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م.م .هثنـى عـارف الجـراح

الممحقـات في أصـول الفقـه
(*)

م.م .مثنى عارف الجراح

ممخـص البحــث

تضمن البحث الموسوم (( الممحقات في أصول الفقه )) اإلشارة إلى أهم المباحث الثانوية

التي تناولها األصوليون ذات العالقة الوثيقة بعمم أصول الفقه .

وأيضا اشتمل البحث عمى بيان أبرز الفوارق بين تمك الممحقات مما استمحقت منه ومما هي

عميه في أصول الفقه .

وتمكن الباحث من خالل البحث من التوصل إلى قنوات جديدة لمبحث في تمك الممحقات لمن

أراد التوسع فيها  ،أو استكمالها بشكل مفصل .

ABSTRACT
This reseach consist of appendixes of the princibles of doctorine for the
best importance of the second research which caused the originators.
Which have the maintenance relationships with the doctorine princibles
sciences .
In adition to whatmentioned above the research discussed the measured
of the distiguishings between these appendixes and the original one in
that science .

(*) هدرس هساعد في قسن الشريعة،كلية العلوم اإلسالهية ،جاهعة الووصل.
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تمهيـد:

يقصد بالممحقات عند األصووليين هوي تموك المباحوث ايور األصوولية التوي ذكرهوا األصووليون

في مؤلفاتهم وأبحاثهم .

ولغرض تحديد تمك الممحقات البد لنا من معرفة ما هوو المقصوود مون أصوول الفقوه عنود أهم وه

 ،إذ بمعرفة ذلك يتبين لنا بشكل واضح ما هوو المقصوود بالوذات  ،وموا هوو المقصوود بوالعرض ،
فمووا كووان موون األول فهووو موون أصووول الفقووه أصووالة  ،ومووا كووان موون الثوواني فهووو منووه ممحووق و تبووع ،
وهو المقصود من البحث .

وحيووث كووان (( أصووول الفقووه )) مركبووا إضووافيا موون المضووا

(( أصووول )) والمض وا

إليووه ((

الفقه ))  ،كان لزاما عمينا أن نتعرض لمعناهما لغة قبل الخوض في المعنى المقبي له .

ف وو(( األصووول )) جمووع أصوول وهووو فووي المغووة مووا ينبنووي عميووه اي ورس  ،س ووا أكووان البنووا حسوويا

كإنبنا الجدار عمى أساسه  ،أو معنويا كإنبنا الحكم عمى دليمه (. )1

وأمووا فووي االصووشالح الشوورعي فيشمووق عمووى معووان متعووددة أشووهرها ح الوراجح  ،والمستصووحب ،

والقاعدة الكمية  ،والدليل  ،واألوفق بالمقام األخير (.)2
وأما المضا

إليه وهو (( الفقه )) فهو في المغة الفهم (. )3

وفي االصشالح هو العمم باألحكام الشرعية العممية المكتسب من أدلتها التفصيمية (. )4
وأمووا معنووى أصووول الفقووه لقبووا وعممووا عمووى الفوون المخصووو

 ،فهووو ح العمووم بالقواعوود التووى

يتوصل بها إلى استنباش األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيمية (. )5

وهذا يعني أن معرفة األدلة ومعرفة كيفية االستدالل وصفة المستدل هو العموم الموسووم ب و ((

أصول الفقه )) .

فيظهوور لنووا أن كوول مووا بحثووه األصوووليون ممووا يخوورج عوون األدلووة وكيفيووة االسووتدالل بهووا وصووفة

المستدل ال تعد في الحقيقة من أصول الفقه أصالة بل من ممحقاته .
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وبنا عمى ما تقدم يمكننا أن نمج إلى هذا البحث من خالل ثالثة مباحث ح

ادلثحث األٔل  :ادلسائم انكالييح يف أطٕل انفمّ .
ادلثحث انثاَي  :ادلسائم انهغٕيح فيّ ( يثاحث األنفاظ ) .
ادلثحث انثانث  :ادلسائم احلذيثيح فيّ .

قال الجويني و رحمه اهلل و ح " فإن قيل أفيدخل في هذا الفن ما ال يمتمس فيه القشع

والعمم  ،قيل ما ارتضاس المحققون أن ما ال يبتغي فيه العمم ال يعد من األصول فإن قيل فأخبار
اآلحاد والمقاييس السمعية ال تفضي إلى العمم وهي من أدلة أحكام الشرائع قيل إنما يتعمق
باألصول تثبيتها أدلة عمى وجوب األعمال وذلك مما يدرك باألدلة القاشعة فأما العمل المتمقى

منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه " (. )6

فإن قمت ح ال يبعد عمى ما ذكرت أن عمم أصول الفقه ال يعدو أن يكون عمما ممفقا من

عموم متعددة  ،ااية األمر أن أربابه جمعوا بين تمك العموم والمعار

 ،فعالم هذس الهالة له ،
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اب َم ْنعُ ذلك فإن ْاأل ُ
النظَر في فَهِم أَ ْشيا من َك َالِم اْلعر ِب لم تَ ِ
ُّ
َّ
ص ْل إلَ ْيهَا ُّ
ُّون فإن َك َال َم اْل َع َر ِب
الن َحاةُ َوَال الم َغ ِوي َ
َ َ
ْ
ََ
َدققُوا َّ َ
َّ ِ
ِ
ون اْل َم َعانِي َّ
ُمتَّ ِسعٌ َو َّ
الد ِقيقَ ِة
ضبِشُ ْاألَْلفَا َ
الن َ
ظ ُر فيه ُمتَ َشع ٌ
ب المُّ َغ ِة تَ ْ
ِّب  ،فَ ُكتُ ُ
ظ َو َم َعان َيهَا الظاه َرةَ ُد َ
ي ِ ،مثَالُه َد َاللَةُ ِ
ظ ِر ْاألُصولِ ِّي بِ ِ ٍ ٍِ
يغ ِة ا ْف َع ْل عمى
استِ ْق َار ِ المُّ َغ ِو ِّ
اج إلَى َن َ
ص َ
ُ
التي تَ ْحتَ ُ
است ْق َار َزائد عمى ْ
ْ
ُ
ِ
َّ ِ
ٍّ
ِ
َخواتِهَا لِْم ُعم ِ
ُّؤا ُل عمى َك ْونِ ِه
وم َوَن ْح ُوسُ م َّما َن َّ هذا الس َ
ُ
اْل ُو ُجوب وال تَ ْف َع ْل عمى الت ْح ِريم َو َك ْو ُن ُكل َوأ َ َ
من المُّ َغ ِة لو فَتَّ ْشت لم تَ ِج ْد فيها شيئا من ذلك َاالًِبا َو َك َذلِ َك في ُكتُ ِب ُّ
الن َح ِاة في ِاال ْستِثَْنا ِ من أ َّ
َن
ِْ
الدقَائِ ِ
اج قبل اْل ُح ْكِم أو َب ْع َدسُ و َا ْي ُر ذلك من َّ
وها من َك َالِم
ُّون َوأ َ
َخ ُذ َ
ق التي تَ َع َّر َ
اإل ْخ َر َ
ُصولِي َ
ض لها ْاأل ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ َّ ٍ
اْلعر ِب بِ ِ ٍ
اعةُ َّ
الن ْح ِو" (. )7
است ْق َار َخا ٍّ َوأَدلة َخاصَّة َال تَ ْقتَضيهَا ص َن َ
ْ
ََ

ادلثحث األٔل  :ادلسائم انكالييح
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تعد المسائل الكالمية من أبرز الممحقات األصولية التي تناولها األصوليون في مصنفاتهم

وأبحاثهم .

ويكمن السبب الرئيس في ذلك إلى ما أشار إليه الزركشي من احتوا ِعْمم أُص ِ
ول اْل ِف ْق ِه عمى
َ ُ
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ُ
وسأتناول أشهر المسائل الكالمية التي تعرض لها األصوليون في مصنفاتهم وهي ح

ادلسأنح األٔىل  :انتحسني ٔانتمثيح انؼمهياٌ .

ادلسأنح انثاَيح  :لذو احلكى .

ادلسأنح األٔىل  :انتحسني ٔانتمثيح انؼمهياٌ

يدرك الباحث أن مسألة (( التحسين والتقبيح العقميين )) من أشهر المسائل الكالمية التي

تناولها األصوليون  ،وحاولوا تدقيق النظر فيها  ،ناسبين إياها إلى المعتزلة .
كما ويجد الباحث أيضا أن الخال

فيها يكاد يكون لفظيا إذا ما استثنينا األماكن المتفق عميها

بين المثبتين والنافين  ،إذ من المعموم بالضرورة أن لمعقل إدراكا لمحسن أو القبح بما اتص

به

الشي من حسن أو قبح .

قال اآلمدي و رحمه اهلل و ح " واشالق األصحاب أن الحسن والقبيح ليس إال ما حسنه الشرع

أو قبحه فتوسع في العبارة  ،إذ ال سبيل إلى جحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وأن لم
يرد به الشرع المنقول أنه يصح تسميته حسنا  ،كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسنا كذلك ،

وذلك كاستحسان ما وافق األاراض من الجواهر واألعراض وايور ذلك  ،وليس المراد بإشالقهم
إن الحسن ما حسنه الشرع أنه ال يكون حسنا إال ما أذن فيه أو أخبر بمدح فاعمه وكذا في جانب

القبح أيضا "(.)9

ولعل الغرض األساس من تعرض األصوليين لهذس المسألة أمران ح
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األول ح إن أكثر األصوليين الذين تعرضوا لها هم ممن أل
بالمسائل الكالمية  ،السيما مسائل الخال

الثاني ح إبتنا بعض مباحث التكمي

عمى شريقة المتكممين الذين تولعوا

مع المعتزلة .

عميها  ،من نحو شكر المنعم  ،واألحكام قبل البعثة ،

قال ابن العربي و رحمه اهلل و ح "اتفق أهل السنة عمى جواز تكمي

المكرس وخال

في ذلك

جماعة من المبتدعة واحتج عميهم القاضي بنهي المكرس عمى القتل عن القتل مع وجود اإلكراس
وهذس هفوة من القاضي ألن المنع من الفعل مع إلزام اإلقدام أعظم في االبتال والقوم ال ينكرون

في األمر بفعل الشي مع اإلكراس عمى فعمه فهذا ما جوزناس ومنعوس

مثل هذا وانما يتحقق الخال

وهو فرع من فروع التحسين والتقبيح يأتي في بابه إن شا اهلل تعالى "(. )11
وقال السيوشي و رحمه اهلل و ح " وقد جرت عادة األصوليين أن يذكروا بعد هذا األصل فرعين
ح

أحدهما ح شكر المنعم  ،أي الثنا عميه تعالى إلنعامه بالخمق  ،والرزق  ،والصحة  ،وايرها ،

واجب بالشرع ال بالعقل  ،ألنه لو وجب عقال لعذب تاركه قبل الشرع  ،لكنه ال يعذب لآلية اآلتية

.

الفرع الثاني ح في حكم األشيا قبل الشرع أي البعثة " (. )11

ادلسأنح انثاَيح  :لذو احلكى
.

بحث األصوليون الحكم من حيث القدم والحدوث  ،مستندين في ذلك إلى معنى الحكم عندهم

ويجدر بنا أن نالحظ تعري

انبنى عمى ذلك من خال

الحكم عند المغويين أوال  ،ومن ثم تعريفه عند األصوليين  ،وما

في قدمه وحدوثه .

