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  و(د إبراهيم العجا   /    د                          

  
  

  
  
  

 من ا�حا/ات الصوتية ( 
ً
  )ا�ذكرات تم تفريغها سما3

  إعداد طالب وطا>ات ;ية ال:يعة                 
 انتساب مطور

                               
 )نسخة مدققة ومزيدة(                            

JKه��  
  
  

  ) كتب اهللا أجر P من عمل O إعدادها وجعلها M صدقة جارية (  
  

 ا�ملكة العربية السعودية 

  جامعة اإلمام Wمد بن  سعود اإلسالمية
  عمادة اYعليم عن بعد 
  ة ال:يعة ـ االنتساب ا�طور;ي       
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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور

    
  يصل للكمال من ا@طأ وال <لو وألنها جهد ب�ي ال  

  فJجو عند وجود خطأ أو مالحظة
  كتابة تنبيه M ا�وضوع ا�خصص Oلك M منتدى ا�ستوى ا@اص با�ذكرة     

  M : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  
    

    Wنبيه عليها من قبل القائم_ ^ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا  
    

   ونسأل اهللا جزيل اeواب لd من يع_ ^ ذلك ويشار`نا فيه
   

                           
  )iموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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  مفردات المقرر                                            
  

  :العموم: أوالً                                                                                
m- مقدمة. 
l- العموم من عوارض األلفاظ.  
s- حقيقة العموم . 

t - سة أقسامu هذه األقسام ا@مسة، الواقفية: ألفاظ العموم M هم: اختالف ا�اسxنعم للعموم  :ال صيغة للعموم، وغ
 . صيغ، أدلة � فريق ومناقشتها وال~جيح با{|ل

 . هل أقل ا�مع ثالثة أو أقله اثنان؟ أدلة � طائفة وا�ناقشة �ا وال~جيح -�

 . إذا ورد العموم ^ سبب خاص أيسقط عمومه؟ بيان ا@الف M ذلك وأدلة � فريق ومناقشة األدلة وال~جيح با{|ل -�

ال عموم �، بيان أدلة : يقت� العموم، وقال قوم) رسول اهللا  عن ا�زابنة وق� بالشفعة فيما لم يقسمن� (قول الصحا�  -�
 . ٍ� وا�ناقشة وال~جيح

 إ� ا�اس وا�ؤمن_ داخل فيه العبيد -�
ً
 . ما ورد من خطاب مضافا

: يدخلن فيه، وقيل: ضمx ا�ذكرين فقيليدخل النساء M ا�مع ا�ضاف إ� ا�اس، فإما ا�مع بالواو وا�ون ��سلم_ و - �
 . ال، أدلة ٍ� وا�ناقشة وال~جيح

m�- خصيص يكون حجة فيما لم <ص، وقال آخرونWال يب� حجة، بيان وجهة نظر � من الفريق_ : العام إذا دخله ا
 . وا�ناقشة وال~جيح

mm- حال، وقال � ^ 
ً
 : آخرون العام يكون حجة بعد اWخصيص، وقال قوم يصi xازا

ً
إن خص بد|ل منفصل صار iازا

 . و¢ن خص بلفظ متصل فليس بمجاز، أدلة ٍ� ومناقشتها وال~جيح

ml-  إلخ... ¤وز £صيص العموم إ� أن يب� واحد . 

ms- هل ا�خاطب يدخل ¨ت ا@طاب العام؟ بيان ا@الف، أدلة � ^ ما اد¦ه، مناقشة األدلة، ال~جيح . 

mt- ا©ال، وقال بعضهماللفظ العام ¤ب اعتقا M ال ¤ب، أدلة � فريق وا�ناقشة وال~جيح: د عمومه . 

m�- ص بها العموم> ªخصيص التسعة: األدلة الWالخ... د|ل ا©س: بيان أدلة ا . 

m�-  _عارض ب_ العموم_: تعارض العمومWبيان ذلك مع ذكر أمثلة ا 

                                                                          
ً
  االستثناء وال:ط : ثانيا

m- صيغة االستثناء .  
l-  حده . 

s- خصيصWالفرق بينه وب_ ا . 

t - الفرق بينه وب_ النسخ . 

 . ¨قيق � ¯ط ^ حدته: ¯وط االستثناء -�
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تُ {: إذا تعقب االستثناء °ًال كقو� تعا�  -�
ْ
ُمْحَصَناِت ُعمe لَْم يَأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

e
iَوا 

َ
ةً َوال َ
ْ
وُهْم َعَماغkَِ َجت ْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِتُ

َ
وا بِأ

َفاِسُقوَن 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
pو
ُ
بًَدا وَأ
َ
ْصلَُحوا فَإِنe اهللاeَ َلُفوٌر رَِحيٌم ) K(َيْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أ

َ
ِيَن تَابُوا ِمْن َنْعِد َذلَِك وَأ

e
iا 
e
يرجع االستثناء } إِال

 . يرجع إ� أقرب مذكور ألمور ثالثة، بيان استدالل � من الفريق_، ومناقشة األدلة وال~جيح: وقال ا©نفية إ� °يعها،

 . حقيقية ال�ط -�

 . أقسامه  -�

 . بيان � قسم مع ³ب األمثلة - �

                                                           
ً
  ا�طلق وا�قيد: ثاxا

m- د تعريف ا�طلق وا�قي .  
l- إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو ^ ثالثة أقسام . 

s- بيان � قسم مع ³ب األمثلة .  

                                                                      
ً
  ا�فاهيم: رابعا

m- منها درجات µسة أ³ب، بيان � ³ب مع اإليضاح باألمثلة وu الفحوى واإلشارة و� .  
l- @طابأدلة ا . 

s- بيانها، األدلة، ا�ناقشة وال~جيح: صور أنكرها من أنكر ا�فهوم و� ثالثة. 
t - ها وا�ناقشة وال~جيحWهل مفهوم اللقب حجة؟ ¯ح هذه ا�سألة، ذكر أد .  

