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 .المقدمة  

 

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له 
 :أما بعد، بده ورسوله عليه الصالة والسالمعومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال اله إال اهلل وأن حممدًا 

وذلك أثناء دراسيت يف مرحلة املاجستري "  الذخر احلرير شرح خمتصر التحرير"فقد كلفت بدراسة وحتقيق جزء يسري من كتاب 
 .الفصل األول يف قسم الفقه وأصوله ، وهذه اجلزئية هي بداية باب العام

 

 :أهمية الموضوع  ●

أخرى فينبغي ائل فقهية مالمسة للواقع من جهة تتعلق بأصول الفقه من جهة وتتعلق أيضا مبس أن باب العام اجلمع (1
 .معرفة الراجح فيها بعد البحث والنظر يف األدلة للحاجة هلذه املسألة

ائله أن باب العام يتعلق بعلم اللغة العربية اليت جاء هبا القرآن وتعتمد الكثري من مسائله وأدلة األقوال اليت يف مس (2
 .على قواعد اللغة العربية 

 .أن باب العام تتعلق به مسائل أصولية أخرى وتنبين عليه أحكام فقهية عديدة (3
 .أن باب العام من أكرب أبواب علم أصول الفقه والذي اهتم به العلماء قدميا وحديثا  (0
 .مهم جدًا أن باب العام تتنوع مسائله وكلها تنبين عليها أحكام يف الفروع ، وهذا ما جيعله (5
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 :منهج البحث 

 .عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها يف القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآلية (1

خرجت األحاديث واآلثار اليت وردت يف البحث فإذا كان احلديث يف الصحيحني خرجته وإذا كان يف غريمهـا  خرجتـه    (2
 .وذكرت درجة احلديث

 .إىل مراجعها بذكر اسم الكتاب واجلزء ورقم الصفحة يف اهلامش حرصت على توثيق األقوال وأدلتها (3

يف  مـا يتيسـر    مث أذكر    –إن وجد -أذكر األقوال سردًا مث أذكر أدلتها وما طرأ عليها من مناقشة وإجابة من العلماء  (0
 .-تإن وجد-أو اإلضافة عليها  -إن وجد لدي -اإلجابة عنها

وإذا تدخلت  بتوضـيح أو  ( و ميكن أن يناقش)أو ( ميكن أن جياب)ألقوال أو أدلتها قلت وإذا اجتهدت يف مناقشة بعض ا (5
 (.وأقول ) أو ( قلت) بإضافة أعرب عن ذلك بقول 

 (.ينظر ) إذا نقلت العبارة نصًا من املرجع فأين أذكر اسم املرجع مباشرة يف احلاشية ، وإذا نقلته باملعىن فأين أكتب  (6 

 .حسب املذاهب فبدأت باحلنفية مث املالكية مث الشافعية مث احلنابلة  رتبت األقوال (7

 .اعتمدت الفهرس هبذا البحث  (8
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 :خطة البحث

 :املقدمة وفيها  :أواًل
 .أمهية املوضوع
 .منهج البحث
 .خطة البحث

 :املباحث واملطالب واملسائل :ثانيًا

  :املبحث األول 

 .التعريف بأمحد البعلي وبكتابه 
 :مطلبان  وفيه

 .التعريف بأمحد البعلي :املطلب األول 

 ".الذخر احلرير يف شرح خمتصر التحرير " التعريف بكتاب :املطلب الثاين

 :املبحث الثاين

 .الدراسة ملسائل النص 
 :وفيه عدة مطالب 

 .تعريف العام  واخلاص لغة واصطالحًا:  املطلب األول

 فاظ واملعاين حقيقة؟هل العموم من عوارض األل :املطلب الثاين

 هل العموم من عوارض األلفاظ حقيقة ؟: املسألة األوىل

 هل العموم من عوارض املعاين حقيقة ؟: املسألة الثانية

 منشأ اخلالف يف عروض العموم على املعاين حقيقة ؟: املسألة الثالثة 

 هل يكون العام جمازًا ؟ :املطلب الثالث

 .أقسام العام  :املطلب الرابع

  .يف صيغ العموم :ملطلب اخلامسا

  هل للعموم صيغة ختصه أو ال ؟ :املسألة األوىل

 .صيغ العموم عند القائلني هبا :املسألة الثانية

 .الفهرس  :ثالثًا
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 :القسم األول    

   ةالدراس قسم
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 : املبحث األول

 .التعريف بأمحد البعلي وبكتابه 

 :وفيه مطلبان

 .بأمحد البعليالتعريف : املطلب األول 

البعلي، مث  هو أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن مصطفى احملتد احلليب :امسه ونسبه
 (1) .الفرضي احليسويب األصو  احلنبلي ، يلقي بشاب الدين ، اشتهر ببعلبك ونسب إليها  الدمشقي

 :مولده ونشأته وتعلمه

، نشأ ودرس يف دمشق، واشتهر بطلب (م1667 -هـ1148)ن سنة ولد يف حلب يوم الثامن من شهر رمضا
مجال الدين عبداهلل  بن أمحد البعلي ،وذلك يف بداية طلبه للعلم : العلم يف بعلبك ، وتلقى العلم على يد والده 

(2).فاخذ منه التفسري واحلديث والفقه، وكذلك جده أمحد البعلي ، فنشأ يف بيت علم 
 

 

 

 

 

 

_______________ _______________ 
 ( .0/566)، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ( 1/162)األعالم للزركلي : ينظر (1)

 .املراجع السابقة : ينظر( 2)
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 :شيوخه
الشيخ أبو املواهب، والشيخ عبد القادر التغليب، وانتفع به والزمه، ومنهم : تتلمذ على يد عدد من املشايخ منهم

ريب، واألستاذ عبد الغين النابلسي، وحممد املواهيب الدمشقي، والشيخ مصطفى بن سّوار شيخ الشيخ أمحد املغ
احملّيا، والشيخ حممد الكاملي وولده عبد السالم، والشيخ حممد العجلوين نزيل دمشق، واملال إلياس الكردي، 

لك يف احلجاز، والشيخ عبد نزيل دمشق، أيضا، والشيخ عواد احلنبلي الدمشقي، والشيخ حممد عقيلة املكي وذ
اهلل اخلليلي نزيل طرابلس، وتنّبل، وتفّوق، وحاز فضال، سّيما بالفقه والفرائض، ودّرس باجلامع األموي ، وأفاد 

 .وانتفع الناس به، سلفا وخلفا
 :مذهبه 

زمانه وتدارك  حنبليًا  على مذهب أهل السنة واجلماعة ، وكان هو مفيت احلنابلة بالشام يف -رمحه اهلل  -كان  
 . الكبار من األئمة األعالم من علماء دمشق والشام

 :تالمذته
 : تتلمذ على يديه كثر منهم من درس ومنهم من الزم، ومن أشهرهم

والشيخ سليم العطار، احلافظ الكبري حممد الكزبري وكان هذا األخري من أخص   الشيخ إبراهيم بن جديد،
 .وغريهمعقيلة املكي عبد اهلل اخلليلي،  يف الصاحلي الدمشقي، حممدتالمذته، أيضًا حممد بن عيسى الكا

 

 :أعماله ومناصبه
لكنه يف  ،وهو نوع من األقمشة ( االلدجة)يأكل من كسب يده فكان يعمل يف حياكة  -رمحه اهلل  –كان 

 .آخر عمره ترك احلياكة وذلك لعجزه بسبب كرب سنه
   .   وقدم املدينة املنّورة وقام بالتدريس فيها مدة من الزمن

، وذلك بعد موت الشيخ إبراهيم   هـ1182قام بالتدريس باجلامع األموي، وتوىل إفتاء احلنابلة بدمشق عام 
 . (1)املواهيب 

 
_ ______________________ 
 ( .0/566)، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ( 1/162)األعالم للزركلي : ينظر (1)

http://co106w.col106.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn2
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 :صفاته وثناء الناس عليه

لقد اشتهر باإلفادة والعلم ،فكان فضاال وصاحلا ، وكان متعففا زاهدا متصدر لنفع الناس ، فقد اشتهر بنفعه 
لقاصي منهم والداين ، وكان هو مفيت احلنابلة بالشام يف زمانه ، تدارك الكبار من للناس القريب منهم والبعيد ا

إماما ،زاهدا ، ورعا ،فقيها، عامال بعلمه، -رمحه اهلل –األئمة األعالم من علماء دمشق والشام  وكان الشيخ 
سميساطية، وصابرا متواضعا ، اشتهر بعلم الفرائض فكان فرضيا، وكذلك كان أصوليا ،كان يسكن يف خلوة ال

على الفقر زاهدًا بالدنيا وأهلها ، ومل يتزوج ومل يتسرَّ ، وكان ورعًا وكانت من أبرز صفاته اخلشية واخلشوع ، 
وكان كثري اخلشية، سريع الدمعة، عليه أنوار، ينتفع الشخص برؤيته قبل » : قال تلميذه الشيخ إبراهيم بن جديد

 .شائع عند أهل بعلبك و دمشق خاصة  وله ذكر عال، وصيت« أن يسمع كالمه

 :وفاته

، ودفن مبقربة باب (هـ1186)شهر احملرم سنة تسع ومثانني ومائة وألف  16كانت وفاته يف ليلة السبت
 .الصغرية

 :مؤلفاته 

للتقي الفتوحي " الذخر احلرير يف شرح خمتصر التحرير" :منها. صنف كتبًا يف احلساب والفرائض والفقه وأصوله 
يف خزانة اجلاويش " منية الرائض لشرح عمدة كل فارض"، و" الروض الندي شرح كايف املبتدي"ألصول، ويف ا

 (1).ببريوت، وغري ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________________ 

 ( .0/566)، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ( 1/162)األعالم للزركلي : ينظر( 1)
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 ".الذخر احلرير شرح خمتصر لتحرير" التعريف بكتاب  :املطلب الثاين

 :عنوان الكتاب 

 " .الذخر احلرير شرح خمتصر لتحرير" عنوان الكتاب هو 

 :توثيق نسبه الكتاب إىل مؤلفه

الذخر احلرير بشرح " أن من ترمجوا للمؤلف يذكرون من ضمن املؤلفات اليت له كتاب يف أصول الفقه امسه 
ذخر احلرير يف شرح خمتصر "  »: ذكر مؤلفه ما يلي" إيضاح املكنون"فمثال يف كتاب ، " خمتصر التحرير 

 ( 1).   «هـ 1183المحد ابن عبداهلل البعلي الدمشقي مفيت احلنابلة باملدينة املنورة املتوىف سنة " التحرير

 

 :تاريخ تأليفه للكتاب وسببه

 .ني ومخس وسبعني هجريهـ ألف ومائت1275مت تأليف الكتاب يف شهر رجب من سنة 

 : وأما سبب تأليفه للكتاب فهو 

أن البعلي ملا رأى الشيخ تقي الدين حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي ألف خمتصر التحرير الذي اختصره من 
حترير املنقول وهتذيب علم األصول للمرداوي مشتمال على قواعد كثرية لكنه أطال يف بعض املواضع وترك 

شيخ أمحد البعلي يف شرحه شرحا خمتصرا والوقوف على مجيع املسائل وذلك لطلب بعض األخرى رغب ال
 .أسياده منه ذلك فأجاهبم إىل ما طلبوه منه

 

 

 ___________________ 
 ( .1/504)إيضاح املكنون ( 1)
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خ اإلمام العامل ملا رأيت الكتاب املوسوم مبختصر التحرير للشي: )كتابه الذخر احلرير ةفقد قال البعلي يف مقدم
للشيخ اإلمام " أختصره من حترير املنقول وهتذيب علم األصول ، تقي الدين حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي 
وفوائد عظيمة ومع ذلك شرحه ، مشتماًل على قواعد كثرية ، املنقح عالء الدين املردادي رمحهما اهلل تعاىل 

رغبة أن ، وترك أخرى بال حل ملعانيها ، ل يف بعض املواضع لكنه أطا، شرحًا عظيمًا  –الفتوحي  –منصفه 
فأجبته لذلك ، وال يسعين خمالفته ، لكون بعض أسيادي سألين ذلك ، أشرحها شرحًا خمتصرًا تسهل قراءته 

مع عجزي واعترايف بالقصور من رتبة اخلواص يف تلك ...( وال يقولن لشيء إين : ) مستثنيًا لقوله تعاىل 
الذخر احلرير بشرح خمتصر التحرير "ومسيته ، واستخرت اهلل تعاىل وطلبت منه املعونه والتدبري ، املسالك 

 ( .وأسأل اهلل النفع به كما نفع بأصله"

 :منهج املؤلف يف الكتاب

 .أنه جعل عبارات الشرح بني عبارات املختصر وذلك لبيان وتوضيح ما ميكن أن يشكل على القارئ /1

 .ألدلة والترجيح يف كثري من املسائل ذكر اخلالفات وا /2

يذكر عديد من الفوائد والتنبيهات وهي غالبا ما تكون مسائل متعلقة باملسالة املذكورة يف املختصر ومل  /3
 .توجد يف املختصر  فيذكرها البعلي على شكل فائدة وقد تكون بيان إشكال يف املسالة 

 .خرين وأرائهم نصًا أورد يف عديد من املسائل كالم العلماء اآل /0

 :حماسن الكتاب

 . أنه يبني سبب الترجيح عندما يرجح يف مسألة ما  /1

 . أنه يذكر أمثلة واستدالالت عديدة مما يسهل على القارئ الفهم   /2

 .أن الكتاب فيه عرض للمسائل باختصار غري خمل  /3

 .سهولة العبارة ووضوحها /0
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 :ما أخذ عليه يف الكتاب

 .اجلزئية اليت لدي أي مأخذ على الكتاب بل وجدت احملاسن اليت ذكرهتا آنفًا  مل أجد يف
 

 :مصادر الكتاب 

 .أصول الفقه ، البن مفلح /1

 .الواضح يف أصول الفقه ، ال بن عقيل /2

 .املسودة ، لـ آل تيمية / 3

 .التحبري للمرداوي/ 0

 .شرح الكوكب املنري البن النجار/ 5
 

 :وها من هذا الكتاب أو أفادوا منه الكتب اليت نقل مؤلف

 .مل أقف على كتب نقل مؤلفوها من هذا الكتاب 
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 :المبحث الثاني

 .الدراسة لمسائل النص 
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 :املبحث الثاين

 .الدراسة ملسائل النص 
 . تعريف العام واخلاص لغة واصطالحًا: املطلب األول  ●

 :تعريف العام : أوال

      ( 1).مشلهم  : عمهم بالعطية ، أي  :الشامل ، يقال :لغة 
 :اصطالحًا 

  ( 2) .اللفظ الواحد الدال على مسميني فصاعدا  مطلقا معا  :قيل أن العام هو
 

 : شرح التعريف
 .يفيد تقييد العموم باأللفاظ لكونه من العوارض احلقيقة هلا دون غريها عند الشافعية :اللفظ
 .ٌد عمرا ضرب زي: احترازا عن قول  :الواحد

 .ليندرج فيه املوجود واملعدوم، واحترازا عن األلفاظ املطلقة  :الدال على مسميني
 .احترازا عن لفظ االثنني  :فصاعدًا
 (  3) .احترازا عن األعداد املقيدة  :مطلقًا

 
 ( 0).  هو كالم مستغرق جلميع ما يصلح له :وقيل 
 (5) .َأْي َمْدُلوِل اللَّْفِظ" اِهيَِّة َمْدُلوِلِهَلْفٌظ َدالٌّ َعَلى َجِميِع َأْجَزاِء َم :وقيل
 
 
 
 

  

  ________________________ 
 

 ( .12/023)لسان العرب  (1)
 ( .1/26) اللمع .( 2/176) البحر احمليط (. 2/137)، روضة الناظر ( 2/013)اإلحكام لآلمدي  (2)
 . (2/176) البحر احمليط ( . 2/010)اإلحكام لآلمدي  (3)
 (.2/137)روضة الناظر ،  (1/150)قواطع األدلة  (0)
 ( .104)خمتصر التحرير ( . 141/ 3)شرح الكوكب  ( 5)
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 (  1). ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة :وقيل 

  :شرح التعريف
 .ليتناول العموم املعنوي  :لفظ

 .عشرة  : ليخرج العدد حنو:  اشتركت فيه
 .ومل يقل أشياء ؛ ليدخل املعدوم ، وخيرج املفرد واملثىن  :على مسميات 

 .ليخرج املعهودون ، فإن داللته بقرينة العهد ال باإلطالق :  مطلقا 
 (2) .رجل ، فإنه وإن دل على مسميات كثرية ، فعلى سبيل البدل ال دفعة واحدة : ليخرج حنو  :ضربة  
 

  (3) .ده بال حصراللفظ املستغرق جلميع أفرا  :وقيل العام هو
 :شرح التعريف

 . فخرج ما ال يتناول إال واحـدًا كالـَعَلم والنكرة يف سياق اإلثبات: "املستغرق جلميع أفراده"
 .مئة وألف وحنومها: خرج ما يتناول مجيع أفراده مع احلصر كأمساء العدد؛ "بال حصر"
 

