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 صولمن علم األ صولشرح كتاب األ
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 . أما بعد...ه وأصحابه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آل
مد بن " لفضيلة شيخنا/ حمصولمن علم األ صولمن اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب "األ الثاين عشرفهذا هو اللقاء 

 ا هللا بعلومه.، ونفعن-رمحه هللا تعاىل-عثيمني 
هذا  يف جدًّاوهذا املبحث من املباحث املهمة ، سيكون احلديث حول مبحث العام -هللا تعاىل إن شاء-ويف هذا اللقاء 

القرايف  لف فيهأف ابلتأليف، ه بعض العلماءأفردهذا املبحث  أمهيةومن  ،فالعام واخلاص من املباحث املهمة ،الفقه أصولعلم  ؛العلم
مساه تلقيح  فيه صالح الدين العالئي كتاابً  وألف ،"العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم"مساه أ ،جملدين كبريين -عاىلرمحه هللا ت-

 .الفهوم يف صيغ العموم
 :يف هذا املبحث ست مسائل -رمحه هللا تعاىل-وقد ذكر الشيخ 

 .تعريف العام :األوىلاملسألة 
 .صيغ العموم :واملسألة الثانية

 هل يدل على العموم? ،العهديةـ"أل" ثالثة املعرف بواملسألة ال
 هل يدل على العموم?  ،اليت لبيان اجلنس ـ"أل"املعرف ب :واملسألة الرابعة

 .لعامابحكم العمل  :واملسألة اخلامسة
 خبصوص السبب?  أو هل العربة بعموم اللفظ :واملسألة السادسة

 .وهي تعريف العام :األوىلابملسألة ما يتعلق  أما
والعمامة مسيت عمامًة  ،مشل اجلميع البلد إذاعم املطر  :وهلذا يقال ،(العام لغًة الشامل) :-رمحه هللا تعاىل-قال الشيخ 

 .الرأس اتماهلا مجيعً شال
 .(فراده بال حصرأاللفظ املستغرق جلميع ) :-رمحه هللا تعاىل-فقال الشيخ  :يف االصطالح وأما

فال توصف  فعالاأل وأما ،لفاظابأل متعلق فالعام   ،هذا خيرج به خيرج به الفعل (اللفظ) :-رمحه هللا تعاىل-فقول الشيخ 
  .لفاظأللالعموم من الصفات اليت تعرض  أي إن ؛لفاظالعموم من عوارض األ :نو يصولوهلذا يقول األ ،ابلعموم

 ،احممدً  إالفهذا خاص ال يتناول  "،دحممـ"ك  ،خرج به اخلاص (هأفراداملستغرق جلميع ) :-رمحه هللا تعاىل-وقول الشيخ 
 ،العام كالبيت: لتفريق البسيط بني العام واملطلقل :قولألكن  ،له حبث -هللا إن شاء-املطلق سيأيت  ،وكذلك خيرج به املطلق

يعين هذا  ،هذا عموم ،"ادهن البيت" :قال له الدهان، لعامل يعمل يف فلو قال قائل ،واملطلق كتحديد غرفة معينة يف هذا البيت
دهن  للكن لو هذا العام ،مل حيددها "،ادهن غرفةً " :لكن لو قال ،صلهذا األ ،دهن مجيع البيتايعين  ؛مر منه يشمل العموماأل

 .نه على سبيل البدلإاملطلق ف وأما ،فراديشمل مجيع األ ،ن العام على سبيل الشمولأفالفرق  ،مرلأل ثاًل كان ممت  ؛هي غرفة
نه لو إف "؛اكرم طالبً "أ :لو قال وأما ،اكرام الطالب مجيعً إب إالمر مل يتحقق األ "؛كرم الطالب"أ :مثاًل وهكذا لو قال قائل 

 .كان ممتثاًل   ؛منهم ي واحدأكرم أ
 .وخيرج به املطلق ،خيرج به اخلاص :قلنا (هأفراداملستغرق جلميع ) :فقول الشيخ
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 لدرس الثاني عشرا