فأما الحكم لغة فهو أثر الشي المترتب عميه  ،وفي العر العام ح إسناد أمر آلخر إيجابا أو

سمبا كقولنا زيد قائم  ،وزيد ليس بقائم (. )12
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وأما عند األصوليين فالحكم عندهم تارة هو " خشاب اهلل تعالى المتعمق بأفعال المكمفين وضعا

أو اقتضا ا أو تخيي ار " (. )13

وتارة أخرى تجدهم يعرفونه بأنه " ما ثبت بخشاب الشارع المتعمق بأفعال المكمفين "(.)14
وقد نشأ هذا االختال

في حد الحكم عن االختال

في عد الحكم قديما أو حادثا  ،فمن رأى

األول عرفه بأنه الخشاب عينه  ،ومن رأى الثاني عرفه بأنه أثر الخشاب ال عينه .
ويبدو لي أن أصل الخال

بين التعريفين عائد إلى عدة محاور ح

احملٕر األٔل ْ :م أٌ تُٕع انكالو إىل األير ٔانُٓي ٔحنًْٕا يف األزل ؟ أو فيًا ال يسال ؟
فمن رأى أن التنوع المشار إليه أعالس إنما هو فيما اليزال ال في األزل عر

الحكم بأنه

الخشاب  ،ومن رأى أن التنوع إلى ما ذكر في األزل عر الحكم أنه أثر الخشاب .

قال الجرجاني و رحمه اهلل و ح " تنبيه كالمه تعالى واحد عندنا لما مر في القدرة من أنها لو

تعددت الستندت إلى الذات إما باالختيار أو باإليجاب وهما باشالن  ،أما األول فؤلن القديم ال

يستند إلى المختار  ،وأما الثاني فؤلن نسبة الموجب إلى جميع األعداد سوا  ،فيمزم وجود قدر
ال تتناهى  ،واما انقسامه إلى األمر والنهي واالستفهام والخبر والنداء فإنما هو بحسب التعمق

 ،فذلك الكالم الواحد باعتبار تعمقه بشي عمى وجه مخصو

يكون خب ار  ،وباعتبار تعمقه

بشي آخر أو عمى وجه آخر يكون أم ار  ،وكذا الحال في البواقي  ،وقيل كالمه خمسة هي

األقسام المذكورة  ،وقال ابن سعيد من األشاعرة هو في األزل واحد وليس متصفا بشيء من
تمك الخمسة وانما يصير أحدها فيما ال يزال "(. )15

احملٕر انثاَي ْ :م يسً انكالو يف األزل طااتا أو ال ؟
ومبنى الخال

كامن في اشتراش وجود المخاشب ليسمى الكالم خشابا أو ال ؟
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فمن اشترش وجود المخاشب لتسميته بذلك منع من تسمية الكالم في األزل خشابا لعدم

وجود المخاشب  ،ومن لم يشترش ذلك سماس في األزل خشابا .

قال الغزالي و رحمه اهلل و ح " وال يسمى هذا المعنى في األزل خشابا  ،إنما يصير خشابا إذا

وجد المأمور وأسمع " (. )16

وقال ابن أمير الحاج و رحمه اهلل و ح " ( والخال

في خشاب المعدوم ) في األزل ( مبني

عميه ) أي تفسير الخشاب  ( ،فالمانع ) كونه مخاشبا ( يريد الشفاهي التنجيزي إذ كان معناس
توجيه ) الكالم  ،وهو صحيح  ،إذ ليس موجها اليه في األزل  ( ،والمثبت ) كونه مخاشبا ( يريد

الكالم بالحيثية ومعناس قيام شمب ) لفعل أو ترك ( ممن سيوجد ويتهيأ ) له فالخالف حينئذ

لفظي " ()17

قال السبكي و رحمه اهلل و ح " وفي تسمية الكالم في األزل خشابا خال

مفرع عمى تفسير

الخشاب فمن قائل إنه الكالم الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ لمفهم ومن قائل الذي يعمم منه

أنه يقصد به اإلفهام فعمى هذا هو خشاب دون األول " (. )18
وقال اآلمدي و رحمه اهلل و ح " وهل يسمى التكمي

بهذا التفسير في األزل خشابا لممعدوم وأم ار

له عرفا الحق أنه يسمى أم ار وال يسمى خشابا ولهذا فإنه يحسن أن يقال لموالد إذا وصى بأمر
لمن سيوجد من أوالدس بفعل من األفعال أنه أمر أوالدس وال يحسن أن يقال خاشبوهم " (. )19
وانبنى عمى الخال

في تسميته خشابا في األزل  ،الخال

في كون الحكم عين الخشاب أو

أثرس  ،فمن رأى جواز تسميته ذلك في األزل جعمه عين الحكم  ،ومن منع ذلك جعمه أثرس  ،واهلل
أعمم .

ولعل مما تجدر مالحظته هنا هو أن الخال

إليه ابن أمير الحاج في عبارته آنفة الذكر .

في ذلك كمه ال يعدو كونه خالفا لفظيا كما أشار

ادلثحث انثاَي  :ادلثاحث انهغٕيح
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تناول األصوليون المباحث المغوية وتوسعوا فيها توسعا كبي ار لما لها من عالقة هامة باستنباش

األحكام الشرعية من أدلتها  ،واألخيرة ال تخرج عن كونها ألفاظا دالة عمى معان  ،لذا وجب
التعرض لها كذلك .

ويمكنني أن أرتب المباحث المغوية التي تناولها األصوليون وفق الشكل اآلتي ح

ادلثحث األٔل  :تؼريف انهغح ٔتياٌ انمياش انهغٕي ٔانرتادف ٔاالشتماق ٔادلؼرب .

ادلثحث انثاَي  :دالنح األنفاظ ػه ادلؼىن حبسة انٕضغ ٔ ،يا يتؼهك تّ يٍ تياٌ انؼاو ٔاخلاص

ٔادلشرتن .