 (0) .واحد اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع :وقيل العام هو 
 :شرح التعريف

أي كل ما يتلفظ به ، واملقصود هنا هو اللفظ الواحد ، واحترز به عن العموم املعنوي ، وعن األلفاظ املركبة  :اللفظ
 .أي الذي أفاد العموم لكن بأكثر من لفظ

 .خيرج اللفظ املهمل واللفظ املطلق والنكرة يف سياق اإلثبات : املستغرق
 .األسد: العني، وعن اللفظ الصاحل للحقيقة واجملاز مثل:رز هبا عن اللفظ املشترك مثلاحت: حبسب وضع واحد

 . وهذا هو التعريف األقرب واهلل أعلم 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    _______________________________________ 
 

 (.3/61) ، رفع احلاجب ( 1/234)التقرير والتحبري (1)
 (.3/62) رفع احلاجب  (2)
 . (30)األصول من علم األصول ، (2/176) حر احمليط الب (3)
  (.2/057)، شرح خمتصر الروضة ( 184)، هناية السول ( 1/285)إرشاد الفحول  (0)
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 :تعريف اخلاص : ثانيًا
  .(1)َأْفَرَده به دون غريه :  خّصه بالشيء واْختّصه أي : ضد العام ، فيقال  :لغة

 :اصطالحًا
 (2). م هو كل ما ليس بعا: قيل 

  .(3) وهذا التعريف غري مانع لدخول األلفاظ املهملة فيه فإهنا لعدم داللتها ال توصف بعموم وال خصوص 
 

 :باعتبارين  وعرفه اآلمدي
 .اللفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشتراك كثريين فيه ،كأمساء األعالم : األول
اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غري مدلوله لفظ آخر من : نه باعتبار خصوصيته بالنسبة إىل ما هو أعم م :والثاين

  .(0) جهة واحدة ، كلفظ اإلنسان
 

  .(5)ما دل على أخص وليس بعام : وقيل
 

  .(6)اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، كأمساء األعالم واإلشارة والعدد : وقيل
 . "على حمصور": فخرج العام  بقوله 

 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

 ( .7/20)لسان العرب  (1)
 (.1/232)، التقرير والتحبري( 3/61) رفع احلاجب  (2)
 ( .2/010)اإلحكام لآلمدي  (3)
 ( .2/010)اإلحكام لآلمدي  (0)
 ( .104)خمتصر التحرير  (5)
 . (38)األصول من علم األصول (6)
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 :املطلب الثاين 

 هل العموم من عوارض األلفاظ واملعاين حقيقة ؟

 

 هل العموم من عوارض األلفاظ حقيقة ؟  :املسألة األوىل
 

  . (0)، واحلنابلة (3)، الشافعية (2) ، املالكية (1) العموم من عوارض األلفاظ حقيقة، وهو قول احلنفية
  ( 6) .وذكر بعضهم االمجاع على ذلك  (5)وذكر بعضهم االتفاق على ذلك، 

 
 

 رض املعاين حقيقة ؟هل العموم من عوا  :املسألة الثانية
 

  (7) .أن العام من عوارض املعاين حقيقة ، بعض املالكية ، واحلنابلة: القول األول

  (8).أن العام من عوارض املعاين جمازًا ال حقيقة  ، وهو قول احلنفية، وأكثر املالكية ، وأكثر الشافعية: القول الثاين

 (6) .قيقة  وال جمازًا ، وهو قول النظام أن العام ليس من عوارض املعاين ح :القول الثالث

 

 

 

  _______________________ 
 

 (1/287)إرشاد الفحول  (1)
 ( .3/65) رفع احلاجب  (2)
 . (2/015)اإلحكام لآلمدي ، (  184)، هناية السول ( 2/146)املستصفى  ،( 1/112)الربهان : ينظر (3)
 ( .104)خمتصر التحرير  ،(2/137)روضة الناظر  ،( 1/232)التقرير والتحبري (0)
 ( .2/015)اإلحكام لآلمدي ،  (184)هناية السول  (5)
 . (5/2323)، التحبري ( 146/ 3)شرح الكوكب املنري  (6)
 .( 88)، املسودة ( 2/513)، العدة (2/135)روضة الناظر ، ( 104)خمتصر التحرير ،  (  3/65)رفع احلاجب  (7)
 (.2/147)، املستصفى  (2/015)اإلحكام لآلمدي ، ( 3/65)رفع احلاجب  ، (1/264)إرشاد الفحول  (8)
 ( .203/ 1)فواتح الرمحوت  (6)
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 :دليل القول األول 
صح  أن العموم حقيقة يف مشول أمر ملتعدد، فكما صح يف األلفاظ باعتبار مشول لفظ ملعاٍن متعددة حبسب الوضع، (1

تعددة فإنه ال يتصور مشول أمر معنوي ألمور متعددة، كعموم املطر واخلصب يف املعاين باعتبار مشول معىن ملعاٍن م
املعاين الكلية فإهنا عم املطر وعم اخلصب وحنومها، وكذلك ما يتصوره اإلنسان من : والقحط للبالد، وكذلك يقال

، وقوع الشركة فيه واخلاص العام ما ال مينع تصوره: ولذلك يقول املنطقيون، زئياهتا املتعددة الداخلة حتتهاشاملة جل
   (1). خبالفه
  :املناقشة

بأن العام مشول أمر ملتعدد، ومشول املطر واخلصب وحنومها ليس كذلك؛ إذ ملوجود يف مكان غري املوجود يف املكان 
 .اآلخر، وإمنا هو أفراد من املطر واخلصب

 .الكلي ال على العام وأيضا ما ذكروه عن املنطقيني غري صحيح، فإهنم إمنا يطلقون ذلك على
   (2).ورد مبنع كونه يعترب يف معىن العموم لغة هذا القيد، بل يكفي الشمول، سواء كان هناك أمر واحد أو مل يكن

 

 :اجلواب 
   (3). إن ذلك ثابت يف عموم الصوت واألمر ، والنهي ، واملعىن الكلي 

 :أدلة القول الثاين 

رد يف كل معىن إذ هو الزم احلقيقة ، وهو غري مطرد ، وهلذا ، فإنه ال يوصف أنه لو كان حقيقة يف املعاين الط/ 1
 .شيء من اخلاصة الواقعة يف امتداد اإلشارة إليها ، كزيد وعمروا بكونه عامًا ال حقيقة وال جمازًا 

كل جزء منه اختص أن من لوازم العام أن يكون متحدًا ومع احتاده متناواًل ألمور متعددة من جهة واحدة ، فاملطر  /2
 (0). جبزء من األرض ، ال وجود له بالنسبة إىل اجلزء اآلخر منها ، فلم يكن املعىن عامًا حقيقة 

 
 _____________________________ 

 ( .2/136)، روضة الناظر  (2/016)اإلحكام لآلمدي ، ( 3/65)رفع احلاجب  ، (1/288)إرشاد الفحول : ينظر( 1)
 . (2/016)، اإلحكام لآلمدي ( 1/288)لفحول إرشاد ا: ينظر (2)
 ( .3/68)رفع احلاجب  :ينظر (3)
 ( .2/147)، املستصفى ( 2/016)اإلحكام لآلمدي : ينظر (0)
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 :دليل القول الثالث 

إن االستغراق حقيقة ليس إال للمعىن فانه هو املنطبق على األفراد واللفظ ليس مستغرقا إال باعتبار الداللة على 
 (1). اد فحينئذ ال يصح القول باتصاف املعىن مبا يتصف به اللفظ  حقيقة األفر

 .واهلل أعلم  هو أن العموم من عوارض املعاين حقيقة ، :الراجح
 

 منشأ اخلالف يف عروض العموم على املعاين حقيقة ؟ :املسألة الثالثة 
واعتربوا وحدة "عناه مشول أمر ملتعدد منشأ هذا اخلالف ، هو ما وقع من اخلالف يف معىن العموم، فمن قال م

األمر وحدة شخصية منع من إطالقه حقيقة على املعاين، فال يقال هذا املعىن عام؛ ألن الواحد بالشخص ال مشول 
له، وال يتصف بالشمول ملتعدد إال املوجود الذهين، ووحدته ليست بشخصية، فيكون عنده إطالق العموم على 

 . املعاين جماًزا ال حقيقة

ومن فهم من اللغة أن األمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول يف معىن العموم أعم من الشخصي ومن النوعي 
 (2) .أجاز إطالق العام على املعاين حقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ 

 ( .1/200)فواتح الرمحوت  (1)
 . (1/288)إرشاد الفحول : ينظر (2)
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  :املطلب الثالث
 ؟ـل يكـون العــام جمـــازًا ه

 

 (1). املنع، فال يدخل العموم إال يف احلقائق ، وهو قول بعض احلنفية  :القول األول
 

 (2).يدخل فيه اجملاز كاحلقيقة :القول الثاين

 

 :دليل القول األول

 . إن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها، وهي مسألة عموم املقتضي

 

 : املناقشة

وإن أريد بالضرورة ، يس اجملاز خمتصا مبحال الضرورات، بل هو عند قوم غالب على اللغاتأن هذا ضعيف، ول
من جهة املتكلم يف االستعمال، مبعىن أنه مل جيد طريقا لتأدية املعىن سواه فممنوع، جلواز أن يعدل إىل اجملاز 

ملا تعذر العمل باحلقيقة وجب ألغراض مع القدرة على احلقيقة، وإن أريد من جهة الكالم والسامع مبعىن أنه 
  .احلمل على اجملاز ضرورة، لئال يلزم إلغاء الكالم، فال نسلم

 

  ___________________________ 

 ( .2/188)البحر احمليط ( 1)
 ( .3/143)، شرح الكوكب املنري ( 104)، خمتصر التحرير ( 2/188)البحر احمليط : ينظر( 2)
 .(3/143)شرح الكوكب املنري ، ( 2/188)البحر احمليط :رينظ( 3)
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 :أدلة القول الثاين

، وجه الداللة من  (1)( الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم: )قوله عليه الصالة والسالم  /1
 (2).ازوكون الطواف صالة جم ،أن االستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صالة : احلديث

 ( 3). أن هذه الصيغ للعموم من غري فرق بني كوهنا مستعملة يف املعاين احلقيقية أو اجملازية /2 

 ( 0) . جاءين األسود الرماة إال زيدا: أنه ال يتصور اخلالف يف قولنا/ 3

 (5). ألن العرب ختاطب به كما ختاطب باحلقيقة /0
 
 
 

 :  الراجح 
م يكون جمازًا ، وذلك لوجود احلديث ولقوة أدلتهم وصراحتها وخلوها من املناقشة أن العا: القول الثاين ، وهو 

 .بعكس أدلة أصحاب القول اآلخر 

 ( .1/105)يل ، صححه األلباين يف إرواء الغل(  2622)أخرجه النسائي يف سننه ، كتاب مناسك احلج ، رقم احلديث (1)
 ( .3/143)شرح الكوكب املنري ( 2)
 .(2/188)البحر احمليط : ينظر( 3)
 ( .186:)ينظر املرجع السابق صفحة   (0)
 (.2/188)البحر احمليط  (5)
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  :املطلب الرابع
 .أقســــام العــــام 

 

 :ينقسم إىل ثالثة أقسام 
 

  :القسم األول
 (1).ع يف اللغة للعموم عام من جهة اللغة ، أي أن اللفظ قد وض

 
 :القسم الثاين

 .العام من جهة العرف ، أي أن اللفظ استفيد عمومه من العرف حىت مع كونه ال يفيد العموم يف اللغة 

 (2).، فإنه يفيد يف العرف حترمي مجيع وجوه االستمتاع[18:سورة النساء]  { حرمت عليكم أمهاتكم} :كقوله تعاىل

 
 :القسم الثالث

 (3).ن جهة العقل  ، وهو ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة والعرف العام م
 .أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت احلكم أينما وجدت العلة: فهو أنواع ثالثة أحدها 

 .أن يكون املفيد للعموم ما يرجع إىل سؤال السائل:والثاين 
 (0).دليل اخلطاب عند من يقول به: والثالث 

 
 

 ______________________ 
 

 (.183)، هناية السول (  1/516)،احملصول للرازي ( 0/18)املوافقات : ينظر (1)
 (..180-183)، هناية السول ( 1/516)،احملصول للرازي ( 0/16)املوافقات : ينظر (2)
 ( .180-183)، هناية السول ( 1/516)احملصول للرازي : ينظر (3)
 . (1/516)زي احملصول للرا (0)
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 :املطلب اخلامس
 .يف صيـغ العموم

 هل للعموم صيغة ختصه أو ال ؟ :املسألة األوىل
 

أن للعموم صيغة ختصه وهي حقيقة فيه جماز يف اخلصوص ، وهذا قول اجلمهور فقد ذهب إليه مجهور  :القول األول 
  (1)(. أرباب العموم) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ، ويسمى أصحاب هذا القول بـ 

 

وعن أبو بكر  (2)ليس للعموم صيغة ختصه ،أي جيب التوقف يف صيغ العموم، وهو قول األشعرية :القول الثاين 
 (0( )3) .الباقالين 

 

 (5) .أن الصيغة مشتركة بني العموم واخلصوص، حكي عن األشعرية :القول الثالث 
 

من احلنفية  (8)، والبلخي  (7()6)يه وحقيقة باخلصوص ، وهو قول اجلبائيأن للعموم صيغة وهي جماز ف  :القول الرابع
 (6) ( .أرباب اخلصوص)ويسمى أصحاب هذا القول بـ

 

 

 

  ________________________ 

، روضة ( 101)، خمتصر التحرير (1/200)، التقرير والتحبري ( 184)، هناية السؤل ( 1/112)، الربهان ( 0/18)، املوافقات ( 1/261)إرشاد الفحول  :ينظر (1)
 (.2/080)، العدة ( 2/102)الناظر 

 ( .2/017)، اإلحكام لآلمدي ( 1/205)فواتح الرمحوت : ينظر (2)
اإلرشاد ، إعجاز التقريب و: هو حممد بن الطيب بن حممد ، القاضي أبو بكر الباقالين ، البصري املالكي األشعري األصو  املتكلم ،صاحب املؤلفات الكثرية منها  (3)

 (.2/228)الديباج املذهب : ينظر.  هـ 043تويف عام ، ، القرآن
، شرح الكوكب ( 2/017)،اإلحكام لآلمدي (1/216)الفصول للرازي:  أجد قوله يف كتبه وال يف كتب املالكية ولكن وجدت من نسب هذا القول له ، ينظرمل (0)

(3/146. ) 
 ( .2/017)اإلحكام لآلمدي  ،( 1/205)فواتح الرمحوت : ينظر (5)
، النهي عن املنكر، اجلامع الكبري، تفسري القرآن ، األصول  : هو عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب اجلبائي املتكلم ، من رؤوس املعتزلة ،ألف كتب كثرية منها (6)

 (.2/355)وفيات األعيان : ينظر. هـ 321، تويف عام   ، األمساء والصفات التعديل والتجويز
 (.1/205)فواتح الرمحوت  (7)
: م األصول ، ومن مؤلفاته هو عبداهلل بن أمحد بن حممود الكعيب ، البلخي ، أبو القاسم ،و هو رأس طائفة من املعتزلة تسمى الكعبية ، له آراء يف علم الكالم وعل (8)

 ( . 208/ 2) وفيات األعيان: ظرين. هـ  316هـ ،  وقيل  317قبول األخبار ومعرفة الرجال وغريه ، تويف عام 
 ( .2/186)البحر احمليط : ينظر( 6)
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 : أدلـــة القـــول األول 

 : من القرآن الكريم : أوال

 [45: هود] {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ} :قول اهلل تعاىل يف قصة نوح عليه السالم /1

 فأخرب اهلل تعاىل عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ومل يعقب ذلك بنكري بل ذكر جوابه له أنه ليس من 
  (1). أهلك أنه عمل غري صاحل فدل أن مقتضى اللفظ العموم وأن له صيغة يتعلق هبا يف احلجة

    [89:األنبياء] {حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ}:روى أنه ملا نزل قوله تعاىل /2

قال أحد الكفار خصمت حممدا ورب الكعبة فجاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال قد عبدت املالئكة وعبد 
 :املسيح فإن دخلوا النار فنحن ندخل كما دخلوا فأنزل اهلل تعاىل

فاحتج على النيب صلى اهلل عليه وسلم بعموم ، [101:األنبياء] {مْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ}
 اللفظ إىل أن أخرب اهلل تعاىل أن املالئكة واملسيح غري داخالن يف عموم اللفظ ولو كان اللفظ ال يقتضى 

  (2). لى اهلل عليه وسلم ذلكالعموم ملا احتج به ولكان إذا احتج به أنكر النيب ص

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا } :ألن اهلل تعاىل أخرب أنه أمر املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم فقال تعاىل /3

: إلبليس بترك السجود ورد األمر وقالمث أخرب ما قال ، [11: األعراف] {لِلْماَلئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