عداد هلا غاية تقف هذه األ ألن ؛كاملليون مثاًل   ؛دد الكبري احملصورخيرج به الع (بال حصر) :-رمحه هللا تعاىل-وقول الشيخ 
 .عندها

من صيغ العموم  -رمحه هللا تعاىل-وقد ذكر الشيخ  ،صيغ العموم :-رمحه هللا تعاىل-الشيخ  اليهاليت أشار إ املسألة الثانية
 :سبعة

  .على العموم ومعناه دال   ،اومعناه عامًّ  ا،ن لفظه عامًّ ي ما كاأ :واملعىن ،(مبادته العمومما دل على ) :قال :األوىللصيغة ا
 سياققوى صيغ العموم يف وهي أ ،م يف هذا البابوهي األ ،داللتها على العموم داللة قطعية "كل"و ،(كل  :مثل) :قال

 .العموم يف جانب النفي غقوى صيأن النكرة يف سياق النفي تعترب أنه سيأيت معنا أكما   ،ثباتاإل
كل » :وكذلك يف احلديث ،[49]القمر:﴿ِإَّنا ُكلا َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾ :بقوله تعاىل لـ"كل" -رمحه هللا تعاىل-لشيخ ا ّثلم

 .«من هديته إالكلكم ضال » :ويف احلديث القدسي ،«بدعٍة ضاللة
ي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض ﴿ُهَو الاذِ  :-عز وجل-كقول هللا   ،"مجيع" :ادهتامبكذلك من الصيغ الدالة على العموم 

يًعا﴾ ﴿ُقْل ََي َأي َُّها النااُس ِإِّنِ َرُسوُل هللِا ِإَلْيُكْم  :-عز وجل-وكذلك قول هللا  ، على العموم ابللفظ واملعىنهذا دال   ،[29]البقرة:َجَِ
يًعا﴾  .[158]األعراف:َجَِ

 ،[28]سبأ:﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالا َكافاًة ِللنااِس﴾ :-عز وجل-هللا  قولافة"، ومنه ك" :وكذلك الثالثة مما يدل على العموم مبادته
ْلِم َكافاًة﴾ :وقوله تعاىل  .«الناس كافة إىلوبعثت  ،قومه خاصة إىلكان النيب يرسل و » :حديثو  ،[208]البقرة:﴿اْدُخُلوا يف السِِ

﴿ََي َمْعَشَر  :-عز وجل-ومنه قول هللا  ،هذا املعىن كذلك تدخل يف  "معشر" ،وهكذا "عامة"و "قاطبة"ذكر الشيخ كذلك 
 .[130]األنعام:اجلِْنِِ َواإِلنِس﴾

ْفِسِه َوَمْن َأَساَء  :-عز وجل-كقول هللا   ،الشرط أمساء) :قال :الصيغة الثانية ﴿َمْن َعِمَل َصاِِلًا َفِلن َ
َها﴾ ومنه  ،هذا اسم شرط يفيد العمومف ،﴾اءَ سَ أَ  نْ مَ ﴿و ﴾لَ مِ عَ  نْ مَ ﴿ :ين اسم الشرط هنا? اسم الشرطأ ،([46فصلت:]فَ َعَلي ْ
 .«فهو منهم ؛من تشبه بقوم» :-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب 

ين اسم أ ،[115]البقرة:﴿َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثما َوْجُه هللِا﴾ :-عز وجل-الشرط قول هللا  أمساءمثلة أذكر الشيخ كذلك من و 
ذن إنكحت نفسها بغري  ميا امرأةأ» :-صلى هللا عليه وسلم-وكذلك قول النيب  ،لى العموماسم شرط يدل ع"أين" الشرط? 

