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العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع
"دراسة أتصيلية تطبيقية"

الدكتور عبداحلليم حممد سليمان
أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه ،بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
ملخص البحث:
العموم من أهم مباحث دالالت األلفاظ يف أصول الفقه ،وله صيغ كثرية ،وموضوع هذا البحث إثبات
العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع ،وإذا ثبت العموم فيها هل ميكن ع ّدها من صيغ العموم؟ وهذه الضمائر
وإايهن ،وواو اجلماعة ،ونون النسوة،
وهن ،وإايهم،
أننت ،وإايكم،
هي(حنن ،وإايان ،و "ان" ،وأنتم ،و َّ
َّ
وإايكن ،وهمَّ ،
َّ
والتاء مع امليم "ـ ـتـ ـُ ْـم" ،والتاء مع النون "ـ ـتـ ـُ َّـن" ،والكاف مع امليم " ـك ـُ ْـم" ،والكاف مع النون "ـ ـكـ ـُ َّـن" ،واهلاء مع
امليم " ـ ـهـُ ْـم" ،واهلاء مع النون " ـ ـه ـُ َّـن") ،ومن أهداف البحث بيان إفادة الضمائر الدالة على اجلمع للعموم ،حيث
أغفلها الكثري من األصوليني عند حديثهم على العموم وما يفيده ،بل أنكر بعضهم أن تكون من صيغ العموم،
تضمن هذا البحث بعض التطبيقات الفقهية املتعلقة ابلعموم املستفاد من الضمائر الدالة على اجلمع.
كما ّ
وهللا ويل التوفيق
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،عسى ريب أن يهديين سواء السبيل،
وبعد:
فإن القرآن الكرمي – الذي هو مصدر التشريع األول -نزل بلغة العرب ،وأرسل هللا نبيّه حممدا صلى هللا عليه وسلم بلسان
قومه العرب األميني ،ولذا كانت للغة العربية أمهيتها الكبرية ومكانتها العالية يف مباحث أصول الفقه؛ فتناول أهل األصول من
اللغة أهم مباحثها وأساليبها كمباحث األمر والنهي والعموم واخلصوص واإلطالق والتقيد وحنو ذلك.
ومن أهم مباحث اللغة ابب العموم؛ إذ جاءت معمم أحكام الشريعة اإلسالمية عامة ،انسااما مع رسالته صلى هللا عليه
وسلم اليت كانت للناس كافة .وقد َر ِغبت أن أكتب حبثا يف العموم ،واخرتت موضوعا بعنوان (العموم يف الضمائر الدالة على
اجلمع – دراسة أتصيلية تطبيقية).
دل على اجلمع من الضمائر سواء كانت متصلة كواو اجلماعة ونون النسوة،
ويدخل يف الضمائر الدالة على اجلمع هنا ما ّ
أننت" ،ويلحق هبا ما دل على اجلمع من احلروف كامليم الدالة على اجلمع ،كما يف حنو قوله
وهن وأنتم و ّ
أو منفصلة ك ــ" هم ّ

تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ النساء 5٨ :وكالنون الدالة على مجع اإلانث كما يف
حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ يوسف 51 :وذلك على القول أبهنا حروف،
وليست من الضمائر ،كما سيأيت بيانه.
وما َح َـملين على اختيار هذ املوضوع هو أن أكثر األصوليني مل يذكروا هذه الضمائر يف ابب العموم وما يفيده ،مع كوهنا
دالة على اجلمع والشمول الذي هو معىن من معاين العموم ،ومع اإلشارة بل النص من بعض املتقدمني من األصوليني على أهنا
البعض يف كل جنس كما تريد الكل ،ويستوي يف ذلك
تفيد العموم؛ قال الغزايل يف املستصفىِ " :إذ العرب تريد بصيغ اجلمع
َ
الدال على اجلمع ،وهو واو اجلماعة
قوهلم :فَـ َعلوا ،وافْـ َعلوا ،وقوهلم :قُتِل املشركون واقْـتُلوا املشركني"( ،)1وهذه تسوية بني الضمري ّ
هنا ،وبني مجع املذكر السامل ،وهو املشركون واملشركني ،وذلك يدل على أن واو اجلماعة كامع املذكر السامل يف إفادة العموم.
وقال الفخر الرازي يف احملصول" :إذا أََمر مجعا بصيغة اجلمع أفاد االستغراق فيهم والدليل عليه أن السيد إذا أشار إىل
) - )1ينمر :املستصفى ،الغزايل.)226( ،
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استحق الذم ،وذلك يدل على أن اللفظ للشمول ،وال جيوز
مجاعة من غلمانه بقوله :قوموا؛ فليس يتخلّف عن القيام أحد إال
ّ
أن يضاف ذلك إىل القرينة؛ ألن تلك القرينة إن كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادان وإال فلنفرض هذه الصيغة جمردة
()2
نص من الرازي على أن ْأمر اجلمع بضمري اجلمع يفيد االستغراق ،وهذا يدل على أن
عنها ويعود الكالم وهللا أعلم"  .وهذا ّ
واو اجلماعة يف "قوموا" هي اليت أفادت االستغراق وهو العموم ،ويؤيّده قوله" :وذلك يدل على أن اللفظ للشمول".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :فإن الضمري اسم موضوع ملا تقدم ذكره ،وهو صاحل للعموم على سبيل اجلمع؛ فإنه جيب
فح ْمل الضمري على العموم حقيقة فيه ،ومحَْله على اخلصوص مثل ختصيص
محله على العموم إذا مل يقم خمصص ،وعلى هذا َ
اللفظ العام"( .)3وهذا نص من شيخ اإلسالم رمحه هللا يف محل الضمري على العموم؛ مما يدل على أن الضمري يفيد العموم.
وكذلك احلافظ العالئي يف تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ،حيث قال" :اللفظ العام ابلنسبة إىل داللته على املذكر
واملؤنث على أربعة أقسام " . . .:مث قال" :والرابع :لفظ يُستعمل فيهما بعالمة التأنيث يف املؤنث ،وحبذفها يف املذكر والعوض
()4
نص من العالئي على أن ضمري مجع املؤنث واملذكر
عنها؛ كامع املذكر السامل ،وضمري اجلمع املذكر؛ حنو (قاموا)"  .وهذا ّ
مها من صيغ العموم ،وذلك يقتضي أهنما يفيدان العموم ال حمالة ،وعليه فبقية الضمائر الدالة على اجلمع تفيد العموم؛ إذ ال
فرق من حيث الداللة على اجلمع.
ولذا أردت أن أحبث هذا املوضوع ،كما أردفت ذلك أبمثلة تطبيقية من نصوص الكتاب والسنة كشاهد هلا ومثال عليها،
حيث يقوى التأصيل ابلتطبيق.
يتبني أن أمهية هذا املوضوع تمهر من خالل أمور ،من أمهها:
وهبذا ّ

كونه يتعلق مبباحث العموم الذي هو من املوضوعات املهمة يف أصول الفقه ،إذ هو مما يشرتك فيه الكتاب والسنة من
دالالت األلفاظ.
بيان ما مل ينص عليه أكثر األصوليني عند ذكرهم للعموم ،وهو كون الضمائر الدالة على اجلمع تفيد العموم.
عالقة الضمائر الدالة على اجلمع بصيغ العموم .وهللا أعلم.
( - )2ينمر :احملصول يف علم األصول ،الرازي.)363/2( ،
( - )3ينمر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.)147/31( ،
( - )4ينمر :تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ،احلافظ العالئي.)3٨3( ،
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وهذا البحث مضروب على ما ذهب إليه مجاهري العلماء من إثبات صيغ العموم(.)5
وأحسب أن ما أشرت إليه يف بيان أمهية هذا املوضوع هو اجلديد فيه ،وهو ما أريد إضافته يف هذا البحث ،ولعله جييب
على األسئلة التالية:
ما هو اجلامع بني صيغ العموم؟
ملاذا مل يتعرض أكثر األصوليني لذكر الضمائر الدالة على اجلمع يف مبحث العموم وصيغه؟
ما هي عالقة الضمائر الدالة على اجلمع بصيغ العموم؟
ومل أجد – فيما اطلعت عليه أو بلغين – من ذَ َكر هذا املوضوع وأفرد له حبثا مستقال.
ومما وجدته مما له تعلّ ٌق هبذا املوضوع (صيغ العموم) الكتب والدراسات التالية:

األول :كتاب العقد املنموم يف اخلصوص والعموم لشهاب الدين ال َقَرايف ،ومل يتعرض للضمائر الدالة على اجلمع ،مع أنه
فصل تفصيال عايبا يف سرد صيغ العموم حىت بلغ به األمر أ ْن ذكر لغات قبائل العرب يف بعض صيغ العموم.
ّ
ِ
يستقص الضمائر
يفصل يف ذلك ومل
الثاين :كتاب تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم للحافظ صالح الدين العالئي ،ومل ّ

الدالة على اجلمع ،ومل ميثّل هلا إال أنه أشار إليها كما ذكرته آنفا(.)6
الثالث :رسالة دكتوراه يف جامعة أم للقرى بعنوان (صيغ العموم وأنواعه – دراسة تطبيقية على آايت األحكام يف سورة
النساء) للباحثة /عواطف الزايدي ،ولكنها مل تتعرض للضمائر الدالة على اجلمع عند عرضها لصيغ العموم.
الرابع :رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى بعنوان (صيغ العموم املختلف فيها  -دراسة أصولية تطبيقية على آايت األحكام

يف سورة البقرة) للباحثة /عيدة الشريف ،وهي أيضا مل تتعرض للضمائر الدالة على اجلمع.
ويف اجلملة الدراسات اليت تناولت صيغ العموم انصب جل اهتمامها على الصيغ اليت اختلف األصوليون فيها كاملفرد احمللى
أبل وعموم النكرة يف سياق اإلثبات وغريمها من الصيغ املختلف فيها.
كما توجد رسائل كثرية تناولت العام والعموم ولكنها مل تفصل يف صيغ العموم فضال عن الضمائر الدالة على اجلمع.

( - )5ينمر :تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ،احلافظ العالئي.)109 ،10٨( ،
( - )6ينمر :ص .5
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وخطة البحث تضمنت متهيدا ،ومبحثني ،وخامتة ،على النحو التايل:
التمهيد وفيه مطلبان:
املطلب األول :بيان معىن العموم عند األصوليني.
املطلب الثاين :بيان معىن الضمائر لغة واصطالحا.
املبحث األول :بيان الضمائر الدالة على اجلمع ،وبيان وجه العموم فيها ،وفيه مطالب ثالثة:
املطلب األول :بيان الضمائر الدالة على اجلمع.
املطلب الثاين :بيان وجه العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع.
املطلب الثالث :الضمائر الدالة على اجلمع وصيغ العموم.
املبحث الثالث :التطبيقات على العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع من القرآن والسنة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التطبيقات من القرآن الكرمي على عموم الضمائر الدالة على اجلمع.
املطلب الثاين :التطبيقات من السنة على عموم الضمائر الدالة على اجلمع.
اخلامتة ،وتتضمن أهم النتائج.
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وأما منهج البحث الذي سأسلكه يف هذا املوضوع فإين أقوم ابآليت:
دل على مج ٍع منها.
أتتبَّع الضمائر يف كتب أهل اللغة ،متصلة كانت أو منفصلة ،ظاهرة كانت أو مسترتة ،وأقوم حبصر ما ّ
ما قُمت حبصره سيكون موضوعا للبحث ببيانه وداللته حبسب وضعه اللغوي.
أبني وجه العموم فيها.
أقوم بتقرير معىن العموم يف تلك الضمائر ،و ّ

أقوم إبجراء تطبيقات من نصوص الكتاب والسنة على تلك الضمائر مستعينا مبا ورد يف كتب التفسري وشروح احلديث
والكتب الفقهية.
كما أقوم مبا يتطلبه أي حبث علمي ،وهو:
 عزو اآلايت القرآنية وكوهنا برسم املصحف الشريف. ختريج األحاديث النبوية ،وكذا اآلاثر؛ فما كان منها يف الصحيحني أو يف أحدمها اكتفيت بذلك ،وإال ذكرت كالمأهل احلديث فيه.
 نسبة األقوال إىل قائليها من كتبهم أو ممن نقلها عنهم. توثيق املعاين اللغوية واالصطالحية.أكتفي بذكر معلومات املراجع واتريخ وفاة املؤلف يف قائمة املراجع آخر البحث.هذا وأسأل هللا أن يعينين وأن يفتح علي يف هذا البحث ،كما أسأله تعاىل أن ينفعين به ،إن هللا جواد كرمي.
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التمهيد وفيه مطلبان:
املطلب األول :بيان معىن العموم عند األصوليني.