فلما أخرب تعاىل عن مبادرة املالئكة إىل السجود دل أهنم عقلوا من مطلق ،  [13: األعراف] {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ}
وطرده مل يقل  اللفظ الشمول إذ لواله لتوقفوا ومل يبادروا وألن إبليس ملا امتنع عن السجود واستكرب وعاقبه اهلل تعاىل

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ }: معتذرا إين مل أعرف دخو  يف اللفظ فإن الكالم للعموم والشمول بل عدل إىل شيء آخر فقال

فهذه القصة من أوهلا إىل آخرها تدل أن لألمر والنهى والعموم واخلصوص صيغة ،  [12: األعراف] {وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِنيٍ
  (3). جيوز خالفها مبطلق اللفظ ومبحض الصيغةمعلومة وقضية مفهومة ال

 

، عقل منه العموم  [31: العنكبوت] {ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة}: أن إبراهيم عليه السالم ملا مسع من املالئكة قوهلم /4

به حىت أخرج املالئكة لوطا وأهله من ومل يسكن قل ، [32: العنكبوت] {إِنَّ فِيهَا لُوطاً} :ولذلك خاف اهلالك على لوط فقال

  (4). [32: العنكبوت]{نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ}: املهلكني بضرب ختصيص واستثناء فقالوا

 

 ____________________________ 
 ( .3/114)، شرح الكوكب املنري ( 1/157)قواطع األدلة  (1)
 ،( 2/017)، اإلحكام لآلمدي ( 1/157)قواطع األدلة  (2)
 ،( 2/018)، اإلحكام لآلمدي ( 1/157)قواطع األدلة  (3)
 .ينظر للمراجع السابقة (0)
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 :من اإلمجاع : ثانيًا
 :إمجاع الصحابة  وذلك بأهنم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إال ما اختص بدليل ومن أمثلة ذلك 

صلى  -كيف تقاتلهم وقد قال رسول اهلل :  عنه قتال مانعي الزكاة قال له عمر عندما أراد أبو بكر رضي اهلل
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ، فإن قالوها عصموا مين أمواهلم ودمائهم إال :) -اهلل عليه وسلم

   (1). إال حبقها والزكاة من حقها: فقال أبو بكر(  حبقها 
 (2) .كر أبو بكر رضي اهلل عنه احتجاجهمل ين :وجه الداللة

 

يفيد العموم فعملوا على أن مجيع ، [39:المائدة ] {والسارق والسارقة } :أهنم عملوا على عموم قوله تعاىل : وأيضًا 
 (3) .السارقني والسارقات تقطع أيديهم  دون نكري من أحدهم 

 

، "إين ضرير: " اهلل بن أم مكتوم فقال عبد ، [85:سورة النساء] {ال يستوي القاعدون من املؤمنني }: قوله تعاىل: وأيضًا 
ففهم عبداهلل  العموم وقد وافقه عليه الصالة والسالم ،إذ مل ينكر ،  (4)[ 85:سورة النساء] {غري أويل الضرر}فنزلت 

 (5). عليه بل سكت حىت نزل االستثناء

  

 

 

 

 

  __________________________ 
األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل حممد : اإلميان، باب: كتاب –، ومسلم (25)فإن تابوا وأقاموا الصالة، :: اإلميان، باب: كتاب – أخرجه البخاري (1)

 (.36)،(22)رسول اهلل، ويقيموا الصالة، 
 . (107-2/106)، روضة الناظر(1/183)، هناية السول( 3/75)رفع احلاجب : ينظر( 2)
 . (2/106)، روضة الناظر( 3/111)شرح الكوكب ، ( 86)،املسودة ( 1/262)إرشاد الفحول  :ينظر( 3)
 .من حديث زيد بن ثابت ( 2832)أخرجه البخاري ، رقمه  (0)
 . (107-2/106)روضة الناظر: ينظر (5)
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 :من اللغة العربية: ثالثًا
يد على وضعها إلفادة العموم  توجه االعتراض على أن صيغ العموم حيتاج إليها يف كل لغة وال ختتص بلغة العرب و /1

من دخل : من عصى األمر العام وسقوطه عمن أطاع ولزوم النقض واخللف على اخلرب العام ، فلو قال السيد لعبده 
 ( 1) .داري فأعطه رغيفًا فأعطى كل داخل مل يكن للسيد أن يعترض عليه

  

 خمرج هذا اللفظ : وجعلوا أحدمها يف مقابلة اآلخر فقالواأن أهل اللغة فرقوا بني العموم واخلصوص  /2 
العموم وخمرج هذا اخلصوص كما فصلوا بني األمر والنهى وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما لفظ خيصه 
فكذلك العموم واخلصوص يدل عليه أهنم خالفوا بني تأكيد العموم واخلصوص وجعلوا تأكيد أحدمها خمالفا لتأكيد 

رأيت القوم أمجعني ومل يقولوا رأيت القوم نفسه : رأيت زيدا نفسه ومل يقولوا رأيت زيدا أمجعني وقالوا: لوااآلخر فقا
 (  2).وكما أن تأكيدمها خمتلفان فكذلك وجب أن خيتلفا ألن من حق التأكيد أن يطابق املؤكد

 

 

 :أدلة القول الثاني

 

عن طريق العقل وهذا باطل الن العقل ال مدخل له  يف  أن كون تلك الصيغ موضوعة للعموم ، ألن ذلك يثبت /1
اللغات فهي ال تثبت إال بالنقل، وإن زعمتم أن النقل هو الذي أثبت تلك الصيغ للعموم فهذا باطل ألن النقل باملتواتر 

 (3).قليل ونادر ولعلمناه كما علمتموه ، واآلحاد غري حمتج به ، فال دليل على أن للعموم صيغة ختصه

  

أن االحتماالت متقاومة واجلزم بواحد منها ترجيح بال مرجح ولو كان هناك مرجح فانه ليس بقاطع حيث إنه  /2
حيتمل اخلطأ ،فال ندري أهي حقيقة يف العموم أو يف اجملاز ، فإن االستعمال غري متحقق قطعًا   فال بد من الوضع فإما 

 (4). قى التردد إال يف كونه حقيقة أو جمازالنوعني الذين يف اجملازات وإما يف احلقيقة فلم يب

 

 

 

 

 

  _____________________________ 

، ( 1/158)قواطع األدلة  ،( 122-121/ 2)، املستصفى ( 3/76)، رفع احلاجب ( 0/24)، املوافقات ( 1/262)إرشاد الفحول  ،( 2/186)البحر احمليط  (1)
 ( .3/114)، شرح الكوكب ( 2/108)روضة الناظر

 ( .1/162)قواطع األدلة ، ( 1/262)إرشاد الفحول  (2)
 ( .124-2/116)، املستصفى ( 1/150)قواطع األدلة  (3)
 ( .2/124)، املستصفى (  1/205)فواتح الرمحوت : ينظر (0)
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 :املناقشة 
 :مناقشة الدليل األول

لعموم صيغة خمصوصة له فال وجه أن املطالبة بالدليل ليس بدليل على صحة قوهلم ن وقد وجدت أدلة ترجح أن ل
  (1).للتوقف

 

 :مناقشة الدليل الثاني

إن هذا أيضا يرجع إىل املطالبة بالدليل وليس بدليل ألن العرب تستعمل اجملاز واحلقيقة كما تستعمل اللفظ املشترك ومل 
  (2).ليس من املشتركتقيموا دليال على أن هذا ليس من قبيل اجملاز واحلقيقة بل طالبتم بالدليل على أن هذا 

 

 :أدلة القول الثالث 
حسن االستفسار واالستفهام من السامع هلا يدل على أهنا ال تدل على العموم فقط وال على اخلصوص فقط وإمنا / 1

 (3) .هي مشتركة بينهما

 

كون تلك ال نزاع يف أن اللفظ يستعمل للعموم تارة وللخصوص تارة أخرى واألصل يف االستعمال احلقيقة فت/ 2
  (4). الصيغ حقيقة يف العموم واخلصوص كلفظ العني والقرء وحنوه

 

 : المناقشة

ال نسلم أن حسن االستفهام دليل على أن تلك الصيغ حقيقة يف اخلصوص والعموم بل : أما الدليل األول فجوابه
 (5).ول اللبس باالستفهام حسن االستفهام إلزالة اللبس ولالحتياط فإن الصيغة قد حتمل على اخلصوص جمازًا فيز

 

أن هذا حممول على ما إذا كان اللفظ متردد بني املعاين من غري تبادر للذهن وهذه الصيغ ليست : وأما الدليل الثاين
 (6). كذلك بل املتبادر للفهم عند مساعها العموم ، فكانت صيغة للعموم حقيقة ، وجمازًا يف اخلصوص

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 ( .2/154)، روضة الناظر ( 2/124)، املستصفى ( 3/71)رفع احلاجب ( 2/161)البحر احمليط : ينظر( 1)
 ( .2/124)، املستصفى ( 3/76)رفع احلاجب  :ينظر (2)
 .(2/020)اإلحكام لآلمدي (3)
 ( 2/023)،اإلحكام لآلمدي( 1/216)الفصول للرازي: ينظر (0)
 ( .2/154)وضة الناظر، ر (2/030)اإلحكام لآلمدي: ينظر (5)
 ( .2/106)، روضة الناظر(2/033)اإلحكام لآلمدي:  ينظر (6)
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 :أدلة القول الرابع
أن الصيغ املوضوعة للجمع نصوص يف اجلمع، حمتمالت فيما عداه إذا مل تثبت قرينة تقتضي تعديها عن أقل املراتب 

.يقة يف اخلصوص لعدم احتمال اخلطأفهي متيقنة يف اخلصوص ، مشكوك بداللتها على العموم فهي حق
رأيت العباد وأنفقت درامهي، فأنه ُيعلم قطعًا أنه مل يرى : لزوم الكذب عند استعماهلا يف بعض الصور فلو قيل 

 .مجيع العباد ومل ينفق مجيع درامهه ، أما لو كانت للخصوص فإنه ال يلزم منها ذلك 
 (2).مفيد لغري ما أفادته فكان عبثًا وكان االستثناء منها نقضًا لو كانت للعموم لكان تأكيدها غري  /3

  

 : المناقشة 

أن محل تلك الصيغة على العموم أوىل وأحوط ، ألن احلمل على العموم حمصل لغرض املتكلم  :جواب الدليل األول
 (3) .على التقديرين 

 

ثة يقينًا مع أنه ليس مبجاز يف الزائد عليه ، فكون أن اجلمع املذكر كاملسلمني يصدق على الثال :جواب الدليل الثاين
  ( 4).اللفظ دال على اخلصوص يقينا هذا ال يعين أن يكون يف العموم جماز

 

علي : أن ذلك ابعد عن جمازفة املتكلم وابعد عن قبول التخصيص، وأما االستثناء فإنه لو قال  :جواب الدليل الثالث
  (5) .مع أن  لفظ العشرة صريح فيا ن فكذلك يف العمومعشرة إال مخسة ، كان كالمه صحيح 

 

 لشواهد على ذلك يف القرآن والسنةهو القول األول ، وهو القائل بأن للعموم صيغة ختصه ، وذلك لوجود ا :الراجح
 .وكالم العرب واإلمجاع من الصحابة على ذلك 

 
 

 

 

 

  _________________________ 

 ( .2/023)، اإلحكام لآلمدي(  1/216)، الفصول للرازي ( 2/186)البحر احمليط  :ينظر (1)
 . (2/023)اإلحكام لآلمدي (2)
 . (2/032)، اإلحكام لآلمدي( 3/76)رفع احلاجب : ينظر (3)
 . (2/033)اإلحكام لآلمدي:ينظر (0)
 . (2/033)، اإلحكام لآلمدي( 1/221)الفصول للرازي : ينظر (5)
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 :المسألة الثانية

 .م عند القائلني هباصيغ العمو
 

 (1) . أدوات الشرط :أواًل 

أين، أىن، )املستعملة للعقالء وغري العقالء، ( أي)املستعملة لغري العقالء ، ( ما ) املستعملة للعقالء ، ( من: )وهي كالتا  
 ( 3).املضافة إىل الشخص ضمريمها فاعال كان أو مفعواًل( من ، أي) (2) ،الزمانية( مىت)للمكان،( حيث

 

 :أمثلة عليها 

سورة ]{ربه إال الضالون  ومن يقنط من رمحة }،{ومن يتق  اهلل جيعل له خمرجا } :املستعملة للعقالء ، مثاهلا( من)

  .من دخل داري فأكرمه : مثال آخر،   [51: الحجر

 . [2: سورة فاطر] {هوما يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسك هلا إال }: املستعملة لغري العقالء ، مثاهلا( ما ) 

 .[12: سورة الكهف]{أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا} :املستعملة للعقالء وغري العقالء ، مثاهلا يف العقالء( أي)

 .[29: سورة القصص]{أي األجلني قضيت فال عدوان علي} :مثاهلا يف غري العقالء

 .أينما كنت أكرمت: ، ومثل [4: سورة الحديد]    {وهو معكم أين ما كنتم} :، مثاهلا( أين ) 

 .مىت تقم أقم ، اطلبين مىت شئت : الزمانية للزمن املبهم ، مثاهلا( مىت)
 (4) . حيث كنت أكرمتك  ، اذهب حيث شئت: ، مثاهلا(حيث)

 

 

 

 

 

 ________________________________ 

، (2/015)اإلحكام لآلمدي، (26)، اللمع (2/120)، املستصفى (1/113)الربهان  ،(3/87)، رفع احلاجب (1/261)إرشاد الفحول  ،(2/228)ط البحر احملي( 1)
 (.2/101)، روضة الناظر( 2/085)، العدة(101)، خمتصر التحرير( 1/205)فواتح الرمحوت

 .ينظر املراجع السابقة( 2)
 ( .3/121)، شرح الكوكب ( 101)خمتصر التحرير( 3)
 (.2/101)، روضة الناظر( 101)، خمتصر التحرير( 2/015)آلمدي ، اإلحكام ل( 27)اللمع : ينظر (0)
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 : األدلة على كوهنا صيغة للعموم
من دخلت من نسائي :  إمجاع أهل اللسان والفقهاء على ترتب األحكام إذا عرب بلفظ من هذه األلفاظ فو قال / 1

 .الدار فهي طالق ، فهنا تطلق اليت دخلت 
 

من دخل داري فأكرمه ، ومل يكرم بعض : من خالف األمر العام فإذا قال السيد لعبده توجه االعتراض والذم إىل /2
 .الداخلني فإنه يتوجه إليه االعتراض والذم من السيد 

 

من دخل داري فاضربه إال زيدًا ، جاءين الفقهاء إال : صحة االستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط فيصح أن يقول/ 3
 (1)  .أدوات الشرط تفيد العموم  زيدًا ،   فثبت بذلك أن

 

 (2) .أدوات االستفهام  :ثانيًا

( أين)املستعملة للعقالء وغري العقالء، ( أي)املستعملة لغري العقالء ، ( ما ) املستعملة للعقالء ، ( من: )وهي كالتا  
 (3) . للزمان( مىت ، أيان)للمكان،

 

 :أمثلة عليها 
 من عندك؟: املستعملة للعقالء ، مثاهلا( من)
 ما عندك ؟: املستعملة لغري العقالء ، مثاهلا( ما ) 
 أي شيء عندك؟: املستعملة للعقالء مثل وغري العقالء، مثاهلا( أي)
 . أين زيد ؟ ، أين تذهب؟ : للمكان، مثاهلا( أين)
 (4) .مىت جاء زيد ؟ : للزمان ، مثاهلا( مىت)

 [ .42:النازعات ]{رساهايسألونك عن الساعة أيان م}: ، مثاهلا( أيان) 

 :دليل كوهنا صيغة للعموم
 . (5)أنه حيسن للمجيب  أن جييب بلفظ كل أو مجيع ألن اجلواب جيب أن يكون مطابقًا للسؤال ، لكن ال نزاع يف ذلك

 

 

 

 

  ________________________ 
 ( .1/266)إرشاد الفحول : ينظر (1)
، (2/015)اإلحكام لآلمدي ،(26)، اللمع (2/120)، املستصفى (1/113)الربهان  ،(3/87)، رفع احلاجب (1/261)إرشاد الفحول  ،(2/228)البحر احمليط  (2)

 (.2/101)، روضة الناظر(101)، خمتصر التحرير(1/205)فواتح الرمحوت 
 .ينظر املراجع السابقة( 3)
 (.2/101)، روضة الناظر( 2/015)،اإلحكام لآلمدي(26)، اللمع ( 1/113)، الربهان ( 1/261)إرشاد الفحول  (0)
 ( .3/124)شرح الكوكب :ينظر (5)
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 .االسم املوصول  :ثالثًا
   (1). كالذي واليت واللذان والذين والاليت والالئي

 

