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 ( المحاضرة الثالثة) 
 العام

 . : الشامل لػة : * تعريفو
 . : المفظ المستػرق لجميع ما يصمح لو بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر واصطالحا
 يعرف )العموم( بألفاظ مخصوصة، أىميا: * صيػتو:

 ـ لفظ )كل( و )جميع( و)كافة( و )عامة( وما في معناىا.1
[، وقولـــو: ف قـــل يـــا أييـــا 185{ ]آل عمـــران: المـــو  ذائقـــة  كقولـــو تعـــالل: ف كـــل نفـــس

[، وقولــو : ف وقــاتموا المشــركين كافــة { 158النــاس إنــي رســول ام إلــيكم جميعــا { ]ا عــراف: 
 (( . : )) وكان النبي يبعث إلل قومو خاصة وبعث  إلل الناس عامة [، وقولو 36]التوبة:

 ( االستػراقية. أل ) ـ الجمع المعرف بـ2
[، وقولـــو: ف 222تعـــالل: ف إن ام يحـــا التـــوابين ويحـــا المتطيـــرين { ]البقـــرة: كقولـــو 

ومثمو لفظ الجنس الجمعي الذي ال  [.228والمطمقا  يتربصن بأنفسين ثالثة قروء { ]البقرة: 
 واحد لو من لفظو، مثل )الناس، اإلبل(.

 . ـ الجمع المعرف باإلضافة3
[، وقولـــو: ف خـــذ مـــن أمـــواليم 23النســـاء: كقولـــو تعـــالل: ف حرمـــ  عمـــيكم أميـــاتكم { ]

 [.103صدقة {  ]التوبة: 
 . ( االستػراقية أل ـ المفرد المعرف بـ)4

[، وقولـو: ف وأحـل ام البيـع وحـرم 2كقولو تعالل: ف إن اإلنسان لفـي خسـر { ]العصـر: 
 [.38[، وقولو: ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما { ]المائدة: 275الربا { ]البقرة: 

( العيديــة، كقولــو تعــالل: ف كمــا أرســمنا إلــل فرعــون رســوال  أل أمــا المفــرد المعــرف بـــ)
[، فالرســول ىنــا معيــود حيــث تقــدم قبمــو بقولــو: ف 16ـــ 15فعصــل فرعــون الرســول { ]المزمــل: 

(  أل وكـــذلك المفـــرد المعـــرف بــــ) . ، فمـــيس ىـــذا لمعمـــوم رســـوال { والمقصـــود بـــو موســـل 
[، فالمقصــود جــنس الــذكر 36: ف ولــيس الــذكر كــا نثل { ]آل عمــران: الجنســية، كقولــو تعــالل

 وجنس ا نثل، لكل ذكر وكل أنثل.
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 . ـ المفرد المعرف باإلضافة5

ــــراىيم:  ن تعــــدوا نعمــــة ام ال تحصــــوىا { ]إب ــــو تعــــالل: ف وا  ــــي    [، وقولــــو34كقول ف
 البحر: ))ىو الطيور ماؤه الحل ميتتو(( .

 . ـ ا سماء الموصولة6
كقولو تعالل: ف والذين يـؤذون المـؤمنين والمؤمنـا  بػيـر مـا اكتسـبوا فقـد احتممـوا بيتانـا 

ثمـــا مبينـــا { ]ا حـــزاا:  إن ارتبـــتم .... [، وقولـــو: ف والالئـــي يئســـن مـــن المحـــي  مـــن 58وا 
[، وقولـو: ف وال تنكحـوا مـا نكـح آبــاؤكم 4فعـدتين ثالثـة أشـير والالئـي لـم يحضــن { ]الطـالق: 

 [.22 ما قد سمف { ]النساء: من النساء إال
 ـ أسماء الشرط مثل )من، ما، أين، أي(.7

[، وقولـو: ف ومـا تفعمـوا 185كقولو تعـالل: ف فمـن شـيد مـنكم الشـير فميصـمو { ]البقـرة: 
[، 78[، وقولــو: ف أينمــا تكونــوا يــدرككم المــو  { ]النســاء: 197مــن خيــر يعممــو ام { ]البقــرة: 

 [.110ا سماء الحسنل { ]اإلسراء: وقولو: ف أيا ما تدعوا فمو 
 ـ أسماء االستفيام )من، ما، أين، متل، أي(.8

[، وقولــو: ف أيكــم 245كقولــو تعــالل: ف مــن ذا الــذي يقــر  ام قرضــا حســنا { ]البقــرة: 
 [.38يأتيني بعرشيا { ]النمل: 