لبيان معىن العموم ال بد من تعريفه لغة واصطالحا.
الَ :ع َّم ُه ْم ِابلْ َع ِطيَّ ِة"( .)7وكذا يف
َّيءُ يـَ ُع ُّم عُ ُم ْوماََِ :ش َل ْ
اعةَ؛ يـُ َق ُ
اجلَ َم َ
العموم يف اللغة :هو الشمول؛ قال اجلوهريَ " :ع َّم الش ْ
القاموس احمليط(.)٨
أما يف االصطالح فقد كثرت تعريفات األصوليني للعموم والعام حيث وردت بعض التعريفات للعام ،وبعضها للعموم،
والفرق بني العام والعموم كما ذكر الزركشي( )9أن العام هو اللفظ املتناول ،والعموم :تناول اللفظ ملا يصلح له ،فالعموم مصدر،
والعام :اسم الفاعل مشتق من هذا املصدر ،ومها متغايران ،ألن املصدر الفعل ،والفعل غري الفاعل.
وقد اكتفى بعض األصوليني بتعريف العام كالقاضي أيب يعلى( )10وإمام احلرمني( ،)11كما اكتفى بعضهم بتعريف العموم
كاجلصاص( )12وابن العريب(.)13
وسأقتصر هنا على تعريف العموم دون العام ابعتباره مقصودا وواردا يف عنوان هذا البحث.
والعموم عند األصوليني عمومان ،أوهلما عموم الصالحية ويُطلق عليه عموم البدل ،واثنيهما عموم الشمول.
واألصوليون عندما يطلقون لفظ العموم يريدون به عموم الشمول ال عموم البدل .وقد وردت الكثري من التعريفات للعموم،
عرفه اجلصاص بقوله" :وأما العموم فمنتمم جلميع ما اشتمل عليه من املسميات"( .)14ويدل هذا التعريف على أن العموم
فقد ّ
هو استغراق وَشول جلميع ما يصلح له اللفظ الدال على العموم مما له اسم ،وعليه فال تدخل يف ذلك املعاين .وهذا التعريف

الصحاح ،اجلوهري )1993/5( ،ومقاييس اللغة ،ابن فارس )1٨/4( ،ولسان العرب ،ابن منمور.)426/12( ،
) - (7ينمرّ :
( - )٨ينمر :القاموس احمليط ،الفريوزآابدي.)1141/1( ،
( - )9ينمر :البحر احمليط ،الزركشي.)٨/4( ،
( - )10ينمر :العدة ،القاضي أبو يعلى.)140/1( ،
( - )11ينمر :الربهان ،اجلويين.)113/1( ،
( - )12ينمر :الفصول يف األصول ،اجلصاص.)390/1( ،
( - )13ينمر :ميزان األصول يف نتائج العقول ،السمرقندي.)73( ،
( - )14ينمر :الفصول يف األصول ،اجلصاص.)390/1( ،
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خالف ما نقله عنه السرخسي حيث قال" :وذكر أبو بكر اجلصاص رمحه هللا أن العام ما ينتمم مجعا من األسامي أو املعاين"( )15مث ّبني السرخسي
أن إدخال املعاين يف التعريف غلط فقال" :وهذا غلط منه فإن تعدد املعاين ال يكون إال بعد التغاير واالختالف وعند ذلك اللفظ الواحد ال
ينتممهما"(.)16كما حيتمل أنه أراد بقوله من األمساء واملعاين ما ينتمم مجعا من األعيان واألعراض.
عرف ابن العريب العموم بقوله" :العموم كل قول يف النفس َشل اثنني فصاعدا"( )17ويؤخذ من تعريف ابن العريب هذا العموم
كما ّ

يُتصور يف الكالم النفسي بناء على أن مراده بقوله " :كل قول يف النفس" الكالم النفسي واعتباره هو األصل لبناء التعريف عليه ،وتصور
العموم واخلصوص يف الكالم النفسي هو املشهور عند األشعرية( .)1٨كما يؤخذ من هذا التعريف أن أقل اجلمع اثنان عند ابن العريب.
وعرف الشريازي العموم بقوله" :والعموم كل لفظ عم شيئني فصاعدا"( .)19وهذا تعريف للعموم ابللفظ ،وليس هو كذلك
ّ
عرف العموم ابللفظ ،فقال بعد أن ّفرق بني العام والعموم" :ومن هذا يمهر اإلنكار على عبد
فقد أنكر الزركشي على من ّ
اجلبار وابن بَرهان وغريمها يف قوهلم" :العموم اللفظ املستغرق" فإن قيل :أرادوا ابملصدر اسم الفاعل ،قلنا :استعماله فيه جماز وال
ضرورة الرتكابه مع إمكان احلقيقة"(.)20
()21
حبسب
ّ
وعرف الطويف العموم بقوله" :العموم هو استغراق اللفظ جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد"  .وقولهَ " :
وضع واحد" احرت ٌاز عن اللفظ املشرتك ،والذي له حقيقة وجماز؛ فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.
والذي يمهر يل أن تعريف الطويف هو األقرب لبيان حقيقة عموم الشمول حيث ميّز بني العام والعموم ،كما أخرج املشرتك
وما كان له حقيقة وجماز وأخرج عموم البدل والصالحية ألنه ليس مرادا لألصوليني يف معىن العموم.
وقد ذهب إليه مجاهري العلماء إىل أن العموم له صيغ ختصه وتدل عليه(.)22

( - )15ينمر :أصول السرخسي ،السرخسي.)125/1( ،
) - )16ينمر :املرجع السابق (.)125/1
) - )17ينمر :ميزان األصول يف نتائج العقول ،السمرقندي.)73( ،
) - )1٨ينمر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،القرايف.)1724/4( ،
( -)19ينمر :اللمع يف أصول الفقه ،الشريازي.)26( ،
( - )20ينمر :البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي.)٨/4( ،
( - )21ينمر :اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية ،الطويف.)24( ،
( - )22ينمر :تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ،احلافظ العالئي.)109 ،10٨( ،
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املطلب الثاين :بيان معىن الضمائر لغة واصطالحا.

الضمائر يف اللغة مجع الضمري ،وأصله الضاد وامليم والراء؛ قال ابن فارس" :الضاد وامليم والراء أصالن صحيحان ،أحدمها
يدل على دقة يف الشيء ،واآلخر يدل على غيبة وتسرت"(.)23
السر وما يف اخلاطر؛ يقال :أضمره أي أخفاه(.)24
وأتيت مبعىن ّ

وقال يف التعريفات :اإلضمار إسقاط الشيء ال معىن(.)25
وكل هذه املعاين تتناسب مع إطالق لفظ الضمري على األدوات املعروفة لدى النحاة ألن وظيفة الضمري االستغناء عن
تكرار لفظ مذكور ،وهو من األدوات الرابطة ألجزاء النص ،يقوم مقام اللفظ الماهر ،فيُغين عن تكراره ،ويصل اجلُ َمل بعضها
ببعض ،وحييل ما هو الحق على ما هو سابق ،فريبط آخر الكالم أبوله.
وأما معىن الضمائر يف االصطالح فاملراد هنا اصطالح النحويني إذ هم أهل هذا العلم.
والضمري يف اصطالحهم :هو ما دل على متكلم أو خماطب أو غائب(.)26
قال ابن هشام" :وهو عبارة عما دل على متكلم حنو أان وحنن أو خماطب حنو أنت وأنتما أو غائب حنو هو ومها "(.)27
ضمر وكذا الكناية كما هو عند الكوفيني(.)2٨
ويُطلق عليه الضمري والْ ُم َ
وهذا تعريف للضمائر عند النحويني وبيان هلا ابعتبار الوصف.
وأما بياهنا من حيث العدد والتقسيم فالضمائر تنقسم إىل ضمائر مسترتة وأخرى ابرزة( ،)29واألخرية إما منفصلة أو متصلة،
وكلها إما للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب ،وكل منها يكون للمفرد وللمثىن وللامع ،عدا ضمائر املتكلم فال تكون للمثىن.
( - )23ينمر :مقاييس اللغة ،ابن فارس.)371/3( ،
( - )24ينمر :اتج العروس ،الزبيدي )402/12( ،والصحاح ،اجلوهري.)722/2( ،
( - )25ينمر :التعريفات ،اجلرجاين.)29( ،
( - )26ينمر :شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام.)93( ،
( - )27ينمر :شرح شذور الذهب ،ابن هشام.)175( ،
( - )2٨ينمر :املرجع السابق (.)174
( - )29ينمر :تقسيمات الضمائر وأنواعها يف اللمع يف العربية ،ابن جين )99( ،وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن هشام)99/1( ،
وشرح شذور الذهب ،ابن هشام )175(،وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل.)٨9/1( ،
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وهن،
أننت ،وإايكم،
والذي يتعلق هبذا البحث منها ضمائر اجلمع ،وهي ("حنن ،وإايان ،و "ان" ،وأنتم ،و َّ
وإايكن ،وهمَّ ،
َّ
وإايهن ،وواو اجلماعة ،ونون النسوة ،والتاء مع امليم "ـ ـتـ ـُ ْـم" ،والتاء مع النون "ـ ـتـ ـُ َّـن" ،والكاف مع امليم " ـك ـُ ْـم" ،والكاف
وإايهم،
َّ
مع النون "ـ ـكـ ـُ َّـن" ،واهلاء مع امليم " ـ ـهـُ ْـم" ،واهلاء مع النون " ـ ـه ـُ َّـن") وسيأيت تفصيلها يف املطلب األول من املبحث األول(.)30
وهنا أمور تتعلّق ابستعمال الضمائر ال بد من ذكرها لصلتها هبذا البحث:
األول :أن الضمري ال بد له من مذكور يعود إليه ،وسواء كان ذلك املذكور لفما سابقا ،حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲑ
ﲒ ﲓ ﱠ هود ،42 :وقوله سبحانه :ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ البقرة ،124 :فاهلاء يف "ابنه" يعود إىل نوح،
واهلاء يف "ربه" يعود إىل إبراهيم.
ِ
متضمنا له ،حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ املائدة ،٨ :فإن الفعل (اعدلوا) يتضمن
أو كان لفما ّ
االسم العائد إليه الضمري ،وهو (العدل) .وحنو هذا قوله عز وجل :ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ النساء ،٨ :فأعاد الضمري يف (منه) على (القسمة)؛ ألهنا مبعىن املقسوم؛ لداللة
(القسمة) عليه.
وقد ال يُذكر ما يعود الضمري إليه لكن يدل عليه السياق حنو قوله تعاىل :ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ الرمحن،26 :

أي :األرض .وكذا قوله تعاىل :ﱡ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ فاطر . 45 :وحنو هذا قوله عز وجل :ﱡ

دل عليه السياق.
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ النساء ،11 :فالضمري يعود على امليت ،ومل يتقدم ذكره لكن ّ
الثاين :اختلف أهل اللغة يف بعض الضمائر املتصلة؛ وهي (اتء الفاعل املتحركة ،واهلاء ،والكاف) إذا حلقتها امليم الدالة
ونصرُك َّن) ،هل
صرُك ْم) ومثله (ق ُلنت ،و ُ
على مجع الذكور أو النون الدالة على مجع اإلانث كما يف حنو (قلتُم ،وأيّ َد ُهم ،ونَ َ
أيدهنَ ،
الضمري هو التاء وحدها يف حنو (قلتُم) وامليم حرف يدل على مجع الذكور ،أم أن الضمري التاء وامليم معا؟
أيده َّن،
ومثله يقال يف اهلاء وامليم من حنو (وأيّ َدهم) والكاف وامليم من حنو
(ونصركم ) وعلى ِوزانه يف حنو ُ َّ
(قلنت ،و ُ
َ

ونصرُك َّن).

( - )30ينمر :ص .17
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فذهب سيبويه( )31إىل أن الضمري هو التاء وامليم معا ،وكذا اهلاء وامليم معا والكاف وامليم معا ،وكذا مع النون .ويؤخذ من
هذا أن سيبويه يذهب إىل أن الضمري هو التاء وامليم معا ،وكذا اهلاء وامليم معا ،والكاف وامليم معا ،وكذا مع نون مجع اإلانث
يف اجلميع.
وذهب بعضهم كابن جين( )32إىل أن الضمري هو التاء واهلاء والكاف ،وامليم عالمة مجع الذكور ،والنون عالمة مجع اإلانث.
ومهما يكن فإنه ال أثر هلذا اخلالف يف داللة الضمائر ،وهذا ما يهم األصوليني ،فالضمري يف حنو (جعلتم) يدل على مجع
الذكور املخاطبني ،سواء كان الضمري هو التاء وامليم معا (تـُْم) أو كان الضمري هو التاء لوحدها ،وامليم عالمة مجع الذكور.