 :أمثلة عليها 

 .أكرم الذي يدخل الدار : الذي ، مثل 

 . [16: سورة النساء]{واللذان يأتينها منكم}:اللذان، مثل

 [101: سورة األنبياء]{الذين سبقت هلم منا احلسنىإن }:الذين ، مثل

 .أكرم اليت تدخل الدار: اليت مثل 

 .  [4: سورة الطالق]{والالتي يئسن من احمليض}، [34: سورة النساء]{والالتي ختافون نشوزهن}:مثل الاليت والالئي ،

 

 

 :األدلة على كوهنا صيغة للعموم
 .الذي يدخل الدار إال زيدًا ، لصح ذلك واالستثناء يكون من العمومأكرم : صحة االستثناء منها فلو قلت / 1

 

 (2).أكرم الذين يدخلون الدار ، فأكرمهم مجيعًا ملا صح االعتراض من السيد على عبده: لو قال السيد/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

، خمتصر ( 1/205)، فواتح الرمحوت( 2/015)،اإلحكام لآلمدي(26)، اللمع (3/87)، رفع احلاجب ( 1/340)،إرشاد الفحول ( 2/207)البحر احمليط  (1)
 ( .102)التحرير

 ( .266-268/ 1)إرشاد الفحول ( 2)
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 :رابعًا
 (1). "معشر ، معاشر ، كافة ، عامة ، قاطبة : " وحنومها مثل" مجيع"و " كل" 

 

 :أمثلة عليها 

 .  [116: سورة البقرة]{كل له قانتون}، [195: رة آل عمرانسو]{كل نفس ذائقة املوت }:قال سبحانه تعاىل

وقوله عز   [33: سورة الرحمن]{يا معشر اجلن واألنس }: وقوله عز وجل ،[ 38: سورة الحجر]{ألغوينهم أمجعني}

   .[36: سورة التوبة]{وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة}: وجل

 

 " :مجيع"و" كل"الفرق بني 
فهي ال تضاف إال إىل " مجيع"تشمل العاقل وغريه  وتضاف إىل معرفة مذكور وكذلك احملذوف ، أما  "كل"أن 

 .كل رجل ، كل الرجال: مجيع رجل ، بينما يصح أن تقول : مجيع الرجال وال تقول: معرفة فقط فمثال تقول
  (2).  أصرح وأقوى صيغ العموم" كل "فلذلك 

 

 :دليل على كوهنا صيغة للعموم
: ، مثاًل "كل" فإذا أرادوا العموم واالستغراق عربوا بلفظ" كل"ه ليس يف لغة العرب كلمة للعموم أعم من أن

أصرح منها ألن مادهتا تقتضي " كل"، لكن " مجيع"جاء القوم كلهم ، كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكذلك 
َوَدالَلُتَها َعَلى ُكلِّ َفْرٍد َفْرٍد عرفة فقط ، تضاف إىل م" مجيع"االستغراق والشمول كإحاطة اإلكليل بالرأس وألن 
   ِبَطِريِق الظُُّهوِر، ِبِخالِف ُكلٍّ َفِإنََّها ِبَطِريِق النُُّصوِصيَِّة 

 

 

 

 

  _________________________ 

، اللمع ( 2/120)، املستصفى ( 1/113) ،الربهان(3/87)، رفع احلاجب ( 342-1/261،344)،إرشاد الفحول ( 232-2/231)البحر احمليط : ينظر (1)
 ( .2/102)، روضة الناظر( 102)، خمتصر التحرير( 1/205)، فواتح الرمحوت( 2/015)،اإلحكام لآلمدي(26)

 (  .1/2667)، إرشاد الفحول( 2/237)البحر احمليط  (2)
 .( 3/125)، شرح الكوكب ( 2/234)، البحر احمليط ( 1/2667)إرشاد الفحول: ينظر (3)
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 :أحكام هذه األلفاظ 
 .ال َيُكوَناِن إالَّ ُمَضاَفْيِن، خبالف كافة وقاطبة : أن َمْعَشَر َوَمَعاِشَر* 

 

َيْسَتْغِرُق اأَلْفَراَد ِفيَما إَذا ُأِضيف ِلَجْمٍع ُمَعرٍَّف، َكَما َلْو ُأِضيَف إَلى َنِكَرٍة، " كل"َأْن َما َسَبَق ِمْن َكْوِن لفظ * 
 .اْلُكلِّيَِّة فَيُكوُن   ِمْن

 

َتْأِكيٌد، َأْو " ُكلٌّ"َعَلى َجْمٍع ُمَعرٍَّف ِبَأل، َوُقْلَنا ِبُعُموِمَها ، َفَهْل اْلُمِفيُد ِلْلُعُموِم اأَلْلُف َوالالَُّم َو " ُكلُّ"إَذا َدَخَلْت * 
 ِلَتْأِسيِس إَفاَدِة اْلُعُموِم؟ " ُكلٌّ"الالَُّم ِلَبَياِن اْلَحِقيَقِة َو 

 كَِّدًة إَذا َكاَنْت َتاِبَعًةإنََّما َتُكوُن ُمَؤ" ُكالًّ"لتأسيس إفادة العموم وليس للتأكيد؛ أَلنَّ "  كل "هو كون  األقرب
 . َأَفاَدْت اْسِتْغَراَق اأَلْفَراِد" ُكلٌّ"الالَُّم َأَفاَدْت ُعُموَم َمَراِتِب َما َدَخَلْت َعَلْيِه، َو : َوَقْد ُيَقاُل
 (1) .الرَِّجاِل، ُتِفيُد ِفيَها اأَلِلُف َوالالَُّم ُعُموَم َمَراِتِب َجْمِع الرَُّجِل، َوُكلُّ اْسِتْغَراِق اآلَحاِدُكلُّ : َفَنْحَو

 
 

 

 .مجع معرف بالالم  غري العهدية أو باإلضافة  :خامسًا
   (2) . مجع املذكر أو املؤنث السامل أو مكسر، أو مجع قلة أو كثرة: وهي

 

 :أمثلة عليها 
 . مسلمات: ومن املؤنث. املسلمون: من املذكر  مثال للمعرف بالالم

  [53: األحزاب ] {إن املسلمني واملسلمات}:قال تعاىل

  .الرجال ، والصواحب: الكثرة ، مثل  ومن املكسر اجملموع مجع
 . األفلس ، واألكباد: ومجع القلة، مثل

 

حرمت عليكم } :وكقوله تعاىل ،[ 11: سورة النساء]{اهلل يف أوالدكم يوصيكم} :قوله تعاىل :ومثال اجلمع املعرف باإلضافة

.عبيدي أحرار : وكقولك {أمهاتكم

  ____________________________ 

 ( .3/125)، شرح الكوكب( 168-1/167)،إرشاد الفحول( 230-2/232)البحر احمليط : ينظر (1)
، (2/015)اإلحكام لآلمدي ،(26)، اللمع (2/120)، املستصفى (1/113)الربهان  ،(3/87)، رفع احلاجب (1/261)إرشاد الفحول ، (2/253)البحر احمليط  (2)

 (.2/104)، روضة الناظر(2/080)، العدة (102)، خمتصر التحرير( 1/205)وتفواتح الرمح
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 :صيغة مجع املذكر السامل ُاختلف يف عمومها 
 

  (1). ذكر السامل يعمأن مجع امل :القول األول
 

  (2).  اجلمع املذكر ال يعم فال يفيد االستغراق :القول الثاين

 

 : أدلة القول األول
 : أن هذا اجلمع يؤكد مبا يقتضي االستغراق، فوجب أن يفيد يف أصله االستغراق، أما أنه يؤكد فكقوله تعاىل /1

 . نه بعد التأكيد يقتضي االستغراق فباإلمجاعوأما أ {فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون}

 . كل حمسن: أي  [134: سورة آل عمران] {واهلل حيب احملسنني} :قوله تعاىل /2
 .أي كاًل منهم بأن يعاقبهم  {إن اهلل ال حيب الكافرين } /3
 

ذلك   فإنكم إذا قلتم)  :النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التشهد يف السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني  قول /4
 (3).  (فقد سلمتم على كل عبد اهلل صاحل يف السماء واألرض

ولو كان معناه كل مجع من مجوع الرجال مل يصح إال . جاء الرجال إال زيد: استثناء الواحد منه حنو  صحة /5
  (4).  أن يكون منقطعًا

 :دليل القول الثاين
 (5).مع مشترك بني العموم واخلصوص وليس صيغة خاصة للعمومحيتمل كوهنا عهدية فيكون هذا اجل"أل"نأ

 : اجلواب
أنه ال حيمل على العهد إال لقرينة  ألن األصل أنه لالستغراق ، حيث إن العموم هو املتبادر إىل الذهن وال 

 . صرف عن ذلك إال بقرينة ي
 
 

  ________________________________ 

، فواتح (2/015)اإلحكام لآلمدي ،(26)، اللمع (2/111)، املستصفى (1/113)الربهان  ،(3/87)ع احلاجب ، رف(1/261)إرشاد الفحول : ينظر (1)
 (.2/104)، روضة الناظر( 2/080)، العدة ( 102)، خمتصر التحرير( 1/205)الرمحوت

 ( .2/111)،املستصفى ( 1/342)إرشاد الفحول: نسب هذا القول للجبائي ، ينظر (2)
 . (042)باب التشهد يف الصالة / ومسلم يف الصالة( 831)باب التشهد يف اآلخرة / لبخاري يف األذانأخرجه ا (3)
 (.150-2/153)،روضة الناظر( 3/131)شرح الكوكب،( 2/111)املستصفى، (1/110)،الربهان( 340-1/343)إرشاد الفحول:ينظر (0)
 (.2/152)روضة الناظر: ينظر (5)
 .ينظر املرجع السابق (6)
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 (1) . اسم جنس معرف تعريف جنس  :سادسًا

، كاحليوان واملاء والتراب محاًل للتعريف على فائدة مل تكن ، وهو تعريف مجيع  ماال واحد من لفظه: وهو
  (2). اجلنس ألنه الظاهر كاجلمع واالستثناء

 [. 3 - 2: سورة العصر]{إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا } :قوله تعاىل:مثاله 

 .هو صيغة للعموم وذلك لدخول االستثناء عليه كما يف اآلية السابقة و
 

فرعون  كما أرسلنا إىل  } :واسم اجلنس إذا كان معه قرينة عهد  فإنه ال يعم  باالتفاق وذلك مثل قوله تعاىل

 ،  [22: سورة الفرقان]ً{اليا ليتين اختذت مع الرسول سبي }:وقوله عز وجل،  [16-15: سورة المزمل]{رسوال فعصى فرعون الرسول

 (3) .وألنه يصرفه إىل ذلك فال يعم إذا ُعرف أنه للمعهود 
 

 :واسم اجلنس إذا ُجهلت القرينة الدالة على العهد ففي عمومه خالف 
 .يعم ، وهو قول أكثر العلماء: القول األول
 .فيحمل على العهد ال يعم: القول الثاين 
 (4) .أنه جممل : القول الثالث

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

، ( 2/015)اإلحكام لآلمدي ،(26)، اللمع (2/120)، املستصفى (1/113)الربهان  ،(86-3/87)حلاجب ، رفع ا(1/261)إرشاد الفحول  (1)
 (.2/104)، روضة الناظر( 102)، خمتصر التحرير( 1/205)فواتح الرمحوت

 ( .3/131)شرح الكوكب املنري  ،( 1/205)، فواتح الرمحوت ( 2/015)اإلحكام لآلمدي  (2)
 .ينظر املراجع السابقة( 3)
 ( .2/150)روضة الناظر: ينظر( 0)
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 : ليل القول األولد
أنه حيتمل العهد واالستغراق فنحمله على األصل وهو االستغراق لعموم فائدته ولعدم وجود قرينة تصرفه عن 

 ( 1) . هذا األصل

 

 : دليل القول الثاين و الثالث
 (2).  تمل احتماال على السواء فال يترجح احدمها بال مرجحألنه حم

 :مناقشة الدليل
أن دخول االستثناء عليه هذا جيعله من صيغ العموم وهذا هو األصل فإذا وجدت القرينة الدالة على للعهد فانه 

   (3) . ينصرف عن العموم ومع عدمها يبقى على أصله

 .وخلوه من املناقشة  هو القول األول ، لصحة دليله: الراجح 
 

 .واسم اجلنس إن ُعورض استغراقه بالعرف أو احتمال تعريف جنس فإنه ال يعم 
 .علي الطالق، أو الطالق يلزمين ، فال تطلق إال واحدة :لو قال : مثاله إذا عورض بالعرف

يكون طلق   كر أحدهم أنوهلذا ين  ألن أهل العرف ال يعتقدونه ثالثًا ، وال يعلمون أن األلف والالم لالستغراق
واحدة فال يريدون إال ما يعتقدونه مقتضى   ثالثًا وال يعتقد أنه طلق إال واحدة ، فمقتضى اللفظ يف ظنهم

 (4) .لفظهم فيصري كأهنم نووا واحدة
 ومن أكره على الطالق ، وإذا عقل: تستعمل لغري االستغراق كثريًا كقوله  وألن األلف والالم يف أمساء األجناس

الصيب الطالق ، و أشباه هذا مما يراد به ذلك اجلنس وال يفهم منه االستغراق، فعد ذلك ال حيمل على التعميم 
 (5) . إال بنية صارفة إليه

 

 

  _________________________ 

 ( .2/150)، روضة الناظر( 1/145)املسودة : ينظر (1)
 .ينظر املراجع السابقة  (2)
 ( .2/150)روضة الناظر :ينظر (3)
 . (3/133)، شرح الكوكب ( 1/274)القواعد والفوائد األصولية : ينظر (0)
 .ينظر املراجع السابقة  (5)



 

- 35 - 

 (1) . مفرد حملى بالم غري عهدية: سابعًا

 

 .السارق ، الزاين ، املؤمن ، الكافر ، الفاسق ، احلر ، العبد ، وحنو ذلك : أمثلة عليه 
 . [31: سورة النور] {يظهروا على عورات النساءوالطفل الذين مل } :قال تعاىل

 . [39:المائدة ] {والسارق والسارقة}: وقال عز وجل

 

 :اختلف العلماء يف كوهنا صيغة للعموم 
 (2) .أنه صيغة من صيغ العموم ، وهو قول أكثر العلماء : القول األول 

   (3). أنه ال يفيد العموم: القول الثاين 
 

 :أدلة القول األول
 .ون نكري ويعملون هبا على العموم أن العلماء ما زالوا يستدلون بأية السرقة وقتال املشركني د /1
 [.18: سورة المعارج]{ ...إن اإلنسان خلق هلوعاً }  لوقوع االستثناء منه  وهو معيار العموم /2

 [.3 - 2: سورة العصر]{إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا } :قوله تعاىل

، وهو مفرد   [31: سورة النور] {والطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء} : نه يوصف مبا يوصف به العموم  مثلأ /3
 (4) .حملى بأل باجلمع ، وهو قوله اللذين 

 

 :دليل القول الثاين
 (5) .أنه ال ينعت مبا ينعت به اجلمع فلو كان مفيدًا للعموم جلاز ذلك 

 

 :املناقشة 
والطفل الذين مل يظهروا } :كما يف قوله تعاىل  (6)بل هو ينعت مبا ينعت به اجلمع وهذا ثبت بالنصوصال نسلم لكم 

 .  [31: سورة النور] {على عورات النساء

 

 __________________________ 

( 2/015)،اإلحكام لآلمدي(26)، اللمع ( 2/120)، املستصفى ( 1/113)،الربهان (3/87)، رفع احلاجب ( 1/261)،إرشاد الفحول ( 2/228)البحر احمليط  (1)
 (.2/104)، روضة الناظر( 102)، خمتصر التحرير ( 1/205)، فواتح الرمحوت 

 .املراجع السابقة: ينظر( 2)
 ( .1/226)الفصول : وهو قول الرازي ، ينظر (3)
 (.150-2/153)، روضة الناظر( 3/130)شرح الكوكب ، (1/167)، قواطع األدلة ( 340-1/343)إرشاد الفحول : ينظر (0)
 (.3/130)شرح الكوكب  (5)
 .ينظر املرجع السابق (6)
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 (1) (.مفرد معرف باإلضافة) مفرد مضاف ملعرفة  :ثامنًا

  (2) . كعبدك وامرأتك ، وحنومها

 :أمثلة عليها 

 [ .34: سورة إبراهيم]{وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها } :قوله تعاىل

 .احب هذا البيت أكرم ص: أو كقولنا
 

 :دليل كوهنا صيغة للعموم
 (3).أكرم صاحب هذا البيت إال زيدا ، واالستثناء يدل على أن ما املستثىن منه عام: صحة االستثناء منه فلو قلت

 

 

 (4) .نكرة يف سياق النفي أو النهي  :تاسعًا

 :أمثلة عليها 
 .حد ، ليس يف الدار رجل ال أحد بالدار  ، ما جلس أ: النكرة يف سياق النفي ، مثل

  [.24-23:سورة الكهف] {وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء اهلل }:كقوله تعاىل :النكرة يف سياق النهي، مثل

 . [91:سورة طه]{وال تطغوا فيه }

 

 

 

 

 

 

 