ادلثحث انثانث  :دالنح انهفظ ػه ادلؼىن حبسة االتتؼًال ٔ ،يا يتؼهك تّ يٍ تياٌ احلميمح ٔااجماز

ٔانظريح ٔانكُايح .

ادلثحث انراتغ  :دالنح انهفظ ػه يؼُاِ حبسة ٔضٕح ادلؼىن ٔطفائّ ٔ ،مشم رنه انُض ٔانظاْر

ٔادلؤٔل ٔادلفسر ٔاحملكى ٔاخلفي ٔادلشكم ٔااجمًم ٔادلتشاتّ .

ويبقى السؤال هنا ح هل أن األصوليين أخذوا تمك المباحث من المغويين بحذافيرها  ،أم أنهم

تأمموا فيها فزادوا عميها أو انتقدوها حسبما ظهر لهم عند البحث والتأمل ؟

قال الزركشي و رحمه اهلل و ح " إن األصوليين دققوا النظر في فهم أشيا من كالم العرب لم

يصل إليها النحاة وال المغويون  ،فإن كالم العرب متسع  ،والنظر فيه متشعب " (. )21

وحيث أن التوسع في هذا البحث الموجز ال تتناسب مع شبيعته  ،لذلك فقد آثرت التوسع في

بعض المباحث الجزئية  ،ألن ما ال يدرك كمه ال يترك كمه .

وقد اخترت من بين المباحث آنفة الذكر (( العام )) بين المغويين واألصوليين .

وال أود هنا أن استوعب المباحث األصولية لمعام  ،إذ هي مبثوثة في المصنفات األصولية

 ،بل سأحاول تسميش الضو عميه ببيان المعنى المغوي أوال  ،ومن ثم التركيز عميه من الناحية
األصولية مع اإلشارة إلى أبرز الفوارق بينهما .
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انؼاو ػُذ انهغٕيني

تناول المغويون مسألة العام في مؤلفاتهم  ،بيد أنهم لم يتوسعوا فيها توسع األصوليين  ،لذلك

نجدهم يحومون حوله من جهة تعريفه وجريانه .

فبعضهم كابن منظور عرفه بأنه الشمول  ،من قولهم ح " عمهم األمر يعمهم عموما شممهم

" (. )21

ويرى ابن فارس و رحمه اهلل و تعريفه بالنظر إلى أفرادس فو " العام الذي يأتي عمى الجممة ال

يغادر شيئا منها  ،وذلك كقوله جل ثناؤس (( خمق كل دابة من ما )) " ( ، )22واألخير يقترب

كثي ار من العام عند األصوليين كما سيأتي .
وبعض آخر كالثعالبي يقرب لنا تعري

العام بصحة قبوله لفظ (( كل )) (. )23

وعرفه السيووشي بأنه " الباقوي عمى عموموه  ،وهو ما وضع عاموا  ،واستعمل عاموا " (، )24

وفيه نظر  ،وذلك لمدور الظاهر فيه  ،فضال عن أن العبرة في العموم الوضع ال االستعمال  ،إذ

قد يكون المفظ عاما وضعا  ،خاصا استعماال  ،كالشمس فهو بالنظر إلى وضعه عام لفظا ،

لصحة إشالقه عمى كل كوكب نهاري ينسخ شموعه وجود الميل  ،إال أنه بالنظر إلى استعماله ال
يستعمل إال في فرد مخصو

فيتوق

 ،فعمى رأي السيوشي يحتمل كونه عاما  ،ويحتمل كونه خاصا ،

فيه .

كما ويرى المغويون جريان العام في األفعال أيضا كجريانه في األلفاظ خالفا لؤلصوليين

عز وجلَ (( وان لم تفعل فما بمَغت رسالته )) ( ، )25بتقدير ح
النافين لذلك  ،ومن ذلك قول َ
وان لم تفعل جميع ما أرسمت به (. )26

انؼاو ػُذ األطٕنيني
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تناول األصوليون العام بإسهاب  ،ومن أبرز ما يمكن أن نتوق

عندس من مباحثهم هو ما

يتعمق بتعريفه  ،وبيان مدلوله  ،وبعض القواعد األصولية ذات العالقة به .

تؼريف انؼاو

عر األصوليون العام بتعاري

متعددة  ،يدور كمها حول الشمول واإلحاشة  ،فبعضهم عرفه

بأنه " ما عم شيئين فصاعدا من اير حصر " ( ، )27ويرد عمى هذا التعري
ظاهر لتوق

.

أن الدور فيه

معرفة العام عمى العموم  ،زد عمى ذلك ما سيأتي قريبا من التساؤل عن المفظ العام

وعرفه البعض بأنه " لفظ يستغرق الصالح له من اير حصر دفعة واحدة " ( ، )28وهو بهذا

يشير إلى أن العام ال يجري في المعاني  ،واألصح جريانه فيها كجريانه في األلفاظ كقولك عم

المشر األرض  ،وعم الناس الخو

(. )29

وبعض آخر عرفه بأنه " ما يتناول أفرادا متفقة الحدود عمى سبيل الشمول " (. )31

وعرفه قوم بأنه " كل لفظ ينتظم جمعا من األسما لفظا أو معنى " ( ، )31عمى أن المراد

باألسما المسميات لفظا كو( زيدون ) ،أو معنى كو(ما) و(من) وما شاكمهما (. )32

ويمكننا أن نتسا ل اآلن ح هل يوجد في األلفاظ لفظ عام يصدق عمى متعدد من اير

حصر ؟  ،وبمعنى آخرح هل يمكن أن يتحقق مفهوم العام بشكل مشمق أم أن المسألة ال تعدو
أن تكون ضمن النشاق النسبي ؟

والذي تميل إليه النفس أنه ال يوجد لفظ عام مشمق من كل وجه ينشبق عمى كل الموجودات

أو المقدرات من اير حصر ،بل المفظ قد يكون عاما من بعض الوجوس خاصا من وجه آخر ،
فمفظ المشركين مثال يشمل أفرادا اير محصورين ممن اتص
إال أنه ال يشمل من لم يتص

بالشرك  ،فهو عام من هذس الجهة

بتمك الصفة كالمؤمنين أو الصالحين  ،فال يكون عاما بهذا

االعتبار .
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ويؤيد ما ذهبت إليه من تضمن تعري

األصوليين العام بأنه (( يستغرق الصالح له )) ،

فميس الشرش عندهم استغراق المفظ جميع الموجودات والمقدرات  ،بل العبرة بكون المفظ عاما

استغراقه ما تضمنه المفظ من األفراد المنشوية تحته  ،واهلل أعمم .