 ـ النكرة في سياق النفي أو النيي أو الشرط أو االمتنان.9
إلــو إال ام(، وقولــو تعــالل: ف ومــا كــان معــو مــن إلــو { ]المؤمنــون: ككممــة التوحيــد: )ال 

[، وقولو: ف وال تصل عمـل أحـد مـنيم مـا  3[، وقولو: ف ال يعزا عنو مثقال ذرة { ]سبأ: 91
:)) ال صـــالة لمـــن لـــم يقـــرأ بفاتحـــة الكتـــاا(( ]متفـــق عميـــو[،  [، وقولـــو 84أبـــدا { ]التوبـــة: 

ن أحد من المشركين استجارك { ]التوبـة: وقولو: )) ال ضرر وال ضرار(( ،  وقولو تعالل: ف وا 
 [.48[، وقولو: ف وأنزلنا من السماء ماء طيورا { ]الفرقان: 6

 [.110ـ ضمير الجمع، كالواو في قولو تعالل: ف وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { ]البقرة: 10
 :داللتو ينقسم إلل أنواع ثالثة، ىي ( من حيث العام ) * داللتو:

 . ـ عام داللتو عمل العموم قطعية1
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، مثـل قولـو  ، وبقيام الدليل عمل انتفاء احتمـال التخصـي  وذلك بمجرد صيػة العموم
 [.6تعالل: ف وما من دابة في ا ر  إال عمل ام رزقيا { ]ىود: 

 ـ عام يراد بو الخصو  قطعا.2
ولــو تعــالل: ف وم عمــل وذلــك بقيــام الــدليل عمــل أن المــراد بيــذا العــام بعــ  أفــراده كق

[، وكخــــرور غيــــر المكمفــــين 97النــــاس حــــم البيــــ  مــــن اســــتطاع إليــــو ســــبيال { ]آل عمــــران: 
 (. الناس كالصبيان والمجانين من عموم صيػة الخطاا الشاممة ليم في ا صل كمفظ )

 ـ عام مخصو .3
 ووىو العام الذي يقبل التخصي ، وذلك حين ال تصحبو قرينة تنفي احتمال تخصيص

 ، وىو أكثر العموما  في نصو  الكتاا والسنة. ، وال قرينة تنفي داللتو عمل العموم
وا صل أن كل لفظ من ألفاظ )العموم( مستعمل في لسان العـرا لالسـتػراق والشـمول، وىـذه 
حقيقة متبادرة بمجرد استعمال المفظ، ولم يخرر االستعمال الشرعي عن ىذه الحقيقة إال بـدليل 

 . ي  لتمك ا لفاظ يبين أنو لم يرد بيا االستػراقيرد بالتخص
 : * تخصي  العام

قـد يـرد مـن الشـارع مــا يـدل عمـل )قصـر العـام عمــل بعـ  أفـراده( وىـذا ىـو تخصــي  
 : والمخص  قسمان العام.

وىو ما يأتي جزءا من عبارة الـن  الـذي ورد فيـو المفـظ العـام، ويرجـع  : ـ مخص  متصل1
 إلل أنواع ىي:

ناء، وىو: إخرار بعـ  الجممـة مـن الجممـة بمفـظ )إال( أو مـا أقـيم مقامـو مـن ا دوا  [ االستث
 كـ)غير( و )سوى(.

مثالــو: قولــو تعــالل: ف والــذين يرمــون المحصــنا  ثــم لــم يــأتوا بأربعــة شــيداء فاجمــدوىم ثمــانين 
ك وأصـمحوا ( إال الذين تـابوا مـن بعـد ذلـ4جمدة وال تقبموا ليم شيادة أبدا وأولئك ىم الفاسقون )

[، فكميــم فاســقون بــذلك إال التــائبين، فقصــر الفســق عمــل 5ـــ 4فــ ن ام غفــور رحــيم { ]النــور: 
 غير التائا.