  :ا�راجع                                                                       
o                البن قدامة           روضة ا�اظر  
o الروضة                ¯ح ºللطو¼«ت  
o                 xللفتو½¯ح الكو`ب ا�ن  
o              أصول الفقه M للشنقيطيمذكرة  
o                                ¿ا�ستصÀللغزا  
o                                   مÁلآلمدياإلح                    
o م الفصول                       أÁحÃللبا  
o                                ا�وافقاتÄللشاط  
o                        حريرWا xباد شادهتيس xالبن أم 
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  ����ا�قدمة  ����

  
 ونَوَع لَهْم ا{َ 

ً
 وُخُصوَصا

ً
َئِِق ُقُموما

َ
َ̂ ا@ال ْسبََغ نَِعَمُه 

َ
 ا©َْمُد ِهللا اOْي أ

ً
 ونُُصوَصا

ً
ئُِل َظواِهرا

َ
تِِه ، ال

َ
ْهَل َطاَعِته بَِكَراما

َ
وَخصÊ أ

 
ً
ِْصيَصا

َ
£ ، 

ً
ْد �ئٌِن َقنَْها Ëَِيَصا ئِنَاُت بَمِشيئَِته فََال َ¤ِ

َ
Áَد الÊالْشيَطاُن بإْطالَقِها ، وَقي Ïَْض

َ
ِت فأ

َ
ْطلََق ا@xََْاَت ِ�َيِْل اَ{رَجا

َ
وأ

 
ً
َ ، َمْغُصوَصا َ̂  وَصÐَ اُهللا 

ً
َمان اeَقل_Ê َحِريÊصا Êإف َ َ̂  َعليِْه و

ً
ر ُ�ٌ ِمنُْهْم ،  نَِبينَا Ëُْمٍد اOْي َنَعثُه َعِزيَزا

َ
َ آ� وَصْحِبِه اOْيÊن َصا َ̂ و

 
ً
 ، وبعد ، بُِذْرَوة ِالَ�َِف َخِصيÊَصا

ً
 َينْغِيَصا

َ
 وال

ً
َاُف َمَعَها يَوَم الِقيَامِة َكَدرا

َ
Õ 
َ
  :َصَالٌة ال

َ̂ َما قََصْدنَاهْ وأْن َ¤َْعلَُه َخا   
َ
َم ا�َافِْع والَعَمَل الَصاِلْح وأْن يُِعينَنا

ْ
 أْن يَرُزُقنَا الِعل

ْ
ل
َ
ْسأ
َ
 لِرَِضاهْ فاهللا أ

ً
 لِوَْجِهْه وËَُِققا

ً
  . mلَِصا

نِه و قَْد َحَرَص َفَقْد َيَم إِْعَداْد َهِذهِ الُمَذَكَرة بَِفْضٍل ِمَن اِهللا وتَوِفيْقُه فَلَُه ا©َْمُد 
َ
طا
ْ
واeَنَاء َكَما يَِليُق ِ×ََالِل وَْجِهه وَعِظيِم ُسل

ِء إِْعَداِدَها أْن تَُكوْن ُمَطابَِقًة لِما َورََد Mِ ا©َلََقاِت الَصوِييْة لُمقرْ 
َ
ثْنا
َ
ُصوِل الِفْقه لِلُمْستَوى الَساِدْس فَِريُق الَعَمْل لِلُمَذَكرة Mِ أ

ُ
ر أ

ْو َ	َِماْت َيَم اWَنبْيه َعتَْها وتَْدِقيُقها قَْدَر  َما يَْستِطيُْع أْن يَقِدُمه ا�ُْهْد البَْ�ِي وَما أْشdََ َعلَيْنَا تَْدِقيُقه ِمن َمَقاِطع أو َيَمْت ُمَراجَ 
 Mِ 
َ
Úَعلَيَْها Mِ ا©ََواÙِ قَْدَر الُمْستََطاْع وْ�َ ُيْعتØََ قِلَة وِهللا ا©َْمْد وقَْد َراَقيْنا

ْ
  : َيْهِذيْب الُمَذَكَرة َما يَأ

ُسلَُها/  �
ْ
َ تََراُنْط الَمْعلُوَماْت وتََسل َ̂  

ً
  َحْذُف الَمَقاِطع الُمَكَرَرة  ِحرصا

  ) .ا�هذب M علم أصول الفقه( تَْدِقيْق َنْعُض ا�َُمْل و¢َِ¦َدة ُمَطاَنَقتها ِمْن قِبْل الُمَراِجْع بالرُُجوْع إَ� ِكتَاْب  /   �
 Mِ نِْبيهWَو َخَطأ ا

َ
َ َسْقْط أ َ َ̂  قَْدَر َما نَْستَِطيْع نَرُْجو  ِحْ_َ الُعثُوْر 

ْ
 الُمنْتََدى اOِْي َيَم إِْعَداْد ولÞ نَْصْل بالُمَذِكَرة َحَد الَكَمال

    www.imam8.com:الُمَذِكَراْت َقْن َطِريْقه 
 
َ
ُكْم وال

َ
ِْرُموا فَِريَْق إِْعَداْد الُمَذَكَرة ِمْن َدَعَواتُِكم َسائِلِ_َ الَموßَ اWَوِفيَق �َا ول

َ
¨  

   فريق إعداد مذكرة أصول الفقه                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
m  (سبق تم اقتباسه من مقدمة ا�حا³ ما  
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  ] J [ ا}ـلـقـة 
وهو استمرار للبحث ، M هذا ا�ستوى ا{راá ا©ديث عن العام وا@اص وا�طلق وا�قيد وا�نطوق وا�فهومسوف أتناول 

 � ªهذا ا�ستوى، وال M بعضها ونكمل ما تب� منها âا�ستوى ا�ا M سبق أن أخذتم ªا�تعلق بدالالت األلفاظ ال
  .الفقهية مبنية عليها تعتØ من أهم أبواب أصول الفقه ألن ُجل اWطبيقات

ومن ا�علوم أن نصوص ال�يعة نصوص عربية واللغة العربية فهمها أمر الزم حã نفهم نصوص ال�يعة ذلك أن الكتاب 
َاهُ ُقْرآَنًا َعَربِي|ا{ : والسنة عربيان يقول سبحانه وتعا� 

ْ
نَْز�
َ
 ، ورسو�ا صÐ اهللا عليه وسلم من العرب، بل هو أفصح} إِنeا أ

  .العرب ^ اإلطالق صÐ اهللا عليه وسلم
 äالعلم بأن �يع كتاب اهللا إنما نزل بلسان العرب: ومن �اع علم كتاب اهللا: " يقول اإلمام الشاف  " 

 
ً
  ". وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة: "وقال أيضا

اæ çم العرب وظاهر ما M ا�صوص ال�عية إذن معاç كتاب اهللا ومعاæ çم رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم موافقة �ع
  .مالئٌم لظاهر æم العرب فè القرآن الكريم من اإل¤از واالختصار والعام وا@اص كما æ Mم العرب

إذا ُعِلم ذلك فإن فهم مراد اهللا تعا� ومراد رسو� متوقف ^ فهم لغة العرب ومعرفة علومها؛ فعÐ � مسلم أن يتعلم من 
ِم الكتاب أحٌد َجِهل َسَعة لساِن العرب : " يقول اإلمام الشافä . اللغة ما يقيم به دينههذه 