 : أي.الشرط اسم ،«فنكاحها ابطل ،فنكاحها ابطل ،نكاحها ابطلف ؛هايول
 .احلروف ال تدل ال على العموم وال على اخلصوص اطبعً  ،هنا ال تفيد العمومإحروف الشرط ف أما

َفَمْن ﴿ :-عز وجل-كقول هللا   ؛االستفهام هي اليت تدل على السؤال أمساءو  ،(هاماالستف مساءأ) :قال :الصيغة الثالثة
ُتُم ﴿ :-عز وجل-وكقول هللا  ،حدأاسم استفهام يعم كل  "من"اسم االستفهام?  أين [30امللك:]َيَْتِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي﴾ َماَذا َأَجب ْ

اسم االستفهام  ،[26التكوير:]﴿َفَأْيَن َتْذَهُبوَن﴾ :-عز وجل-وكذلك قول هللا  "ام"? اسم االستفهام [65القصص:]اْلُمْرَسِلنَي﴾
 .فهذه تدل على العموم ؛وهل ،اهلمزة :مثل ؛حروف االستفهام وأما ،ماكنيستغرق مجيع األ "أين"

 -هللا تعاىل هرمح-ل الشيخ مثّ  ،الصلة إىل تفتقراليت  مساءاملوصولة هي األ مساءواأل ،(املوصولة مساءاأل) :قال :الصيغة الرابعة
ُقوَن﴾ :بقول هللا تعاىل َق بِِه ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمت ا ْدِق َوَصدا هذا اسم  "الذي"االسم املوصول هنا?  أين ،[33الزمر:]﴿َوالاِذي َجاَء اِبلصِِ
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 صولمن علم األ صولشرح كتاب األ
ُهْم ﴿َوالاِذيَن َجاَهُدو  :-عز وجل-كقول هللا و  ،صدقلفيشمل كل من جاء اب ،موصول يفيد العموم  ْهِديَ ن ا ا ِفيَنا َلن َ

﴿ِإنا يف َذِلَك َلِعْْبًَة  :-عز وجل-وكقول هللا  ،فيشمل كل من جاهد يف هللا "،الذين"االسم املوصول  ،[69العنكبوت:]ُسبُ َلَنا﴾
ّلِِلِا َما يف ﴿وَ  :-عز وجل-وكقول هللا  ،-عز وجل-فيعم كل من خيشى هللا  "،من"االسم املوصول  ،[26النازعات:]ِلَمْن ََيَْشى﴾

َمَواِت َوَما يف اأَلْرِض﴾ َمَواِت َوَما يف اأَلْرِض﴾﴿ :يف قوله ،"ما"االسم املوصول?  أين ،[109آل عمران:]السا فيعم  ،َما يف السا
 .مجيع املخلوقات

 .(نكارياالستفهام اإل أو ،الشرط أو ،النهي أو ،النفي النكرة يف سياق) :قال :الصيغة اخلامسة
 ل النكرة على العموم?مىت تد

 :حوالأنكرة هلا ال
 .تكون يف سياق النفي أو ،ن تكون منفيةً أ :األوىل ةاِلال

نكرة جاءت يف  ﴾هَ لَ ﴿إِ و ،هذا نفي ﴾اَل ﴿ ،[19حممد:]﴿فَاْعَلْم َأناُه ال ِإَلَه ِإالا هللُا﴾ :-عز وجل-قول هللا  :مثال ذلك
 .ةهلفيعم مجيع اآل ،سياق النفي

 ،نكرة جاءت يف سياق النفي ﴾بَ يْ رَ ﴿و ،نفي ﴾اَل ﴿ ،[2البقرة:]﴿َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه﴾ :-ز وجلع-وكقول هللا 
يف  أو ،يف العمل أو ،يف االعتقاد أو ،عجازيف اإل أو ،يف املعىنأو  ،يف اللفظ بسواًء كان هذا الري ،فيعم نفي مجيع الشك والريب

