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 بعةالسا احملاضرة
 العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 معىن: )العربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب(؛ أي: إذا ورد لفظ عام وسبب خاص، فإنه حيمل على
فإنه يُعَمل بعمومه، وال  -من سؤال أو حادثة  -العموم، وال خيتص ابلسبب؛ فكل عام ٍّ وَرد لسبب خاص 

عربة خبصوص سببه؛ ألن الشريعة عامة، فلو قصر احلكم فيها على السبب اخلاص، لكان ذلك قصورًا يف 
 الشريعة، فما الفائدة أن ينزل احلكم هلذا السبب دون غريه؟!

عروف أهنا لكل العاَلمني، وما دامت الشريعة عامة، فال يُعَقل حصر نصوصها يف أسباب والشريعة م
حمدودة وأشخاص معدودين، وإمنا يكون األصل عموم أحكامها، إال ما دلَّ دليل على خصوصيته، فإنه يقصر 

 على ما جاء خاصًّا فيه.
، وجب العمل بعمومه الذي دلت قال الشيخ عبدالوهاب خالف: إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة

عليه صيغته، وال اعتبار خلصوص السبب الذي ورد احلكم بناًء عليه، سواٌء كان السبب سؤااًل أم واقعة 
حدثت؛ ألن الواجب على الناس اتباُعه، هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم، 

ل أو الواقعة اليت ورد النص بناًء عليها؛ ألن عدول الشارع فيجب العمل بعمومه، وال يعترب خصوصيات السؤا
يف نص جوابه أو فتواه عن اخلصوصيات إىل التعبري بصيغة العموم، قرينٌة على عدم اعتباره تلك 

 [.1اخلصوصيات]
 :على القاعدة التطبيقات

 : األو اثا  امل
ِئي  َوَلْدنَ ُهْم ﴾ قوله تعاىل: ﴿ الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاِِتِْم ِإْن أُمََّهاتُ ُهْم ِإالَّ الالَّ

[؛ فاللفظ عام، وسببها خاص؛ فسبب نزوهلا: ِظهار أوس بن الصامت من زوجته، وقد كان يف 2]اجملادلة: 
ب رجل من زوجته وأراد أن يطلقها قال هلا: )أنِت عليَّ كظهر أمي(، وهذا ما يعرف ابلظِ هار، اجلاهلية إذا غض

فغضب ذات يوم منها زوجها أوس بن الصامت، فظاَهرها، وكانت أول حادثة ظهار يف اإلسالم، فذهبت 
ال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ))ما أراك إال قد حرُْمِت خولُة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص تشكو إليه ِظهار زوجها، وأنه مل يذكر طالقًا، فق

 يف َزْوِجَها عليه((، فأخذت جتادل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت أنزل هللا تبارك وتعاىل قوله: ﴿ َقْد َسََِع اَّللَُّ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلكَ 
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يٌع َبِصرٌي ﴾ ]اجملادلة: َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُع ََتَاُورَُكَما إِ  [، فال نقول: إن آايت الظهار 2[]1نَّ اَّللََّ َسَِ
نزلت حلل مشكلة هذا الرجل فقط، بل حكمها عام؛ ألن لفظها عام، و)العربة بعموم اللفظ، ال خبصوص 

 السبب(.
 : الاثايناثا  امل

َتاِب َوَيْشتَ ُروَن بِِه ََثًَنا قَِلياًل أُولَِئَك َما ََيُْكُلوَن يف قوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن اْلكِ 
يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴾ ]ال [، يعين: اليهود 171بقرة: بُطُوهِنِْم ِإالَّ النَّاَر َواَل ُيَكلِ ُمُهُم اَّللَُّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَكِ 

 يف كتبهم اليت ،ميديهم، دها تشهد له ابلرسالة والنبوة، فكتموا ذلك؛ لئال تذهب الذين كتموا صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
إن  -لعنهم هللا  -رائستهم، وما كانوا َيخذونه من العرب من اهلدااي والتَُّحف على تعظيمهم إايهم، فخُشوا 

من ذلك، وهو نزٌر يسري،  أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويرتكوهم، فكتموا ذلك إبقاًء على ما كان حيصل هلم
فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن اهلدى واتباع احلق وتصديق الرسول واإلميان مبا جاء عن هللا بذلك الن َّْزر 