  __________________________ 

، فواتح (2/015)اإلحكام لآلمدي ،(26)، اللمع (2/120)، املستصفى (1/113) الربهان ،(3/87)، رفع احلاجب (1/261)إرشاد الفحول  (1)
 (.2/104)، روضة الناظر( 102)، خمتصر التحرير( 1/205)الرمحوت

 ( .3/136)شرح الكوكب املنري  (2)
 ( .2/150)روضة الناظر :ينظر (3)
، فواتح ( 2/015)، اإلحكام لآلمدي ( 26)، اللمع ( 2/108)، املستصفى  (1/113)، الربهان ( 3/87)، رفع احلاجب ( 344-1/266)إرشاد الفحول  (0)

 (.2/102)، روضة الناظر( 102)، خمتصر التحرير( 1/205)الرمحوت 
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 :اختلف العلماء يف كوهنا تفيد العموم على قولني
  (1) .أن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم وهو قول اجلمهور: القول األول

اجلارة ظاهرة كانت أو مقدرة وهو ( من ) أن النكرة يف سياق النفي ال تفيد العموم  إال إذا سبقت بـ  :القول الثاين
  (2) .قول بعض النحويني املتأخرين

 

 :أدلة القول األول 
عيار ال رجل يف الدار إال زيدًا ، ووقوع االستثناء يعد م: صحة االستثناء من النكرة اليت يف سياق النفي فتقول مثاًل/ 1

 .للعموم 
تفيد النفي جلميع اآلهلة سوى اهلل عز وجل ، فدل ذلك على أن النكرة يف سياق النفي " ال إله إال اهلل " أن مجلة / 2

 .تفيد العموم 
وإمنا ينتفي اجلنس بانتفاء مجيع أفراده فدل ذلك على أن " ال اجلنس"تسمى " ال" ال رجل يف الدار ، و: عندما يقال/ 3

  (3).سياق النفي تفيد العموم النكرة يف 

 

 :دليل القول الثاين
تكون غري صرحية يف إفادهتا للعموم ، حيث جيوز الزيادة عليها  ، " من"أن  النكرة يف سياق النفي إذا خلت من حرف 

   (4). ما عندي رجل بل رجالن: فيحسن أن يقال

 :املناقشة
يف جمازه ولتأثريها يف التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال  هي من مؤكدات العموم ومتنع استعماله" من "أن لفظة 

  (5) . اللفظ يف غري العموم تطرق الوهم إىل القائل بنفي التعميم فيما خلت منه

 :الراجح 
 .وذلك لصحة ما استدلوا وسالمته من املناقشة  القول األول ، وهو أن النكرة يف سياق النفي أو النهي تفيد العموم ،

 
 

_____ ______________________ 

 ( .143)املسودة  (1)
 (  .2/151)روضة الناظر (2)
 ( .344-1/266)إرشاد الفحول  (3)
 (  .2/151)روضة الناظر (0)
 ( .2/155)، روضة الناظر( 1/116)الربهان (5)
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 :القسم الثاني   
 

 العمل التحقيق 
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  :القسم الثاين
 .التحقيقيف العمل منهج 

 

 :وفيه مبحثان 

 

 .املبحث األول 

 .املنهج املتبع يف التحقيق

 

 لقد قمت بتحقيق جزء يسري من هذا الكتاب وحاولت إخراجه على أقرب صورة أودعها املؤلف عليها،
 :ولتحقيق ذلك اجلزء اتبعت اخلطوات التالية 

 

 :حتصل لدي من نسخ الكتاب اثنتان مها:أوال 
 ( .أ ) ة التابعة إلدارة  البحوث واإلفتاء، املرموز هلا بــ نسخة مكتبة الرياض السعودي–أ 

 ( .  86/ 301رقم احلفظ )وهلا صورة يف مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 
 (.ب)بالرياض، املرموز هلا بــ (مكتبة خاصة )نسخة مكتبة الشيخ عبد اهلل ابن عقيل  –ب 
 ية يف ذلك الصحة و الضبط قدر اإلمكان ،عملت على أخراج الكتاب بصورة الئقة،مراع: ثانيا 

قمت مبقابلة النسختني، واتبعت طريقة النص املختار، وإذا حصل يف أحدامها،  أو يف كلتيهما :ولتحقيق ذلك 
 .مث أشرت إىل ذلك يف اهلامش ]  [ سقط أو نقص؛ وضعت اجلزء املفقود منها بني معقوفتني هكذا 
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 :تبعت ما يأيت الية للنص ، يتعلق بالناحية الشك ما: ثالثا 
وعالمات  رمست الكتابة بالرسم املعاصر مراعية القواعد اإلمالئية احلديثة، ووضعت الفواصل والنقط ، - أ

حىت يتحقق ربط  -  -التنصيص، وبدايات األسطر، ووضعت الــجمل  االعتراضية داخل شريطني هكذا
 .أجزاء الكالم بعضه ببعض

األحاديث  ، وجعلت ﴾...﴿ية بالرسم العثماين،ووضعها بني قوسني مزهرين هكذاكتبت اآليات القرآن-  ب
، ووضعت احلدود واملصطلحات وأمساء الكتب واجلمل املنقولة من ) (واآلثار القولية بني قوسني كبريين هكذا 

ياء وذلك ليحصل بتلك العالمات متييز هذه األش"  " كالم العلماء داخل عالميت تنصيص صغريتني هكذا
 .ملذكورة عن بقية النصا
الذي يذكره  عن كالم الشارح بكتابته كتابة مسودة ،وكذلك جعل كالم املصنف"املختصر"ميزت نص  -ج

وأيضا ضبطت األلفاظ، واألعالم اليت قد يقع يف >> << الشارح يف ثنايا شرحه بني عالميت تنصيص هكذا 
 .قراءهتا لبس

 (.أ/1ل )هناية )*( نسخة يف اهلامش بنجمة هكذا  أشرت إىل  هناية كل صفحه مــن كل -د
ذلك يف النص بني  عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها من القرآن، بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وجعل: رابعا

 ]  [ .معقوفتني هكذا 
العزو  اقتصر على خرجت األحاديث و اآلثار من مصادرها األصيلة،  فأن كان يف الصحيحني أو أحدمها:خامسا

 .أليهما، وأن مل يكن فيهما فيذكر مع ذلك كالم احملدثني، واملخرجني يف احلكم عليها بالصحة أو الضعف
مبينا يف  –باستثناء األنبياء فلم يترجم هلم  -ترمجت األعالم اليت ترد فيها النص ترمجة خمتصرة جدا: سادسا

وفاة، بعض مؤلفات صاحب الترمجة إن وجد، وأبرز ما االسم، الكنية، اللقب، سنة امليالد وال: لترمجة ما يليا
 .قيل فيه أو نعت به 

والقائلني هبا من  ربطت النصوص املقتبسة يف النص مبصادرها، وتوثيق اآلراء املنسوبة فيه إىل أصحاهبا: سابعا
صادر اليت مؤلفاهتم، فأن كانت مفقودة، أو مل أقف عليها يف شيء من كتبهم فأين أوثقها بواسطة بعــض امل

 .أفاد منها املؤلف
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سواء منها ما هو  أحلت يف غالب املسائل اليت تناوهلا الشارح إىل بعض املؤلفات اليت حبثت تلك املسائل،: ثامنا
 .أصولية، أو لغوية، أو غريها  متقدم على عصر املؤلف، أو معاصر له، أو متأخر عنه، وسواء كانت تلك املسائل

أضاح لفظ غريب، أو تفسري اصطالح، أو تعريف : كر ما يستدعيه املقام منعلقت على النص بذ: تاسعا
 .بكتاب، أو طائفة أو مكان 

: ربطت مباحث الكتاب بعضهما ببعض، وذلك بتعيني موضع اإلحاالت اليت يذكرها املؤلف بقوله : عاشرا
 .«مر ذكر كذا» أو « سيأيت ذكر كذا وكذا »
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 :املبحث الثاين 
 وصف نسخ الكتاب

 

  .نسخة مكتبة الرياض السعودية: النسخة األوىل 

 .143/68 :رقمها  - أ

 ."الذخر احلرير شرح خمتصر التحرير " كتاب : العنوان الذي حتمله  - ب

تأليف شيخ مشاخينا العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة الورع الزاهد واحلافظ الناقد  "  جاء بعده بنفس اخلط
د البعلي احلنبلي الفرضي احليسويب األصو  قدس اهلل روحه ،ونور ضرحيه ونفعنا الشيخ أمحد بن عبد اهلل بن أمح

 ". به وبعلومه آمني آمني

 : بداية النسخة  –ج 

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ، احلمد هلل الذي شرح صدورنا حلكمته ، ونور قلوبنا باإلسالم ، وهدانا "
لتمهيد قواعد الشريعة أصوال وفروعا بقدرته ، أمحده على نعم ال تعد ملعرفته سبحانه من إله منح من اختاره 

وأشكره على منن ال حتد وأتوب إليه وأستغفره وأسأله حسن اخلامتة والفوز برؤيته وأشهد أال إله إال اهلل وحده 
يله نيب ال شريك له إله تنزه عن شبه ومثل يف وحدانيته ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخل

فيقول العبد الفقري احلقري أمحد بن عبد اهلل البعلي احلنبلي احليلويب : أظهر اهلل به الوجود وفضله على بريته وبعد 
ملا رأيت الكتاب املوسوم املختصر التحرير للشيخ اإلمام العامل تقي الدين _ غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني_

ره من حترير املنقول وهتذيب علم األصول للشيخ اإلمام عالء الدين حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي اختص
 " ... املرداوي رمحه اهلل تعاىل مشتماًل على قواعد كثرية

 .ورقة  (   164)  :عدد أوراقها -د

 .كلمة يف املتوسط ( 16-12)، يف كل سطر ( 36-31) مابني : عدد األسطر يف كل وجه 
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 .الرقعة : خطها  -هـ 

 .-رمحه اهلل –فراج بن سابق األثري احلنبلي : خ الناس -و

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلني وعلى آله  ": جاء يف آخرها : ز
وصحبه أمجعني ، وأصحابه وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ، وأسأل اهلل تعاىل أن يوفق من قرأ هذا 

ب ومن مسعه ومن استفاد منه ومن أفاد وإليه الرجعى واملفاد وكتبه ووقفه وحبسه وسبله على طلبة العلم الكتا
غفر اهلل له ولوالديه وستر _وجعل النظر له فيه مث ملن شاءه اهلل من بعد الفقري فراج بن سابق األثري احلنبلي 

لنعيم لنا ولوالدينا وملشاخينا واملسلمني أمجعني يف وجعله اهلل خالصا لوجهه الكرمي وسببا للفوز جبنات ا_ عيوبه 
 ". هـ1335تاسع صفر سنة 
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  :نسخة مكتبة الشيخ عبداهلل ابن عقيل : النسخة الثانية 

 .مل أقف عليه : رقمها  - أ
 ."الذخر احلرير شرح خمتصر التحرير " كتاب : العنوان الذي حتمله  - ب

عالمة أمحد بن عبد اهلل بن أمحد اخللويت طريقه ، احلنبلي مذهبا ، تأليف الشيخ العامل ال " :جاء بعده بنفس اخلط
 ." وصلى اهلل على حممد وصحبه وسلم

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، احلمد هلل الذي شرح صدورنا حلكمته ، ونور قلوبنا ونور  ": بداية النسخة  –ج 
هيد قواعد الشريعة فروعا وأصوال بقدرته ، قلوبنا باإلسالم وهدانا ملعرفته سبحانه من إله منح من اختاره لتم

والفوز  برؤيته ، أمحده على نعم ال تعد وأشكره على منن ال حتد وأتوب إليه وأستغفره ، وأسأله حسن اخلامتة ، 
وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك اهلل تنزه عن شبه ومثل يف وحدانيته وأشهد أن حممد عبده ورسوله وحبيبه 
وصفيه وخليله أظهر اهلل به الوجود وفضله على بريته صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وبأمته وبعد فيقول العبد 

 "...محد احلنبلي اخللويت غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني الفقري احلقري أمحد بن عبداهلل بن أ
( 12-8)سطر، يف كل سطر( 20-21)مابني : ورقة ، عدد األسطر يف كل وجه(  444) :عدد أوراقها -د

 .كلمة يف املتوسط 
 .النسخ : خطها  -هـ 

 .حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل : الناسخ  -و
يف ذايت على عرضي ألن التعريف به يفيد كله احلقيقة خبالف العرض ويقدم ويرجح تعر ": جاء يف آخرها : ز

من هذا التعريف الذايت حقيقي تام فحقيقي ناقص فيلي هذا التعريف رمسي كذلك أي تام فناقص فتعريف لفظي 
عي أي على ما تقدم بيانه يف املقدمة ويرجح باعتبار أمر خارج مبوافقة نقل مسعي أو لغوي أو مبقاربة نقل مس

شرعي أو لغوي على ماال يكون كذلك ألن النقل لو كان ملناسبة فاألقرب أوىل أو أي ويرجح إحدى التعريفني 
بكونه موافقا لعمل أهل املدنية أو عمل إحدى اخللفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل 

 ."تعاىل عنهم أمجعني
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وهلذا أخرمها عن األمر والنهي لتعلقهما بنفس  املخاطبباعتبار اخلطاب واخلاص يتعلقان مبدلول  (باب العام )  
دل على املاهية  نإلفظ لا :وقيل » :للعام حدودًا كلها معترضة وقال بعدها (1) اخلطاب الشرعي وذكر الطويف

كرجل فهو النكرة  ةري معينغ أو، كزيد فهو العلم  على وحدة معينة أو ،من حيث هي هي فهو املطلق كاإلنسان
أو مجيعهما فهو ، رجاًل كعشرين  على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات املاهية فهو اسم العدد أو، 
  (2).«العام

فاد من دود فهو مستاحلوهو أجود ،  مدلول اللفظ :أي ( لفظ دال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله) فإذًا هو 
مث مييز بعضها عن بعض بذكر خواصها اليت  األقسامصحيح يرد على جنس اليم ألن التقس ؛املذكوريم التقس

 .(3) [الفصل]املشترك ومييز خباص وهو همن جنس هفيتركب كل واحد من أقسام؛ تتميز هبا 
 . وال معىن للحد إال للفظ املركب من اجلنس والفصل

كاحلقيقة يف أنه يكون  فاجملاز أيضًا، رأيت األسود على اخليول :لهيف األصل كقو( ًاجماز) العام ( يكون)قد( و) 
 :قد يكون جمازًا قوله صلى اهلل عليه وسلم )*( واستدل على أن العام. عامًا 
فإن االستثناء معيار لعموم قوله على تعميم كون الطواف  (0) (الطواف بالبيت صالة إال أنه أباح فيه الكالم)

 .ة جمازصالة وكون الطواف صال
 .فال يرد املهمل (وليس بعام على أخص ما دل)خبالف العام أي  (واخلاص)

على مسميات على الوجه املذكور وليس املراد منه أن اخلاص ما  املراد من اخلالف أن اخلاص هو ما دل ال: تنبيه
ن فيه وأ م لعدم داللتهعليه أنه ال يطرد لدخول اللفظ املهمل فيه ألنه ليس بعا يوهم وأورد ليس العام على ما

واسطة فال يلزم من سلب العام تعيني اخلاص وإال  تعريف اخلاص بسِلب العام وهو ضعيف إال إن كان بينهما
ن اللفظ قد يكون خاص كاإلنسان فإ وأيضًا، من العكس  أوىله خر عنفليس تعريف أحدمها بسلب حقيقة اآل

 .لنسبة إىل ما حتتهبالنسبة إىل احليوان وال خيرج عن كونه عامًا با
 . نه مراد وال على ما هو مراده أواألول والثاين أمنا يرد على ما توهم 

 .خراخلاص املقابل للعام بل باعتبار آن اإلنسان ليس فال يرد على ما توهم أيضًا أل :وأما الثالث
 

 _____________________ 
 (.ب/ 223ل) )*(
خمتصر روضة الناظر ، ومعراج الوصول إىل علم : م الدين الطويف احلنبلي، الفقيه األصو  ، له مصنفات كثرية منها سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي ، جن( 1)

 (.2/366)ذيل طبقات احلنابلة : هـ ، ينظر716األصول، تويف عام 
 (.67)خمتصر الطويف  (2)
 . (ب) سقط من نسخة  (3)
 ( .1/105)، صححه األلباين يف إرواء الغليل (  2622)يثسنن النسائي ، كتاب مناسك احلج ، رقم احلد (0)
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كذلك يطلق على ما خصوصيته بالنسبة إىل ما هو أعم منه   ن اخلاص كما يطلق على املقابل العام كزيد مثاًلأل
،  خر من جهة واحدةآلفظ  هاللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غري مدلول :كاإلنسان بالنسبة إىل احليوان وحيّد بأن

 . وضدها  )*( ، يف الذهن لتناوله املوجود واملعلوم واملسلوب (أعم من متصور)شي  ال( و)،  قاله القطب الشريازي