 .كان  ّيًّ أ ،الوجدان
ْفٍس  :-عز وجل-قول هللا و  ،[62آل عمران:]﴿َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالا هللُا﴾ :-وجل عز-وكقول هللا  ﴿يَ ْوَم ال ََتِْلُك نَ ْفٌس ِلن َ

ًئا﴾  .نفسفتشمل مجيع األ ،هذه نكرة ﴾سٌ فْ ن َ ﴿ ،انفية ﴾اَل ﴿ ،[19االنفطار:]َشي ْ
﴿َواْعُبُدوا هللَا َوال  تعاىل: قولهبلذلك  -تعاىلرمحه هللا -الشيخ  مّثل ،ن أتيت هذه النكرة يف سياق النهيأ :الثانية ةاِلال

ًئا ًئا﴿ النكرة أين ،هذه هني ﴾اَل وَ ﴿ ،[36النساء:]﴾ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ فيشمل  ،شياءفتعم مجيع األ ،جاءت يف سياق النهي ﴾َشي ْ
فيعمان كل  ،النفياتن يف سياق نكر  "داب"و "حاضرـ"ف ،«داحاضر لبال يبع » :-صلى هللا عليه وسلم-كقول النيب   ،نواعهالشرك أب

 .حاضر وكل ابد  
ًئا َأْو ُُتُْفوُه  :لذلك بقوله -رمحه هللا تعاىل-ل الشيخ وقد مثّ  ،ن أتيت النكرة يف سياق الشرطأ :الثالثة ةاِلال ﴿ِإْن تُ ْبُدوا َشي ْ

ًئا﴿ة ، والنكر ﴾﴿ِإنْ الشرط?  أين ،[54األحزاب:]َفِإنا هللَا َكاَن ِبُكلِِ َشْيٍء َعِليًما﴾ عز -، فتعم مجيع األشياء، وكقول هللا ﴾َشي ْ
ْر َعْنُكْم َسيَِِئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرميًا﴾: -وجل َهْوَن َعْنُه نَُكفِِ شرط،  ﴾﴿ِإنْ ، [31النساء:]﴿ِإْن ََتَْتِنُبوا َكَباِئَر َما تُ ن ْ

 ب.نكرة جاءت يف سياق الشرط، فتعم مجيع كبائر الذنو  ﴾َكَباِئرَ ﴿و
واملراد ابالستفهام اإلنكاري هو الذي ال يُقصد منه االستعالم، أن أتيت النكرة يف سياق االستفهام اإلنكاري،  اِلالة الرابعة:

وإمنا يُقصد منه اإلنكار، واالستفهام اإلنكاري هو الذي يدل على العموم، أما إذا جاءت النكرة يف سياق غريه من االستفهامات؛ 
 اإلنكاريلالستفهام  -رمحه هللا تعاىل-ل الشيخ وقد مثّ العموم، كما لو جاءت يف سياق االستفهام التقريري،  فإهنا ال تدل على

نكراتن يف سياق  ﴾اءٍ يَ ضِ ﴿ :وقوله ،﴾ِإَلهٌ ﴿ :فقوله ،[71القصص:]﴾َمْن ِإَلٌه َغرْيُ هللِا َيَْتِيُكْم ِبِضَياءٍ ﴿ :-عز وجل-بقول هللا 
َهْل  :-عز وجل-وكقول هللا  ،-عز وجل-هللا  إالي ضياء له مطلق أييت أبإال يوجد  ،على العموم فيدالن ي،نكار االستفهام اإل

َماِء َواأَلْرضِ   .فيدل على العموم ،ينكار إهذا استفهام  ،[3فاطر:]﴾ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ هللِا يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السا
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جاءت النكرة  إذا ،ضافةيعين النكرة املعرفة ابإل ؛(ام جمموعً أكان   افردً  ضافةاملعرف ابإل) :قال :السادس من صيغ العموم
 .اكون جمموعً تن أ وأما ،ان تكون مفردً أ ماإ ،ضافةمعرفة ابإلكانت   إذاوالنكرة ، ا تدل على العمومفإهن ؛ضافةمعرفة ابإل