يذنٕل انؼاو

نتعر عمى داللة العام لما لها
بعد أن استقرأنا تعاري األصوليين لمعام حري بنا اآلن أن َ
من ارتباش وثيق في استنباش األحكام الشرعية .
وبادي ذي بد فقد اختم

األصوليون في داللة العام عمى مسماس أقشعية هي أم ظنية ؟ ،

فذهب اير الحنفية إلى أن داللة العام عمى أفرادس ظنية  ،خالفا لجمهور الحنفية القائمين بأن

داللته عمى ما ذكر قشعية (. )33
وقد أدى هذا االختال

بالتخصي

في الداللة إلى االختال

في االحتجاج بالعام  ،ومدى تأثرس

بخبر اآلحاد أو بالقياس الجمي أو الخفي حيث أن داللتهما ظنية اتفاقا  ،فمن رأى

أن دالل ته ظنية أجاز التخصي

الظني (. )34

بما ذكرت  ،ومن رأى أن داللته قشعية منع تخصيصه بالدليل

ثم الترجيح بينهما  ،إذ شبيعة البحث
ولست أقصد هنا بيان أدلة الشرفين ومناقشتها ومن َ
تأبى ذلك  ،بل القصد اإلعالم بأن في المسألة خالفا شويل الذيل .
كما واختمفوا في عموم المفظ الموضوع لمعان متعددة مما أسموس بو (( عموم المشترك )) فقد
ذهب الجمهور سوى الحنفية إلى صحة حمل المشترك عمى معانيه المتباينة ما لم يمنع منه مانع

( ، )35في حين ن

متقدمو الحنفية عمى أن (( المشترك ال عموم له ))  ،مستندين في ذلك

إلى ما نقل عن أئمتهم من القول ببشالن الوصية في نحو (( أوصيت لموالي )) إن كان له موال
أعمون وموال أسفمون  ،ما لم يبين الموصي جهة الموصى لهم  ،وظاهر أن السبب في ذلك عائد

إلى القول ببشالن عموم المشترك (. )36

وحيث رأى المتأخرون منهم أن في بعض الجزئيات الفقهية ما يخال

اليمين ح " أن من حم

ذلك  ،كقولهم في

ال يكمم موالي فالن حنث بتكميم من كان أعمى أو أسفل " ( ، )37
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فاضشروا إلى تعديل القاعدة األولى لتكون أكثر شمولية لجزئياتها بقولهم ح (( المشترك ال عموم

له في اإلثبات دون النفي )) .

قال ابن أمير الحاج و رحمه اهلل و ح" مسألة من أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال اعتقوس

فالوصية باشمة ألن أحدهما مولى النعمة واآلخر منعم عميه فصار مشتركا فال ينتظمهما لفظ
واحد في موضع اإلثبات بخال

ما إذا حم

ألنه مقام النفي فال تنافي فيه " (. )38

ال يكمم موالي فالن حيث يتناول األعمى واألسفل

تؼض انمٕاػذ األطٕنيح ادلتؼهمح تانؼاو
ح

ويشير األصوليون إلى بعض القواعد األصولية ذات العالقة بالعام  ،ومن أشهر تمك القواعد

انماػذج األٔىل  :ػًٕو األشخاص يستهسو ػًٕو األحٕال ٔاألزيُح ٔاأليكُح

وعني األصوليون من هذس القاعدة أن المفظ إذا أشمق وكان عاما في مدلوله و أفرادس و استمزم

ذلك العموم العموم في جميع األحوال  ،والعموم في جميع األزمنة  ،وكذلك العموم في جميع

األمكنة  ،إال ما دل الدليل عمى تخصيصه منها (. )39

فقوله عز وجل (( والسارق والسارقة فاقشعوا أيدهما )) ( )41يقتضي عموم السارقين

ويستمزم عموم األحوال كمها وجميع األزمنة  ،وجميع األمكنة  ،هذا بالنظر إلى ذات الدليل وان

تخص

بعضها بأدلة أخرى .

من أجل ذلك صح لنا القول بأن شريعتنا الغراء صالحة في كل زمان ومكان وحال .
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انماػذج انثاَيح  :ترن اإلتتفظال يف لضايا األحٕال يُسل يُسنح انؼًٕو يٍ ادلمال

ويقصد األصوليون بذلك أن حكما ما إذا ورد عاما من اير تفصيل من الشارع أو استفسار

منه ألحوال العمل به  ،ينزل تركه االستفصال واالستفسار عن حالة الحكم منزلة العموم من

المقال  ،بمعنى أن الحكم يعم األحوال كمها وليس الحال الذي ورد فيها الحكم .

قال القرافي و رحمه اهلل و ح " بمعنى أن الشارع إذا ترك االستفصال في قضايا األعيان وهي

محتممة الوقوع عمى أحد وجهين أو وجوس دل ذلك عمى أن الحكم فيها متحد في الوجهين أو
الوجوس " (. )41

فمن ذلك صحة أنكحة الكفار فيما بينهم  ،حيث أن الرسول عميه الصالة والسالم أشمع عمى

أنكحة الكفار وأقرها من اير البحث عن التفاصيل (  ، )42فدل ذلك عمى عموم صحة أنكحتهم
في الظاهر  ،وان كان يحتمل الفساد عند البحث والتدقيق .