ْ
ألنه ال َفْعلم من إيضاح ُ�َل ِعل

به ال� ت O من َجِهل لَسانها و��ةَ وجوهه و�اَع معانيه وتفرقَها َوِمن ِعلمه اِنَتفت عنه الش�
ْ
 " َدخل

ً
فع� P : " ويقول أيضا

  " .علم من لسان العرب ما بلغه جهده ح� يشهد أن ال � إال اهللا وأن Wمداً عبده ورسوM ويتلو  به كتاب اهللامسلم أن يت

فمعرفة العربية ال� خوطبنا بها �ا يُعO k أن نفقه مراد اهللا و رسوM " –رêه اهللا  –ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ".بكالمه 

وأن هذا أمر الزم ^ ا�سلم_ أن يعوا æم  ،�ا من أهمية اللغة العربية وأنها لغة الكتاب والسنة إال أنه مع ذلك 	ه ëا تب_
 Êص
َ
�م من علم M العربية إال أنه مع ذلك 	ه فإن اإلحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة  لاهللا وìم رسو� بموجب ما ¨

 من علم اللغة العربية ب_ أفرادها لعامة األمة ال بأفرادها فاألمة ×ملتها ال يذهب 
ً
فالفرد الواحد قد يعزب عنه ،عنها شيئا
íم العرîو ذلك أو أك0 من الï مت_ أو	مة أو 	األحاديث، فأحاديث رسول اهللا  ،معرفة  M وه يقالï اهللا  -̂و Ðص

 من اإلحاطة بهذه األحاديث عسxة ^ الفرد الواحد لكن °لة األم -عليه وسلم 
ً
ة ال يصعب عليها بل ال ُيْغِفل حديثا

 من حيث ا©كم عليه وال معرفته فاألمة ×ملتها تعرف أحاديث الرسول صÐ اهللا عليه وسلم 
ً
األحاديث وال تُغفل حديثا

وتعرف عما يقال ëا نقل عن رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم من أحاديث وما حكم به أهل العلم عليها من حيث الصحة 
  ضعف والوضع وغx ذلك ëا يتعلق بعلوم السنة وال

 اإلحاطة باللسان العرí أو اإلحاطة بلغة العرب ^ األمة هذا أمر الزم
ً
أما عن األفراد فإن الفرد قد يعزب عنه Ùء . إذا

  .األحاديث منها و`ذلك األحاديث ا�بوية، األمة ال تغفل Ùء منها ولكن الفرد قد يعزب عنه حديث أو حديث_ من هؤالء
بعد ذلك ندلف إ� ا�وضوع اeاç أو موضو¦ت مقرر هذا ا�نهج أو مفردات هذا ا�نهج و� اWعريف بالعام مع ¯ح 

  :اWعريف ثم الفرق ب_ العام وا�طلق ثم بيان أن العموم من عوارض األلفاظ فأول هذه العناò هو
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  :تعريف العام  �
  .ومنه سميت الُعَماَمة ألنها ¨يط بالرأس) الشمول واإلحاطة( موم بمعó اسم فاعل من الع:  العام � اللغة

بن طون بايألنهم õ ؟�اذا ،� أسماء بعض القرابات يسô بعض القرابات بأنه عم ويسô هؤالء بأنهم أعمام: والعم والعمومة
   .� ا�جدة وïو ذلكعند احتياجه  للمساعدة M العادة فيهبون �جدته إذا احتاج ابن أخيهم إ أخيهم

وزاد عليه بعضهم قيود  ،هو تعريف °هور األصو|_وهذا ) اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M(هو : العام � االصطالح
 
ً
زاد عليه الرازي بعض  ،)M ا�عتمد(هذا اWعريف M األصل هو تعريف أ� ا©س_ اº5ي ، سوف يتم اWعرف عليها الحقا

 أخرى يود وزاد عليهالق
ً
  .آخرون قيودا
إنه اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M �سب وضع واحد من : (لعام مع قيوده الª أضافوها يقالوiمل ما يقال M تعريف ا
  .°هور األصو|_وهذا اWعريف هو تعريف ) جهة واحدة دفعة بال ح�

وهؤالء يقولون M تعريفهم العام "ما عّم شيئk فصاعداً : "بأنه العاميعرفون  ممن علماء األصول فإنهتعريف ا�تقدم_ أما 
فكأن العموم البد أن ) ما عّم شيئk: ( فأدخلوا M اWعريف لفظ ا�عرف وهذا ما يسô عند العلماء باَ{وْر ثم قالوا)  ما عمّ (

 ــ عند كثx من أهل العلمأّن أقل ما ينتø إ|ه اWخصيص قد يصل إ|ه واحد  أÚ معنايصدق ^ شيئ_ ــ وهذا سوف ي
ما عّم ": ال تقل عن شيئ_، ثم قال أن ، فكأن أفراد العموم البد"ما عّم شيئ_"إن تعريف العام : لكن هذا اWعريف يقول

كما سوف نفرد �  - أو بأمر آخروهو ما يسô بالعموم ا�عنوي ، هذا يو½ بأن اWعميم سواء �ن بالوضع اللغوي "شيئ_
 مس

ً
  -تقالً حديثا

وبناًء ^ ما يرد من هذه اإلشÁالت فإننا ينبú أن ننتقل إ� تعريف سالم من هذه اإلشÁالت أو تقل فيه اإلشÁالت وOلك 
  :عه من أهل العلم وهذا اWعريف هوومن تب) أبو ا©س_ اº5ي(اخ~نا اWعريف اOي ذكره 

   وضع واحد من جهة واحدة دفعة بال ح�اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M �سب : العام هو أن
يشمل � ما يُتلفظ به ëا يتكون من حروف هجائية سواًء أكان ذلك اللفظ مهمًال أو مستعمًال، سواًء �ن " اللفظ"فقو�ا 

، سواًء �ن ذلك اللفظ iمًال أو مفصًال، سواًء 
ً
 أو مقيدا

ً
، سواًء �ن ذلك اللفظ مطلقا

ً
 أو خاصا

ً
ن حقيقًة أو �ذلك اللفظ ¦ما

 
ً
  .iازا

  "اللفظ"ـا�قصود ب
ً
  رج ما أفاد العموم بأك0 من لفظاللفظ الواحد وهذا ُ< : هنا أيضا

 : كقو�م 
َ
 أ
ْ
 وأنسا رِ ك

ً
 وعمرا

ً
  .استفدناه من الفعل والفاعل وا�فعول العمومفإن ، م خا{ا
  .قصود باللفظ من اWعريف هو اللفظ الواحد إذن ا�. ولم نستفده من لفظ واحد، من أك0 من لفظ استفدنا العموم هنا
 فقد جاء M حديث عبادة  العموم ا�ستفاد من ا�عó:  هنا ¢رج "اللفظ"ـكما أن اYقييد ب