  . ومن شرط صحة التخصي  باالستثناء أن يكون متصال بالمستثنل منو ال منفصال عنو
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يـو فـي ولو جاء االستثناء منفصال في المفـظ لكنـو وقـع فـي المجمـس الـذي ذكـر فيـو العمـوم، ف
قـال: ))إن ام  ام بن عباس رضي ام عنيمـا: أن النبـي  حكم المتصل، مثل: حديث عبد

نمــا أحمــ  لــي ســاعة مــن نيــار، ال  حــرم مكــة فمــم تحــل  حــد قبمــي، وال تحــل  حــد بعــدي، وا 
ـــتقط لقطتيـــا إال لمعـــرف(( وقـــال  يختمـــل خالىـــا، وال يعضـــد شـــجرىا، وال ينفـــر صـــيدىا، وال تم

 ول ام، إال اإلذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: ))إال اإلذخر((]أخرجو البخاري[.العباس: يا رس
 [ الشرط، ولو أدواتو كذلك، مثل )إن( وغيرىا.2]

[، 12مثالو قولو تعالل: ف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لين ولـد { ]النسـاء: 
 فالنصف مشروط بعدم الولد.

 [ الصفة.3]
  عمـيكم أميـاتكم { وبنـاتكم حتـل قـال: ف وربـائبكم الالتـي فـي مثالو قولو تعالل: ف حرمـ

الالتي دخمتم بين ف ن لم تكونـوا دخمـتم بيـن فـال جنـاك عمـيكم { ]النسـاء: نسائكم حجوركم من 
[، فالتحريم لعموم الربائا بنا  الزوجا  الموصـوفا  بـأن أميـاتين مـدخول بيـن، فقصـر 23

 الوصف التحريم عمل بنا  المدخول بين.
 وىو ما يأتي مستقال عن لفظ )العام( وىو أنواع: ـ مخص  منفصل:2
[، 23كقولـو تعـالل: ف إنـي وجـد  امـرأة تممكيـم وأوتيـ  مـن كـل شـيء { ]النمـل:  [ الحس:1]

فــالحس قــا  بالمشــاىدة أن بشــرا ال يمكــن أن يــؤتل مــن كــل مــا يســمل شــيئا، إنمــا يمكــن أن 
 يؤتل من كل شيء مقدور لو.

[ أي: إال نفســو، فيــو ســبحانو 102تعــالل: ف خــالق كــل شــيء { ]ا نعــام:  كقولــو [ العقــل:2]
[، إال أن العقول مدركة أنو 19شيء كما قال: ف قل أي شيء أكبر شيادة قل ام { ]ا نعام: 

 الخالق، والمخموق غيره.
،  وذلــك بــأن يــرد دليــل التخصــي  فــي آيــة أو حــديث غيــر الــذي جــاء بــالعموم : [ الــن 3]

 : أربع صورويقع عمل 
تخصي  آية بآية، كتخصي  عموم قولو تعالل: ف والمطمقا  يتربصن بأنفسـين ثالثـة  (1)

[، بقولو: ف يا أييا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنا  ثم طمقتموىن من قبـل 228قروء { ]البقرة: 
: ف وأوال   [، وبقولـــو 49أن تمســـوىن فمـــا لكـــم عمـــيين مـــن عـــدة تعتـــدونيا { ]ا حـــزاا: 
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[، فخ  من العموم المطمقـة غيـر المـدخول 4ا حمال أجمين أن يضعن حممين { ]الطالق: 
 بيا والمطمقة الحامل.

: ))فيمـا سـق  السـماء العشـر((  كتخصـي  العمـوم فـي قولـو  ، تخصي  سـنة بسـنة (2)
: ))لــيس فيمــا أقــل مــن خمســة أوســق صــدقة(( ، فخــ  وجــوا الزكــاة فيمــا ســق   بقولــو 

والوسـق: سـتون صـاعا  سماء بمقـدار النصـاا فـي الحـديث الثـاني الـذي ىـو خمسـة أوسـق )ال
 من الثمر أو الحبوا(.

أمـر  أن أقاتـل النـاس حتـل يشـيدوا  :)) تخصي  سنة بآية، كتخصي  عموم قولو  (3)
، بقولــــو تعــــالل: ف حتــــل يعطــــوا الجزيــــة عــــن يــــد وىــــم  (( أن ال إلــــو إال ام وأنــــي رســــول ام

 [.29{ ]التوبة:  صاغرون
تخصي  آية بسنة، كتخصي  عموم قولو تعالل: ف وأحل لكم ما وراء ذلكم { ]النسـاء:  (4)

 : ))ال يجمع بين المرأة وعمتيا، وال بين المرأة وخالتيا(( . [، بقولو 24
فــي البحــر:  [، بقولــو 3وتخصــي  عمــوم قولــو تعــالل: ف حرمــ  عمــيكم الميتــة { ]المائــدة: 

 . ماؤه الحل ميتتو(( ))ىو الطيور
[، بحـديث ميمونـة 222وتخصي  عمـوم قولـو تعـالل: ف وال تقربـوىن حتـل يطيـرن { ]البقـرة: 