فإن قمت ح أليس القول بعموم ذلك يتنافى مع قولوهم ح " قضـايـا األعيـان ال عمـوم لها "

( ، )43فأقول ح لعل التوفيق بين القولين حاصل بحمل الثانية عمى أشخا

معينين أو أحوال

مخصوصة أو معمومة نحو قوله عميه الصالة والسالم لخزيمة رضي اهلل عنه ح " من شهد له

خزيمة كفاس " ( ، )44حيث عدت شهادته بمنزلة شهادة رجمين ال يشاركه في ذلك ايرس وان تعداس
بالفضل كالصديق أو الفاروق رضي اهلل عنهما  ،وبحمل األول عمى أحوال مجهولة مسكوت

عنها  ،وليصح القول ح " العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب " (. )45

قال الغزالي و رحمه اهلل و ح " ألن حكايات األحوال إذا تشرق إليها االحتمال وأضرب الشرع

عن االستفصال فمشمق كالمه لعموم المقال  ،واألمر عمى ما قال إن تبينا عدم إحاشة رسول اهلل

 بسبب اإلفشار  ،وان توقعنا عممه فال نتمسك بعمومه وال يكفي في قشع التوهم عدم النقل من
الراوي " (. )46

وأيضا قد تعارض قاعدة (( ترك االستفصال في قضايا األحوال ينزل منزلة العموم من المقال

)) بقاعدة ح (( حكايات األحوال إذا تشرق إليها االحتمال كساها ثوب اإلجمال وسقش بها
االستدالل )) (. )47
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وقد جمع األسنوي و رحمه اهلل و بينهما قائال ح فقال ال شك أن االحتمال المرجوح ال يؤثر

وانما يؤثر الراجح أو المساوي وحينئذ فنقول االحتمال إن كان في محل الحكم وليس في دليمه ال
يقدح كحديث ايالن أنه أسمم وتحته عشرة نسوة فقال له الرسول  " أمسك أربعا وفارق سائرهن

" ( )48وهو مراد الشافعي بالكالم األول وان كان في دليمه قدح وهو المراد بالكالم الثاني "
(. )49

ونحوس ما قاله الزركشي ح " والصواب في الجمع بينهما ما ذكرس األصفهاني في شرح المحصول

 ،والشيخ تقي الدين في شرح اإللمام وايرهما  ،أن القاعدة األولى في ترك استفصال الشارع

االستدالل فيها بقول الشارع وعمومه في الخشاب الوارد عمى السؤال عن الواقعة المختمفة األحوال
 ،والعبارة الثانية في الفعل المحتمل وقوعه عمى وجوس مختمفة  ،فهو في كون الواقعة نفسها لم

يفصل  ،وهي تحتمل وجوها يختم

الحكم باختالفها فال عموم له كقوله ح صمى في الكعبة  ،أو

فعل فعال  ،لتشرق االحتمال إلى األفعال والواقعة نفسها بحجة  ،وكالم الشارع حجة ال احتمال

فيه " (. )51

ادلثحث انثانث  :ادلثاحث احلذيثيح

من العموم التي تناولها عمم أصول الدين هي العموم المتعمقة بالسنة النبوية الشريفة  ،وذلك

لكون األخيرة المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي باتفاق الفقها واألصوليين قاشبة.
واألصوليون بحثوا السنة النبوية المشهرة من جهتين ح

األولى ح من جهة ثبوتها

الثانية ح من جهة داللتها
فأما ما يتعمق بالوجهة األولى  ،فقد أروا أن ثبوتها إما من شريق ال يحتمل الخشأ وهي السنة

المتواترة بأن يرويها جمع يستحيل عند العقل تواشؤهم عمى الكذب  ،عن مثمهم إلى منتهى السند
 ،وهو في الغالب هنا الرسول األعظم عميه الصالة والسالم  ،باالعتماد عمى السماع أو

المشاهدة من الراوي (. )51
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واما من شريق محتمل لمخشأ أو الوهم وهي السنة اآلحادية  ،بأن يرويها من لم يبمغ حد

التواتر ولو في شبقة واحدة (. )52

ويظهر من أعالس أن السنة المتواترة ال تكون إال متصمة السند اير منقشعته  ،أما السنة

اآلحادية فمرة تكون متصمة السند ومرة تكون اير متصمته .

وأيضا السنة اآلحادية تكون إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة بحسب السند ،

في حين أن السنة المتواترة ال تكون إال صحيحة فحسب (. )53

والسنة اآلحادية المنقشعة السند تسمى عند األصوليين المنقشعة سوا أكان االنقشاع في

أول الند مما يسميه المحدثون ((المرسل))  ،أم كان االنقشاع لراويين في الند عمى التتابع مما
يسمى حديثيا ((المعضل))  ،أم اير ذلك مما له مسمى خا

في عمم الحديث (. )54

وأما ما يتعمق بالوجهة الثانية  ،أعني داللتها  ،فهي منبثقة عن الذي أشرت إليه آنفا من

انقسام السنة إلى المتواترة واآلحاد  ،فما كان منها متوات ار فهو حجة اتفاقا  ،مما يسمى عند
األصوليين بالداللة القشعية التي يجب اعتقادها والعمل بها ما لم يقم دليل عمى نسخها (. )55

أما السنة اآلحادية فداللتها ظنية ال قشعية  ،بمعنى قبولها معاني متعددة  ،لذا ال تكون حجة

في استنباش األحكام الشرعية إال بشروش ح

األول ح صحة السند أو حسنه حديثيا  ،سوا لذاته أم لغيرس .
الثاني ح انتفا المعارض األقوى  ،متنا أو سندا  ،إال حيث صح الجمع بين الدليمين بأحد شرق

الجمع المعروفة أصوليا .