ً
ا�£ عن : (مع كون اللفظ خاصا

اللفظ  ثم عمم كثx من العلماء حكم الشعx ^ غxه لكن اWعميم ليس من جهة) بيع الشع¤ بالشع¤ إال مثالً بمثل
باعتبار أنه مكيل أو أنه مطعوم أو باعتبار هل � فهم نظروا إ� الشعx و¢� العلة ا�وجودة M الشعx  من جهة ا�عóو¢نما 

  ثم أ©قوا به ما يساويه M هذه العلل، فاWعميم هنا هو من جهة ا�عó ال من جهة اللفظ ، أنه مدخر 
 ب
ً
  .فإن الفعل ال عموم � ألنه ليس بلفظ ،  لفعلا: " اللفظ"ـكما ¢رج اYقييد أيضا

  .أي استوعبها �ملة "استغرق العمل |لة "يقال اWناول مع االستيعابواالستغراق هو  " اللفظ ا�ستغرق" وجاء M اWعريف
 kعريف ¢رج لفظYو فرع هذا لفظ مهمل وذلك ألن االستغراق ه، ديز : مثل  <رج اللفظ ا�همل:  وهذا القيد � ا
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  .االستعمال والوضع، واللفظ ا�همل غx موضوع �عó وغx مستعمل فمن باب أوß أنه ال يستغرق 
 ال  رقبة:فقو� }  َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ { : مثل  قو� عز وجل اللفظ ا�طلق:  اللفظ اxا¨ اiي ¦رجه من هذا القيد

ً
يتناول واحدا

 ، بعينه
ً
  .بأعيانهم، وهذا هو ما نعنيه باالستغراق ûالف العام فإنه يتناول أفرادا

أي �ميع ما وضع � ذلك اللفظ فا�عó اOي لم يوضع � اللفظ ال يكون اللفظ " �ميع ما يصلح M":M اWعريف قو� 
� 
ً
  .صا©ا

هذا õ~ز به عن و، لغx العاقل فال يصح جعلها للعاقل ) ما(لغx العاقل و) من(للعاقل فال يصح إطالق ) من: ( فمثالً  
ِيَن قَاَل لَُهُم ا�eاُس { : اللفظ ا�ستعمل M بعض ما يصلح �، مثل قول اهللا سبحانه وتعا� 

e
iا�اس"فإن }  ا " M و¢ن �نت

يراد بهم M اآلية كما هو سبب الüول نعيم بن " ا�اس"ظاهرها أنها صيغة عموم إال أن استعما�ا هنا M بعض أفرادها، فـ
ِ� َوقُوُدَها ا�eاُس { :و`ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� M سورة ا5قرة . د أو غxهمسعو

e
فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا َولَْن َيْفَعلُوا فَايeُقوا ا�eاَر ال

َِجاَرةُ 
ْ
وال شك أن ا�اس 	هم ال يدخلون ا�ار و¢نما اOي يدخل ا�ار هم أناس «صوصون خصهم اهللا عز وجل }  َوا}

  .بالعذاب دون غxهم من ا�اس
  "�سب وضع واحد"قال بعد ذلك M اWعريف 

فإن لفظ القرء وضعته العرب مرة " القرء": اOي يدل ^ معني_ بوضع_ «تلف_، مثل  ا�ش~ك اللفظي:  وهذا قيد ¢رج 
فإن الع_ لفظ مش~ك " العk"ك للطهر ومرة للحيض فإنه يدل ^ هذين ا�عني_ بوضع_ «تلف_ ال بوضع واحد، و`ذل

 ªا�اسوس، ويدل ^ الع_ ال � ªهب والفضة، ويدل ^ الع_ الOا � ªيدل ^ أوضاع «تلفة، يدل مرة ^ الع_ ال
<رج هذه األلفاظ ا�ش~`ة فالعام يستغرق °يع ما يصلح � " �سب وضع واحد: "� ا�ارية، ويدل ^ غx ذلك، وقو�ا 

  .سب وضع واحد ال �سب أوضاع كثxة �
  "دفعة"فإن قو� " دفعة: "كذلك ëا ذكر M اWعريف قو� 

ً
 شمو|ا

ً
معناه يشمل °يع ما يصلح � ويكون استغراقه استغراقا

 Àو¢نما هو استغراق بد 
ً
 شمو|ا

ً
بيان إن وسيأÚ مزيد ، وهذا <رج اللفظ ا�طلق فإن استغراقه �ميع أفراده ليس استغراقا

  ، شاء اهللا عند ا©ديث عن ا�طلق وا�قيد
لكن اOي يهمنا هنا أن نعرف أن شمول العام وأن استغراق العام استغراق شمو� وعمومه عموم صالحية، أما عموم ا�طلق 

 أكرم "و¢ذا قلت ، فإنه ال õصل امتثال إال بإكرام °يع الطالب  "أكرم الطالب" : فإنه عموم بدل فإذا قلت
ً
فإنه  " طا5ا

  . õصل امتثال بإكرام واحد من هؤالء الطالب
<رج األعداد، فإن هذه األعداد و¢ن �نت مستغرقة �ميع ما õصل �ا إال أنها Ëصورة " بال ح�"قو� M اWعريف العام 

 الع�ون اeالثون إ� آخره
ً
  .�لع�ة واeمانية والتسعة، وألفاظ العقود أيضا

   "اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M �سب وضع واحد من جهة واحدة دفعة بال ح�"  عند األصو|_عام تعريف الإذن  
  : الفرق بk العام وا�طلق

إال أن عموم ا�طلق <تلف عن عموم العام كما سبق أن نبهت  يفيدان العموم: عرفنا أن العام وا�طلق يش~�ن M كونهما 
  . فهو عموم بدل:  عموم ا�طلقأما ، وم صالحيةعم: عموم العامعليه آنفا 

  أن العموم من عوارض األلفاظ : ننتقل إ� ا©ديث عن نقطة أخرى و�
 وهو 

ً
، اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M �سب وضع واحد من جهة واحدة دفعة بال ح�: العموم با�عó اOي ذكرناه آنفا

ن عوارض األلفاظ أن يعرضوا �ا فالعارض هو اOي يذهب وي�ء ��رض مرة ونع� بقو�ا م" عوارض األلفاظ"يعد من 
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يكون اإلنسان مريض ومرة يكون صحيح أو أغلب أحوا� يكون صحيح ويعرض � ا�رض فال�ء اOي يعرض هو 
 "اOي يذهب ويأÚ، ومنه ُس� ا�ال 