( - )31ينمر :الكتاب ،سيبويه.)351/2( ،
(( - 32ينمر :اللمع يف العربية ،ابن جين 100( ،وما بعدها).
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املبحث األول :بيان الضمائر الدالة على اجلمع ،وبيان وجه العموم فيها
وفيه مطالب ثالثة:
املطلب األول :بيان الضمائر الدالة على اجلمع.
ذكرت يف املبحث السابق يف بيان معىن الضمائر أن الضمائر تنقسم إىل ضمائر ابرزة وأخرى مسترتة ،وإىل ضمائر منفصلة
ُ
وأخرى متصلة ،وإىل ضمائر للمتكلم وأخرى للمخاطَب وأخرى للغائب.

أبني وجه العموم فيها يف املطلب التايل ،وأقول :إن
ويف هذا املطلب سأعتين ببيان الضمائر الدالة على اجلمع ًأاي كانت مث ّ
الضمائر الدالة على اجلمع على النحو التايل:
أوال :الضمائر الدالة على مجع املتكلِّمني ،وهي:
 -1الضمري املسترت (حنن) يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ الفاحتة ،5 :فالفاعل هنا

الضمري املسترت وجواب حنن ،وهو يدل على مجع املتكلمني.
 -2الضمري البارز املنفصل (حنن ،وإايان) يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ البقرة:
 ،30وقوله سبحانه :ﱡ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ يونس.2٨ :
 -3الضمري البارز املتصل (ان) ،سواء كان يف حمل رفع أو نصب أو خفض ،يف حنو قوله عز وجل :ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ طه.٨7 :

تدل (حنن وان) على املتكلِّمني سواء كانوا مجعا أو اثنني ،وداللة
ومجيع هذه الضمائر يدخل فيها مع اجلمع االثنان؛ حيث ّ
هذه الضمائر على اجلمع بيّنة ؛ قال ابن جين " :فاملرفوع للمتكلم ذكرا كان أو أنثى (أان) والتثنية واجلمع مجيعا (حنن)"(.)33
املربد  " :فإن َّثىن املتكلم نفسه أو مجعها أبن يكون معه واحد أو أكثر قال :فع ْلنا "(.)34
وقال ّ
يضر هنا داللة (حنن أو ان) على االثنني ،ومها ليسا جبمع ،ألن الغاية هنا إثبات داللتها على اجلمع وهو األصل فيها؛
وال ّ

( - )33ينمر :اللمع يف العربية ،ابن جين.)99( ،
( - )34ينمر :املقتضب ،املربد.)262/1( ،
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قال الشاطيب يف شرحه أللفية ابن مالك" :وأما املثىن واجملموع مذكرا أو مؤنثا فليس هلما إال ضمري واحد ،وهو (حنن) ،وأصله
أن يكون للاماعة ،لكنهم شركوا معه املثىن فيه؛ ألن االثنني فما فوقهما مجاعة"(.)35
كما ال يضر هنا استعمال (حنن أو ان) للمفرد؛ ألنه على خالف األصل إذ ال يطلق على املفرد إال مع توهم اجلمع(،)36
والواحد ال يستحق ضمري "حنن" إال مع التعميم كما يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﱠ احلار.9 :
اثنيا :الضمائر الدالة على مجع املخاطَبني ،وهي:
وإايكن) يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
 -1الضمائر البارزة املنفصلة (أنتم ،وأننت ،وإايكم،
َّ
أننت يف داللتهما على مجع
ﳗ ﱠ النور ،19 :وقوله تعاىل :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲﱠ اإلسراء ، 31 :وال فرق بني أنتم و ّ
وإايكن.
املخاطبني إال أن األول جلمع املخاطَبني الذكور ،والثاين جلمع املخاطَبات اإلانث ،ومثله يُقال يف إايكم
ّ
 -2الضمائر البارزة املتصلة (واو اجلماعة ونون النسوة يف حال اخلطاب ،والتاء مع امليم "ـ ـتـُـ ْم" ،والتاء مع النون "ـ ـتـ ـُ َّـن"،

والكاف مع امليم " ـك ـُ ْـم" ،والكاف مع النون "ـ ـكـ ـُ َّـن") يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ص َّدقْ َن َولَ ْو ِم ْن ُحلِيِّ ُك َّن) ( )37وقوله تعاىل :ﱡ
ﲆ ﲇ ﲈﱠ احلديد ،7 :وقوله صلى هللا عليه وسلم( :تَ َ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ النساء ،101 :وقوله سبحانه :ﱡ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ يوسف.51 :
لكل ضمريه ،وداللتها على اجلمع ظاهرة،
هذه الضمائر اليت تدل على مج ٍع يف حال اخلطاب سواء للذكور أو اإلانث ،و ٍّ
( - )35ينمر :املقاصد الشافية – شرح ألفية ابن مالك ،الشاطيب.)2٨4/1( ،
( - )36ينمر :املرجع السابق.
( - )37أخرجه البخاري يف صـ ـ ـ ـ ــحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلار ،برقم ( )1466ومسـ ـ ـ ـ ــلم يف صـ ـ ـ ـ ــحيحه ،كتاب
الزكاة ،ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد ،والوالدين ولو كانوا مشركني ،برقم (.)1000
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ِ
أننت"( ،)3٨وقال الشاطيب:
أنت والتثنية أنتما واجلمع أنتم وللمخاطبة أنت والتثنية أنتما واجلمع ّ
قال ابن جين" :وللمخاطب َ
"(أان) ضمري التكلم وحده و(هو) ضمري الغائب املذكر وحده ،و(أنت) ضمري املخاطب املذكر وحده ،فهذه ثالثة أقسام كلها
للمفرد واملذكر ،فإذا ما خرج عنها ففرع عنها ،وذلك ضمري املثىن واجملموع واملؤنث"( ،)39وقال اخلليل" :والواو ضمري اجلميع
"( )40وله كذلك" :ونون إضمار مجع املؤنث قوله تعاىل :ﱡ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ البقرة ،237 :فاعل النون ضمري مجع املؤنث
يف يعفون"( ،)41وقال سيبويه" :وضمري اجلماعة الواو"( ،)42وليس من الضمائر املسترتة ما يدل على مجع املخاطَبني.
اثلثا :الضمائر الدالة على مجع الغائبني ،وهي:
وإايهن) يف حنو قوله تعاىل :ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ آل عمران:
 -1الضمائر البارزة املنفصلة (هم ،هن ،إايهم،
َّ
 ،163وقوله صلى هللا عليه وسلم يف مواقيت الـم ـ ـ ُـدن( :ه َّن َهل َّن ،ولِ ُك ِل ٍ
آت أَتَى َعلَْي ِه َّن ِم ْن َغ ِْريِه ْم) ( ،)43وقوله تعاىل :ﱡ
ُ
ُ ُ َ ّ

ﲶ ﲷ ﲸﱠ األنعام ،151 :وقوله صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَ ( :م ْن َكا َن
لَه ثََال ُ ٍ
ِ
ض ِل َر ْمحَتِ ِه إِ َّاي ُه َّن)(.)44
ضَّرائِ ِه َّنَ ،و َسَّرائِ ِه َّن ،أ َْد َخلَهُ هللاُ ْ
اجلَنَّةَ بَِف ْ
ص ََرب َعلَى َأل َْوائ ِه َّنَ ،و َ
ُ
ث بـَنَات ،فَ َ
 -2الضمائر البارزة املتصلة (واو اجلماعة ونون النسوة يف حال الغَيبة ،واهلاء مع امليم" هـ ْـم " ،واهلاء مع النون "ه ـ َّـن ") يف

( - )3٨ينمر :اللمع يف العربية ،ابن جين.)100( ،
) - )39ينمر :املقاصد الشافية – شرح ألفية ابن مالك ،الشاطيب.)2٨4/1( ،
( - )40ينمر :اجلمل يف النحو ،الفراهيدي (.)262
( - )41ينمر :املرجع السابق (.)331
( - )42ينمر :الكتاب ،سيبويه.)79/1( ،
( - )43أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتب احلج ،ابب مهل أهل مكة للحج والعمرة ،برقم ( )1524ومسلم يف صحيحه ،كتب احلج ،ابب
مواقيت احلج والعمرة ،برقم (.)11٨1
( - )44أخرجه هبذا اللفظ اإلمام أمحد يف مس ـ ــنده ،مس ـ ــند أيب هريرة ،برقم ( )٨425كما أخرجه ابن ماجه يف س ـ ــننه ،كتاب األدب ،ابب بر
الوالد واإلحســان إىل البنات ،برقم ( ،) 3669والرتمذي يف ســننه ،أبواب الرب والصــلة ،ابب ما جاء يف النفقة على البنات واألخوات ،برقم
( .)1916وهو حديث حسن لغريه .ينمر :مسند اإلمام أمحد بتحقيق شعيب األرانؤوط (.)14٨/14

3149

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3175 -3135مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .عبداحلليم حممد سليمان

حنو قوله تعاىل :ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ يوسف ،16 :وقوله :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ النور.31 :
نص أهل اللغة؛ قال سيبويه" :وأما
ومن خالل هذه األمثلة تمهر داللة هذه الضمائر على مجع الغائبني أو الغائبات ،كما ّ

ثت عن مجي ٍع
ثت عن اثنني فعالمتُهماُ :مها .وإن ح ّد َ
املضمر احملدَّث عنه فعالمتُه :هو ،وإن كان مؤنثا فعالمته :هي ،وإن ح ّد َ
َ
()45
فعالمتهمُ :هم ،وإن كان اجلميع مجيع املؤنث فعالمتهُ :ه ّن " .

املطلب الثاين :بيان وجه العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع.
لقد ثبت يف املطلب السابق داللة الضمائر املذكورة على اجلمع ،وإذا ثبت ذلك فإهنا تدل على الشمول والعموم ،وذلك
اثبت يف الضمائر الدالة على اجلمع ،كما هو اثبت يف ألفاظ اجلموع كامع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل ومجع التكسري،
ويدل على ذلك عدة وجوه:
وبذلك تثبت إفادهتا للعمومّ ،

دل على مج ٍع من الضمائر فهو يفيد العموم ،ومن ذلك ما
الوجه األول :نصوص بعض األصوليني ،واليت تفيد أبن ما ّ
ذكرته يف مقدمة هذا البحث ،وهو قول الغزايل يف املستصفى خالل عرضه لصيغ العموم" :إذ العرب تريد بصيغ اجلمع البعض
يف كل جنس كما تريد الكل ،ويستوي يف ذلك قوهلم :فَـ َعلوا ،وافْـ َعلوا ،وقوهلم :قُتِل املشركون واقْـتُلوا املشركني"( .)46وقول الرازي:

"إذا أ ََمر مجعا بصيغة اجلمع أفاد االستغراق فيهم ،والدليل عليه أن السيد إذا أشار إىل مجاعة من غلمانه بقوله :قوموا؛ فليس
يتخلف عن القيام أحد إال استحق الذم ،وذلك يدل على أن اللفظ للشمول" ( .)47وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية " :فإن
الضمري اسم موضوع ملا تقدم ذكره وهو صاحل للعموم على سبيل اجلمع؛ فإنه جيب محله على العموم إذا مل يقم خمصص وعلى
هذا فحمل الضمري على العموم حقيقة فيه ومحله على اخلصوص مثل ختصيص اللفظ العام"(.)4٨
( - )45ينمر :الكتاب ،سيبويه.)351/2( ،
( - )46ينمر :املستصفى ،الغزايل.)226( ،
( - )47ينمر :احملصول يف علم األصول ،الرازي.)363/2( ،
( - )4٨ينمر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.)147/31( ،
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وخصص الزركشي مسألة لضمري اجلمع ،فقال" :مسألة ضمري اجلمع :ضمري اجلمع كقوله تعاىل :ﱡ ﲋ ﲌ
ّ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ البقرة ،43 :وقوله :أنتم للمخاطبني ،وهم للغائبني ،فإنه ضمري
يرجع إىل املذكورين أوال إن سبق ذكرهم ،وإال رجع إىل املدلول الذي جيوز صرف الضمري إليه ،وإن كان يف موضع اخلطاب
للمكىن
انصرف للمخاطبني ،فاحلاصل أن عمومه وخصوصه يتقدر بقدر ما يرجع إليه "...مث قال" :وممن ذكر أن الكناية اتبعة
ّ
يف العموم واخلصوص اإلمام( )49يف احملصول ،واهلندي( )50يف النهاية ،وقال صاحب الكربيت األمحر( :)51أما إذا قال :افعلوا،
فذكر القاضي عبد اجلبار يف الدرس عن الشيخ أيب عبد هللا البصري أنه حيمل على االستغراق ،وقال أبو احلسني البصري :األوىل
أن يصرف إىل املخاطبني ،سواء كانوا ثالثة أو أكثر "( ،)52ويُفهم منه أن ضمري اجلمع فيه عموم وخصوص ،لكنّه مق ّدر ابملذكور
أو املعهود الذي يرجع إليه ،وهذا التقدير ال ينفي كون الضمري يفيد العموم.
وأشار إىل ذلك ابن الناار يف شرح الكوكب املنري عند ذكره لصيغ العموم؛ فقال" وحنو :املؤمنني واملصلني واملزكني
كاملسلمني ،و حنو فَـ َعلوا كأكلوا وش ِربوا ،وكذا افْعلوا ك ُكلوا وا ْشربوا ،ويفعلون كيأكلون ويشربون ،وفعلتم كأكلتم وشربتم ،وكذا
()53
تعم النساء تبعا فال
اللواحق ،كذلكم وإايكم ،وحنو ذلك مما يغلب فيه املذكر يعم النساء تبعا "  ،فإذا كانت هذه الضمائر ّ
جرم أهنا تفيد العموم.
نص على أن
فهذه النصوص من هؤالء األصوليني تدل على أن الضمائر الدالة على اجلمع تفيد العموم ،ومل أجد من ّ