 يباشر نساءه فوق اإلزار وىن حي  . أم المؤمنين رضي ام عنيا قال : كان رسول ام 
 . وىذا فيو تخصي  القرآن بفعل النبي 

و تعـالل: ف والسـارق والسـارقة فـاقطعوا وتخصي  عموم ما تقطع بو يد السارق فـي قولـ
 : ))ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدا(( . [، بقولو 38أيدييما { ]المائدة: 

 . ولو كان  السنة خبر آحاد،  والتخصي  بيذا الطريق مذىا جميور العمماء
 : [ القياس4]

ي فاجمـدوا كـل واحـد منيمـا ويقع التخصي  بالقياس، مثالو قولـو تعـالل: ف الزانيـة والزانـ
ـــور: ـــة جمـــدة { ]الن ـــو تعـــالل فـــي اإلمـــاء 2مئ ـــو: ف الزانيـــة { مخصـــو  بقول [، العمـــوم فـــي قول

الممموكا : ف ف ذا أحصن ف ن أتين بفاحشة فعميين نصف ما عمل المحصنا  من العـذاا { 
ون [، والقيـــاس فـــي إلحـــاق العبـــد با مـــة بجـــامع الـــرق فـــي تنصـــيف العقوبـــة، فيكـــ25]النســـاء: 

 قياسو عمييا مخصصا لعموم لفظ ف والزاني { .
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 . وىذا الطريق في التخصي  قال بو أكثر المالكية والشافعية والحنابمة، وىو الراجح
 القواعد المتعمقة بالموضوع :* بع  

 . ـ العبرة بعموم المفظ ال بخصو  السبا1
مـــل إرادة إذا ورد المفــظ العـــام عمــل ســـبا خــا  فيـــو عمـــل عمومــو حتـــل يــدل دليـــل ع

  . القصر عمل السبا
فكل آية نزل  جوابا لسـؤال أو فصـال فـي واقعـة، وكـل حـديث ورد عمـل نحـو ذلـك، فـال 
تأثير لذلك السبا في إجراء الحكم عمل كـل مـا أفـاده لفـظ العمـوم، وذلـك كنـزول آيـا  المعـان 

 .في قصة عويمر العجالني وىالل بن أمية، فحكميا عام لألمة بناء عمل ىذا ا صل
: أن رجـال أصـاا مـن  ام بـن مسـعود  : حـديث عبـد ومن الدليل عمل ىـذه القاعـدة

فذكر ذلك لـو، قـال: فنزلـ : ف وأقـم الصـالة طرفـي النيـار وزلفـا مـن  امرأة قبمة، فأتل النبي 
ل: جــ[، قــال: فقــال الر 114الميــل إن الحســنا  يــذىبن الســيئا  ذلــك ذكــرى لمــذاكرين { ]ىــود: 

م؟ قــال: ))لمــن عمــل بيــا مــن أمتــي(( ]متفــق عميــو[، وفــي روايــة لمســمم: ألــي ىــذه يــا رســول ا
 فقال رجل من القوم: يا نبي ام، ىذا لو خاصة؟ قال: ))بل لمناس كافة((.

؛ خاصــة نصــو  القــرآن التــي  وممــا يؤكــد ىــذه القاعــدة عــدم مجــيء أكثــر النصــو 
عامـا ليكـون تشـريعا لجميـع  ظنزل   سباا؛ بتسـمية مـن كـان سـببا فـي نزوليـا، بـل يـأتي المفـ

 . أىل اإلسالم بداللة العموم
إال أن معرفة أسباا نـزول القـرآن وأسـباا ورود الحـديث مـن أعظـم مـا ينتفـع بـو الفقيـو 
في فيـم نصـو  الكتـاا والسـنة، ف نيـا تسـاعد إلدراك حقيقـة الحكـم، أو صـفتو، أو موضـعو، 

 وىذا باا تزل فيو ا فيام كثيرا.
 عام في حق أمتو ما لم يرد دليل التخصي . لمنبي  الخطاا الموجو. 2

[، وقولـو: ف 73{ ]التوبـة:  عمـييمكقولو تعالل: ف يا أييا النبـي جاىـد الكفـار والمنـافقين واغمـظ 
[، وقولـو: ف ادع إلـل سـبيل 41يا أييا الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر { ]المائدة: 

 [.125يم بالتي ىي أحسن { ]النحل: ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل
ن توجـــو فييـــا الخطـــاا لفظـــا إلـــل النبـــي  فيـــو  متـــو، ال  فيـــذه النصـــو  وشـــبييا وا 

