٚٗإرشػػػاد الفحػػػوؿ: 

 . ٛ٘اصجتهاد: 
ذ حاشػػية التمػػويح عمػػى  ٕ٘ٔػ  ٕٗٔ/ ٔذ أصػػوؿ السرخسػػي:  ٙ( ينظػػر: أصػػوؿ البػػزدوي: ٛٔ)

ذ التوقيػػؼ  ٚ٘ذ التعريفػػات:  ٕٙ /ٔذ المنػػار بشػػرح كشػػؼ األسػػرار لمنسػػفي:  ٚٚ/ ٔالتوضػػيح: 
 .ٜ٘ذ التخصيص:  ٕٜٔذ معجـ مصطمحات أصوؿ الف ه:  ٖ٘ٓعمى مهمات التعاريؼ: 
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ذ  ٛٚذ المحصػػػػوؿ صبػػػػف العربػػػػي:  ٖٛٗ/ ٔذ قواطػػػػع األدلػػػػة: ٕٕٔ/ ٔ( ينظػػػػر: البرهػػػػاف: ٜٔ)
ذ نهايػػػة  ٙٛٔذ شػػػرح تن ػػػيح الفصػػػوؿ:  ٜٓٔػ  ٛٓٔذ المسػػػودة:  ٖٙٛ/ ٕالمحصػػػوؿ لمػػػرازي: 

ذ التحبيػر شػرح  ٙٔٔذ المختصػر فػي أصػوؿ الف ػه:  ٕٕٓ/ ٗذ البحر المحيط:  ٜٔ/ ٔؿ: السو 
ذ إرشػػػػاد  ٔٚٔ/ ٖذ شػػػػرح الكوكػػػػب المنيػػػػر:  ٕٗٙ/ ٔذ تيسػػػػير التحريػػػػر:  ٖٕٚٛ/ ٘التحريػػػػر: 
/ ٗذ المهػػذب:  ٕٗ/ ٕذ حاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػية العطػػػػػار:  ٛٚٔػ  ٚٚٔ/ ٔذ نشػػر البنػػود:  ٕ٘ٗالفحػػوؿ: 
ٜٔ٘ٛ  

 نظر: المصادر نفسها .( يٕٓ)
 ٕٕٓ/ ٗ( ينظر: البحر المحيط: ٕٔ)
 ٖٕٔػ  ٕٕٔ/ ٔ( ينظر: البرهاف: ٕٕ)
 ٕٕٓ/ ٗ( ينظر: البحر المحيط: ٖٕ)
 ٖٙ/ ٕ( ينظر: المستصفى: ٕٗ)
 ٖٛٛػ  ٖٚٛ/ ٕ( ينظر: المحصوؿ لمرازي: ٕ٘)
 ٕ٘ٗ( ينظر: إرشاد الفحوؿ: ٕٙ)
 ٖٙٛ/ ٕذ المحصػوؿ لمػرازي:  ٜٖٗػػ  ٖٛٗ/ ٔذ قواطع األدلة: ٕٕٔ/ ٔ( ينظر: البرهاف: ٕٚ)

ذ البحػػػػػر  ٜٔ/ ٔذ نهايػػػػػة السػػػػػوؿ:  ٜٓٔػ  ٛٓٔذ المسػػػػػودة:  ٕٖ٘/ ٔذ الع ػػػػػد المنظػػػػػوـ: 
/ ٘ذ التحبيػر شػرح التحريػر:  ٙٔٔذ المختصػر فػي أصػوؿ الف ػه:  ٙٓٗػ  ٕٕٓ/ ٗالمحػػػػػػػػػػػػػػيط: 

ذ إرشػاد  ٗٚٔػ  ٔٚٔ/ ٖذ شػرح الكوكػب المنيػر:  ٕٗٙ/ ٔذ تيسػير التحريػر:  ٜٖٕٓػ  ٖٕٚٛ
  ٜٛ٘ٔ/ ٗذ المهذب:  ٕٗ/ ٕذ حاشية العطار:  ٛٚٔػ  ٚٚٔ/ ٔذ نشر البنود:  ٕ٘ٗالفحوؿ: 

ذ وابػػػف حبػػػاف فػػػي  ٕٗٗ( أخرجػػػه الشافعػػػػػػػي فػػػي مسػػػند  ، بػػػاب مػػػف كتػػػاب أحكػػػاـ ال ػػػرآف ، ٕٛ)
ـَ َأفَّ َهػَذا اْلػػػػػػػػػػػ ػَخَبَر َحػدََّث بِػِه َمْعمػػػػػػَػٌر ِباْلَبْصػَرِة ، بػرقـ صحيحه ، ِذْكُر اْلَخَبِر اْلُمْدِحِض َقْوَؿ َمْف َزَع