  :مثلة املفرد املضافأفمن 
 ﴾نِْعَمةَ ﴿ ،فتدل على العموم ،اذكروا كل نعمة :أي ؛[231البقرة:]﴾َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكمْ ﴿ :-عز وجل-قول هللا  -

 .لفظ اجلاللة إىلضيفت أ
َياِم الراَفُث ِإىَل ِنَساِئُكمْ  :-عز وجل-وكقول هللا  - َلَة الصِِ ضيفت أ ،﴾ةَ لَ ي ْ لَ ﴿ ?النكرة أين ،[187البقرة:]﴾﴿ُأِحلا َلُكْم َلي ْ

 .جزاء الليايلأتشمل مجيع  ،فتكون عامةً  ،الصيام إىل
 :َجع إىل امضافً  كان  إذا مثلة النكرة املضافةأومن 

 .[69األعراف:]َفاذُْكُروا آالَء هللِا﴾﴿ :-عز وجل-هللا قول  -
نكرة  ،امةً عتكون ف ،مجع إىلضيفت أ ﴾اتُ هَ ما ﴿أُ  ،[23النساء:]﴾﴾﴿ُحِرَِمْت َعَلْيُكْم أُماَهاُتُكمْ  :-عز وجل-وكقول هللا  -

 .مهاتتشمل مجيع األ ،مجع إىلهنا  فةضااإلو  أضيفت،
 .(املعرف ب "أل" االستغراقية مفرًدا كان أم جمموًعا)قال:  :عمومال من صيغ -رمحه هللا تعاىل-السابع مما ذكر الشيخ 

 " االستغراقية?ألما هو ضابط "
؛ ألهنا يف راقية"أل" االستغ يقولون: ضابطها أن يصلح أن تُبدل بـ"كل"، فإذا صلح أن ُُتذف وُُيعل مكاهنا "كل"؛ فهذه

 نفس معىن "كل"، فإذا دخلت هذه "أل" االستغراقية على النكرة؛ فإهنا تكسبها التعريف والعموم.
فـ"أل" يف ، [28النساء:]َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا﴾﴿: -عز وجل-: قول هللا من أمثلة املفرد املعرف ب "أل" االستغراقية"

 مجيع الناس، وهلذا لو قيل يف غري القرآن: "وُخلق كل إنسان ضعيًفا"؛ الستقام املعىن. فيشملقية، استغرا"أل"  ﴾اإِلنَسانُ ﴿
، فـ"أل" يف "الكلب" استغراقية، تشمل مجيع أنواع «مثن الكلب خبيث»: -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك قول النيب 

 الكالب.
﴿َوِإَذا بَ َلَغ اأَلْطَفاُل ِمْنُكُم اِْلُُلَم : -عز وجل-ثّل بقول هللا قال الشيخ وم ومن أمثلة اجلمع املعرف ب "أل" االستغراقية:

 ."أل" هنا استغراقية تشمل اجلميع ﴾اأَلْطَفالُ ﴿، قوله: [59النور:]فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا﴾
االستغراقية تشمل مجيع أنواع  أل"" ﴾﴿اْلُبْدنَ ، [36احلج:]﴿َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر هللِا﴾: -عز وجل-وكقول هللا 

 .البدن
 العهدية يدل على العموم? هل املعرف ب "أل": -رمحه هللا تعاىل-اليت أشار إليها الشيخ املسألة الثالثة 

  العهدية? "أل" ما هي أواًل:
 .ليه املعىنإفيتبادر  ،معىًن يف ذهن السامع إىلوتنصرف  ،هي اليت تدخل على الكلمة