ً
ده هذا ا�ال واهللا باعتبار أنه ربما يكسب اإلنسان هذا ا�ال وربما يكون عن" عرضا

َِخَرةَ {:عز وجل يقول 
ْ
ْغَيا َواهللاeُ يُِريُد اآل �̄ فمن هذا ا5اب نقول العموم من عوارض األلفاظ بمعó أن }، تُِريُدوَن َعَرَض ا

 
ً
 واOي يوصف بأنه ¦م هو ألفاظ «صوصة سوف يأÚ ا©ديث عنها الحقا

ً
 ومرة ال يكون ¦ما

ً
  . اللفظ يكون مرة ¦ما

  ] ° [ ـلـقـة ا}
ثم نت�م ^ أن لفظ العموم يعد من  ؟ M هذه ا©لقة سنفصل الîم M قضية هل العموم من عوارض األلفاظ وا�عاç أو ال
ثم ، ثم نت�م عن طرق معرفة العموم ، األلفاظ النسبية بالنسبة إ� ما فوقه أو بالنسبة إ� ما ¨ته سنفصل M هذه القضية 

îم عن العموم و`ونه من عوارض األلفاظ، م عن ألفاظ وصيغ العموم ندلف إ� الîفنبدأ بما كنا انتهينا إ|ه وهو ال.  
 وهو أنه  العموم

ً
بهذا ا�عó " اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M �سب وضع واحد دفعة بال ح�"با�عó اOي ذكرته سابقا

قيل أنه من عوارض األلفاظ بمعó أن اللفظ يوصف به، والعموم هذا ال العام توصف به بعض األلفاظ ^ جهة ا©قيقة، و
 M اللسان، وباعتبار وجودها M إال ^ سبيل ا�جاز وذلك ألن األلفاظ تدل ^ مسمياتها باعتبار وجودها óيعرض للمع

 Ãهن، وباعتبار وجودها العي� ا@ارOاأل" رجل"فإذا قلت مثًال ، ا M ا@ارج وهو فباعتبار وجوده M عيان هو ذلك ا�شخص
 إذا قلت 

ً
 فلفظ " رجل"ال عموم � إذ ليس M الوجود ا@ارÃ عموم، وأيضا

ً
 ¦ما

ً
يدل " رجل"فإن وجوده M اللسان يعتØ لفظا

هذه فإنه يدل ^ زيد ويدل ^ عمر ويدل ^ خا{ ويدل ^ أنس، ونسبة الرجل إ� " أكرم الرجل  " ^ زيد، إذا قلت
و`ذلك الوجود اOه� فإنه إذا قلت الرجل فإن صورة الرجل M اOهن متساوية عندي تتناول °يع ، األفراد نسبة متساوية 

  .هؤالء األفراد اOين هم زيد وخا{ وعمر وأنس وغxهم وهذا معó العموم

  :داللة اللفظ العام  �
من جهة واحدة من غx أن <تص بعض مسمياته ببعضه، فلفظ  يدل ^ ما ¨ته من مسميات داللة واحدة:  فاللفظ العام 
مثًال يدل ^ آحاد كثxة وال <تص طائفة من هؤالء بوصف الكفار دون غxهم وذلك ûالف ا�عاç فإن ا�عاç ) الكفار(

وال شك أن ا5الد  فهذا من عموم ا�عاç" عّم ا>الد ا�طر: "فإذا قلت مثالً ، <تص بعضها بهذا الوصف عن مواطن أخرى
كذلك ليست � ا5الد متساوية M هذا " عّم ا>الد ا�دب: " و¢ذا قلت، 	ها ليست متساوية M سقوط تلك األمطار 

فال شك أن ا�اس 	هم " عّم ا�لك ا�اس بالعطاء: " الوصف بل بعض ا5الد فيها أمطار وبعض ا5الد فيها جدب، و¢ذا قلت
  .اء بل بعض ا�اس يزيد عطاءه عن بعض ال يتساوون M هذا العط

 M األلفاظ 
ً
 حقيقيا

ً
ومن هذا ا5اب قلنا �ا �نت ا�عاç تتفاوت واأللفاظ عمومها ال يتفاوت قلنا إن العموم يعتØ وصفا

وعمر وأنس فإنه يتساوى M اإلكرام خا{ "  أكرم الطالب: "فإذا قلت مثًال ، باعتبار أن األلفاظ تتساوى فيها أفراد العموم
فال شك أن ا�اس هنا متفاوتون، فا�قياس هنا M " عم ا�لك ا�اس بالعطاء: " إذا قلت، لكن ، وزيد وغxهم من الطالب

  ،اWفاوت أو عدم اWفاوت، فما دام أنه M األلفاظ ال تتفاوت النسب قلنا إن العام بالنسبة لأللفاظ يعتØ حقيقة 
 فالعموم يعتØ حقيقة M األلفا

ً
  .ظ وال يعتØ حقيقة M ا�عاç بل يعتi Øازا
أما بالنسبة ، وهذا باالتفاق  حقيقة � األلفاظ: هذا ما يتعلق بـ هل العموم حقيقة M األلفاظ أو ا�عاç؟ وانتهينا إ� أنه 

 çخالفللمعا O فإنه  çا�عا  M حقيقة 
ً
أعلم أن ا�سألة هو M  لكن اOي يظهر واهللاوقد اختار ابن ا©اجب أنه أيضا

   تفسx العام
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   يكون وصفاً حقيقياً لأللفاظإن العموم : هو ما تساوت فيه نسب أفراده فنقول : فإذا قلنا أن العام 
 هنا ما يتعلق با�عاç فيقال إن : و¢ذا قلنا إن العام هو 

ً
 M ما شمل هذا وهذا فإنه يدخل أيضا

ً
العموم وصف حقي
 أيضا

çا�عا.  