الثالث ح أن ال يكون ذلك في مسائل االعتقاد عند الجمهور (. )56
فأما حيث كان السند ضعيفا فال يحتج به إال في فضائل األعمال شريشة انتفا المعارض

األقوى (. )57

بقي الحديث الموضوع فهو ال يعد حجة اتفاقا ألنه مكذوب عمى المروي عنه  ،وال يخفى أن

في التسمية توسعا وتجو از (. )58
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الخاتمـة:
ح

وها إذ وصمت إلى خاتمة البحث  ،يجدر بي أن أضمنه أبرز النتائج والتوصيات  ،ومن ذلك
 .1إبتنا عمم أصول الفقه عمى جممة من العموم أهمها عمم الكالم  ،وعمم المغة والنحو ،
وعمم الحديث النبوي الشري

.

 .2إن ثمة تفاصيل أشار إليها األصوليون ربما اابت عن كثير من النحاة والمحدثين ،
وتدقيقات تميزوا بها عن سواهم
 .3ومن خالل البحث تبين لنا مدى االرتباش والتعمق بين العموم مما يؤيد حقيقة أن كل
شي يبدأ عاما ثم يتخص

.

 .4وتبين أيضا أن عمم أصول الفقه ال يمكن أن يتقنه إال من تمرس عمى العموم المتعددة ،
السيما عبارات المتقدمين ومصنفاتهم التي ممئت عمما .
 .5وتوصمت من خالل البحث إلى أن ما أسميته بو(الممحقات) ال يقل شأنا عن األصيل في
هذا العمم  ،أعني به أدلة الفقه المتفق عميها أو المختم

فيها عند األصوليين  ،وذلك

ألن األولى وسيمة لمثانية  ،وأنى لمن لم يتقن المبادئ فهم المقاصد .
 .6وأخي ار فإن ما تم تسشيرس في هذا البحث ايض من فيض  ،وقشرة من بحر  ،بيد أنه
مفتاح لمن أراد التوسع واألشناب في تفاصيل أكثر قد تصل إلى رسالة ماجستير أو
أشروحة دكتوراس  ،ومن اهلل عز وجل التوفيق والتسديد .
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هوامـش البحـث:

 .1ينظر ح ابن منظور  ،لسان العرب  ،؛ الفيروزآبادي  ،القاموس المحيش .
 .2ينظر ح الزركشي  ،بدر الدين محمد بن بهادر (ت794هو)  ،البحر المحيش في أصول
الفقه  ،تح ح لجنة من عمما األزهر  ،دار الكتبي  ،القاهرة  ،ش2115 ، 3م 26/1 ،و. 27
 .3ينظر ح ابن منظور  ،محمد بن مكرم  ،لسان العرب  ،دار صادر – بيروت  ،ش، 1

. 522/13
 .4ينظر ح الشرقاوي  ،عبداهلل بن حجازي بن إبراهيم (ت1227هو )  ،حاشية الشرقاوي عمى
التحرير  ،دار إحيا الكتب العربية  ،القاهرة  ،دون توثيق .25/1،
 .5ينظر ح الزركشي  ،البحر المحيش .39/1 ،
 .6الجويني  ،أبو المعالي عبد الممك بن عبد اهلل بن يوس

 ،التمخيو

في أصول الفقوه ،

تحح عبد اهلل جولم النبالي وبشير أحمد العمري  ،دار البشائر اإلسالمية  ،بيروت 1417 ،هو ،
116و. 117
 .7الزركشي  ،البحر المحيش .23/1 ،
 .8المصدر السابق .46/1 ،
 .9اآلمدي  ،عمي بن أبي عمي بن محمد بن سالم  ،ااية المرام  ،تح ح حسن محمود عبد
المشي

 ،المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية  ،القاهرة 1391،هو .235/1 ،
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 .11ابن العربي  ،أبو بكر بن العربي المالكي  ،المحصول في أصول الفقه  ،تح ح حسين
عمي اليدري  -سعيد فودة  ،دار البيارق  ،عمان  ،1999 ،ش.125 ، 1
 .11السيوشي  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هو )  ،شرح الكوكب الساشع
 ،تح الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي  ،دار السالم  ،القاهرة  ،ش2115 ، 1م .61/1 ،
 .12ينظرح الجرجاني  ،عمي بن محمد بن عمي الشهير بالسيد الشري

(ت816هو) ،

التعريفات  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،دون توثيق .55 ،
 .13العشار  ،حسن بن محمد بن محمود (ت1251هو )  ،حاشية العشار عمى جمع الجوامع
 ،المكتبة التجارية الكبرى  ،مصر  ،دون توثيق 66/1 ،و.67
 .14المصدر السابق .66/1 ،
 .15الشري
المواق

الجرجاني  ،عمي بن محمد بن عمي الشهير بالسيد الشري

(ت816هو)  ،شرح

في عمم الكالم  ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش1419 ،1هو .139/3 ،