 :قسامأ ةثالث إىلقسم العهدية تن و"أل"
 .كر يف الكالم قبل ذلكود قد ُذ هن يكون املعأ :ابطهاضو  ،ن يراد هبا العهد الذكريأ :ولالقسم األ
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 صولمن علم األ صولشرح كتاب األ
 ،لعهد الذكريل "أل" هنا "مث سكت الطالب" :فقوله ،"مث سكت الطالب ،كلمةً   لقى الطالبُ "أ :لو قال قائل :مثال ذلك 

فاملراد به الطالب الذي امسه  ،"مث سكت الطالب ،حممد كلمةً  لقى الطالبُ "أ :ن يقالأ ،حوضأوهذا  ..لو قيل أو ،املراد به الطالب
 .حممد

 .يف ذهن السامع قبل ذلك امعروفً  "أل"ن يكون الذي دخلت عليه أ :هاابطضو  ،ن يراد هبا العهد الذهينأ :النوع الثاّن
 "الشيخ"هنا يف  فـ"أل"هل سيحضر الشيخ?  :الطلبةحد أفيقول  ،فيتأخر الشيخ ،لشيخ ان حيضر طالٌب درسً أ :مثال ذلك

 .املراد به الشيخ فالن ،لعهد الذهينل
 :ن يقول شخصأك  ،اموجودً  احاضرً "أل" الذي دخلت عليه  : أن يكونوضابطها ،ن يراد هبا العهد احلضوريأ :النوع الثالث

والشيخ حاضر  ،ومها يف الدرس ،لطلبة لصاحبهحد اأن يقول أ ه:وكذلك مثال ،فهذا العهد احلضوري ،"اشرتيت هذا القلم"
 .هذا العهد احلضوريف ،ن حاضرشيخ اآلوال "،ماذا قال الشيخ?" :خرحدمها لآلأفيقول  ،يتحدث

 العهدية تفيد العموم?  "أل"وهي  ،للمسألةن أنيت اآل
 :لى العمومالعهدية له حاالن من حيث الداللة ع بـ"أل"ف رّ  ن ما عُ أ -رمحه هللا تعاىل-ذكر الشيخ 

 .ايكون املعرف عامًّ ف ،ان يكون املعهود عامًّ أ :ولاأل
يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن  (71) ﴿ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإِّنِ َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ  :-عز وجل-قول هللا  :مثال ذلك َفِإَذا َسوا

كيف عرفنا   ،عام لفظ ﴾اْلَمالِئَكةُ ﴿فهنا  ،[73-71]ص:َمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأَْجَُعوَن﴾َفَسَجَد الْ  (72) ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ 
 .عام معهودها اليت ،العهدية "أل" دخلت عليه ألنهذلك? 

ِإىَل  ﴿َكَما َأْرَسْلَنا :-عز وجل-بقوله  -رمحه هللا تعاىل-ل الشيخ مث   ،اف خاصًّ يكون املعر  ف ،اخاصًّ  املعهود ن يكونأ :الثاّن
 ،ومعهودها خاص ،العهدية "أل"دخلت عليه  الراُسوَل﴾﴿ :فقوله ،[16]املزمل:فَ َعَصى ِفْرَعْوُن الراُسوَل﴾ (15) ِفْرَعْوَن َرُسواًل 

 .فال تدل على العموم ،من معهودها? ما املراد ابلرسول? موسى ،فال تدل على العموم
يدل على  اجلنس اليت لبيان ب "أل"هل املعرف  :يف مبحث العام - تعاىلرمحه هللا-ليها الشيخ إشار أاليت  املسألة الرابعة

 العموم? 
فلو  ،ال يدل على العموم ،اجلنس أفرادوال يقصد منها  ،اليت لبيان اجلنس وهي اليت يقصد منها بيان اجلنساملعرف بـ"أل" 

من  ن هو خري من كثريمن قد يوجد يف النساء لك ،من جنس املرأة ن جنس الرجل خريأمعناه  "؛من املرأة الرجل خري" :قيل
هذا ال يدل ، ف«منا املاء من املاءإ» :-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  :دليل ذلك من الشرعو  مثاًل، مهات املؤمننيكأ  ،الرجال