  :م العموم أقسا �
  :نقول إن لفظ العموم من األلفاظ النسبية فالعام ينقسم بالنسبة أو با�ظر إ� ما فوقه أو ما ¨ته إ� قسم_ 

  :¦م ال أعم منه  :القسم األول  •
ليس هناك : وقيل ، ال�ء : وقيل هو ، ألنه يتناول ا�وجود وا�عدوم  "ا�علوم": فاختلفوا فيه فقيل هو بالعام ا�طلقويسمونه 

  .  ¦م مطلق ألن ال�ء ال يتناول ا�عدوم وا�علوم ال يتناول ا�جهول 
  :¦م بالنسبة  :القسم اxا¨  •

 بالنسبة إ� ما فوقه فمثا� 
ً
 بالنسبة إ� ما ¨ته، خاصا

ً
فهذا اللفظ ¦م بالنسبة إ� ما ¨ته من ) ا�ؤمنk: (وهو ما �ن ¦ما

فلفظ  ، �اس ألن ا�اس منهم مؤمنون ومنهم �فرون فا�اس ¦م و¨ته أفراد ا�ؤمن_خاص بالنسبة إ� ا ، ا�ؤمن_
  "ا�ؤمن_"

ً
 وبالنسبة ألفراده يعتØ ¦ما

ً
 فهو بالنسبة للناس يعتØ خاصا

ً
 نسبيا

ً
  .يعتØ ¦ما

Mاهللا عليه و سلم : � األدلة ال:عية ومثا Ðديث متفق عليههذا ا©)  من قتل قتيالً فله سلبه: ( قو� ص.  
فإذا قُتل ذلك الÁفر فإن لقاتله ما . هو ذلك ا�ال اOي õمله ا�قاتل معه ëا � قيمة من سيف ورشاش أو ïو ذلك: السلب

  .õمله ëا � قيمة ëا هو معروف عند أهل العلم وهذا ما يسô بالسلب 
والغنيمة يشمل ما غنمه ا�سلمون من الكفار . بة للغنيمةهو خاص بالنس: السلب ) من قتل قتيالً فله سلبه: ( ا©ديث قال
  . فالغنيمة تشمل السلب وتشمل غxه، بعد القتال
 بالنسبة :  فالسلب

ً
 بالنسبة :والسلب، للغنيمة يعتØ خاصا

ً
إذن السلب يعتØ . إ� 5اس ا�حارب وما õمله معه يعتØ ¦ما

 
ً
  . ألن الغنيمة منها ما هو سلب ومنها ما ليس بسلبعمومه عموم نسÄ وبالنسبة للغنيمة يعتØ خاصا

 ، فأما بالنسبة إ� ما õمله ا�حارب معه فإن ما õمله ا�حارب 
ً
يكون السلب من هذه قد يكون قليًال وقد يكون كثxا

 
ً
 وما ¨ته يكون خاصا

ً
  .إذن هذا ما يتعلق بأقسام العام . ا�احية ¦ما

  :طرق معرفة العموم  �
  : طرق ثالثة تقراء تب_ �ا أن معرفة العموم يستفاد من خالل من خالل االس

  :العموم اللغوي  :ا�وع األول  �
 بالعام وا@اص فهم يعنون به العام 

ً
يستفاد من اللغة وهو حديثنا هنا وهو حديث األصو|_ حينما يعقدون مبحثا خاصا

  .ا�ستفاد من صيغ معينة وهو العموم اللغوي 
  :عام عقًال ال:  ا�وع اxا¨ �

فقياس فرع ^ أصل باعتبار وجود علة  ،علة هالقياس في: ومن أمثلته تعميم العلة :فالعموم هنا يستفاد من طريق العقل 
  .مش~`ة ب_ الفرع وب_ األصل فعممنا حينئٍذ حكم األصل إ� حكم الفرع

إذن ا�خدرات Ëرمة ، موجودة M ا�خدراتا@مر حرمت ألجل أنها مسكرة، اإلسÁر هذا الوصف أو هذه العلة : فمثالً 
لوجود وصف اإلسÁر فيها فعممنا علة األصل إ� الفرع، فالعام هذا يسô تعميمه من ناحية العقل واستفدناه من ناحية 
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دخل ) ال يق¶ القاµ وهو غضبان( : العقل وعرف عمومه من ناحية العقل و`ذلك �ا قال �ا ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
 مثًال أو �ن منشغًال شغًال يºفه عن اWفكM x القضية الª ينظر 

ً
 أو �ن عطشان أو �ن حزينا

ً
M ذلك ما لو �ن جائعا

  .فيها، هذا يسô العام ا�ستفاد من طريق العقل 
  :العام ا�ستفاد من طريق العرف  :ا�وع اxالث  �

أو من غxهم ، أو بعرف أهل اللغة ، ال�ع  عرف ا من طريقوهو ما عرف عمومه إم: العام ا�ستفاد من طريق العرف
  كعرف الفقهاء أو ïو ذلك، 

ما جاء M كتاب اهللا عز وجل من ا�صوص الª £اطب ا�اس بصيغة °ع  :فمثال ذلك ما عرف عمومه من طريق العرف 
�اذا خاطب الشارع  .م ندخل النساء نع: هل يدخل M هذا ا@طاب النساء نقولفا�ذكر ا�ؤمن_ وا�سلم_ وïو ذلك 

 وقد جرى عرف الشارع أن <اطب بصيغة ا�ذكر ويريد إدخال اإلناث M هذا األمر، : قلنا   �ع ا�ذكر ؟بصيغة 
ً
  تغليبا

 { : قو� سبحانه وتعا� : ومثال �ا عرف عمومه من طريق العرف اللغوي 
¹
ف
ُ
 َيُقْل لَُهَما أ

َ
أن ا�حرم  اللفظ يدل ^ هذا}  فَال

  .¦م M � ما فيه أذى من ³ب أو شتم أو ïو ذلك وضع لكنه من حيث العرف اللغوي هومن حيث ال" أف"هو 	مة 
َمْيَتةُ {: قو� سبحانه وتعا�  : كذلك �ا عرف عمومه من طريق العرف اiي هو عرف الفقهاء 

ْ
َمْت َعلَْيُكُم ال ºفنحن لو }ُحر ،

 يفيدنا أنه ¦منظرنا إ� هذه اآلية فإن
ً
فلو نظرنا إ� هذه اآلية نظرة لغوية �ا وجدنا أنها تفيد تعميم . نا ال د فيها لفظا

َمْت {: أن اهللا عز وجل حينما قال: ا©كم و¢نما ا�قصود بها هنا ¨ريم أكلها فقط، ولكن وجدنا أن الفقهاء يقولون ºُحر
َمْيَتةُ 
ْ
بل يقصد °يع أنواع االنتفا¦ت با�يتة من حيث جلود ا�يتة أو ïو ذلك فهذا  فهو ال يقصد األكل فقط}  َعلَْيُكُم ال

  . يدخل M عموم اآلية، واستفدنا عمومه من حيث العرف اOي هو عرف الفقهاء هنا

  :ألفاظ العموم  ����
  "  الصيغ والعبارات ا¯الة O كون اللفظ شامالً ألفراد كث¤ين: " نع� بألفاظ العموم 

وuس_ صيغة وقد  نëا هو «تلف فيه عند أهل العلم بل إن القراM أوصل عدد هذه األفراد إ� مائتا:  الصيغوعدد هذه 
xأقل من ذلك بكث 