الضمائر ال تفيد العموم اصطالحا ،لكن ورد يف كالم بعضهم ما يفيد ذلك ،كما أفاد ذلك كالم ابن احلاجب يف
ع ّد ضمائر اجلمع مثاال للعام غري املصطلح عليه ،ولذا تع ّقبه األصفهاين يف شرحه ملختصر ابن احلاجب فقال" :وقد ذكر املصنف
( - )49يقصد اإلمام فخر الدين الرازي ،ينمر :احملصول يف علم األصول ،الرازي.)363/2( ،
( - )50ينمر :هناية الوصول يف دراية علم األصول ،صفي الدين اهلندي.)1312/4( ،
( - (51يقص ـ ــد أاب الفض ـ ــل اخلوارزمي ،حيث ذكره يف مقدمةكتابه البحر احمليط ج 1ص ،14وقد رجح حممد بولوز ص ـ ــاحبكتاب تربية ملكة االجتهاد أنه
هو أبو الفضل حممد بن أيب القاسم البقايل اخلوارزمي احلنفي (ت 5٨6هـ) صاحب مجع التفاريق يف الفروع ،ينمر :تربية ملكة االجتهاد ،بولوز.)46( ،
( - )52ينمر :البحر احمليط ،الزركشي.)1٨2/4( ،
( - (53ينمر :شرح الكوكب املنري ،ابن الناار.)235/3( ،
( - (54بيان املختصر-شرح خمتصر ابن احلاجب ،األصفهاين.)23٨ ،237/2( ،
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يعين ابن احلاجب -يف مثال العام غري املصطلح ضمائر اجلمع بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ املراد بصيغالعموم ما يدل بنفسه ،وفيه نمر؛ ألن عموم ضمري مجع الغائب اتبع لعموم ممهره ،واحتياج داللته على معناه إىل تقدم الذكر
ال ينفي عمومه .وضمري املتكلم واملخاطب ،لكونه حمتاجا إىل قرينة التكلم واخلطاب يشبه أن يكون من ابب املعهود ،لكنه ليس
كذلك ،ألن من املوصولة حتتاج إىل قرينة الصلة ،ومع ذلك ليس مبعهود ،بل يكون عاما حبسب االصطالح"( .)55ومفاد كالمه
أن كون الضمري حباجة ملذكور أو معهود يعود إليه ال ينفي عمومه ،كما أن األمساء املوصولة حباجة إىل صلة املوصول ،ومع ذلك
كانت من صيغ العموم.
ونقل الزركشي عن ُسليم الرازي ما يفيد نفي العموم يف املضمرات ،فقال" :وأطلق سليم يف "التقريب" أن املطلقات ال
عموم فيها ،لقوله تعاىل :ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ األنفال ،75 :ومل يبني فيه ما هم

أوىل به ،وإمنا يُضمر فيه فال يُ ّدعى فيه العموم وال اخلصوص ،وإمنا يُ ّدعى يف األلفاظ الماهرة ،وكذلك األعالم كزيد وعمرو ال
عموم فيها"(.)56
والذي يمهر يل أن عدم البيان هنا ال يعود إىل الضمري ذاته؛ بل لعدم ذكر التمييز أو ما يقوم مقامه والذي أييت غالبا مع
لتبني ما املراد ،وهو كذلك إذ املراد املرياث؛
أفعل التفضيل ،فلو قال :وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض مريااث أو يف املرياثّ ،
روى الطربي عن ابن عباس قوله" :قَـ ْولُهُ " :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ األنفال 72 :يعين يف املرياث .جعل املرياث
للمهاجرين واألنصار دون ذوي األرحام ،قال هللا :ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﱠ األنفال ،72 :يقول :ما لكم من مرياثهم من شيء ،وكانوا يعملون بذلك ،حىت أنزل هللا هذه اآلية :ﱡ ﳈ
ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ األنفال 75 :يف املرياث ،فنسخت اليت قبلها ،وصار املرياث لذوي
()57
بعضهــم) ،وهو ضمري مجع الغائبني،
األرحام"  ،وأما من جهة الضمري فالضمري الوارد هنا هو اهلاء مع امليم (ـهـُم) يف لفظ ( ُ

( - )55ينمر :املختصر-شرح خمتصر ابن احلاجب ،األصفهاين.)23٨ ،237/2( ،
( - )56ينمر :البحر احمليط ،الزركشي.)1٨2/4( ،
( - (57ينمر :تفسري الطربي ،الطربي.)2٨9/11( ،
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ويعود إىل ما ذُكر قبله ،وهو أولو األرحام ،وهذا الضمري عام يف أويل األرحام.
وقد ورد عند ابن القيّم ما قد يُتوهم منه أنه يذهب إىل أن الضمائر ليست من صيغ العموم ،حيث ورد يف كتابه الصواعق
املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة قوله" :ومنها أن اخلطاب بصيغة الضمري يف قوله :ﱡ ﲳ ﱠ األعراف 11 :ال

عموم له؛ فإن الضمائر ليست من صيغ العموم"( .)5٨وابن القيم إمنا ذكر ذلك نقال ضمن االعتذارات اليت اعتذر هبا أتباع
إبليس القائلون بتقدمي العقل على النقل ،وذلك يف مسألة تعارض العقل والنقل ،والقياس الذي أبداه إبليس عندما أىب أن يساد
فهم
آلدم حني أمره هللا بذلك؛ فقال :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ األعراف ،12 :فال يُ ْ
منه أن ابن القيّم رمحه هللا هو القائل أبن الضمائر ليست من صيغ العموم.

الوجه الثاين :وجود معىن العموم يف ضمائر اجلمع كوجوده يف بقية صيغ العموم ،فضمائر اجلمع تدل على العدد والشمول،
املعرفة أو املضافة إىل معرفة ،وال فرق بينها
وذلك معىن العموم ،ويؤيد ذلك أن األصوليني ذكروا من بني صيغ العموم ألفاظ اجلموع ّ
عرف
وبني الضمائر الدالة على اجلمع من حيث داللتها على اجلمع ومن حيث كوهنا معرفة ،ومن جهة أخرى فإن بعض األصوليني ّ

العام أبنه" :اللفظ الواحد الدال على شيئني فصاعدا مطلقا" كابن قدامة( ،)59وهل ضمائر اجلمع إال كذلك.
الوجه الثالث :ذكر بعض األصوليني أن من معايري العموم جواز االستثناء( ،)60وذلك متحقق يف ضمائر اجلمع فإنه جيوز
االستثناء منها ،كما لو أشار إىل غلمانه ،وقال :قوموا إال زيدا ،فالواو هنا ضمري اجلمع ،وقد جاز االستثناء منه.
الوجه الرابع :حيث ثبت أن األمساء املوصولة الدالة على اجلمع وأمساء اإلشارة الدالة على اجلمع كالمها من صيغ العموم(،)61
وكلهما يفيد العموم فإن الضمائر الدالة على اجلمع كذلك؛ إذ ال فرق من حيث الداللة على العموم.
الوجه اخلامس :الفروع الفقهية الكثرية اليت تشهد لذلك ،وسيأيت بياهنا يف املبحث اخلاص ابلتطبيقات.

املطلب الثالث :الضمائر الدالة على اجلمع وصيغ العموم.
( - (5٨ينمر :الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ابن القيّم.)999/3( ،
( - )59ينمر :روضة الناظر ،ابن قدامة.)7/2( ،
( - )60ينمر :هناية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي )1٨3( ،وحاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،العطار،
(.)14/2
( - )61ينمر :البحر احمليط ،الزركشي )112/4( ،وحاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،العطار.)2/2( ،
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()62

معمم األصوليني الذين ذكروا صيغ العموم مل ينصوا على الضمائر الدالة على اجلمع ضمن صيغ العموم ،كالسرخسي
والبزدوي( ،)63والباقالين( )64وابن احلاجب( ،)65وكذا الشريازي( )66واجلويين( )67والقاضي أبو يعلى( )6٨والطويف(.)69
ولعل أكثر األصوليني مل ينصوا عليها ضمن صيغ العموم لألسباب التالية:
 -1االستغناء ابلنص على اجلموع وكوهنا من صيغ العموم عن النص على الضمائر الدالة على اجلمع ،ألن عموم ضمائر
اجلمع مستفاد من عموم ممهرها ،وهو اجلمع ،وقد أشار إىل هذا السبب الزركشي حيث قال عن ضمري اجلمع" :فاحلاصل أن
عمومه وخصوصه يتقدر بقدر ما يرجع إليه  )70( ". . .وكذا ابن تيمية بقوله" :فإن الضمري اسم موضوع ملا تقدم ذكره وهو
صاحل للعموم على سبيل اجلمع "(.)71وقال يف هناية السول " :قال يف احملصول :والضمري العائد على اسم حكمه حكم ذلك
االسم يف العموم وعدمه"(.)72
 -2أن إفادهتا للعموم اتبعة إلفادة ألفاظ اجلموع من حيث كوهنا دالة على اجلمع ،واألصوليون ذكروا ألفاظ اجلموع ضمن
()73
يفصلوا فيها ألن كوهنا من صيغ العموم أمر بدهي؛ إذ ال خالف يف إفادهتا للعموم ،فإذا
صيغ العموم بنوع من اإلمجال  ،ومل ّ
األصل وهو ألفاظ اجلموع ذُكر ابختصار فال حاجة لذكر متبوعه وهو الضمائر الدالة على اجلمع.
وميكن عرض هذه املسألة على قولني:

( - )62ينمر :أصول السرخسي ،السرخسي.)151/1( ،
( - )63ينمر :كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،البزدوي.)2/2( ،
) - )64ينمر :التقريب واإلرشاد ،الباقالين.)16/3( ،
( - (65ينمر :بيان املختصر يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،ابن احلاجب.)109/2( ،
( - )66ينمر :اللمع يف أصول الفقه ،الشريازي.)26( ،
( - )67ينمر :الربهان ،اجلويين.)113/1( ،
( - )6٨ينمر :العدة ،القاضي أبو يعلى.)140/1( ،
( - )69ينمر :اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية ،الطويف.)24( ،
( - )70ينمر :البحر احمليط ،الزركشي.)1٨2/4( ،
( - )71ينمر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.)147/31( ،
( - )72ينمر :هناية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي .)1٨5( ،ومل أجده يف احملصول للرازي وال احملصول البن العريب.
( - )73ينمر :روضة الناظر ،ابن قدامة ،)10/2(،والبحر احمليط ،الزركشي ( ،)٨1/4واحملصول يف علم األصول ،الرازي.)311/2( ،
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القول األول :أهنا من صيغ العموم ،سواء كان املراد بصيغ العموم ما أفاد العموم بنفسه أو بقرينة ،واألدلة على كون
الضمائر الدالة على اجلمع من صيغ العموم هي:
أوال :إفادهتا للعموم ،وهو ما مت تقريره يف املبحث السابق ،وحيث مل يُنكر أحد من األصوليني إفادة الضمائر الدالة على
اجلمع للعموم دل ذلك على كوهنا من صيغ العموم.
اثنيا :نصوص القرايف يف ذلك ،منها قوله" :إذا علمت أن صيغ العموم مدلوهلا كلية ال كلي ،فافهم ذلك أيضا يف الضمائر
أبسرها ،وصيغ اجلموع النكرات ،فإذا قال السيد لعبيده( :ال خترجوا) ليس املراد :ال خيرج كلكم من حيث هو كل ،بل املراد
هبذه (الواو) اليت هي ضمري يف (خترجوا) :كل واحد واحد على حياله ،وكذلك إذا أخربه ابلنفي كقوله" :ال أغضب عليكم أو
على أحدكم" فاملراد :ثبوت هذا احلكم لكل فرد فرد مما دلت عليه هذه (الكاف) وكذلك مجيع الضمائر ،واجلموع املنكرة
كذلك"( ،)74وكذلك قوله" :واحلاصل أن الضمري يف "قوموا" وحنوه من ضمائر اخلطاب ،هل يقتضي العموم؟ قلت :وهذه
املسألة يتعني فيها التفصيل :فإن كان املخاطب املتكلم متحيزا خمتصا جبهة ،اختص اخلطاب ملن يف جهته ،ويكون عاما فيهم،
وهو مراد املصنف ،وإن كان املتكلم هو هللا تعاىل املنزه عن اجلهات ،عم اخلالئق الصاحلة لذلك اخلطاب كلهم"( .)75وهذا يدل
على أهنا الضمائر من صيغ العموم لتسويتها هبا يف املدلول وهو املراد من هذه الصيغ.
اثلثا  :أوردها بعض األصوليني عند ذكرهم ملدلول صيغ العموم كابن الناار يف قوله" :وحنو :املؤمنني واملصلني واملزكني
كاملسلمني ،وحنو فَـ َعلوا كأكلوا وش ِربوا ،وكذا افْعلوا ك ُكلوا وا ْشربوا ،ويفعلون كيأكلون ويشربون ،وفعلتم كأكلتم وشربتم ،وكذا
()76
تعم النساء تبعا فال
اللواحق ،كذلكم وإايكم ،وحنو ذلك مما يغلب فيه املذكر يعم النساء تبعا"  ،فإذا كانت هذه الضمائر ّ
جرم أهنا من صيغ العموم.
القول الثاين :أهنا ليست من صيغ العموم ،واألدلة على كون الضمائر الدالة على اجلمع من صيغ العموم هي:
أوال :ما ورد عن بعض األصوليني أهنا ليست من صيغ العموم كقول القرايف" :وليست من صيغ العموم ىف شيء"( )77حني