 .16الغزالي  ،محمد بن محمد بن محمد الغزالي  ،المستصفى من عمم األصول  ،تح ح
ضو  ،دار إحيا التراث العربي  ،بيروت و لبنان  ،ش ، 1دون سنة الشبع .85/1 ،
نجوى َ
 .17ابن أمير الحاج  ،محمد بن محمد الحنفي (ت 879هو )  ،التقرير والتحبير عمى التحرير
 ،دار الفكر  ،بيروت و لبنان 1417هو 1996 -م .114/2 ،
 .18السبكي  ،عبد الوهاب بن عمي بن عبد الكافي السبكي  ،رفع الحاجب عن مختصر ابن
الحاجب  ،تح ح عمي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود  ،عالم الكتب  ،بيروت و لبنان
 ،ش1999 ،1م 1419 -هو .491 /1 ،
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 .19اآلمدي  ،عمي بن أبي عمي بن محمد بن سالم  ،اإلحكام في أصول األحكام  ،تح ح د.
سيد الجميمي  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت – لبنان  ،ش1414 ، 1هو .212/1 ،
 .21الزركشي  ،البحر المحيش .23/1 ،
 .21ابن منظور  ،لسان العرب .426/2 ،
 .22ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس  ،الصاحبي في فقه المغة  ،تحقيق مصشفى
الشويني  ،مؤسسة بدران  ،بيروت و لبنان 1963 ،م .219 ،
 .23ينظر ح الثعالبي  ،أبو منصور الثعالبي ( ت429هو)  ،فقه لمغة وأسرار العربية دار
مكتبة الحياة ،بيروت و لبنان .12 ،
 .24السيوشي  ،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  ،المزهرفي عموم المغة وأنواعها ،تح ح
محمد أبو الفضل ابراهيم وآخرون  ،المكتبة العصرية  ،بيروت و لبنان .427/1 ،
 .25المائدة ح .67
 .26ينظر ح ابن فارس  ،الصاحبي .219 ،
 .27الشيرازي  ،أبو إسحاق إبراهيم بن عمي (ت476هو )  ،الممع في أصول الفقه  ،تح ح
أيمن صالح شعبان  ،المكتبة التوفيقية  ،القاهرة  ،دون توثيق .71 ،
 .28العشار  ،حاشية العشار  515/1 ،و. 516
 .29ينظر ح المصدر السابق .515/1
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 .31النسفي  ،أبو البركات عبد اهلل بن أحمد (ت 711هو )  ،كش

األسرار ( شرح المصن

عمى المنار )  ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،دون توثيق .159 /1 ،
 .31السرخسي  ،أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت491هو )  ،أصول السرخسي  ،تح
ح أبو الوفا األفغاني  ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش2115 ، 2م .125/1 ،
 .32ينظر ح المصدر السابق .125/1 ،
 .33ينظرح السرخسي  ،أصول السرخسي  364/1 ،؛ الشوكاني  ،محمد بن عمي بن محمد
 ،إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول ،تح ح محمد سعيد البدري  ،دار الفكر  ،بيروت و
لبنان 1412 ،هو  ،ش 268/1 ،1؛ العشار  ،حاشية العشار 514/1 ،و. 515
 .34المصادر السابقة.
 .35اآلمدي  ،اإلحكام .22/1 ،
 .36ابن أمير الحاج  ،التقرير والتحبير .272/1 ،
 .37المصدر السابق . 272/1 ،
 .38المصدر السابق .272/1 ،
 .39ينظر ح العشار  ،حاشية العشار .515/1،
 .41المائدة ح . 38
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 .41القرافي  ،أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ،الفروق  ،تح ح خميل
المنصور ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبنان  ،ش1998 ، 1م .154/2 ،
 .42ينظر ح العسقالني  ،أحمد بن عمي بن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،تح ح
محب الدين الخشيب  ،دار العرفة  ،بيروت  ،دون توثيق  171/12،؛ العيني  ،بدر الدين
محمود بن أحمد  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،دار إحيا التراث العربي  ،بيروت ،
دون توثيق .227/9 ،
 .43الشاشبي  ،إبراهيم بن موسى المخمي الغرناشي (ت791هو)  ،الموافقات في أصول
الشريعة  ،تعميق ح عبد اهلل دراز  ،المكتبة التجارية الكبرى  ،القاهرة  ،دون توثيق ،
261/3و.261
 .44أخرجه الحاكم في المستدرك  ،الحديث رقم .22/2 ، 2188
 .45ينظر ح التفتازاني  ،مسعود بن عمر (ت)  ،شرح التمويح عمى التوضيح  ،تح ح زكريا
عميرات دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش1996 ،1م  113/1 ،و .114
 .46الغزالي  ،محمد بن محمد بن محمد (ت ، )515المنخول من تعميقات األصول  ،تح ح
د .محمد حسن هيتو  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ش1981 ، 2م .151 ،
 .47ابن المحام  ،عمي بن عباس البعمي الحنبمي  ،القواعد والفوائد األصولية  ،تح ح محمد
حامد الفقي  ،مشبعة السنة المحمدية  ،القاهرة  ،ش1956 ، 1م . 234 ،
 .48أخرجه الحاكم في المستدرك  ،كتاب النكاح  ،الحديث رقم .211/2 ، 2781
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 .49األسنوي  ،عبد الرحيم بن الحسن بن عمي (772هو)  ،التمهيد في تخريج الفروع عمى
األصول  ،تح ح د .محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،ش981 ، 1م .338 ،
 .51الزركشي  ،البحر المحيش . 319/2 ،
 .51السمعاني ،منصور بن محمد بن عبد الجبار  ،قواشع األدلة في أصول الفقه  ،تح ح
محمد حسن محمد حسن إسماعيل  ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش1997 ، 1م،
.325/1
 .52المصدر السابق .325/1 ،
 .53ينظر ح السيوشي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،تدريب الراوي في شرح تقريب
النواوي  ،تح ح عبد الوهاب عبد المشي

 ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش1979 ،2م

171/1 ،و.212
 .54ينظر ح المصدر السابق ؛ الشيرازي  ،الممع 154 ،و.161
 .55ينظر ح المصادر السابقة ؛ الشاشي  ،أحمد بن محمد بن إسحاق (ت334هو)  ،أصول
الشاشي  ،تح ح عبد اهلل محمد الخميمي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت و لبنان  ،ش2112 ، 1م
171 ،و.181
 .56المصادر السابقة .
 .57آل تيمية  ،عبد السالم وعبد الحميم وأحمد بن عبد الحميم  ،المسودة  ،تح ح محمد عبد
الحميد  ،دار المدني  ،القاهرة  ،دون توثيق .246/1،
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 .58السخاوي  ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  ،فتح المغيث شرح ألفية الحديث  ،دار
الكتب العممية و لبنان  ،ش1983 ، 1م .25/1،
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