 [.3اليسري، فخابوا وخسروا يف الدنيا واآلخرة ]
مة يف حق كل َمن  والعربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب؛ فاآلية الكرمية وإن نزلت يف اليهود، لكنها عا

ين]  [.1كتم شيًئا من ابب الدِ 
 :الاثالثاثا  امل
ٌر لِلصَّابِرِيَن ﴾  ُتْم بِِه َولَِئْن َصبَ ْرُُتْ هَلَُو َخي ْ ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقب ْ [، 121]النحل:  قوله تعاىل: ﴿ َوِإْن َعاقَ ب ْ

ا ما فعل املشركون بقتالهم يوم ُأحد؛ من تبقري اآلية نزلت ابملدينة يف شهداء ُأحد؛ وذلك أن املسلمني ملا رأو 
ْثلة السيئة، حىت مل يبَق أَحد من قتلى املسلمني إال ُمثِ ل به، غري حنظلة بن الراهب، فإن أابه أاب 

ُ
البطون، وامل

عامر الراهب كان مع أيب سفيان، فرتكوا حنظلة لذلك، فقال املسلمون حني رأوا ذلك: لئن أظَهَران هللا عليهم 
 [.5نزيدن على صنيعهم، ولُنمثِ لنَّ هبم ُمثلًة مل يفعلها أَحد من العرب ،مَحد]ل

والعربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب؛ فاآلية الكرمية وإن نزلت يف شهداء ُأحد، لكنها عامة فيمن 
 بقى.أراد الِقصاص؛ فالِقصاص ابملِثل وال زايدة، والتجاوز عن الِقصاص ابملِثل، والعفو خري وأ
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 : الرابع اثا امل

ْرَبُع َشَهاَداتٍّ اِبَّللَِّ قوله تعاىل: ﴿ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَ 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص بَشريك بن َسْحماء، [، نزل يف هالل بن أمية َلمَّا قذف امرأته عند 1ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي ﴾ ]النور: 

وقد رجع إىل بيته فوجد امرأته ومعها رجل يف البيت، فلم يتعرَّض هلما، فلما أصبح ذهب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه 
ى ما تقول، أو يقام عليك بذلك، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ))البينة، وإال حدٌّ يف ظهرك((؛ أي: إما أن أتيت ببينة عل

احلد، والبينة؛ أي: ائِت ،مربعة شهود يشهدون لك على ذلك، وإال يقام عليك احلد، فقال هالل بن أمية: 
 [.1والذي بعثك ابحلق، إين لصادق، وليُنزلن هللا يف أمري ما يربِ ئ ظهري؛ فنزلت اآلية]

واآلية وإن نزلت بشأن قذف هالل بن أمية المرأته، إال أهنا عامة يف األزواج الذين يقذفون زوجاِتم 
ابلزان، ومل يكن هلم شهداُء يشهدون هلم بصحة ما قَذفوهن به من الفاحشة، فعلى كل ٍّ منهم أن يشهد أربع 

هللا عليه إن كان من الكاذبني فيما شهادات إنه لصادق فيما رماها به من الزان، والشهادة اخلامسة أن لعنة 
 [.7اِتمها به]
 : اخلامساثا  امل

يٌز َحِكيٌم ﴾ قوله تعاىل: ﴿ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعزِ 
ن أمية؛ حيث جاء صفوان بن أمية إىل النيب صلى [، نزلت اآلية يف قطع يِد سارِق رداِء صفوان ب33]املائدة: 

هللا عليه وسلم برُجل سرق رداءه من َتت رأسه وهو انئم، فلم ينِكْر ذلك الرجل، فأَمر به رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: اي رسول هللا، مل أُرِْد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول هللا صلى هللا 

 [.9[، وقيل: نزلت اآلية يف طُعمَة بن أُبَ رْيق سارِق الدرع]3م: ))فهالَّ قبل أن أتتَيين به((]عليه وسل
وسواٌء أكانت اآلية نزلت يف سارق رداء صفوان أو سارق الدرع، فالعربة بعموم اللفظ، ال خبصوص 

 السبب، واآلية تُعم كل من سرق أن تقطع يده.
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 :السادساثا  امل
َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍّ َأْو َصَدَقةٍّ َأْو ُنُسكٍّ ﴾   قوله تعاىل: ﴿ َفَمنْ  