هذا القول ضربنا عليه ألنه  (2) [مذكور]ووال أعم عن معلوم ومسمى  (1)األصل عن قول بن محدان صاحبوهلذا قال 
 . املعدوم فوردالشيء هول اجمل وردعلوم فاملحكي بعد قوهلم ال أعم من  إمنا

 (وكحيوان )يعرف به ال أخص من اسم رجل وهذا الرجل إذ ، كزيد مثاًل  (خص من علم الشخصأ) ال شيء (و) 
والنامي بكل واحد من هذه األلفاظ ،  )**( واجلسم، واجلوهر ، ومثله املوجود ،  (خاص نسيب) نسيب (عام)وإنسان 

والثاين اجملهول فهو بالنسبة إىل  . ألن املعلوم أحد مدلوليه املوجود، بة إىل ما فوقه عام بالنسبة إىل ما حتته خاص بالنس
وكاجلوهر أحد مدلوليه ، وكاملوجود أحد مدلوليه اجلوهر واألخر العرض ، املوجود عام وبالنسبة إىل اجملهول خاص 

والنامي أحد  ، اجلماد النامي واألخر وكاجلسم أحد مدلوليه ، اجلسم وهو املركب واألخر الفرد الذي ال تركيب فيه
وكاإلنسان أحد  ، وكاحليوان أحد مدلوليه اإلنسان واألخر مآدب غري الناطق، خر النبات مدلوليه احليوان واآل

 . املؤمن واألخر الكافر وهلذا قال عام خاص نسيب بالنسبة إىل فوقه خاص وبالنسبة إىل ما دونه عام  مدلوليه

اصطالح ال يدرك له وجه سوى التمييز بني   وهذا جمرد (خاص ويقال للمعىن أعم وأخص ويقال للفظ عام و) 
مل  (3)[األعم] إذ ، هوسوما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت باملعىن لكونه أعم من اللفظ ف. صفة اللفظ وصفة املعىن 

يف األلفاظ أيضًا واجبًا حيث   تبارهلكان اع  توهم لتفضيل بل الشمول مطلقًا ولو كان األمر على ماايرد به معىن 
   (5( )0). كانت الزيادة مقصودة قاله الكوراين

 

 

 

___________________________   

 ( . أ/85ل) )*( 
 ( .ب/ 225ل) )**( 

هناية املبتدئني ، املقنع ، والرؤية الكربى ، تويف : أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان احلراين احلنبلي ، جنم الدين ، أبو عبداهلل ،  صاحب التصانيف النافعة منها ( 1)
 ( .2/331)ذيل طبقات احلنابلة : هـ ، ينظر 665سنة 
 .[مذكو] فورد بلفظ  (ب)يف نسخة  [ر]حرف  سقط( 2)
 ( .األهم: )بلفظ ( ب )ورد يف نسخة ( 3)
ورحل  مبصرتعلم . شهرزورمن أهل األصل  كردىمفسر . م1014/هـ813)عام  هو أمحد بن إمساعبيل بن عثمان الكوراين شهاب الدين الشافعي مث احلنفي ولد (0)

غاية األماين يف تفسري السبع : له عدة كتب منها. توىل القضاء يف عهد حممد الفاتح. حممد الفاتحبتعليم و  عهده  مراد بن عثمانإىل بالد الترك فعهد إليه السلطان 
 .بايزيدوصلى عليه السلطان ( 1088/هـ863) سنة  بالقسطنطينية، توىف   البن احلاجباملثاين، الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع للسبكي ، شرح الكافية 

 ( .1/201) الضوء الالمع :ينظر
 .شرح مجع اجلوامع  :ينظر  (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/813_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1410
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/893_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1488
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
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واملعاين أعم من األلفاظ فخصت  الرجحانو  أن صيغة فعل تدل على الزيادة» :يف وجه املناسبة (1) قال القرايف
والعموم )شرح األصل   يف واستمده ،( 2) « عام وخاص أيضًاومنهم من يقول يف املعاين، التفضيل   بصيغة افعل

أنه ال شركة الكثريين يف معناه صح ي( 3) [لفظ] عىن أن كلمب، الشركة يف اللفظ  عىنوال مب (فهوماملمبعىن الشركة يف 
من عوارض فيكون العموم ) ال يف مفهومه لكان مشتركًا   االسمإذ لو كانت الشركة يف جمرد يسمى عامًا حقيقًة 

ومن وافقه فعلى هذا  (0) للقاضي )*( ( يف قول) حقيقة   (املعاين) يكون من عوارض  (كذا) . إمجاعا  (األلفاظ حقيقة
مشول أمر : يكون العموم موضوعًا للقدر املشترك بينهما بالتواطئ على األصح قاله يف شرح األصل ألن حقيقة العام لغة

واألكثر العموم من  (5) قفاملو واخلصب ويف املعىن الكلي لشموله ملعاين اجلزئيات وعند ملتعدد وهو يف املعاين كعم املطر
 يكون بينهما حقيقة فهو مشترك لفظي والأنه موضوع لكل  :خرآويف املسألة قول ، حقيقةالعوارض املعاين جماز 

نه إاملراد املعاين التابعة لأللفاظ فيف املعاين ال حقيقة وال جماز فيكون من عوارض املعىن الذهين أو غري ذلك وليس 
( وللعموم صيغة ختصه) .الخالف يف عمومها ألن لفظها عام وإمنا املراد املعاين املستقلة كاملقتضي واملفهوم 

 -يف العموم  أي -( حقيقة فيه)؛ فعلى هذا هي  موضوعة له خاصة عند األئمة األربعة وغريهم ، وهو الصحيح
ال تضرب : واستدل لذلك بقول اإلنسان .أوىل األصح ، ألن العموم أحوط فكانعلى ( جماز يف اخلصوص)و

  . أحدًا ، وكل من قال كذا فقل لـه  كذا، عام قطعًا
 

 ____________________________  

 ( .ب/ 226ل))*( 
ولد سنة  املعروف بالقرايف ، .الصنهاجي البهفشيمي البهنسي املصري ن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن بن عبداهلل بن يلني د بو العباس أمحدين أبشهاب ال: و ه (1)

أنـه ملا أراد الكاتب أن يثبت امسه يف الدرس ، كان حينئذ غائبـا فلم : قال أبو عبداهلل بن رشيد أن سبب شهرته بالقرايف ( سبب تسميته بالقرايف )  .هـ  626
التنقيح يف أصول الفقه وهو مقدمة : منهـا ( كتبه ومصنفاته ( ) رافة ، فكتب القرايف فمرت عليه هذه النسبة يعرف امسه ، وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة الق

األمنية يف إدراك . االنتقاد يف االعتقاد . شرح األربعيـن يف أصـول الدين للرازي . االستغناء يف أحكـام االستثناء . العقد املـنظوم يف اخلصوص والعموم . الذخرية 
وغريهـا كثري ، كانت ( . الفروق ) واء الفروق  أناليواقيت يف أحكام املواقيت ،أنوار الربوق يف. شرح اجلالب . شرح التهذيب . التعليقات على املنتخب . النية 

 (.1/236)الديباج املذهب : ينظر . هـ  680وفاته عام 
 (.1/040)احمللى على مجع اجلوامع  (2)
 . (ب)سقط يف نسخة  (3)
 والتصانيف، صاحب التعليقة الكربى ، الفراء  يعلى أبو، احلنبلي ، بن أمحد البغدادي  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف؛ اإلمام العالمة القاضي أبو يعلى هو  (0)

الرد "و، "عيون املسائل"و  "املقتبس"و، وخمتصره؛ "مداملعت"و، "مسائل اإلميان"و ، "أحكام القرآن"ألف كتاب  ، ولد يف أول سنة مثانني وثالث مائة، املفيدة يف املذهب
  . ويف سنة مثان ومخسني وأربع مائةتيف أصول الفقه وخمتصرها " العدة"و، "الكالم يف االستواء"و، "الرد على اجلهمية" و، "الرد على الساملية واجملسمة"و، "على الكرامية

 ( .ومابعدها2/163)طبقات احلنابلة : ينظر 
، ولد ـ رمحه اهلل ـ جبمَّاعيل من    شيخ املذهب اإلمام حبر علوم الشريعة املطهرة ، بو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسيهو أ (5)

ليح ، وقرأ على مشايخ دمشق، حفظ القرآن دون سن البلوغ وحفظ خمتصر اخلرقي ، وكتَب اخلط امل. هـ ، وقدم دمشق مع أهله  501عمل نابلس يف فلسطني سنة 
: له مؤلفات كثرية منها . مث سافر إىل بغداد هو وابن خالته احلافظ عبدالغين املقدسي ـ رمحه اهلل ـ سنة إحدى وستني ، وأقاما هبا أربع سنوات يدرس على شيوخها

هـ ودفن من 624نساب ، تويف ـ رمحه اهلل ـ يوم السبت يف يوم عيد الفطر عام العمدة ،املقنع ، الكايف ، ملغين ، روضة الناضر وجنة املناظر ، االستبصار ، يف األ
 ( .وما بعدها 2/133)ذيل طبقات احلنابلة : ، ينظرالغد يف جبل قاسيون خالف اجلامع املطفري 
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أجنب يف غزوة ذات السالسل فصلى  (0)بن العاصاأن عمرو  (3) على شرط الشيخني (2) و أيب دواد (1) وألمحد

 عليه فذكر ذلك للنيب صلى اهلل [ 43:سورة النساء]{وال تقتلوا أنفسكم} :قوله تعاىل تناول أصحابه ومل يغتسل خلوفهب

 [ 31: سورة العنكبوت]{أهل هذه القرية}ن موألن إبراهيـم عليه السالم فهم العموم  وسلم فضحك ومل يقل شيئًا

حمكوم فيه )أي  (كلية)أي العموم  (ومدلوله) [32: سورة العنكبوت]{هلهلننجينه وأ}:إن فيها لوطًا وأجابوه :فقال للمالئكة

 فاقتلوا} :عز وجل إذا علمت ذلك فقوله (باتًا وسلبًا على كل فرد حبيث ال يبقى فرد مطابقة أي داللة مطابقة إث

كل رجل : و مثل قولناوه. خرها املشرك إىل آوعمرل زيدًا املشرك ، اقت :مبنزلة قوله  [5: سورة التوبة]  {ملشركنيا
وهو ما اشترك : كلي المبعىن أن داللة العموم من باب  )*( ( ال كلي)،  أي كل واحد على انفرادهغري فاٍن ،  بشعبه

من باب الكل فهو احلكم على  وال (وال كل) . فرادهأيف مفهومه كثريون كاحليوان واإلنسان فإنه صادق على مجيع 
  . ال كل واحد ، اجملموع: أي ، كل رجل محل صخرة: دد ومنهاجملموع من حيث هو كأمساء الع

 _____________________  
 ( .ب/ 227ل) )*(
ئمة بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهلل بن حيان بن عبد اهلل بن أنس الشيباين املروزي مث البغدادي ، أحد األ أمحد بن حنبل اإلمام أبو عبد اهلل ، أمحد بن حممد بن حنبل( 1)

اهلل يشتري اخلبز من السوق رأيت أبا عبد: ، قال حدثنا حممد بن املنذر ، حدثنا أمحد بن احلسن الترمذي: قال اخلالل من تواضعه، ولد يف ربيع األول سنة أربع وستني ومائة  . األعالم
وكتاب املسند قد تعرض لعدة . حديث نبوياملسند وحيوي أكثر من أربعني ألف  . اهلل ابنهفيحمله آخذا بيد عبد  خرقةيشتري الباقالء غري مرة وجيعله يف  وحيمله يف الزنبيل ورأيته

سنة إحدى وأربعني  ربيع األول 12 اجلمعةتويف اإلمام يوم باين ، الناسخ واملنسوخ، وفضائل الصحابة، شروحات ومن أفضلها كتاب الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد الشي
 ( .وما بعدها 811/ 2)نزهة الفضالء : ينظر .بغدادومائتني للهجرة ، وقد دفن اإلمام أمحد بن حنبل يف 

ومسع  . وبرع يف هذا الشأن، وصنف  , ومجع، ، ولد سنة اثنتني ومائتني ورحل   حمدث البصرة، األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر األزدي السجستاين  ان بنأبو داود ، سليم (2)
: ومسع من . وطائفة  احلسن بن الربيع البوراين: ة من ،مث مسع بالكوف  وطبقتهم بالبصرة، إمساعيل  وموسى بن، وأيب الوليد الطيالسي ، وعبد اهلل بن رجاء ، مسلم بن إبراهيم : من 
ومن . ومن أمحد بن حنبل وطبقته ببغـداد . إسحاق بن راهويـه وطبقته خبـراسان  بدمشق، ومن، وهشام بن عمار ، ومن صفوان بن صاحل . وخلق حبمص ، بن عبد ربه  يزيد
نزهة الفضالء : ينظر .تويف أبو داود يف سادس عشر شوال، سنة مخس وسبعني ومئتني .اود، وكان من فرسان احلديثمسعت أبا د: قال عالن بن عبد الصمد ،  بن سعيد ببلخ قتيبة
(2 /657-664. ) 
سنة  شوالالثالث عشر من  اجلمعةهو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي موالهم أبو عبد اهلل البخاري ، ولد اإلمام البخاري يف ليلة مها البخاري ومسلم ، والبخاري ( 3)

وهو صيب  وقرأ الكتب املشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حىت قيل إنه كان حيفظ احلديثومات أبوه وهو صغري فنشأ يف حجر أمه فتوّجه إىل حفظ  هـ 160أربع وتسعني ومائة 
 ، وقال ابن عدي حدثين حممد بن أمحد القومسي مسعت حممد ابن مخريويه مسعت حممد بن إمساعيل يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائيتاومتن سنداسبعني ألف حديث 

صحيح ف بـ اجلامع الصحيح أو اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل وسننه وأيامه، املعرو: وقد صنََّف البخاري ما يزيد عن عشرين مصنًفا، منها . ألف حديث غري صحيح
الفطر وكان ليلة السبت عند صالة العشاء وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر سنة ، التاريخ الكبري، التاريخ الصغري، خلق أفعال العباد ، وكانت وفاته ليلة عيد : ، األدب املفرد البخاري

 ( .614-868/ 2)نزهة الفضالء : ينظر .ست ومخسني ومائتني وكفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عمامة وفق ما أوصى به وكان عمره يوم مات ثنتني وستني سنة 
فلعله من موا  ، " الصحيح"صاحب ، الُقشريي النيسابوري ، بن ورد بن كوشاذ  مسلم بن احلجاج بن مسلم، ود احلجة الصادق، أبو احلسني اإلمام الكبري احلافظ اجمل :هوومسلم 
ومسع بالكوفة ، شيخ له  فهو أكرب، ْعَنِبّي فسمع مبكة من الَق، وحج يف سنة عشرين ، حيىي التميمي  وأول مساعه يف سنة مثان عشرة من حيىي بن. إنه ولد سنة أربع ومائتني : يل ،ق ُقشري

 ( .620-623/ 2)نزهة الفضالء : ينظر . ومات سنة إحدى وستني ومائتني للهجرة،  أعوام قبل الثالثني مث ارحتل بعد، وأسرع إىل وطنه . ومجاعة ، من أمحد بن يونس 
دخل اإلسالم وتلقب بالنابغة ،  ، عنزةمن  سلمى بنت حرملةكانت أمه سبية تدعى ، نيته أبو عبد اهللعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، ك (0)

مسلمني فاستبشر املسلمون هبم ملا كان هلم من بالء يف  عثمان بن طلحةو  خالد بن الوليدمع  املدينة املنورة، و قدم إىل غزوة األحزابالذريع يف  قريشسنة مثان للهجرة بعد فشل 
وله من العمر ثالث  مصروتويف يف توىل مصر  ، ، كان عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب، وصاحب رأي و فكر، و فارسًا من الفرسانمقاتلة اإلسالم انقلب بالء يف الذوذ عنه ، 

 ( .225-224/ 1)نزهة الفضالء : ينظر .املقطمو تسعون سنة ودفن قرب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/194_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85
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 ة العموم للكلية وبعض املعدد زوجفصيغ ، والكل وجزءئي ، لكلي واجلزوا، يقال الكلية واجلزئية : فائدة
اخلمسة كوالنكرات للكلي واألعالم للجزئي وأمساء األعداد للكلي و ما تركب من الزوج والفرد ، للجزئية 

، هن للجزء والفرق بني الكلي والكل من أوجه منهما الكلي متقوم جبزيئات والكل بأحزابه ومنهما الكلي يف الذ
اته والكل ومنهما الكلي حممول على جزيئ، والكل يف اخلارج ومنهما اجلزيئات غري متناهية واألجزاء متناهية 

 . على أجزائه 

داللة على أصل املعىن الذي اشتركت يف أفراده وهي اليت بينا أن  :أعلم أن لفظ العام له داللتان :فائدة أخرى
 . ا اختصاص فأهنا تتعلق بالكلي سواء كان فيه عموم أو الفيهما على الكلي وليس للعام هب  احلكم