ذكر ضمري اخلطاب والغيبة؛ حنو :أكرمتكم ،وأنتم ،وأهنتهم ،وهم ،وهن .كما أن معمم األصوليني مل يتعرضوا له.
( - )74ينمر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،القرايف.)1735/4( ،
( - )75ينمر :املرجع السابق (.)1٨44/4
( - )76ينمر :شرح الكوكب املنري ،ابن الناار.)235/3( ،
( - )77ينمر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،القرايف.)1945/5( ،
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اثنيا  :مل يذكرها معمم األصوليني يف صيغ العموم كما سبق بيانه ،مما يدل على أهنا ليست من صيغ العموم؛ إذ لو كانت
من صيغ العموم ملا أغفلوها.
والذي أميل إليه هو القول األول ،وهو أهنا من صيغ العموم ،ملا تقدم ذكره من األدلة.
وأما قول القرايف فهو كما قدمتُه إذا ُمحل على أنه أراد مجلة الضمائر الدالة على اجلمع ،وأما إذا ُمحل على أنه أراد ضمري
اجلمع اخلاص ابملتكلم إذا قُصد به الواحد للتعميم أو االثنان فإنه ليس للعموم ،ويدل على هذا سياق عبارته حيث كان يتكلم
عن ضمري مجع املتكلمني يف الرد على من احتج بضمري مجع املتكلمني على جواز التخصيص إىل واحد حيث قال" :قوله :جيوز
التخصيص إىل الواحد يف املعمم نفسه؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ احلار ،9 :وقوله تعاىل :ﱡ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ املرسالت 23 :قلنا :هذا ليس من صيغ العموم اليت حنن نتكلم فيها؛ ألن النحاة متفقون على أن
العرب وضعت "حنن" للمتكلم مع غريه ،كان ذلك الغري واحدا ،أو أكثر ،وال خالف عندهم أنه يف االثنني حقيقة ،وإمنا هو
حمتمل للزايدة ،والعموم هو اللفظ الذي ال يكون حقيقة ،إال يف عدد غري متناه" مث قال" :خبالف ضمري اخلطاب والغيبة؛ حنو:
أكرمتكم ،وأنتم ،وأهنتهم ،وهم ،وهن؛ فإنه ال بد من ثالثة ،وتكون حقيقة فيها ،وال يشرتط أكثر ،وليست من صيغ العموم يف
شيء"( .)7٨فقوله" :وليست من ص يغ العموم يف شيء حيتمل الضمائر الدالة على مجع املتكلمني إذا أريد به الواحد ،وحيتمل
معارض مبا تفيده أقواله األخرى مما ورد ذكره يف أدلة القول األول.
غري ذلك من عموم الضمائر .كما أن قول القرايف هذا َ
كما يدل على القول األول تع ّقب األصفهاين البن احلاجب يف شرحه ملختصر ابن احلاجب فقال" :وقد ذكر املصنف -
يعين ابن احلاجب -يف مثال العام غري املصطلح ضمائر اجلمع بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ املراد بصيغ
العموم ما يدل بنفسه ،وفيه نمر"( .)79فعبارةُ األصفهاين "وفيه نمر" يف تعقيبه على ابن احلاجب الذي ع ّد ضمائر اجلمع من

مثال العام غري املصطلح عليه بناء على أهنا ليست من صيغ العموم دليل على كوهنا من صيغ العموم.
وأما ورد عند ابن القيم يف الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،فليس فيه ما يدل على رأي ابن القيم ألنه كان
ينقل حاج املخالفني الذين ق ّدموا العقل على النقل ،ومنهم إبليس حني مل يساد آلدم ،فقال ابن القيم وهو يستعرض حاج
( - )7٨ينمر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،القرايف.)1945/5( ،
( - )79ينمر :بيان املختصر-شرح خمتصر ابن احلاجب ،األصفهاين.)23٨ ،237/2( ،
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وأعذار املخالفني" :ومنها أن اخلطاب بصيغة الضمري يف قوله :ﱡ ﲳ ﱠ األعراف 11 :ال عموم له؛ فإن الضمائر
ليست من صيغ العموم"( .)٨0ومل ُجيب عليها بذاهتا ،وهو إمنا ذكر ذلك يف معرض االعتذارات اليت اعتذر هبا أتباع إبليس
القائلون بتقدمي العقل على النقل ،وذلك يف مسألة تعارض العقل والنقل ،والقياس الذي أبداه إبليس عندما أىب أن يساد آلدم
فهم منه أن
حني أمره هللا بذلك؛ فقال :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ األعراف ،12 :فال يُ ْ

ابن القيّم رمحه هللا هو القائل أبن الضمائر ليست من صيغ العموم .ومل أجد يف كتب ابن القيم رمحه هللا ما يفيد برأيه يف املسألة.
وهللا أعلم.
وميكن اجلمع بني القولني حبمل القول الثاين وهو أهنا ليست من صيغ العموم على أن املراد بصيغ العموم هو ما أفاد العموم
بنفسه ال بقرينة وال مبذكور يعود إليه.

املبحث الثالث :التطبيقات على العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع من القرآن والسنة
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التطبيقات من القرآن الكرمي على عموم الضمائر الدالة على اجلمع.
أنزل هللا القرآن بلغة العرب ،قال تعاىل :ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ يوسف ، 2 :وقد
تضمن القرآن شواهد كثرية للضمائر الدالة على اجلمع ،وسأذكر هنا بعضها مما يندرج حتته فروع فقهية تنبين على العموم املستفاد
ّ
من ضمري اجلمع ،وذلك يف عدة مسائل:
املسألة األوىل :قال هللا تعاىل :ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
( - )٨0ينمر :الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ابن القيّم.)999/3( ،
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ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ
ﳰ ﳱ ﱠ البقرة.196 :
وقد اشتملت هذه اآلية على فروع كثرية ،منها:
عام يف كل من دخل يف النسك حاا
األول :وجوب إمتام احلج والعمرة على كل من َشَرع يف حج أو عمرة ،وهذا األمر ّ
()٨1
أيت أن اآلية أبمر هللا تعاىل إبمتام احلج والعمرة هلل
كان أو عمرة ،وبذلك قال مجاهري الفقهاء  ،قال الشافعي رمحه هللا" :فر ُ
عامة على كل حاج ومعتمر إال من استثىن هللا مث سن فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من احلصر ابلعدو ،وكان املريض
ّ

()٨2
حاج ومعتمر ،وهذا العموم ال ميكن أن
عندي ممن عليه عموم اآلية"  ،وكالم الشافعي هذا ّ
نص يف إثبات عموم اآلية يف كل ّ
{وأَِمتُّواْ}؛ إذ هي جلمع املخاطبني.
يُستفاد إال من ضمري اجلمع ،وهو واو اجلماعة يف َ
الثاين :وجوب إمتام احلج والعمرة على املريض عند الشافعية( ،)٨3حيث ذهب الشافعية إىل أن املريض داخل يف عموم
{وأَِمتُّواْ} ،وأنه ال حصر إال حصر العدو ،وعليه جاء قول الشافعي" :وكان املريض عندي ممن عليه عموم اآلية" ،وهذا العموم
َ
ِ
{وأَمتُّواْ} إذ هي جلمع املخاطبني ،وأما احلنفية فذهبوا إىل
كذلك ال ميكن أن يُستفاد إال من ضمري اجلمع ،وهو واو اجلماعة يف َ

أن املريض ممّن استثىن هللا بقوله :ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ وأن احلصر يكون ابلعدو وابملرض(،)٨4

واحتاوا بعموم قوله تعاىل :ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ قال يف بدائع الصنائع" :ولنا عموم قوله تعاىل:
ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ ،واإلحصار هو املنع ،واملنع كما يكون من العدو يكون من املرض وغريه،
()٨5
احتج به احلنفية يف قوله
والعربة بعموم اللفظ عندان ال خبصوص السبب؛ إذ احلكم يتبع اللفظ ال السبب"  .والعموم الذي ّ

( - )٨1ينمر :العناية شرح اهلداية ،البابريت )140/3( ،واملبسوط ،السرخسي )164/4( ،وبداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد،
( )133/2واجملموع شرح املهذب ،النووي )3٨٨/7( ،واملغين ،ابن قدامة.)333/3( ،
( - )٨2ينمر :األم ،الشافعي.)17٨/2( ،
( - )٨3ينمر :املرجع السابق (.)17٨/2
( - )٨4ينمر :بدائع الصنائع ،الكاساين.)175/2( ،
( - )٨5املرجع السابق.
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صرُْمت} إمنا هو مستفاد من ضمري اجلمع ،وهو التاء وامليم يف {أُح ِ
تعاىل{ :فَِإ ْن أ ِ
ص ْرُْمت} وهو جلمع املخاطبني.
ْ
ْ
ُح ْ
{وأَِمتُّواْ} كما هو عند الشافعية ،أو عموم
وعلى كال القولني يف املريض يكون داخال يف أحد العمومني؛ إما عموم َ
ِ
{أ ِ
{وأَِمتُّواْ} والتاء وامليم
ْ
ُحص ْرُْمت} كما هو عند احلنفية ،وكال العمومني مستفاد من الضمري الدال على اجلمع؛ واو اجلماعة يف َ
يف {أُح ِ
ص ْرُْمت}.
ْ

الثالثَ :من أحرم ابحلج قبل أشهره اختلفوا يف صحة إحرامه؛ فذهب الشافعية إىل أنه ينعقد عمرة ،وال يصح ح ًاا(،)٨6
وكرهه اإلمام مالك( ،)٨7وممّا احتج به املالكية عموم قوله تعاىلَ {:وأَِمتُّواْ} ،قال ابن ُر ْشد" :وإن أحرم ابحلج قبل أشهر احلج كرهه
مالك ،ولكن صح إحرامه عنده .وقال غريه :ال يصح إحرامه .وقال الشافعي :ينعقد إحرامه إحرام عمرة.
ومن اعتمد عموم قوله تعاىل{ :وأمتوا احلج والعمرة هلل} قال :مىت أحرم
فمن شبّهه بوقت الصالة قال :ال يقع قبل الوقتَ ،

انعقد إحرامه ألنه مأمور ابإلمتام ،ورمبا شبهوا احلج يف هذا املعىن ابلعمرة ،وشبهوا ميقات الزمان مبيقات العمرة"( ،)٨٨وعليه يكون
دل على مجع املخاطبني ،وهو واو اجلماعة.
{وأَِمتُّواْ} ،وهذا العموم أفاده الضمري الذي ّ
احمل ِرم ابحلج قبل أشهره داخل يف عموم َ
حاه حيث يلزمه إمتامه؛ قال ابن قدامة" :ومجلة ذلك أن احلج ال يفسد إال ابجلِماع ،فإذا
فيمن أفسد ّ
ويف مثل هذا يُقال َ