ذ والبيه ػػػي فػػػي السػػػنف الكبػػػرى ، بػػػاب مػػػف يسػػػػػػػمـ وعنػػػد  أربعػػػة نسػػػوة ، بػػػرقـ  ٘ٙٗ/ ٜ،  ٚ٘ٔٗ
ٕٔٗٗٔ  ،ٚ /ٔٛٔ . 
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ذ ومسمـ  ٖٙٔ/ ٕ، ٖٔ٘ٔ( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب وجوب الح  وفضمه ،برقـ ٜٕ)
ػػػػاب الحػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػف العاجػػػػػػػػػػػز لزمانػة وهػػػػػػػػػػػػـر ونحوهمػا أو لممػػػػػػػػػػػػػوت ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ في صحيحه ، بػػػػػػػػػػػ

ٖٖٔٗ  ،ٕ /ٜٖٚ . 
( يكنػػى: أبػػا َعْبػػد المَّػػه، وقيػػؿ: َأُبػػو َعْبػػد الػػرَّْحَمف. ( هػػو الصػػحابي الجميػػؿ فيػػروز الػػديممي )ٖٓ)

، وهػػو قاتػػؿ األسػػود العنسػػي الَّػػِذي ادعػػى النبػػوة بػػاليمف. وفػػد عمػػى النبػػي  وُهػػَو اْبػػف أخػػت النجاشػػي
(تػػوفي فػػي خالفػػة عثمػػػػػػػػػػػػػػاف ابػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػفاف رضػػػػػػي اـ عنهمػػا . ينػػػػػػػػػػػػػػػظر: أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الغابػػ ، ) :ة
 . ٖٖ٘ػ  ٕٖ٘/ ٗ
ذ  ٕٚٙ/ ٔ،  ٜٔ٘ٔوعنػد  أختػاف ، بػرقـ  ( أخرجه ابػف ماجػه فػي سػننه ، بػاب الرجػؿ يسػمـٖٔ)

/ ٕ،  ٖٕٕٗوأبػػو داود فػػي سػػننه ، بػػاب مػػف أسػػمـ وعنػػد  نسػػا  أكثػػر مػػف أربػػع أو أختػػاف ، بػػرقـ 
ذ والػدارقطني فػي  ٕٙٗ/ ٜ،  ٘٘ٔٗذ وابف حباف في صحيحه ، باب نكاح الكفار ، برقـ  ٕٕٚ

ي السػػنف الكبػػرى ، بػػاب مػػف ذ والبيه ػػي فػػ ٓٔٗ/ ٗ،  ٜٖ٘ٙسػػننه ، بػػاب العيػػب بػػالمرأة ، بػػرقـ 
 ، وسند  جيد ٜٜٕ/ ٚ،  ٛ٘ٓٗٔيسمـ وعند  أكثر مف أربع نسوة ، برقـ 

( هػػػو الصػػػحابي الجميػػػؿ ثابػػػت بػػػف قػػػيس بػػػف شػػػّماس بػػػف زهػػػػػػػػػػػػػػػػػػير بػػػف مالػػػؾ األنصػػػػػػػػػػػػػارّي ٕٖ)
ػػػػػػػػػػػػػدها، وبّشػر  الّنبػّي ( ، شهد أحػػػػػػػػػػػػػػدا ومػا بع( ، كاف خطيبا لؤلنصار ولمرسوؿ )الخزرجي )

( :بالجنة. استشهد باليمامة  . ينظر: اإلصابة )ٔ /٘ٔٔ 
 ٓٙ/ ٚ،  ٖٕٚ٘( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب الخمع وكيؼ الطالؽ فيه ، برقـ: ٖٖ)
( هػػي الصػػحابية الجميمػػة فاطمػػة بنػػت أبػػي ُحبػػيش ػ واسػػمه قػػيس ػ ابػػف المطمػػب ، ال رشػػية ٖٗ)

ذ  ٕٗٔ/ ٚ( . ينظػر: أسػد الغابػة:  عنهػا ػ ، تزوجهػا عبػداـ بػف جحػش )األسػدية ػ رضػي اـ
 ٖٖ٘/ ٕتهذيب األسما  والمغات: 