ً
واOي يهمنا أن العلماء . انتقد بعض العلماء �لعال� وهذب من هذه الصيغ حã انت� منها عددا

  :إ½ زاويتk يُك0ِ من عددها ومن يقلل هو ينظر إ� جهت_ أو واOي يظهر أن من ، «تلفون M ذكر عدد صيغ العموم
" �: "أن صيغته وضعت Wدل ^ العموم M األصل مثل: بمعó،  ما دل O العموم بصيغته بغ¤ خالف : القسم األول �
  " .°يع"و
، وهذا هو اOي يقع فيه ا@الف فيهما دل O العموم بصيغته �سب السياق اiي وردت :  القسم اxا¨ أو الزاوية اxانية �

 يعد مثل هذه الصيغ من صيغ العموم وقد يعدها آخرون من صيغ العموم وتك0 عنده 
ّ
وباWاÀ فقد يرى بعض العلماء أال

بعض أسماء و، بعض أسماء ال�ط ، إذا دخلت ^ ا�فرد أو ا�مع كما سيأÚ بيانه "  أل" تعداد صيغ العموم ومثا� 
  .و ïو ذلك  االستفهام

إذن صيغ العموم يتفاوت العلماء M تعدادها واألمر راجع إ� ا�ظر إ� هذه األلفاظ، فمنها ما هو متفق ^ أنه من صيغ 
العموم ومنها ما ينظر إ|ه ^ أنه من صيغ العموم من حيث السياق اOي جاء فيه فيعتØ من صيغ العموم إذا نظر إ� سياقه، 

د أن بعض العلماء يك0 من عد صيغ العموم، وبعضه وباWاÀ ، عموم M هذا األمر خرون من صيغ الوقد ال يعتØه اآل
يقلل �سب ما تب_ � وترجح {يه، اOي يهمنا هو أن نذكر طائفة من هذه األلفاظ حã نتدرب عليها ونقف ^ بعض 
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  .ا�صوص الª جاءت فيها هذه األلفاظ
  .م وذكر غ¤ه أك� �عوا فيها ¿مل ما يقال أنه من صيغ أو ألفاظ العموم¾سة أقسا ذكر ابن قدامة�

حã نعرف أن هذا  معيار العموم هو صحة االستثناءأنبه أن ، قبل أن نبدأ M اWحدث عن القسم األول من صيغ العموم
  صيغة من صيغ العموم  "الطالب"، جاء الطالب:اللفظ ¦م ندخل االستثناء فإذا قلت 

  . جاء الطالب إال زيد :؟ ندخل عليها االستثناء فنقول صيغة من صيغ العموم "الطالب"اiي يدرينا أن ما � 
فمعيار العموم هو ، إذن هذا اللفظ ليس من صيغ العموم  ،؟ ال يصح االستثناء هل يصح االستثناء "جاء زيد"لو قلت  �

  .صحة االستثناء 
 "  سم ُعرºف باأللف والالم اإلستغراقيةهو P ا" من هذه األلفاظ  :  القسم األول ����

ِيَن ِمْن َقْبلِِهمْ {: من أمثلته يقول اهللا سبحانه وتعا�  - 
e
iَذَن ا

ْ
ِذنُوا َكَما اْسَتأ

ْ
يَْسَتأ
ْ
ُلَُم فَل

ْ
ْطَفاُل ِمْنُكُم ا}

َ ْ
}  َوÀَِذا بَلََغ األ

ف بـ    " أل"فاألطفال °ع وُعر�
 " الصعيد) " الصعيد الطيب وضوء ا�سلم ولو لم Âد ا�اء ع: حجج : (و`ذلك قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  - 

ً
هنا أيضا

 صيغة عموم" ا�اء" و`ذلك ولو لم ¤د، صيغة عموم
ً
 صيغة عموم " ا�سلم"و، أيضا

ً
  أيضا

َعْ�ِ { :كذلك يقول اهللا سبحانه وتعا�  - 
ْ
َساَن لÄَِ ُخJ ( ٍÃْ(َوال

ْ
ن ِ
ْ
ارُِق { ، مومهنا صيغة ع" اإلنسان"فـ}  إِنe اإل eَوالس

يِْدَفُهَما
َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق eالسارق والسارقة صيغة عموم " أل"فـ }  َوالس M هنا. 

ف باأللف والالم االستغراقية وتشمل    :ثالثة أنواع هذا القسم األول وهو � اسم ُعر�
  :ألفاظ ا�موع : ا�وع األول  -

  . أفادت العموم" أل"فإن واحده مسلم، وم�ك فإذا أدخلنا " ا��`_"و" ��سلم_" " M واحد من لفظه ما"وهو 
 للجمع، وهذا مثل ما مر علينا M 	مة األطفال M  :وسبب ذلك

ً
أنها Ëالة باأللف والالم مع كون اللفظ M نفسه موضو¦

  .ا�سلم_ مثًال هذا يعتØ صيغة عموم 
  : اسم ا�نس : ا�وع اxا¨  -

ا�اء وال~اب وا©يوان وا�اس والنساء واOهب : "مثل " ال واحد M من لفظه ما: "ف بتعريفات كثxة منهااسم ا�نس ُعر� 
  .اإلستغراقية أصبحت صيغة من صيغ العموم" أل"هذه ماال واحدة �ا من لفظها فإذا دخلت عليها " والفضة
  : لفظ الواحد اiي M حالة تثنية وحالة �ع : ا�وع اxالث  -

اق"و°عه  ،"سارقان"هذا لفظ الواحد فإن تثنيته " السارق: "وهذا مثل  Ê�ُ"،  تفيد االستغراق " أل"فإذا أدخلنا ^ الواحد ªال
  .أفادت العموم 
َعْ�ِ  {: فعندنا مثل

ْ
َساَن لÄَِ ُخJ ( ٍÃْ(َوال

ْ
ن ِ
ْ
� حالة اللفظ الواحد اOي وهو من " اإلنسان"دخلت ^ هنا " أل"فـ } إِنe اإل

  .تثنية و°ع
ف بـ  هذا هو القسم   ا�مع أو اسم ا�نس أو ا�فرد  ونع� باالسم هنا هو اسم، " أل"األول من ألفاظ العموم هو � اسم ُعر�

  ]  �  [ ةا}ـلـقـ
هنا " أل"ود بـ وا�قص" أل"M هذه ا©لقة نكمل ما يتعلق بألفاظ وصيغ العموم، فمن ألفاظ العموم قلنا أنه � اسم ُعرÊف بـ 