فاستدل
فسد فعليه إمتامه ،وليس له اخلروج منه" مث قال" :ولنا عموم قوله تعاىل :ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﱠ"(،)٨9
ّ
ابلعموم يف ِ
{وأَِمتُّواْ} وهذا العموم مستفاد من ضمري
{وأَمتُّواْ} ،وهبذا يُعلم أن من أفسد ّ
حاه لزمه إمتامه لدخوله يف عموم َ
َ
اجلمع ،وهو واو اجلماعة.
املسألة الثانية :قال هللا تعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ النساء.11:

( - )٨6ينمر :األم ،الشافعي.)140/2( ،
( - )٨7ينمر :املدونة ،مالك )396/1( ،وبداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد.)90/2( ،
( - )٨٨ينمر :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد.)90/2( ،
( - )٨9ينمر :املغين ،ابن قدامة.)333/3( ،
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وقد اشتملت هذه اآلية على فروع كثرية ،منها:
الش َفعة إىل ورثته عند الشافعية( )90خالفا للحنفية( ،)91وقد نقل املاوردي عن الشافعي
حق ُّ
األول :إذا مات الشفيع انتقل ّ
قوله" :ولورثة الشفيع أن أيخذوا ما كان أيخذه أبوهم بينهم على العدد ،امرأته وابنه يف ذلك سواء"( ،)92مث قال املاوردي" :أما
الشفعة فموروثة تنتقل مبوت الشفيع قبل عفوه إىل ورثته" إىل أن قال يف أدلة الشافعية" :ودليلنا قوله تعاىل :ﱡ ﲃ
فاستدل بعموم قوله تعاىل :ﱡ ﲃ
ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﱠ فكان على عمومه"(،)93
ّ
الدال
أخذ ح ّقه يف العموم ،وهذا العموم مستفاد من الضمري ّ
ﲄ ﲅﲆ ﱠ على دخول الشفيع إذا مات قبل العفو أو ْ
على مجع املخاطبني ،وهو الكاف وامليم يف {يوصيكم }و{أوالدكم } واملراد ابملخاطبني هنا املؤمنون حيث جاء معمم خطاابت
التكليف يف القرآن مصدَّرة بـ ـ ﱡ ﲢﲣﲤﱠ ،ويؤكد ذلك قول أيب حيان يف تفسريه آلية املرياث" :واخلطاب
فدل ذلك على أن ضمري مجع املخاطبني هو للعموم.
يف :يوصيكم للمؤمنني"(ّ ،)94
الثاين :حكم مرياث األنبياء ،األنبياء عليهم السالم إذا مات أحدهم فإنه ال يورث ،وتركِتُه تكون صدقة ،وذلك عند عامة
العلماء()95؛ ومل خيالف يف ذلك إال الرافضة؛ قال القرايف" :األنبياء عليهم السالم ال يورثون خالفا للرافضة ،ورأيت كالما للعلماء يدل

( - )90ينمر :احلاوي الكبري ،املاوردي )257/7( ،واجملموع شرح املهذب ،النووي.)344/14( ،
( - )91ينمر :العناية شرح اهلداية ،البابريت.)416/9( ،
( - )92ينمر :احلاوي الكبري ،املاوردي.)257/7( ،
( - )93ينمر :املرجع السابق.
( - )94ينمر :البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان.)534/3( ،
( - )95ينمر :بدائع الصنائع ،الكاساين )125/7( ،والذخرية ،القرايف )15/13( ،واجملموع شرح املهذب ،النووي.)376/19( ،
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ِ
(حنن مع ِ
ص َدقَةٌ)(.)97(")96
اشُر ْاألَنْبِيَاء َال نُ َور ُ
ث َما تَـ َرْكنَاه َ
ظاهره على أهنم ال يرثون أيضا .لنا قوله صلى هللا عليه وسلمَ ُ ُ َْ :

ومناسبة إيرادي هلذا الفرع الفقهي هو أن األنبياء ال يدخلون يف عموم قوله تعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅﲆ

ﱠ؛ قال القرطيب يف تفسريه لقوله تعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﱠ" :ومل يدخل يف عموم اآلية مرياث النيب صلى
ص َدقَةٌ) ( .)9٨وسيأيت بيانه يف مرمي إن شاء هللا تعاىل .وكذلك مل يدخل القاتل عمدا
ور ُ
ث َما تَـَرْكنَا َ
هللا عليه وسلم لقوله(َ :ال نُ َ
()99
ينص القرطيب على عموم آية املرياث ،وأن مرياث النيب صلى هللا
ألبيه أو جده أو أخيه أو عمه ابلسنة وإمجاع األمة"  ،وهنا ّ

عليه وسلم ال يدخل يف ذلك العموم ،وهذا العموم مستفاد من الضمري الدال على اجلمع ،وهو الكاف وامليم يف {يوصيكم}
خاص ،وهو قوله صلى هللا عليه
ويف {أوالدكم} ،واألصل دخول النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا العموم ،ولكن لـ ّـما ورد دليل ّ
ص به ذلك العموم.
ور ُ
ص َدقَةٌ) ُخ ّ
ث َما تَـَرْكنَا َ
وسلم(َ :ال نُ َ
املسألة الثالثة :قال هللا تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ النساء.5٨ :
وقد اشتملت على فروع ،منها وجوب أداء األماانت ألصحاهبا على كل أحد( ،)100وذلك مأخوذ من العموم يف { َأيْ ُم ُرُك ْم}

قال أبو حيان يف تفسريه لقوله تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ بعد أن ذكر سبب نزوهلا يف
( -)96ورد هبذا اللفظ يف مسـ ــند الربيع بن حبيب ،يف كتاب األميان والنذور ،ابب يف املواريث ،برقم ( ،)677وعند النسـ ــائي بلفظ (إِ َّان َم ْع َش ـ ـَر
ِ
ص ـ ـ ـ َدقَةٌ) ينمر :السـ ـ ــنن الكربى ،النسـ ـ ــائي ،كتاب قسـ ـ ــم اخلمس ،ابب تفريق اخلمس و س اخلمس ،برقم
ْاألَنْبِيَاء َال نُ َور ُ
ثَ ،ما تَـَرْكنَا فَـ ُه َو َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدقَةٌ) ينمر :صـ ـ ـ ـ ـ ــحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،برقم ()3092
( )4434وأخرجه البخاري ومسـ ـ ـ ـ ـ ــلم بلفظ (َال نُ َور ُ
ث َما تَـَرْكنَا َ
وصحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب حكم الفيء ،برقم (.)1757
( - )97ينمر :الذخرية ،القرايف.)15/13( ،
( -)9٨أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال نورث ما تركنا صدقة" ،برقم ( )672٨ومسلم
يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال نورث ما تركنا صدقة" ،برقم (.)175٨
( -)99ينمر :تفسري القرطيب.)59/5( ،
( - )100ينمر :بدائع الصنائع ،الكاساين )210/6( ،والذخرية ،القرايف )13٨/9( ،واجملموع شرح املهذب ،النووي )171/14( ،واملغين ،ابن
قدامة.)436/6( ،
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عام يتناول الوالة فيما إليهم من األماانت يف قسمة
ّ
رد مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة" :واألظهر ما قدمناه من أن اخلطاب ّ
األموال ،ورد المالمات ،وعدل احلكومات .ومنه دوهنم من الناس يف الودائع ،والعواري ،والشهادات ،والرجل حيكم يف انزلة.
()101
الوالة ومن دوهنم من الناس،
قال ابن عباس :مل يرخص هللا ملوسر وال معسر أن ميسك األمانة"  .فأدخل يف عموم {أيْ ُم ُرُك ْم} ُ
وما أورده من قول ابن عبّاس يؤكد عموم قوله تعاىل{ :أيْ ُم ُرُك ْم} حيث ّبني أن اخلطاب يشمل كل موسر ومعسر ،وهذا العموم
إمنا هو مستفاد من الضمري الدال على اجلمع يف {أيْ ُم ُرُك ْم} ،وهو الكاف وامليم الدالة على مجع املخاطبني.
ويؤكد ذلك قول ابن كثري بعد أن ذكر سبب نزول هذه اآلية ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

عام ؛ وهلذا قال ابن عباس وحممد بن احلنفية :هي للرب والفاجر،
ﲮﲯﱠ" :وسواء كانت نزلت يف ذلك أو ال فحكمها ّ

أي :هي أمر لكل أحد"(.)102

ومثل هذا يُقال يف كل أمر ورد بواو اجلماعة أو ما يقوم مقامها ،كما يف قوله تعاىل :ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ احلديد ،7 :وقوله تعاىل :ﱡ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ األنفال،39 :
وقوله تعاىل :ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ النساء.131 :
ففي هذه األوامر وأمثاهلا من هللا عز وجل عموم مستفاد من ضمري اجلمع ،وهو هنا واو اجلماعة وإايكم ،ولذلك فهذه
ص بدليل خاص .وهللا أعلم.
األوامر ُحتمل على عمومها ،واخلطاب فيها َّ
موجه جلميع املسلمني إال ما ُخ ّ
ولعل هذا القدر من التطبيقات الفقهية من القرآن الكرمي ك ٍ
اف يف حتصيل املقصود ،وهو إثبات العموم ،وكونه مستفادا
من الضمائر الدالة على اجلمع.

( - )101ينمر :البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان.)6٨4/3( ،
( - )102ينمر :تفسري ابن كثري ،ابن كثري.)341/2( ،
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املطلب الثاين :التطبيقات من السنة على عموم الضمائر الدالة على اجلمع.
أرسل هللا نبيّه حممدا صلى هللا عليه وسلم بلغة قومه ،قال تعاىل :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ُعطي صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم ،ومن أبرزها داللة العموم ،وفيما يلي
ﲌ ﲍ ﲎﱠ إبراهيم ،4 :وقد أ َ

شواهد للضمائر الدالة على اجلمع ،مما يندرج حتته فروع فقهية تنبين على العموم املستفاد من ضمري اجلمع ،وذلك يف عدة

مسائل:
املسألة األوىل :روى مسلم عن عب ِد ِ
ِ
هللا بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يـَ ُقو ُل ( :إِ َذا َِمس ْعتُ ُم الْ ُم َؤِذّ َن،
اص ،أَنَّهُ َمس َع النِ َّ
َ ْ َْ
َّيب َ
ِِ
ص َالة َ َّ
ِ
يل الْ َو ِسيلَةَ ،فَِإ َّهنَا َمْن ِزلَةٌ ِيف
فَـ ُقولُوا ِمثْ َل َما يـَ ُق ُ
صلَّى َعلَ َّي َ
صلُّوا َعلَ َّي ،فَِإنَّهُ َم ْن َ
ول ُمثَّ َ
صلى هللا َعلَْيه هبَا َع ْشراُ ،مثَّ َسلُوا هللاَ َ
ِ ٍِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِْ
اعةُ) (.)103
ت لَهُ َّ
اجلَنَّةَ ،ال تَـْنـبَغي إَِّال ل َعْبد م ْن عبَاد هللاَ ،وأ َْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أ ََان ُه َو ،فَ َم ْن َسأ ََل ِيل الْ َوسيلَةَ َحلَّ ْ
الش َف َ
وقد اشتمل هذا احلديث على فروع ،منها:
()104
عام لكل من يسمع املؤذن ،ما مل يكن لديه
األول :مشروعية إجابة املؤذن وأهنا سنة عند مجهور الفقهاء  ،واألمر هبذا ّ
ستحب يف حقه إجابة املؤذن( ،)105وعموم هذا األمر مستفاد من التاء
عذر شرعي ،كمن يسمع األذان ،وهو يصلي ،فال يُ
ّ

وامليم يف "مسعتم" وهو ضمري يدل على مجع املخاطبني.
قال يف الشرح املمتع على زاد املستقنع" :وقول املؤلِّف« :يُس ُّن لسامعه» ،أي لسامع األذان فيشمل َّ
الذكر واألُنثى ،ويشمل
َ
ِ
ِ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم(:إذا مسعتم املؤِذّن
املؤذّن األول والثاين إذا اختلف املؤذّنُون؛ فيايب األول وجييب الثَّاين؛ لعموم قول ِّ
ِ
الصالة فماهر احلديث أنَّه جييب
صلَّى مث مسع مؤِذّان بعد َّ
فقولوا مثل ما يقول) .مث هو ذ ْكٌر يُثاب اإلنسان عليه ،ولكن لو َ
لعمومه"(.)106
الثاين :حكم إجابة اجلنب واحلائض للمؤذن ،ذهب الشافعية إىل أنه يُستحب للانب واحلائض إجابة املؤذن( )107خالفا
( - )103أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه ،...برقم (.)3٨4
( - )104ينمر :حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،الطحطاوي.)202( ،
الرعيين.)446/1( ،
( - )105ينمر :مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،احلطاب ُّ
( - )106ينمر :الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ابن عثيمني.)٨1/2( ،
( - )107ينمر :هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،الرملي.)421/1( ،
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()10٨
احتج الشافعية أبن اجلنب واحلائض داخالن يف عموم قوله صلى هللا عليه وسلم(:إذا مسعتم)؛ قال يف مغين احملتاج
للحنفية  ،و ّ
جزما به ،خالفا للسبكي يف قوله ال جييبان؛ حلديث (كرهت أن
" :وتناولت عبارته اجلنب واحلائض وحنومها ،وهو املعتمد ،كما َ
أذكر هللا إال على طهر) ( )109والبنه يف قوله :وميكن أن يتوسط ،فيقال :جتيب احلائض لطول زمنها خبالف اجلنب ،وتناولت
أيضا الـم ِ
وقاضي احلاجة ،لكن إمنا جييبان بعد الفراغ"( ،)110وعموم قوله صلى هللا عليه وسلم( :مسعتم) للحائض واجلنب
اامع
ُ
َ