 ٗٛ/ ٔ،  ٖٙٓ( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب اصستحاضة ، برقـ ٖ٘)
/ ٕذ المحصػػػوؿ لمػػػرازي:  ٜٖٗػ  ٖٛٗ/ ٔذ قواطػػػع األدلػػػة:  ٕٕٔ/ ٔ( ينظػػػر: البرهػػػاف: ٖٙ)
ػ  ٕٕٓ/ ٗذ البحػر المحػيط:  ٕٓػ  ٜٔ/ ٔذ نهايػة السػوؿ:  ٙٛٔالفصػوؿ:  ذ شرح تن يح ٖٚٛػ 
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ذ شػػرح الكوكػػب  ٕ٘ٙػ  ٕٗٙ/ ٔذ تيسػير التحريػػر:  ٖٕٚٛ/ ٘ذ التحبيػر شػػرح التحريػػر:  ٕٙٓ
ذ حاشػػػية  ٛٚٔػ  ٚٚٔ/ ٔذ نشػػر البنػػػود:  ٕ٘ٗذ إرشػػػاد الفحػػػوؿ:  ٗٚٔػ  ٔٚٔ/ ٖالمنيػػر: 
 ٜٓ٘ٔ/ ٗذ المهذب:  ٕٗ/ ٕالعطار: 

 ٖٚػ  ٖٙ/ ٕذ المستصػفى:  ٖٕٓ/ ٗذ البحر المحيط:  ٖٕٔػ  ٕٕٔ/ ٔظر: البرهاف: ( ينٖٚ)
 ٕ٘ٗذ إرشاد الفحوؿ:  ٖٛٛػ  ٖٚٛ/ ٕذ المحصوؿ لمرازي: 

 ٕٕٓ/ ٗ( البحر المحيط: ٖٛ)
 ٖٚػ  ٖٙ/ ٕذ المستصػفى:  ٜٖٗػ  ٖٛٗ/ ٔذ قواطػع األدلػة:  ٕٕٔ/ ٔ( ينظػر: البرهػاف: ٜٖ)

ػ  ٜٔ/ ٔذ نهايػػة السػوؿ:  ٙٛٔذ شػرح تن ػػيح الفصػوؿ:  ٖٚٛػ  ٖٙٛ/ ٕذ المحصػوؿ لمػرازي: 
ذ تيسػير التحريػػر:  ٖٕٚٛ/ ٘ذ التحبيػػر شػرح التحريػػر:  ٕٙٓػ  ٕٕٓ/ ٗذ البحػر المحػيط:  ٕٓ
ذ نشػر البنػود:  ٕ٘ٗذ إرشاد الفحوؿ:  ٗٚٔػ  ٔٚٔ/ ٖذ شرح الكوكب المنير:  ٕ٘ٙػ  ٕٗٙ/ ٔ
 ٜٓ٘ٔ /ٗذ المهذب:  ٕٗ/ ٕذ حاشية العطار:  ٛٚٔػ  ٚٚٔ/ ٔ
 ( ينظر: المصادر نفسها .ٓٗ)
 ( ينظر: المصادر نفسها .ٔٗ)
 . ٕٖ٘/ ٔ( ينظر: ا: لع د المنظوـ: ٕٗ)
 ( ينظر: المصادر الساب ة .ٖٗ)
/ ٕذ شػػػػرح مختصػػػػر الروضػػػػة:  ٕ٘ٔ/ ٖذ المحصػػػػوؿ لمػػػػرازي:  ٚٓٙ/ ٕ( ينظػػػػر: العػػػػدة: ٗٗ)

ال واعػػػػػد والفوائػػػػػد  ذ ٖٗٔ/ ٕذ كشػػػػػؼ األسػػػػػرار لمبخػػػػػاري: ذ األشػػػػػبا  والنظػػػػػائر لمسػػػػػبكي:  ٔٓ٘
/ ٗذ المهػػػػذب:  ٕٓ٘ذ مػػػػذكرة فػػػػي أصػػػػوؿ الف ػػػػه:  ٗٚ/ ٕذ حاشػػػػية العطػػػػار:  ٖٛٔاألصػػػػولية: 

ٖٖٔ٘ . 
 . ٕ٘ٓػ  ٕٗٓ/ ٗ( ينظر: البحر المحيط: ٘ٗ)
ذ  ٖٔٔذ ال واعػػد والفوائػػد األصػػولية:  ٛٓٗ/ ٗذ البحػػر المحػػيط:  ٕٜ/ ٕ( ينظػػر: الفػػروؽ: ٙٗ)

ذ إرشػػاد  ٗٚٔػ  ٕٚٔ/ ٖشػػرح الكوكػػب المنيػػر:  ذ ٚٚغايػػة الوصػػوؿ فػػي شػػرح لػػب األصػػوؿ: 
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ذ تم ػػيح المفهػػـو فػػي  ٕ٘/ ٕذ حاشػػية العطػػار:  ٛٚٔػ  ٚٚٔ/ ٔذ نشػػر البنػػود:  ٕ٘ٗالفحػػوؿ: 
 .ٜٕٛػ  ٕٙٛتن يح صيغ العموـ: 