 .فال تدل على العموم ،لبيان احلقيقةيعين  ،هنا لبيان اجلنس "أل" ألن ؛على العموم
لكن قد يوجد  ،ممن جنس العج خري -يعين العرب-ن جنسهم أمعىن ذلك  "؛من العجم العرب خري" :وهكذا لو قال قائل

 .من كثري من العرب هو خري منالعجم  أفراديف 
 .وعلى هذا املعىن ،"فضل من اتبعي التابعنيأالتابعون " ك:وهكذا قول

 .ابلعام حكم العمل :-رمحه هللا تعاىل-شار اليها الشيخ أاليت  املسألة اخلامسة
 ،من النصوص -رضوان هللا عليهم-وهذا الذي كان يفهمه الصحابة  ،ُيب العمل بعمومه فإنه ؛بصيغة عامةورد لفظ  إذا

 .فيجروهنا على ظاهرها من العموم
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 لدرس الثاني عشرا

 عدان العام بعد التخصيص حجة فيما أيعين  ،صاملخص   عداُيب العمل به فيما  فإنه ؛ثبت ختصيص العام بدليل إذا :ااثنيً 
 :عندان جزئيتان ،نفعندان عام اآل ،صاملخص  

مل يتناوله دليل  خر الذيفيبقى البعض اآل ؛فرادن ورد دليل خيصص بعض األإف ،ن العام ُيب العمل بعمومهأ :األوىل
 .صل من العمل بعمومهالتخصيص على األ

 م خبصوص السبب? أ اللفظ ومهل العربة بعم :خريةاألاملسألة السادسة و 
فهنا هل نراعي  ،بسبب خاصوكان هذا اللفظ العام ورد  ،عام لفظ ورد يف الكتاب والسنة إذاوهي  ،ة مشهورةوهذه مسأل

 نراعي خصوص السبب?  أو ،عموم اللفظ
ما ، نا عاماللفظ ه ،[2]اجملادلة:﴿الاِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنا أُماَهاِِتِْم﴾ :-عز وجل-قول هللا  :مثال ذلك

 :يف قوله ،-رمحه هللا تعاىل-شار اليها الشيخ أ يتية املظاهرة الآفيها عموم?  اآليةن هذه أكيف نفهم   ?اآليةدليل العموم من هذه 
ن بوس أنزلت بسبب ظهار  اآليةلكن هذه  ،املوصولة من صيغ العموم مساءاأل أنسبق معنا وقد  ،هذا اسم موصول ﴾ينَ ذِ الا ﴿

 إىلننظر  أو ،وس وزوجتهخاصة أب اآليةهذه  :السبب ونقول إىلفهل ننظر  ،وهذا سبب خاص ة،ته خولة بنت ثعلبالصامت المرأ
  ?مةفنجريه على عموم األ ،اللفظ عام :ونقول ،فظلال

 :له ثالث حاالت ؛ فإنهورد على سبب خاص إذاالعام  ..العام الوارد :قولأ للفائدة ايمً تمت هناو 
 .مجاع العلماءفهذا يعم إب ،مقرتن مبا يدل على العمو ي أن :األوىلاِلالة 

ارَِقُة َفاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهَما﴾ :-عز وجل-قول هللا  ،ية السرقةآ :مثال ذلك اِرُق َوالسا نزلت  اآليةهذه  ،[38]املائدة:﴿َوالسا
اِرقُ  :رينة? القرينة قولههي القما  ،اقرتنت بقرينة تدل على العموم اآليةلكن هذه  ،بسبب سرقة املرأة املخزومية ارَِقةُ  ﴿َوالسا ، ﴾َوالسا