إمنا هو مستفاد من ضمري اجلمع ،وهو هنا التاء وامليم من (مسعتم).
ِ
ِ
ِ
وه ْم
املسألة الثانية :روى البخاري عن مالك بن احلويرث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قولهْ ( :ارجعُوا إِ َىل أ َْهلي ُك ْم ،فَـ َعلّ ُم ُ
ومروهم ،وصلُّوا َكما رأَيـتم ِوين أ ِ
ِ
َح ُد ُك ْمُ ،مثَّ لِيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْك َربُُك ْم)(.)111
ضَر ِت َّ
ُصلّيَ ،وإِ َذا َح َ
َ
الصالَةُ ،فَـ ْليُـ َؤذّ ْن لَ ُك ْم أ َ
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُْ ُ
وقد اشتمل هذا احلديث على فروع ،منها وجوب اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم يف هيئة الصالة ،وذلك يف حق مجيع

املسلمني ،وكما يدخل فيه الرجال أصالة يدخل فيه النساء تبعا؛ قال يف املبدع يف شرح املقنع(" :واملرأة كالرجل يف ذلك كله)
لشمول اخلطاب هلما لقوله« :صلوا كما رأيتموين أصلي»"(.)112
للرجال والنِ ِ
ساء"(.)113
صلُّواكما رأيتموين أصلِّي»؛ اخلطاب فيه ِّ َ ّ
وقال يف الشرح املمتع على زاد املستقنع" :وقول الرسول صلّى هللا عليه وسلّمَ « :
وعليه يكون عموم قوله صلى هللا عليه وسلم( :صلوا) مستفادا من واو اجلماعة الضمري الدال على اجلمع.
ت
املسألة الثالثة :روى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ،أ ّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالُ ( :كْن ُ
ِ ِ ِ
وها؛ فَِإ َّهنَا تـَُزِّه ُد ِيف ُّ
الدنْـيَاَ ،وتُ َذ ّكِ ُر ْاآل ِخَرةَ)(.)114
ور َ
َهنَْيـتُ ُك ْم َع ْن زَاي َرة الْ ُقبُور ،فَـ ُز ُ

( - )10٨ينمر :مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،الشرنباليل.)٨0( ،
( -)109أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث املهاجر بن قنفذ ،احلاكم ،كتاب الطهارة ،برقم ( ،)592وقال احلاكم :هذا حديث صحيح
مر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول ،فسلم،
على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ .وأخرج مسلم من حديث ابن عمر« :أن رجال ّ
فلم يرد عليه» ،ينمر :صحيح مسلم ،كتاب احليض ،ابب التيمم ،برقم (.)370
( - )110ينمر :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،الشربيين.)32٨/1( ،
( - )111أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األذان ،ابب أذان للمسافر إذا كانوا مجاعة وكذا اإلقامة ،برقم (.)631
( - )112ينمر :املبدع يف شرح املقنع ،ابن مفلح.)421/1( ،
( - )113ينمر :الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ابن عثيمني.)27/3( ،
( - )114أخرجه هبذا اللفظ ابن ماجه يف سـ ـ ـ ـ ــننه ،كتاب اجلنائز ،ابب زايرة القبور ،برقم ( ،)1571وأخرجه مس ـ ـ ـ ـ ـلم بلفظ " :هنيتكم عن زايرة القبور
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وقد اشتمل هذا احلديث على فروع ،منها استحباب زايرة القبور للرجال ابالتفاق ،وأما النساء فذهب احلنفية إىل دخوهلن يف
()115
اب ،فأجازوه للقواعد من النساء دون الشواب( ،)116وذهب الشافعية
وفرق املالكية بني القواعد والشو ّ
هذا اخلطاب كالرجال ّ ،
إىل كراهة زايرة القبور للنساء( ،)117واختلفت الرواية عند احلنابلة بني اجلواز والكراهة()11٨؛ قال ابن قدامة" :وهذا يدل على سبق
النهي ونسخه ،فيدخل يف عمومه الرجال والنساء"( .)119وقال يف أضواء البيان" :قد حبث بعض العلماء مسألة زايرة القبور هنا
حلديث( :كنت هنيتكم عن زايرة القبور ،أال فزوروها فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة) وقالوا :إن املنع كان عا ًما من أجل ذكر مآثر
اآلابء واملوتى ،مث بعد ذلك رخص يف الزايرة ،واختلفوا فيمن رخص له .فقيل :للرجال دون النساء؛ لعدم دخوهلن يف واو اجلماعة يف
قوله« :فزوروها» ،وقيل :هو عام للرجال وللنساء ،واستدل كل فريق أبدلة يطول إيرادها"(.)120
وهنا ينص العلماء على العموم يف قوله صلى هللا عليه وسلم( :فزوروها) فيدخل فيه الرجال قطعا ،واختلفوا يف دخول النساء فيه على
ما ورد آنفا ،وهذا العموم مستفاد من الضمري الدال على اجلمع ،وهو الكاف وامليم يف (كنت هنيتكم) وواو اجلماعة يف(فزوروها).
ِ
ص َالتِ ُك ْم
ومثل هذا يُقال يف كل أمر ورد بواو اجلماعة أو ما يقوم مقامها ،كما يف قوله صلى هللا عليه وسلمْ ( :
اج َعلُوا م ْن َ
()121
ِ
ِ
ض الْغَنَ ِم ،وَال تُصلُّوا ِيف أ َْعطَ ِ
ان ِْ
صلُّوا ِيف َمَرابِ ِ
اإلبِ ِل ،فَِإ َّهنَا
ِيف بـُيُوت ُك ْمَ ،وَال تَـتَّخ ُذ َ
َ َ
وها قُـبُورا )  .وقوله صلى هللا عليه وسلمَ ( :
خلِ َقت ِمن الشَّي ِ
اط ِ
ني) ( ،)122ففي هذه األوامر وأمثاهلا من النيب صلى هللا عليه وسلم عموم مستفاد من ضمري اجلمع ،وهو هنا
ُ ْ َ َ
فزوروها ،وهنيتكم عن حلوم األض ــاحي فوق ثالث ،فأمس ــكوا ما بدا لكم ،وهنيتكم عن النبيذ إال يف س ــقاء ،فاش ـربوا يف األس ــقية كلها ،وال تش ـربوا
مسكرا" .ينمر :صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،ابب استئذان النيب صلى هللا عليه وسلم ربه يف زايرة قرب أمه ،برقم (.)977
( - )115ينمر :املبسوط ،السرخسي.)10/24( ،
( - (116ينمر :الشرح الكبري للشيخ الدردير ،الدسوقي.)422/1( ،
( - )117ينمر :اجملموع شرح املهذب ،النووي.)310/5( ،
( - )11٨ينمر :املغين ،ابن قدامة.)424/2( ،
( - )119ينمر :املرجع السابق (.)425/2
( - )120ينمر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي.)7٨/9( ،
( - )121أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب استحباب صالة النافلة يف بيته ،برقم (.)777
( - )122أخرجه هبذا اللفظ الرتمذي يف س ـ ــننه ،أبواب الص ـ ــالة ،ابب ما جاء يف الص ـ ــالة يف مرابض الغنم وأعطان اإلبل ،برقم ( )34٨واإلمام
أمحد يف مس ـ ــنده ،مس ـ ــند عبدهللا بن مغفل ،برقم ( )16799وابن ماجه يف س ـ ــننه ،كتاب املس ـ ــاجد واجلماعات ،ابب الص ـ ــالة يف أعطان
اإلبل ومراح الغنم ،برقم ( )769وأخرجه مســلم بلفظ آخر (قال :أصــلي يف مرابض الغنم؟ قال« :نعم» قال :أصــلي يف مبارك اإلبل؟ قال:
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ص بدليل خاص .وهللا
واو اجلماعة ،ولذلك فهذه األوامر ُحتمل على عمومها ،واخلطاب فيها َّ
موجه جلميع املسلمني إال ما ُخ ّ
أعلم.
ولعل هذا القدر من التطبيقات الفقهية من السنة ٍ
كاف يف حتصيل املقصود ،وهو إثبات العموم ،وكونه مستفادا من
الضمائر الدالة على اجلمع.

«ال» ) ينمر :صحيح مسلم ،كتاب احليض ،ابب الوضوء من حلوم اإلبل ،برقم (.)360
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اخلامتة:
يسر هللا الوصول إىل خامتة هذا البحث فإن من أهم نتائاه ما يلي:
وحيث ّ
 -1املعىن املشرتك بني صيغ العموم هو داللتها على العموم ،وهو الداللة على متع ّدد مع َشوهلا له.
 -2ال خالف يف أن الضمائر الدالة على اجلمع تفيد العموم.
 -3معمم األصوليني الذين ذكروا صيغ العموم مل يتعرضوا للضمائر الدالة على اجلمع اكتفاء أبن للضمائر من األحكام
مثل ما لألمساء الماهرة اليت تعود هلا أو ابلقرينة.
 -4تع ّد الضمائر الدالة على اجلمع من صيغ العموم إذا كان املراد بصيغ العموم كل ما أفاد العموم من األلفاظ ال ما أفاده
بنفسه فقط.
 -5العموم يف الضمائر عمومان؛ عموم ابلنسبة للمذكور أو املعهود الذي تعود إليه الضمائر ،وهو األصل يف داللتها على
العموم ،وعموم كعموم ابقي صيغ العموم كاألمساء املوصولة ،وأدوات الشرط وحنوها مما يُستفاد منه العموم.
 -6هناك الكثري من الفروع الفقهية املبنية على العموم املستفاد من الضمائر الدالة على اجلمع سواء يف كتاب هللا عز وجل
أو يف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم (توصية جبمعها).
 -7لعل من أهم التوصيات التوصية بدراسة صيغ العموم على وجه احلصر واالستقصاء ،فال زالت بعض صيغ العموم
حتتاج إىل بيان.
تيسر من بيان العموم يف الضمائر الدالة على اجلمع مع بعض التطبيقات الفقهية ،فما كان منه من صواب فمن
هذا ما ّ
هللا عز وجل ،وما كان منه من خطأ فمن نفسي ،وال يسعين يف خامتة هذا البحث إال أن أكرر محدي وشكري هلل سبحانه على
تفضله إبمتامه ،وأسأله أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،إنه نعم املوىل ونعم النصري ،واحلمد هلل رب
العاملني.
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the pronouns that indicate the plural The formulas in
Applied Structural Study
Prepared by Dr. AbdulHalim Mohammad Soliman

Assistant Professor in the Department of Principles of Jurisprudence - Qassim University
The formulas of commons and semantics are among important subjects of the principles of jurisprudence. And have
many formulas. The purpose of this research is to prove the general in the pronouns that indicate the plural, and if the
general proved it can be counted from the formulas of the general? These pronouns are: Nahnu(/Nah:Nu/),
Eeyana(/Eeya:Yana/), Na(/ Na/), Antum(/An:Tum/), Antunna(/Ant:Tunna/), Eeyakum(/Ee:Ya:Kum/), Eeyahum
(/Ee:Ya:Hum/), Eeyahunna(/Ee:Ya:Hunna/),Eeyakunna(/Ee:Ya:Kunna/), Hum(/Hum/), Hunna(/Hunna/),Waw(/W/) (A
connected pronounce referring to plural),Noon(/Noon/)
(A connected pronounce referring to feminine), Tum(/Tum/),Tunna(/Tunna/) (A connected
pronounce),Kum(/Kum/),Kunna(/Kunna/), Hum (/Hum/) (A connected pronounce) and Hunna(/Hunna/) (A connected
pronounce). Among the objectives of the research is a statement of the pronouns that indicate the general assembly. Many
fundamentalists have ignored them when they speak in general and what is useful. Some deny that they are general forms.
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املصادر واملراجع:

القرآن الكرمي.