نمــا باعتبــار معنــل الرســالة ، فيــو مــأمور بــالتبميع ليتبــع، وقــد قــال ام تعــالل ف لقــد  بصــيػتو وا 
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ـــوم ا خـــر وذكـــ ر ام كثيـــرا { كـــان لكـــم فـــي رســـول ام أســـوة حســـنة لمـــن كـــان يرجـــو ام والي
 . [21]ا حزاا: 

 عن بيع الػرر( وشبيو، يفيد العموم. : )نيل رسول ام  قول الصحابي .3
ىذا مذىا جميور العمماء بناء عمل أن الصحابي حين حكل ذلك عاما فيـو مـن أىـل 

 المسان ويدرك موارد النصو .
 . ـ المفظ العام بعد التخصي  يبقل عاما فيما لم يخ 4

الل بعــد ذكــر المحرمــا  مــن النســاء : ف وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم { ]النســاء: كقولــو تعــ
نمــا جــاء  بــو 24 [، ولــم يكــن فــي تمــك المحرمــا : الجمــع بــين المــرأة وعمتيــا، أو خالتيــا، وا 

السنة ، فخص  العموم الوارد في قولو تعـالل: ف مـا وراء ذلكـم { ، وبقـي العمـوم فيمـا عـداىا، 
تقــدم فــي ا يــا  عمــل قولــو: ف وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم { مضــافا فالمحرمــا  مــن النســاء مــا 

 إليين الجمع بين المرأة وعمتيا أو خالتيا، ويبقل الحل لما وراء ذلك عمل عمومو.
 ـ ال يشترط في المخص  أن يأتي مقارنا لمعموم.5

ىــذا مــذىا جميــور العممــاء، خالفــا لمحنفيــة، فعنــدىم: العــام قطعــي الداللــة، والخــا  
 . الداللة، ف ذا تأخر دليل التخصي  دل عمل نسخ العموم قطعي

 . يرد التخصي  لكل لفظ عام باق عمل عمومو حت. 6
واختمف العمماء في داللة ىذا النوع من )العام( ىل ىي قطعية في شمولو لكل فرد مـن أفـراده 

 ؟ عمل مذىبين: أو ظنية
 مل التخصي  غالبا.ـ ظنية، وىو مذىا جميور العمماء،  ن الن  العام يحت1
 ـ قطعية، وىو مذىا الحنفية.2
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 المشترك
 . ىو المفظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعددة : * تعريفو

مثـــل: لفـــظ )القـــرء( فيـــو مشـــترك بـــين )الطيـــر والحـــي ( يطمـــق عمـــل كـــل منيمـــا، وكـــذا لفـــظ 
ين )الباصـرة، والجاسـوس، )المولل( فيو مشترك بـين )العبـد والسـيد(، ولفـظ )العـين( مشـترك بـ

 والسمعة، وحقيقة الشيء، وعين الماء(.
  * حكمو:

المفظ المشترك يمتنع أن يراد بو جميع معانيـو، ويجـا أن يـراد بـو معنـل واحـد مـن تمـك 
المعــاني حيــث يســتعمل، وال بــد مــن دليــل يــدل عمــل تعيينــو خــارر عــن نفــس المفــظ، فــ ن تعــذر 

جميور العمماء ىذا مذىا  و سيكون من قبيل )المجمل(.تعيين معناه فحكمو التوقف فيو،  ن
 وىو ا صح. ،

وخالف الشافعي وجميور أصحابو والمالكيـة فقـالوا بعمـوم )المشـترك( فـي جميـع معانيـو 
 . إذا لم يمنع من ذلك مانع

[، 228: قولــو تعــالل: ف والمطمقــا  يتربصــن بأنفســين ثالثــة قــروء { ]البقــرة: ومثــال المشــترك
: الطيـر قـرء والحـي  قـرء، فيـل المـراد أن المطمقـة تعتـد ثالثـة أطيـار، أو ثـالث تقول العـرا
 حيضا ؟

اختمف أىل العمم فيو بسبا ما ترجح لكل فريق في داللة لفظ )القرء( في ا يـة، فـأكثر 
قـالو: وروايـة عـن االماميـة ، فقياء الصحابة والتابعين والحنفية وا صح عن أحمد بن حنبـل؛ 

 .  ثالث حيضا 
 . : ثالثة أطيار قالواوالرواية ا شير عن االمامية والمالكية والشافعية، 

 