 . ٖٚ٘ػ  ٖٖ٘/ ٔذ الع د المنظوـ:  ٚٛٔ( ينظر: شرح تن يح الفصوؿ: ٚٗ)
 . ٜٕٓ/ ٗ( البحر المحيط: ٛٗ)
 .ٔ٘ٔتخري  الفروع عمى األصوؿ: ( التمهيد في ٜٗ)
 . ٕٛ٘/ ٗ( ينظر: البحر المحيط: ٓ٘)
ػ  ٖٕٓ/ ٕذ بيػػاف المختصػػر:  ٘ٔذ قواعػػد األصػػوؿ:  ٕٓٙ/ ٕ( ينظػر: اإلحكػػاـ لآلمػػدي: ٔ٘)

ذ حاشػػػػػػية  ٗٗٗذ إرشػػػػػػاد الفحػػػػػػوؿ:  ٜٕٙٗ/ ٘ذ التحبيػػػػػػر:  ٜٕ٘/ ٗذ البحػػػػػػر المحػػػػػػيط:  ٕ٘ٓ
 . ٜٕ/ ٕالعطار: 

 .ٖٕٕ/ ٖذ شرح الكوكب المنير:  ٙٛ٘/ ٔروضة الناظر: ( ينظر: المصادر نفسها ذ ٕ٘)
 ( ينظر: المصادر الساب ة .ٖ٘)
ف اشتهر فػي كتػب األصػوؿ إص أنػه ممػا ص أصػؿ لػه . ويغنػي عنػه } مػا قػولي ٗ٘) ( هذا المفظ وا 

ذ  ٕٖذ تػػػػذكرة المحتػػػػاج:  ٕ٘ٗصمػػػػرأة واحػػػػدة إص ك ػػػػولي لمئػػػػة امػػػػرأة   . ينظػػػػر: تحفػػػػة الطالػػػػب: 
ذ أسػػػنى المطالػػػب:  ٕٓٓذ الفوائػػػد المجموعػػػة:  ٛٔٗذ كشػػػؼ الخفػػػا :  ٕٖٔ: الم اصػػػد الحسػػػنة

ٕٔ٘ 
( جػػز  مػػف حػػديث أخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ، بػػاب جعمػػت لػػي األرض مسػػجدا وطهػػورا ، ٘٘)

 .  ٖٓٚ/ ٔ،  ٕٔ٘الحديث رقـ 
 ( ت دـ الكالـ عميه .ٙ٘)
ِلْمُمِ ر  َلَعمََّؾ  ، َباب هؿ ي وؿ اإلماـ ٕٕٕٙ/ ٙذ  ٕٕٓ٘/ ٙ( أخرجه البخاري في صحيحه: ٚ٘)

، ومسػػمـ فػػي  ٛٗٚٙ، وَبػػاب َمْوِعَظػػِة اإلمػػاـ ِلْمُخُصػػوـِ ، بػػرقـ:  َٖٛٗٙلَمْسػػَت أو َغَمػػْزَت ، بػػرقـ: 
 .  ٜ٘ٙٔػ   ٕٜٙٔ، باب مف اعترؼ عمى نفسه بالزنى ، برقـ: ٖٕٖٔػ  ٜٖٔٔ/ ٖصحيحه: 

 ( ت دـ تخريجه .ٛ٘)
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ذ ومسػػمـ  ٜٛ/ ٖ،  ٕ٘ٛٔنػػة ، الحػػديثرقـ: ( أخرجػه البخػػاري فػػي صػػحيحه ، بػاب بيػػع المزابٜ٘)
فػػي صػػحيحه ، بػػاب النهػػي عػػف بيػػع الثمػػار قبػػؿ بػػدو صػػالحها بغيػػر شػػرط ال طػػع ، الحػػديث رقػػـ: 

ٔ٘ٗٓ  ،ٖ /ٔٔٚٓ . 
 .ٙٗٗ( إرشاد الفحوؿ: ٓٙ)
 ٙٗٔ/ ٖ( تحفة المسؤوؿ في شرح مختصر نهاية السوؿ: ٔٙ)
 ( ت دـ الكالـ عميه .ٕٙ)
 ( ت دـ تخريجه .ٖٙ)
ذ كشػػػؼ  ٕٖٔذ الم اصػػػد الحسػػػنة:  ٕٖذ تػػػذكرة المحتػػػاج:  ٕ٘ٗتحفػػػة الطالػػػب:  ( ينظػػػر:ٗٙ)

 ٕ٘ٔذ أسنى المطالب:  ٕٓٓذ الفوائد المجموعة:  ٛٔٗالخفا : 
 .ٕٙٛ/ ٔ( الت رير والتحبير: ٘ٙ)
 . ٕٔٙ/ ٗ( البحر المحيط: ٙٙ)
 .ٙٗٗ( إرشاد الفحوؿ: ٚٙ)