ملا كانت تؤذيه هوامُّ رأسه؛ فعن عبدهللا بن معقل، قال:  -هنع هللا يضر  -[، نزل بشأن كعب بن ُعْجرة 191]البقرة: 
فسألُته عن الفدية، فقال: نزلت يفَّ خاصة، وهي لكم عامة؛ ُحُِلُت  -هنع هللا يضر  -"جلست إىل كعب بن عجرة 

إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والَقْمُل يتناثر على وجهي، فقال: ))ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى 
مساكني، لكل  اجلَهد بلغ بك ما أرى؛ جتد شاة؟((، فقلت: ال، فقال: ))فصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة

 [.11مسكني نصف صاع((]
واآلية وإن نزلت بشأن كعب بن عجرة، فالعربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب، واآلية تعم كل َمن  
كان مريًضا أو به أًذى من رأسه واضطر إىل حلق شعر رأسه، أو لُبس ثوب، أو تغطية رأس؛ فالواجب بعد أن 

على التخيري: صيام ثالثة أايم، أو إطعام ستة مساكني؛ لكل مسكني: يفعل ذلك فدية، وهي واحد من ثالثة 
 [.11حفنتان من طعام، أو ذبح شاة]

 : السابعاثا  امل
ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَلَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد  َوَلُه ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما قوله تعاىل: ﴿ َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اَّللَّ

َكانُوا ِإْخَوًة رَِجااًل َوِنَساًء فَِللذََّكِر   تَ َرَك َوُهَو يَرِثُ َها ِإْن مَلْ َيُكْن هَلَا َوَلٌد فَِإْن َكانَ َتا اثْ نَ تَ نْيِ فَ َلُهَما الث ُّلُثَاِن دهَّا تَ َرَك َوِإنْ 
ُ لَ  ُ اَّللَّ ُ ِبُكلِ  َشْيءٍّ َعِليٌم ﴾ ]النساء: ِمْثُل َحظِ  اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ يُ بَ نيِ  [؛ أي: إن هلك امرؤ، 171ُكْم َأْن َتِضلُّوا َواَّللَّ

ذكرًا كان أو أنثى، وليس له والد وال ولد، وله أخت شقيقة أو ألب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها أيًضا إن مل 
انوا إخوة رجاالً ونساء؛ أي: ذكورًا وإانًًث، يكن هلا والد وال ولد، فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان دها ترك، وإن ك

 [.12فللذَّكر ِمثل حظ األنثيني]
[؛ فلم يكن له ولد وال والد، وأبوه قد قُتل يوم أحد؛ عن ابن 13وهذه اآلية نزلت يف جابر بن عبدهللا]

 يُعودين، وأبو بكر، يقول: مرضُت مرًضا، فأاتين النيب ملسو هيلع هللا ىلص -رضي هللا عنهما  -املنكدر، َسع جابر بن عبدهللا 
، فتوضأ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث صب َوضوَءه علي، فأفقُت، فإذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فق لت: اي ومها ماشيان، فوجداين أغمي عليَّ

ْبين بشيء، حىت نزلت آية املرياث]  [.11رسول هللا، كيف أصنع يف مايل؟ كيف أقضي يف مايل؟ فلم ُيُِ
واآلية وإن نزلت بشأن جابر بن عبدهللا، فالعربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب؛ فاآلية تُعم َمن مات 
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[؛ أي: وله أخت 171وليس له والد وال ولد وهي الكاللة ﴿ َولَُه ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َرَك ﴾ ]النساء: 
[؛ أي: 171يَرِثُ َها ِإْن ملَْ َيُكْن هَلَا َوَلٌد ﴾ ]النساء:  شقيقة أو أخت ألب، فلها نصُف ما ترك أخوها، ﴿ َوُهوَ 

 ﴾ وأخوها الشقيق أو ألب يِرث مجيع ما ترََكت إن مل يكن هلا ولد، ﴿ فَِإْن َكانَ َتا اثْ نَ تَ نْيِ فَ َلُهَما الث ُّلُثَاِن دهَّا تَ َركَ 
ا ترك أخومها، ﴿ َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجااًل [؛ أي: إن كانت األختان اثنتني فأكثر، فلهما الثلثان ده171]النساء: 

[؛ أي: وإن كان الورثُة خمتلطني؛ إخوة وأخوات، فللذكر 171َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ ﴾ ]النساء: 
 [.15منهم مثل نصيب األختني]

 
  

 
 

 إلى لقاء آخر في محاضرات قادمة بإذنه تعالى.

 