-1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين
(املتوىف1250 :هـ) ،حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،الناشر :دار الكتاب العريب ،الطبعة :الطبعة األوىل
1419هـ 1999 -م.
 -2إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،األلباين ،حممد انصر الدين األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،الناشر :املكتب
اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ 19٨5 -م.
 -3أصول السرخسي ،السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل َشس األئمة السرخسي (املتوىف4٨3 :هـ) ،الناشر :دار
املعرفة – بريوت.
 -4أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي ،حم مد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي
(املتوىف1393 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بريوت – لبنان ،عام النشر 1415 :هـ  1995 -مـ.
 -5أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو حممد،
مجال الدين ،ابن هشام (املتوىف761 :هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 -6اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي
(املتوىف631 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان.
 -7اإلشارات اإلهلية إيل املباحث األصولية ،الطويف ،جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكرمي الطويف
الصرصري احلنبلي (املتوىف  716هـ) ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة :األوىل 1426 ،هـ  2005 -م.
 -٨األم ،الشافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب
القرشي املكي (املتوىف204 :هـ) ،الناشر :دار املعرفة – بريوت ،سنة النشر1410 :هـ1990/م.
 -9البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي (املتوىف794 :هـ)،
الناشر :دار الكتيب ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ 1994 -م.
 -10الربهان يف أصول الفقه ،إمام احلرمني اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن
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الدين ،امللقب إبمام احلرمني (املتوىف47٨ :هـ) ،حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت –
لبنان ،الطبعة :الطبعة األوىل141٨ ،هـ 1997 -م.
 -11البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي
(املتوىف745 :هـ) ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،الطبعة1420 :هـ.
 -12التعريفات ،اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف٨16 :هـ) ،حتقيق :مجاعة من العلماء
إبشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 19٨3-م.
 -13التقريب واإلرشاد (الصغري) ،الباقالين ،حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم ،القاضي أبو بكر الباقالين
املالكي (املتوىف 403 :هـ) ،احملقق :د .عبد احلميد بن علي أبو زنيد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية 141٨ ،هـ -
 199٨م.
 -14اجلمل يف النحو ،الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف170 :هـ)،
حتقيق :د .فخر الدين قباوة ،الطبعة :اخلامسة1416 ،هـ 1995م.
 -15احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد
بن حبيب البصري البغدادي (املتوىف450 :هـ) ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1999-م.
 -16الذخرية ،القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف (املتوىف6٨4 :هـ)،
حتقيق :حممد حاي وسعيد أعراب وحممد بو خبزة ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بريوت ،الطبعة :األوىل 1994 ،م.
 -17الشرح الكبري للشيخ الدردير ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي
املالكي (املتوىف1230 :هـ) ،الناشر :دار الفكر.
 -1٨الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف1421 :هـ) ،دار النشر:
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 142٨ - 1422 ،هـ .
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :هـ)،
َّ -19
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ 19٨7 -م.
 -20الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدين
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ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) حتقيق :علي بن حممد الدخيل هللا ،الناشر :دار العاصمة ،الرايض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل140٨ ،هـ
 -21العدة يف أصول الفقه ،القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (املتوىف45٨ :هـ) ،حتقيق:
د أمحد بن علي بن سري املباركي ،الناشر :بدون انشر ،الطبعة :الثانية 1410 ،هـ  1990 -م
 -22العقد املنموم يف اخلصوص والعموم ،القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (املتوىف  6٨2-هـ) حتقيق :د.
أمحد اخلتم عبد هللا ،الناشر :دار الكتيب – مصر ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م.
 -23العناية شرح اهلداية ،البابريت ،حممد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ َشس الدين ابن الشيخ
مجال الدين الرومي البابريت (املتوىف7٨6 :هـ) ،الناشر :دار الفكر .
 -24الفصول يف األصول ،اجلصاص احلنفي ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف370 :هـ) ،الناشر:
وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ 1994 -م.
 -25القاموس احمليط ،الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى (املتوىف٨17 :هـ) ،حتقيق :مكتب
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة1426 ،هـ
  2005م. -26الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء ،أبو بشر ،امللقب سيبويه (املتوىف1٨0 :هـ) ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،الناشر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة 140٨ ،هـ  19٨٨ -م.
 -27اللمع يف أصول الفقه ،الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف476 :هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة الثانية 2003 ،م  1424 -هـ.
جين ،أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هـ) ،حتقيق :فائز فارس ،الناشر :دار
 -2٨اللمع يف العربية ،ابن ّ

الكتب الثقافية – الكويت.
 -29املبدع يف شرح املقنع ،ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين
(املتوىف٨٨4 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 141٨ ،هـ  1997 -م.
 -30املبسوط ،السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل َشس األئمة السرخسي (املتوىف4٨3 :هـ) ،الناشر :دار املعرفة –
بريوت ،اتريخ النشر1414 :هـ 1993 -م.
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 -31املدونة ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
 -32اجملموع شرح املهذب ،النووي ،مع تكملة السبكي واملطيعي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:
676هـ) ،الناشر :دار الفكر .
 -33احملصول يف علم األصول ،الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر
الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة،
 141٨هـ  1997 -م.
-34احملصول يف أصول الفقه ،املؤلف :القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف:
543هـ) ،احملقق :حسني علي اليدري  -سعيد فودة ،الناشر :دار البيارق – عمان ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ .1999 -
 -35املستصفى ،الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :هـ) حتقيق :حممد عبد السالم عبد
الشايف ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1993 -م.
 -36املغين ،ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري
اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ) ،الناشر :مكتبة القاهرة ،اتريخ النشر13٨٨:هـ 196٨ -م.
 -37املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية  -شرح ألفية ابن مالك ،الشاطيب ،أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب
(املتوىف  790هـ) احملقق :جمموعة حمققني ،الناشر :معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى  -مكة
املكرمة ،الطبعة :األوىل 142٨ ،هـ  2007 -م.
املربد ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس ،املعروف ابملربد (املتوىف2٨5 :هـ)،
 -3٨املقتضبّ ،
حتقيق :حممد عبد اخلالق عميمة ،الناشر :عامل الكتب – .بريوت .
 -39بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف:
5٨7هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 19٨6 -م.
 -40بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري
اببن رشد احلفيد (املتوىف595 :هـ) ،الناشر :دار احلديث – القاهرة ،اتريخ النشر1425 :هـ2004 -م.
 -41بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،األصفهاين ،حممود بن عبد الرمحن (أيب القاسم) ابن أمحد بن حممد ،أبو
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الثناءَ ،شس الدين األصفهاين (املتوىف749 :هـ) ،حتقيق :حممد ممهر بقا ،الناشر :دار املدين ،السعودية ،الطبعة :األوىل،
1406هـ 19٨6 /م.
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضى،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 -42اتج العروس من جواهر القاموس ،الزبيديّ ،
الزبيدي (املتوىف1205 :هـ) ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
َّ
 -43تربية ملكة االجتهاد من خالل كتاب بداية اجملتهد وكفاية املقتصد البن رشد احلفيد ،الدكتور حممد أوشريف بولوز
(رسالة دكتوره يف جامعة فاس 1432هـ ) ،الناشر :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1433هـ  2012-م.
 -44تفسري ابن كثري  -تفسري القرآن العميم ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي
(املتوىف774 :هـ)،حتقيق :حممد حسني َشس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت،
الطبعة :األوىل  1419 -هـ.
 -45تفسري الطربي  -جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو
جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) حتقيق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1420،هـ2000-م.
 -46تفسري القرطيب -اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي
َشس الدين القرطيب (املتوىف671 :هـ) حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة:
الثانية13٨4 ،هـ  1964 -م.
 -47تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ،احلافظ العالئي ،احلافظ صالح الدين أيب سعيد خليل بن َكْي َك ْلدي العالئي

الدمشقي( ،املتوىف 761 :هـ ) حتقيق :علي معوض وعادل عبداملوجود ،الناشر :دار األرقم بن أيب األرقم – الطبعة األوىل
 141٨هـ  199٨/م.
 -4٨حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،الطحطاوي ،أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي
احلنفي (املتويف 1231 :هـ) حتقيق :حممد عبد العزيز اخلالدي ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة :الطبعة
األوىل 141٨هـ 1997 -م.
 -49حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،العطار ،حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي
(املتوىف1250 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 -50روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ،ابن قدامة املقدسي ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد
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بن قدامة املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ) ،الناشر :مؤسسة الرّاين للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية1423 ،هـ2002-م.
 -51سنن ابن ماجه ابن ماجة ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،هـ 2009 -م.
مرشد َّ -
ِ
الس ِا ْستاين (املتوىف:
 -52سنن أيب داود ،أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
275هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،هـ2009 -م.
َ
َ
 -53سنن الرتمذي  -اجلامع الكبري ،الرتمذي ،حملمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوىف279 :هـ) ،حتقيق :بشار عواد معروف  ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،سنة النشر199٨ :م.
 -54سنن النسائي -السنن الكربى ،النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي (املتوىف:
303هـ) حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل1421،هـ 2001-م.
 -55شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري (املتوىف769 :هـ)،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :دار الرتاث  -القاهرة ،الطبعة :العشرون  1400هـ  19٨0 -م.
 -56شرح الكوكب املنري ،ابن الناار ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف اببن
الناار احلنبلي (املتوىف972 :هـ) ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الطبعة :الطبعة الثانية 141٨هـ
  1997م. -57شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو
حممد ،مجال الدين ،ابن هشام (املتوىف761 :هـ) حتقيق :عبد الغين الدقر ،الناشر :الشركة املتحدة للتوزيع – سوراي.
 -5٨شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو حممد ،مجال
الدين ،ابن هشام (املتوىف761 :هـ) ،حتقيق :حممد حمىي الدين عبد احلميد ،الناشر :القاهرة ،الطبعة :احلادية عشرة13٨3 ،هـ.
 -59صحيح البخاري  -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،البخاري،
حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي (املتوىف256 :هـ) ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق النااة
 .الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 -60صحيح مسلم  -املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن
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احلااج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.
 -61كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري
احلنفي (املتوىف730 :هـ) ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.
 -62لسان العرب ،ابن منمور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منمور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(املتوىف711 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ .
 -63جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف72٨ :هـ) حتقيق:
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية،
عام النشر1416 :هـ1995/م
 -64مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح ،الشرنباليل ،حسن بن عمار بن علي الشرنباليل املصري احلنفي (املتوىف:
1069هـ) ،عناية :نعيم زرزور ،الناشر :املكتبة العصرية ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2005 -م.
 -65مسند ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف:
235هـ) ،حتقيق :عادل بن يوسف العزازي وأمحد بن فريد املزيدي ،الناشر :دار الوطن – الرايض ،الطبعة :األوىل1997 ،م.
 -66مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ)،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
 -67مسند الربيع بن حبيب ،الربيع بن حبيب( ،املتوىف بني  175هـ و 1٨0هـ ) مطبوع يف الرتتيب الصحيح من حيث
الرسول ،ويشتمل على اجلامع الصحيح مسند اإلمام الربيع ،الناشر مكتبة مسقط ،سلطنة ُعمان ،الطبعة األوىل  1424هـ .
 -6٨معام مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
 -69مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،اخلطيب الشربيينَ ،شس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي
(املتوىف977 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
 -70مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،احلطاب الرعيينَ ،شس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن
الرعيين املالكي (املتوىف954 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ -
الطرابلسي املغريب ،املعروف ابحلطاب ُّ
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1992م.
 -71ميزان األصول يف نتائج العقول ،السمرقندي ،عالء الدين َشس النمر أبو بكر حممد بن أمحد السمرقندي (املتوىف539 :
هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد زكي عبد الرب ،الناشر :مطابع الدوحة احلديثة ،قطر ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ 19٨4 -م.
-72نفائس األصول يف شرح احملصول ،القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (ت 6٨4هـ) ،حتقيق :عادل أمحد
عبد املوجود ،علي حممد معوض ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ 1995 -م
الشافعي ،أبو حممد ،مجال
 -73هناية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي
ّ
الدين (املتوىف772 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ1999 -م.
 -74هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،الرمليَ ،شس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (املتوىف:
1004هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :ط أخرية 1404 -هـ19٨4/م.
-75هناية الوصول يف دراية األصول ،صفي الدين اهلندي ،حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي ( 715هـ) ،حتقيق :د.
صاحل بن سليمان اليوسف  -د .سعد بن سامل السويح ،أصل الكتاب :رسالتا دكتوراة جبامعة اإلمام ابلرايض ،الناشر :املكتبة
التاارية مبكة املكرمة ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ 1996 -م.