 خصوصيته بالعام ويعرب عنهما   والثانية داللته على كل فرد من أفراده من خصوص وهي اليت هلا
  .هو حمل وفاقو )*(. ( قطعية) داللة (داللته على أصل املعىنف)بالكلية وإذا تقرر ذلك 

داللة العموم  (و )ي هو نص فالقطع فيه من هذه احليثية فيكون كداللة اخلاصومعىن القطع فيه داللة النصوصية أ
تراخي ال يكون نسخًا ولو كان ألن التخصيص بامل ، عند األكثر( ةخبصوصه بال قرينة داللة ظني على كل فرد)

راد منها بعض تارة باقية على عمومها وتارة ي  وذلك أن صيغ العموم ترد؛ العام نصًا على أفراده لكان نسخًا 
فيها كان هو  )**( بل ملا كان األصل بقاء العموم،  ا التخصيص ومع االحتمال ال القطعاألفراد وتارة يقع فيه

 . الظاهر املعتمد للظن وخيرج بذلك عن اإلمجال
. قوله بال قرينة أي قرينة تقتضي كل فرد فرد كالعمومات اليت يقطع بعمومها وال يدخلها التخصيص :تنبيه
سورة ] {ما من دابة يف األرض إال على اهلل رزقها}، [294: سورة البقرة] {هلل ما يف السموات وما يف األرض } :وله تعاىلكق

وإن اقترن به ما يدل على أن احملل غري قابل لتعميم فهو كاجملاز جيب التوقف فيه إىل ظهور املراد منه كقوله  [6: هود
 . [20: سورة الحشر]{صحاب اجلنةأصحاب النار و أ  ال يستوي } :تعاىل

يف  (1) عند األكثر قال اإلمام أمحد( وعموم األشخاص يستلزم عموم األحوال واألزمة والبقاع واملتعلقات ) 

اسم ولده دل ما فرض  ظاهرها على العموم أن من وقع عليه » [.11:سورة النساء]{يوصيكم اهلل يف أوالدكم} :قوله تعاىل
 (2) «ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو املعرب عن الكتاب أن اآلية إمنا قصدت للمسلم ال للكافروكان رس  اهلل تعاىل

  

  ________________________ 
 . (أ/86ل))*( 
 (.ب/ 228ل))**( 

  ( .06)سبقت ترمجته يف صفحة  (1)
 ( .236)القواعد والفوائد األصولية  (2)
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تامة يف  وإن كانت »: يف صيغ العموم  (2) تبعًا للقرايف (1) لجلبخالف الشيخ ومجع يف ذلك قال ابن قاضي او
  األشخاص فهي مطلقة يف األرض والبقاع واألحوال واملتعلقات فهذه األربع ال عموم فيها من جهة ثبوت

 عصني اهللأوال ، وألصلني يف مجيع البقاع ، ألصومن األيام :العموم يف غريها حىت يوجد لفظ يقتضي العموم حنو
سورة ]{قتلوا املشركنيفا }:فإذا قال اهلل تعاىل،  (3)«شتغلن بتحصيل مجيع املعلوماتوأل، يف مجيع األحوال 

مشرك ما  لنص قتل كلا فهو عام يف مجيع أفراد املشركني مطلق يف األزمنة والبقاع واألحوال فيقتضي،  [5:التوبة
لفظ على خصوص يوم السبت وال مدينة معينة من وال يدل ال، وقد أشرك لشيء ما يف مكان ما يف حالة ما، 

  بل اللفظ مطلق، مدائن املشركني وال أن ذلك الشرك طويل أو قصري وال أن شركه وقع يف صنم أو بالكوكب 
 )*( .يف هذه األربع

وهلا يكون دااًل على ثبوت احلكم يف كل ذات تنا: بل الواجب يف الذوات مثاًل »: وقال  (4) ورده ابن دقيق العيد
 (5). « اللفظ وال خيرج عنها ذات إال بدليل خيصها ، فمن أخرج شيئًا من تلك الذوات فقد خالف منتهى العموم

 تقول يف  (يف عاقل( من)اسم شرط ، واستفهام كـ ) : أي صيغة العموم عند القائل هبا:  (وصيغته) 

 من عندك؟:  ويف االستفهام . حنوه و [51: سورة الحجر]{ربه إال الضالون  ومن يقنط من رمحة }: الشرط

 

 

 

 

 

 

 ________________   
 (.ب/ 226ل))*( 
ولد . العباس املقدسي ااَلصل، الدمشقي، املشهور بابن قاضي اجلبل احلسن بن عبد الّله بن حممد ابن ُقدامة، الفقيه احلنبلي، احملّدث، شرف الدين أبو أمحد بنهو  (1)

 ومسع هو بنفسه من تقي الدين سليمان،.وحممد بن علي الواسطي وغريمها إمساعيل بن عبد الرمحان الفّراء،: وُأمسع يف صباه من .ةثالث وتسعني وستمائ بدمشق سنة
واستمر على  السلطان حسن، وو  مشيخة سعيد السعداء، وعاد إىل دمشق، فو  هبا القضاء للحنابلة وأفىت يف شبيبته، ودّرس مبصر يف مدرسة.وتفّقه بابن تيمية.وغريه

 (.2/053) ذيل طبقات احلنابلة : ، ينظر   وسبعمائة القضاء إىل أن مات سنة إحدى وسبعني
 ( .08)سبقت ترمجته يف صفحة رقم ( 2)
 (.048/ 1)مجع اجلوامع  علىاحمللى ( 3)
وقد لقب كذلك ألن هذا اجلد كان يضع على رأسه يوم العيد ، علىابن دقيق العيد، وهو لقب جده األ أبو الفتح، العالمة حممد بن وهب،تقي الدين اإلمام، الشيخ (0)

نشأ ابن دقيق العيد يف مدينة قوص حتت رعاية والده جمد الدين القشريي  .طيلسانًا أبيضًا شديد البياض، فشبهه العامة من أبناء الصعيد لبياضه الشديد هذا بدقيق العيد
إحكام األحكام شرح عمدة :مؤلفاته .دى املدارس الشهرية يف قوص، وهو مل يتجاوز السابعة والثالثني من عمرهتقلد منصب التدريس باملدرسة النجيبية، وهي إح

جب يف الفقه، االقتراح يف األحكام ، اإلملام يف أحاديث األحكام األحكام ، وشرٌح لكتاب التربيزي يف الفقه ، وفقه التربيزي يف أصوله ، كما شرح خمتصر ابن احلا
 .عامًا  77هـ بعد أن عّمر  742تويف بالقاهرة يف صبيحة يوم اجلمعة لتسعة أيام بقيت من صفر الصطالح ، معرفة ا
 .(0/214) الدرر الكامنة البن حجر: ينظر
 .شرح العمدة ( 5)
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ة سور]{يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسك هلا إال هو ما} :يف غري العاقل كقولك يف الشرط أي ( يف غريه  "ما"و)

وهو استعمال كثري شائع قد ورد يف الكتاب والسنة ، وهو الصحيح  عندك ؟ ما: ويف االستفهام ، [2: فاطر
خر كثريًا يف مواضع مشهودة يف النحو ِمن َمن وما قد يستعمل يف اآل »:  (1) وقال الربماوي ، وكالم العرب

 . «وال غريه فيهما والعموم موجود فال حاجة لذكر اختصاص

سورة ]    {ما كنتموهو معكم أين }:تقول يف اجلزاء ،(للمكان) كل منها صيغة عموم( ، وحيث  وأىن، أين و) 

 . أين يزيد؟ : يف االستفهامو،  [4: الحديد
  :تقول يف اجلزاء .( لزمان مبهم ،ومىت)

  (2). جتد خري نار عندها خري موقد     مىت تأته تعشوا إىل ضوء ناره

 . مىت جاء زيد؟: وتقول مستفهمًا. إذا طلعت الشمس:بل تقول، مىت طلعت الشمس: وال تقول،أي وقت أتيته

 [12: سورة الكهف]{أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا}:وغريه، لقوله تعاىل أي للعاقل،(للكل)املضافة  (وأي)

أي  :مويف االستفها. يف اجلزاء [29: سورة القصص]{أي األجلني قضيت فال عدوان علي}:وكقوله تعاىل
 وقت التخرج؟ 

أو أيكم  )*( من قام منكم: فلو قال (املضافة إىل شخص ضمريها فاعاًل كان أو مفعواًل " أي"و"من"وتعم ) 
 . أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر، فضرهبم عتقوا:ومثله.فقاموا عتقوا. قام فهو حر

.  لتخرج الصفة كمرت برجل أي رجل ، أو املوصولة ،من أول الشرطية ، باالستفهامية  (أي)تقييد   وينبغي
 (3) . ذكره ابن العراقيمررت بزيد أي رجل ، : واحلال حنو

 

 

 ___________________ 

 ( .ب/ 234ل))*( 
شرح : ، من كتبه " العربية وغري ذلك و وأصولهيف الفقه  إماماكان : " مي ، مشس الدين الربماوي الشافعي ، قال الشوكاين عنه نعيحممد بن عبدالدائم بن موسى ال (1)

  ( .2/181)البدر الطالع : هـ ، ينظر 831البخاري ، شرح العمدة ، تويف سنة 
 ( .5/57) ينظر لسان العرب . يت من قصيدة للحطيئة ميدح فيها بغيض بن عامرب (2)
شرح مجع اجلوامع ، شرح املنهاج ، : فظ زين الدين الشافعي ،  كان عاملًا من كتبه أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني و  الدين ، أبو زرعة  بن احلا: ابن العراقي  (3)

 ( . 1/72)در الطالع بال: ينظر. هـ 826شرح البهجة، خمتصر الكشاف، تويف سنة 
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واللذان يأتينها }، واليت، كالذي،أو جمموعًا ، أو مثىن، االسم سواء كان مفردًا  (موصول)يعم  (و)

: سورة النساء]{والالتي ختافون نشوزهن}، [101: سورة األنبياء]{إن الذين سبقت هلم منا احلسنى}، [16: ساءسورة الن]{منكم

يف قوله  فال عموم فيها" أي"والراجح عموم املوصوالت كلها إال ، [4: سورة الطالق]{والالتي يئسن من احمليض}،[34

واالستفهامية ،  [110: سورة اإلسراء]{فله األمساء احلسنى أميا تدعو } :خبالف الشرطية حنو يعجبين أيهم قائم: حنو

 ، على وجل كل الناس: وتفيد مبتدأه حنو، " كل"وأقوى صيغ العموم، [39: سورة النمل]{أيكم يأتيين بعرشها} :حنو
ا إذا أهن: وهلا بالنسبة إىل إضافتها معان منها، القوم كلهم لتأكيد العلم حنو جاءوتابعة . اآلمن من آمن اهلل 
ومنها إذا أضيفت إىل  ،[ 195: سورة آل عمران]{كل نفس ذائقة املوت } :فهي لشمول أفراده حنو  أضيفت إىل نكرة

 . الناس يغدو فبايع نفسه أو موبقهاكل : أيضا حنو. فهي لالستغراق أفراده )*( يف معناه معرفة وهي مجع أو ما

 . كل جارية حسن أو كل زيد مجياًل : جزائه أيضًا حنو ومنها إذا أضيفت إىل معرفة مفرد فهي الستغراق أ

فمادهتا تقتضي االستغراق والشمول كاألكاليل إلحاطته بالرأس، والكاللة إلحاطتها بالوالد   إذا علمت ذلك
كانت أصرح صيغ العموم لشموهلا العاقل وغريه  ، املذكر واملؤنث ، الفرد واملثىن واجلمع ،   والولد ، فلهذا

 .  [116: سورة البقرة]{كل له قانتون} :قيت على إضافتها كما باألمثلة أو حذف حنو سواء ب

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ( .أ/92ل))*( 
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 ،  جلميع الناس ومجيع العبيد :وتقول، جلميع رجل : إال أهنا ال تضاف إال إىل معرفة فال تقول" مجيع" ومثل كل 
  .خبالف كل فإهنا بطريق النصوصية )*(بطريق الظهور  وداللتها على كل فرد فرد

أو بكونه مضافًا إىل معرفة وكل منها   قال بعضهم إذا كانت مجيع إمنا تضاف إىل معرفة فهو إما بالالم: فائدة
وجوابه إمنا فيه األلف والالم يقدر حينئٍذ للجنس والعموم متفاد من مجيع وأما   فلم تفده مجيع يفيد العموم

 ، مجعأك  وحنومها (مجيع)و (كل)ضاف حنو غالم زيد فليس فيه لعموم كل فرد بل لعموم األجزاء ومن مادة امل
إذا وقع بعد كل هل ، وحنوها   واختلف يف أمجع ،[ 38: سورة الحجر]{ألغوينهم أمجعني} :قال اهلل  ، وامجعين

ومن مادة مجيع   يف سائر التوابع  األول كما: جحالتأكيد باألول والثاين زيادة فيه وبكل منهما أو هبما معَا األر
ال يقال بفتح امليم . مجعهم وهو بضم امليم َجمع َجَمع بفتح امليم وسكون ثانية كَعْبد واعبدأأيضًا جاء القوم ب

 . حىت لئال يتوهم أنه أمجع الذي يؤكد به ألن ذلك ال يضاف إىل ضمري وال يدخل عليه حرف جر 

معاشر  اإن): حنو (ومعاشر) ، [33: سورة الرحمن]{يا معشر اجلن واألنس } :حنو (معشر)  يضًامن صيغ العموم أ( و)

   .[36: سورة التوبة]{وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة}:حنو (و قاطبة ، وكافة، وعامة ) (1) (ثاألنبياء ال نور

 . أي مجيعهم (2) (وسلم ارتدت العرب قاطبةملا مات النيب صلى اهلل عليه  ):عائشة رضي اهلل عنها توقال
  من صيغ العموم. لكن معشر ومعاشر ال يكونان إال مضافني خبالف عامة وكافة و قاطبة فإهنما تضاف وتفرد

وسواء كان املذكر أو  (بالم أو إضافة)   تعريف جنس (معرف)بأنه   ويوصف ذلك اجلمع ( َجْمُع مطلقًا)
  ة أو كثرة فلهذا قال ومجع مطلقًا ليشمل هذا كله فمن أمثلة السامل املعرف بالالماملؤنث سامل أو مكسر مجع قل

 .الرجال ، والصواحب: كثرة  ومن املكسر اجملموع مجع، مسلمات: واملؤنث. املسلمون: كرذمن امل
 
 
 
 
 

  _________________________ 
 ( .ب/ 231ل) )*( 
 .(1758)، ومسلم (3463)ففي البخاري  وأصله يف الصحيحني،( 6563)أخرجه أمحد  (1)
 ( .7/71) أخرجه النسائي يف سننه ( 2)
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ومن أمثلة اجلمع املعرف ، ومن بعدها للكثرة ، )*( وهي من ثالثة إىل أحد عشر، واألكباد ، األفلس : القلة
 . [11: سورة النساء]{يوصيكم اهلل يف أوالدكم} :عبيدي أحرار وقوله تعاىل: باإلضافة

  وأصرحها قول. و الصحيح عند أكثر العلماء ومل يزالوا يستدلون بأية األمر بقتال املشركني وحنوها وهذا ه 
ذلك فقد سلمتم   فإنكم إذا قلتم): النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التشهد يف السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني

  (1) . (على كل عبد اهلل صاحل يف السماء واألرض

: سورة آل عمران] {واهلل حيب احملسنني} :صح أن أفراد العموم آحاد يف اإلثبات وغريه ال مجوع فقوله تعاىلاأل: فائدة

منه  استثناء الواحد  أي كاًل منهم بأن يعاقبهم ويؤيده صحة {إن اهلل ال حيب الكافرين }، كل حمسن :أي  [134
 . الرجال مل يصح إال أن يكون منقطعًا و كان معناه كل مجع من مجوع ول. جاء الرجال إال زيد: حنو

محاًل كاحليوان واملاء والتراب  ، ماال واحد من لفظه :وهو (عريف جنسجنس معرف ت  اسم) يعم أيضًا  (و) 
 . وهو تعريف مجيع اجلنس ألنه الظاهر كاجلمع واالستثناء، دة مل تكن للتعريف على فائ

 . [3 - 2: سورة العصر]{آمنوا إن اإلنسان لفي خسر إال الذين } :قوله تعاىل

اتفاقًا أي إذا عرف إرادة العهد لسبق التنكري ألنه  (مع قرينة عهد )يعم اسم اجلنس املعرف تعريف جنس  (ال)و
 . [16-15: سورة المزمل]{فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إىل  } :يصرفه إىل العهد كقوله تعاىل

ألن التقييد العموم بانتفاء العهد يقتضي   أي جهل القرينة عند األكثر (مع جهلها)ر اسم اجلنس املذكو (ويعم ) 
أن األصل فيه االستغراق وهلذا احتاج العهد إىل قرينة فما احتمل العهد واالستغراق النتفاء القرينة قوله على 