ارَِقةُ  :لكن ملا قال ،السبب سارقة أنمع  اِرُق َوالسا  .هبذه املرأة اوليس خاصًّ  ،هذا احلكم عام أندل ذلك على  ﴾﴿َوالسا
 .مجاعفيكون حكمه التخصيص ابإل ،يقرتن ابلنص ما يدل على التخصيص أن :اِلالة الثانية

 .يف الواهبة لنفسها [50األحزاب:]َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي﴾﴿ :-عز وجل-قول هللا  :مثال ذلك
واجلمهور وعليه سار شيخنا  ،فهنا اختلف العلماء ،على اخلصوص أوال يقرتن ابلنص ما يدل على العموم  أن :اِلالة الثالثة

ال  اللفظالعربة بعموم أن مما يدل على  ،مما يدل على ذلكو  ،لسببالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص ا أن -رمحه هللا تعاىل-
صلى هللا -فسأل النيب  ،ال ُتل له قبلة صاب من امرأةأ رجاًل  أنما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن مسعود  :خبصوص السبب

َهاِر َوزَُلًفا مِ  :-عز وجل-نزل هللا أف ،-عليه وسلم يَِِئاِت َذِلَك ِذْكَرى ﴿َوَأِقِم الصاالَة َطَريفِ الن ا َن اللاْيِل ِإنا اِلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السا
اِكرِيَن﴾  أنفهذا نص على  ،«ميت كلهمأجلميع » :-صلى هللا عليه وسلم-يل هذا? فقال النيب أ :فقال الرجل ،[114]هود:ِللذا

 .ال خبصوص السبب فظالعربة بعموم الل
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ﴿ :-عز وجل-يف قول هللا  ،جذى يف احلفدية األ :مثلةوهكذا من األ

ال خبصوص  اللفظ،العربة بعموم  ،ولكنها عامة ،بن عجرةهذه نزلت بسبب كعب  ،[196البقرة:]﴾ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 
 .السبب
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 صولمن علم األ صولشرح كتاب األ
نه خيتص مبا فإ ،جلهأمبا يشبه حال السبب الذي ورد من دل الدليل على ختصيص العام  إذا -رمحه هللا تعاىل-استثىن الشيخ  

ليس » :قوله ،«ليس من الْب الصيام يف السفر» :-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  -رمحه هللا تعاىل-ورد الشيخ أوقد  ،يشبهه
 أينه ليس من الرب أفظاهر احلديث  ،االستغراقية"أل" دخول ما صيغته?  ،دال على العموم هذا لفظ "الصيام" «من الْب الصيام

وسواًء كان الصائم يشق عليه الصوم، أو ال يشق عليه الصوم، ولكن سبب هذا احلديث أن فاًل، ن أو االصيام فرضً سواًء كان  ،صيام
صلى هللا عليه -صائم، فقال قوله قالوا: . «?ما هذا»رأى زحاًما، ورجاًل قد ظلل عليه، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
 ، فهذا احلديث ُخص  عمومه مبا يشبه حال هذا الرجل الذي صام صوًما يشق عليه.-وسلم

 كيف فهمنا أن هذا العموم خمصوص حبال هذا الرجل?
ه، فدل كان يصوم يف السفر، وكان بعض الصحابة يصومون مع  -صلى هللا عليه وسلم-فهمنا ذلك بدليل آخر، وهو أن النيب 

ذلك على أنه إذا كان الصوم ال يشق على إنسان؛ فإن من الرب الصوم يف السفر، وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقًة غري حمتملة،  
 كما حصل للرجل الذي بسببه ورد احلديث؛ فنقول حينئذ: هذا الصوم ليس من الرب، بل هو من اإلمث.

 .-عز وجل-يف مبحث اخلاص، حبول هللا  -إن مد هللا يف أعماران-اؤان القادم هبذا نكون انتهينا من مبحث العام، ويكون لق
هللا وسلم  وصلىالتوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علمنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه،  -عز وجل-أسأل هللا 

 .وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم وابرك على نبينا حممد