 . لعموم فائدته  الستغراقا وهو  األصل 
  (مل يعم )علي الطالق،والطالق يلزمين ،:كقوله (ريف جنسواحتمال تع وإن عارض االستغراق عرف)  

 )**( .على األصح فال تطلق إال واحدة

 

 __________________________ 

 ( .ب/ 232ل) )*(
 ( .ب/ 233ل)**( )

 . (042)باب التشهد يف الصالة / ومسلم يف الصالة( 831)باب التشهد يف اآلخرة / أخرجه البخاري يف األذان (1)
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  وألن األلف والالم يف أمساء األجناس، الطالق الذي أوقعته  ديعود األلف والالم إىل معهود يرن تحيتمل أأنه 
باه هذا مما يراد شأو ، وإذا عقل الصيب الطالق، ومن أكره على الطالق : تستعمل لغري االستغراق كثريًا كقوله

ى التعميم إال بنية صارفة إليه فاألشبه يف هذا به ذلك اجلنس وال يفهم منه االستغراق، فعد ذلك ال حيمل عل
مجيعه أن يكون واحدة يف حال اإلطالق ألن أهل العرف ال يعتقدونه ثالثًا وال يعلمون أن األلف والالم 

  فمقتضى اللفظ يف ظنهم ، يكون طلق ثالثًا وال يعتقد أنه طلق إال واحدة  وهلذا ينكر أحدهم أن  لالستغراق
   )*(.إال ما يعتقدونه مقتضى لفظهم فيصري كأهنم نووا واحدة واحدة فال يريدون

 
بأن دخله آلة التعريف ومل يسبق تنكريه عند األكثر ( مفرد حماًل بالم غري عهدته لفظًا ) يعم اسم  (و)  

  ومل تزل العلماء تستدل بآية السرقة وآية، والفاجر، ألن األصل فيه االستغراق ، واملؤمن  ، والسارق، كرجل
. اآلية [4:لتيناسورة ]{لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم}:منه حنو ولوقوع االستثناء .من غري نكري االزن

 [31: سورة النور] {والطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء} :بصيغة العموم كما قال تعاىل  فيوصف  وأيضًا

املعىن ألن العموم املفرد الذي دخلت عليه أل  اللفظ على األصح ال من جهة  فعلى هذا يكون عمومه من جهة
ألن أل تعم أفراد وما دخلت   غري عموم اجلمع الذي دخلت عليه أل فاألول يعم املفردات والثاين يعم اجلموع

، وأصحابه وحكي عن األكثر  (1) عند أمحد  (عرفةملمفرد مضاف )يعم أيضًا  (و)عليه وقد دخلت على مجع 
 . [34: سورة إبراهيم]{وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها } :ومنه قوله تعاىل

 

 

 

 

 

 

 

  __________________________ 
 ( .أ/88ل))*( 
 (.0)سبقت ترمجته يف صفحة رقم ( 1)
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 ومل، وليس ، الت ، ووال، ما  :وهو (1) [النايف] سواء باشرها،  (نفي)سياق  (نكرة يف ) : من صيغ العموم (و)
واملراد النكرة املعنوية ليدخل يف ذلك املطلق وليس املراد النكرة الصناعية املقابلة ، يه أم الوالفعل ف، وإن  ،)*(

وهذا هو . ما قام أحد: وما باشر عامله حنو ما أحد قائم، : للمعرفة ودخل يف هذه العبارة ما باشرها النفي حنو
وغريه ،ألن يف معىن املنفي  (2) بن مفلحقطع به ا ،(هني)كذا تعم نكرة يف سياق ( و)، هور عند العلماء شامل

  .[24-23:سورة الكهف] {وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء اهلل }:كقوله تعاىل

فعلى هذا  [32: سورة اإلسراء] {وال تقربوا الزنى}،  [91:سورة طه]{وال تطغوا فيه } :ويدخل الفعل املنهي عنه حنو
 . سلب كل فرد من األفراد باملطابقةالنهي وصفًا مبعىن أن اللفظ وضع لتعم النكرة يف سياق النفي و

ذاك فيؤثر   تعم بطريق اللزوم مبعىن أن نفي كل فرد مبهم يقتضي نفي مجيع األفراد مث درة إذا عملت :وقيل
وهلا لكل على تنا ويؤيد صحة االستثناء يف هذه الصيغة باالتفاق فدل ، التخصيص بالنية على األول دون الثاين

 .رد ف

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________  

 ( .ب/ 230ل) )*(
 ( .ب )مل يرد يف نسخة ( 1)
 افروع ، اآلداب الشرعية ، شرح املقنع ،:حممد بن مفلح بن حممدبن مفرج املقدسي احلنبلي ، مشس الدين ، أبو عبداهلل ، وهو صاحب التصانيف النافعة منها  هو (2)

 ( .34/ 5)الدرر الكامنة : هـ  ، ينظر763تويف عام   ،"كان بارعا فاضال متقنا لعلوم كثري : "ابن كثري  قال
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 الفهرس
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 .فهرس اآليات  
 

 الصفحة اآلية                                                                                            
 34                                                                                                             [  .111: بقرةسورة ال]{كل له قانتون}
 54                                                                                [ .482: سورة البقرة] {هلل ما يف السموات وما يف األرض }
 32                                                                                                        [ .132: سورة آل عمران] {واهلل حيب احملسنني}

 34                                                                                                                               [ .181: سورة آل عمران]{كل نفس ذائقة املوت } 
 24                                                                                    . [18:سورة النساء]  {حرمت عليكم أمهاتكم }
 23                                                                             . [51:سورة النساء] {ال يستوي القاعدون من املؤمنني }
 23                                                                                                    [ .51:سورة النساء] {غري أويل الضرر}
 34-26                                                                                    [ .11: سورة النساء]{واللذان يأتينها منكم}
 31                                                .                                                             [11: سورة النساء]{يوصيكم اهلل يف أوالدكم}
 06                                                  .                                                          [ 23:سورة النساء]{ تقتلوا أنفسكموال}
 26                                                                                 .[ 32: سورة النساء]{والالتي ختافون نشوزهن}
 23 .                                                                                                 [38:املائدة ] {والسارق والسارقة }
 22 .              [11: األعراف] {إِلَّا إِبْلِيسَوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا }
 22 .                                                                                     [13: األعراف] {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ}
 22                                                                                                       [14: األعراف] {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طنِيٍ}
 34                                                            . [31: سورة التوبة]{وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة}
 22 .                                        [21: هود] {فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّوَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ }
 54                                                                       [ .1: سورة هود] {ما من دابة يف األرض إال على اهلل رزقها}
 27                                                                        [ 11: سورة احلجر]{ربه إال الضالون  من يقنط من رمحةو }
 22                                        [58:األنبياء] {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}
 22                                                   [101:األنبياء] {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}
 22                                                                  .                          [31: العنكبوت] {إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ}
 22                                    .                                                                                         [34: العنكبوت] {إِنَّ فِيهَا لُوطاً}
 22                                                                                                  [.34: العنكبوت]{أَهْلَهُوَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَ}
 27                                                                 . [4: سورة فاطر] {ما يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسك هلا إال هو}
 57                                                                                                               [ .34: سورة اإلسراء] {وال تقربوا الزنى}
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 الصفحة اآلية                                                                                            
 53                                                                                            [ .110: سورة اإلسراء]{أميا تدعو فله األمساء احلسنى }
 36                                                     [.42-43:سورة الكهف] {وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء اهلل }
 27                                                                      .[14: سورة الكهف]{أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا}
 27                                                           .[48: سورة القصص]{أي األجلني قضيت فال عدوان علي}
 28                                                                  [ .24:النازعات ]{يسألونك عن الساعة أيان مرساها}
 26                                                                     [ .2: سورة الطالق]{والالتي يئسن من احمليض}
 34                                                                                                    [ .35: سورة احلجر]{ألغوينهم أمجعني}
 34                                                                                        . [33: سورة الرمحن]{يا معشر اجلن واألنس }
 31                                                                                                     . [31: األحزاب ] {إن املسلمني واملسلمات}
 33                                                            [.3 - 4: سورة العصر]{إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا }
 33                                                               . [11-11: سورة املزمل]{فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إىل  }
 33                                                                              . [42: سورة الفرقان]{يا ليتين اختذت مع الرسول سبيالً }
 30                                                               . [31: نورسورة ال] {والطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء}
 36                                                                    [ .32: سورة إبراهيم]{وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها }
 36                                                                                                                    . [81:سورة طه]{وال تطغوا فيه }
 54                                                   [ .40: سورة احلشر]{أصحاب النار و أصحاب اجلنة  ال يستوي }
 22                                                                . [101: سورة األنبياء]{إن الذين سبقت هلم منا احلسنى}
 53                                                                                                                [.38: سورة النمل]{أيكم يأتيين بعرشها}
 51                                                                                      [ .2: حلديدسورة ا]{    وهو معكم أين ما كنتم}
 30                                                                                           [.15: سورة املعارج]{ ...إن اإلنسان خلق هلوعاً }
 55                                                          [ .2:سورة التني]{نسان يف أحسن تقويملقد خلقنا اإل}
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 .فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة احلديث                                                                                      

 23           .                ( ..إله إال اهلل ، فإن قالوها  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال) 

 16 .                                               (الطواف بالبيت صالة إال أنه أباح فيه الكالم)

 23              . (ذلك فقد سلمتم على كل عبد اهلل صاحل يف السماء واألرض  فإنكم إذا قلتم)

 23 .                                                     "إين ضرير : " بن أم مكتوم فقال عبداهلل 

 50 .      (ملا مات النيب صلى اهلل عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة:) قالت عائشة رضي اهلل عنها
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 .فهرس التراجم واألعالم

 الصفحة االسم
 21                                                                                  أبو بكر الباقالين

 06                                                                              ابوداود السجستاين
 07                                                                                         بن محدانا

 51                                                                                    ابن دقيق العيد
 51                                                                                  ابن قاضي اجلبل

 52                                                                                        ابن العراقي
 57                                                                                            ابن فلح
 52                                                                                           اويالربم

 06                                                                                     أمحد بن حنبل
 21                                                                                             البلخي
 06                                                                                            البخاري
 21                                                                                                           اجلبائي
 06                                                                                               الطويف

 06                                                                _رضي اهلل عنه–عمروا ابن العاص 
 08                                                                                    القاضي أيب يعلى

 08                                                                                               القرايف
 07                                                                                              الكوراين

 06                                                                                   مسلم النيسابوري
 08                                                                            ابن قدامة املقدسي املوفق
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 .فهرس املراجع واملصادر
 

 .القرآن الكرمي :أواًل
 .مراجع احلديث : ثانيًا

 .األوىل:بريوت، ط /صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهلل،حممد بن إمساعيل البخاري،دار املكتبة العلمية،لبنان /1

: تبة اإلسالمية ، عمان األردن ، طصحيح مسلم ، لإلمام أيب احلسني ، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، املك /2
 . هـ 1112الثانية 

 .هـ1311األوىل : سنن أيب داود ، لإلمام أيب داود ، سليمان بن األشعث السجستاين ، دار الكتب العلمية ، ط  /3
األوىل : لبنان ، ط /سنن النسائي الكربى، لإلمام أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ن مؤسسة الرسالة،بريوت  /1

 .هـ 1121

 :املراجع األصولية : ثالثًا 
 يف أصول األحكام ، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي ، دار الكتب العلمية ،اإلحكام  /5

 . هـ 1121اخلامسة : لبنان ، الطبعة -بريوت
،  دار الكتاب العريب،  اإلمام العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين،، إرشاد الفحول لتحقيق احلق من علم األصول /1

 . م1111 -هـ 1111األوىل  :الطبعة
 . هـ1121طبعة عام ، دار ابن اجلوزي،  حممد بن صاحل العثيمني ،  األصول من علم األصول /7

، دار الكتب ( هـ711: املتوىف )البحر احمليط يف أصول الفقه ، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي /1
 م2222 /هـ 1121األوىل، : لبنان ، الطبعة  -العلمية، بريوت

صالح بن حممد بن عويضة، :حتقيق،  هـ 171عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين ، ،   الربهان يف أصول الفقه /1
 .م 1117 -هـ  1111الطبعة األوىل ،  لبنان –دار الكتب العلمية بريوت 

 .هـ1111بريوت ، الطبعة األوىل  – التقرير والتحبري ، حممد بن حممد بن أمري احلاج اجلنبلي ، دار الكتب العلمية /12
األوىل،  :ط، مكتبه احلليب، مصر،  أمحد شاكر:دراسة وحتقيق، حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة /11

 م1112/هـ1351
روضة الناظر وجنة املناظر ، موفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة ، مكتبة العبيكان ، الطبعة األوىل  /12

 .هـ 1122
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شرح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار  /13
 .هـ 1113الطبعة األوىل : حممد الزحيلي و نزيه محاد، مكتبة العبيكان ، الطبعة : ، احملقق ( هـ172: املتوىف)

هـ ،مطبعة دار إحياء الكتب ، 111د بن أمحد احمللي ، املتوىف سنة شرح احمللي على مجع اجلوامع ، جلالل الدين أمح /11
 . بريوت  –الطبعة األوىل ، لبنان 

األوىل : العدة ، القاضي أيب يعلى حممد بن حسني الفراء البغدادي احلنبلي ، حتقيق أمحد املباركي ، الطبعة  /15
 . هـ1122

حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري اللكنوي ، املتوىف فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ، عبد العلي  /11
 .م2222 -هـ 1123األوىل : لبنان ، الطبعة-هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت1225سنة 
حممد حسن :دراسة وحتقيق،  (هـ 111: ت)،  منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين،  قواطع األدلة يف األصول /11

 .م1111/هـ1111الطبعة األوىل، ،  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، يل الشافعيحممد حسن امساع
الفرعية ، ابن اللحام ، عالء الدين أيب احلسن علي بن حممد بن  األحكاميتبعها من  القواعد والفوائد األصولية وما /11

 . م 1111 -هـ  1122: ة ، املكتبة العصرية ، الطبع( هـ123: املتوىف)عباس البعلي الدمشقي احلنبلي 

: املتوىف)تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار خمتصر التحرير ،  /22
 .هـ 1122األوىل : حممد مصطفى حممد رمضان ،  دار األرقم ، الطبعة :  ، حتقيق  (هـ172

، حممد بن سليمان األشقر :دراسة وحتقيق،  مد بن حممد الغزا ي الطوسيأبو حامد حم،  املستصفى من علم األصول /21
 .م 1117/هـ1117األوىل، ،  مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان

، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:دراسة وحتقيق،  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب،  املوافقات /22
 . م1117/ هـ1117األوىل  : الطبعة،  ار ابن عفاند

 . ، دار الكتاب العريب( هـ721:ت)تيمية  آلاملسودة يف أصول الفقه ،  /23
، ، دار الكتب العلمية(هـ171: وىف املت)اللمع يف أصول الفقه ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  /21

 .هـ 1121 -م  2223: الطبعة الثانية
، لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية ،  لإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ، شرح منهاج الوصول هناية السول /25

 . م1111 -هـ1122الطبعة األوىل 

 :مراجع املعاجم اللغوية: رابعًا
 .األوىل: بريوت ، الطبعة –لسان العرب ، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، دار صادر  /21
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 :ممراجع التراجم واألعال: خامسًا
عشر  اخلامسة : للماليني  ، الطبعة دار العلم الزركلي ، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس األعالم ،  /27

 .م 2222
، البغدادي  بن مري سليم الباباين  إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، إمساعيل باشا بن حممد أمني /21

 .عريب ، الطبعة األوىلدار إحياء التراث ال، ( هـ1336:ت)

هـ ، مطبعة السعادة 1252البدر الطالع  مبحاسن من بعد القرن السابع ، حممد بن علي الشوكاين ،املتوىف سنة  /21
 .األوىل : بالقاهرة ، الطبعة 

دين هـ، مطبعة امل152نة الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، للحافظ أمحد بن حجر العسقالين ،املتوىف س /32
 .األوىل : ، الطبعة بالقاهرة

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، القاضي برخان الدين ابراهيم بن علي اليعمري ، املتوىف سنة  /31
 .م1171:هـ ، دار التراث للطباعة والنشر، الطبعة 771

مشقي البغدادي احلنبلي املعروف بابن رجب ، ذيل طبقات احلنابلة ، زين الدين أبو الفرج ، عبدالرمحن بن أمحد الد /32
 .هـ 1372األوىل : هـ ، مطبعة السنة احملمدية ، الطبعة 715املتوىف عام 

 -، مطبعة القدسي ، القاهرة 122الضوء الالمع الهل القرن التاسع ، حممد بن عبدالرمحن السخاوي ، املتوىف عام  /31
 .األوىل : مصر ، الطبعة 

األوىل : الطبعة  –جدة  –هتذيب سري أعالم النبالء ، حممد حسن عقيل موسى ، دار األندلس  نزهة الفضالء /35
 . هـ 1111
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 5                               .                                     التعريف بأمحد البعلي وبكتابه : املبحث األول 
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