فت واحد من هذه " أل" Êاإلستغراقية، وقلنا إن االسم يقصد به هنا إما أسماء ا�موع، أو أسماء األجناس، أو ا�فرد فإذا ُعر
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الª تفيد االستغراق فإننا حينئٍذ ïكم ^ أن هذه الصيغة صيغة عموم، بمعó أن هذا اللفظ صالح �ميع " أل"األسماء بـ 
يشمل °يع ا�سلم_ وال <تص واحد باإلكرام دون غxه، و¢ذا  ،أكرم ا�سلم_ :ëا ¨ته من أفراد فإذا قلنا ما يصدق عليه

 õصل االمتثال بإعطاء °يع الفقراء ، أعطي الفقراء  : قلت
ً
  . فأيضا

  الª تفيد االستغراق، " أل"هنا � " أل"أن " أل"ننبه هنا عن قضية  /تنبيه 
  .عاM ç اللغة العربية فتأÚ لالستغراق وتأÚ للعهد وتأÚ 5يان ا�نس�ا م" أل"ذلك أن 

  :العهدية ) أل: (والً أ�
 فا�عرÊف خاص

ً
 فا�عرÊف ¦م و¢ن �ن ا�عهود خاصا

ً
  . هذه ننظر إ|ها �سب ا�عهود فإن �ن ا�عهود ¦ما

 قَاَل َرب�َك { : يقول اهللا سبحانه وتعا� :  مثال العام
ْ
َصاٍل ِمْن Êٍََإ َمْسُنوٍن َوÀِذ

ْ
ا ِمْن َصل  َخالٌِق بََ:ً

º
ئَِكِة إِ¨

َ
َمال
ْ
فَإَِذا ) Í°(لِل

ُ َساِجِديَن 
َ
M َفَقُعوا Îِْيُتُه َوَغَفْخُت فِيِه ِمْن ُرو eَسو)°Ï ( َْ�َُعون

َ
ُهْم أ
�
ئَِكُة ُ;

َ
َمال
ْ
فيها ) أل(اللفظ اeاç ) فا�الئكة(}  فََسَجَد ال

ئَِكةِ { ا ا�الئكة األوß اOين قال اهللا عنهمعهدية يقصد به
َ
َمال
ْ
 قَاَل َرب�َك لِل

ْ
فلفظ ا�الئكة اeاç إذن يفيد عموم }  َوÀِذ

 أفادت ، هنا عهدية، وأفادت العموم ألن ا�عهود ¦م) أل(ا�الئكة اOين سبق ذكرهم M أول اآلية، فـ 
ً
فلما �ن ا�عهود ¦ما

  .العموم
 فإنها ال تفيد العموم كما قال اهللا عز وجل أما إذا �ن ا�عه

ً
يعود إ� الرسول ) فالرسول(}  َفَعÐَ فِْرَعْوُن الرeُسوَل { :ود خاصا
رسل إ� فرعون

ُ
لkَِ { : و`ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� ، اOي أ eو

َ ْ
ِت آَبَاَءُهُم األ

ْ
ْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأ

َ
َقْوَل أ
ْ
بeُروا ال eفَلَْم يَد

َ
ف�مة } أ

Ëالة باأللف والالم الª للعهد، ألن ا�راد بالقول هنا القرآن اOي أنز� اهللا سبحانه وتعا� ^ رسو� Ëمد صÐ ) القول(
  .اهللا عليه وسلم 

 لم تفد العموم " أل"إذن هذه 
ً
 أفادت العموم و¢ن �ن خاصا

ً
  .العهدية ينظر عليها �سب ا�عهود إن �ن ¦ما

�  
ً
  :>يان ا�نس  )أل: (ثانيا

الرجل خx من ( :تأÚ 5يان ا�نس فال تعم °يع األفراد، فإذا أفادت هذا ا�عó فإنها ال تعم °يع األفراد، فإذا قلت) أل(فـ 
 من � امرأة، بل نقول إن ا�قصود هنا أن جنس الرجال خx من جنس النساء) ا�رأة

ً
، فال نع� بذلك أن � رجل يعتØ خxا

) أل(M الرجل ليست استغراقية و¢نما � 5يان ا�نس فال تعم، هذا هو اOي نريد اWنبيه عليه وهو ما يتعلق بـ ) أل(فهنا 
االستغراقية �خرج ) أل(، نع� بألف هنا M � ا©االت )أل(الª تلحق باالسم اسم ا�مع أو اسم ا�نس أو ا�فرد ا�حÐ بـ 

  .ا�نس  الª � 5يان) أل(العهدية و) أل(
موع أو أسماء األجناس أو �ا سبق ذكره من أسماء ا�) ما أضيف إ½ معرفة ( القسم اxا¨ من أقسام ألفاظ العموم  ����
  ا�فرد

دُِكمْ { : يقول اهللا سبحانه وتعا�  - 
َ
ْوال
َ
  وقد أضيفت إ� معرفة وهو الضمx،  ،"و{"°ع  "أوالد"ـف} يُوِصيُكُم اهللاeُ ِ� أ

 تعتØ مضافة إ� معرفة فø  "دمه وما� وعرضه"ـف)  سلم O ا�سلم حرام دمه وماM وعرضهP ا�( و`ذلك  - 
ً
هذه أيضا

 ،xأسماء أجناس أضيفت ^ معرفة وهو الضم  
وا َوÀِنْ { : و`ذلك ا�فرد ا�ضاف M قو� سبحانه وتعا�  -    اهللاeِ  نِْعَمةَ  َيُعد�

َ
ُْصوَها ال
ُ
Ò   {معرفة واهللا مفرد مضاف إ�  "نعمة"ـف

  .سبحانه وتعا� لفظ ا�اللة فسيكون صيغة عموم 
  ) :أسماء ال:ط ( القسم اxالث من أقسام ألفاظ العموم  ����

  أسماء ال�ط كثxة معروفة M اللغة العربية، نذكر منها هنا ^ سبيل ا�ثال M هذه ا�صوص 
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ا{: يقول اهللا سبحانه وتعا�) من( - eَهْضًماَوَمْن َفْعَمْل ِمَن الص 
َ
ًما َوال
ْ
 َ¢َاُف ُظل

َ
  ، }ِ}َاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال

 -  
ً
  ، } َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْ¤ٍ َفْعلَْمُه اهللاeُ { : � قوM سبحانه وتعا½ ) ما(وأيضا

 -  
ً
َمْوُت { : ويقول سبحانه وتعا� أيضا

ْ
ُكُم ال

ُ
ْفَنَما تَُكونُوا يُْدرِ�

َ
 تعتØ من أسماء ا) أين(}  أ

ً
  ، ل�ط أيضا

وا وُُجوَهُكْم َشْطرَهُ { ) حيث(و`ذلك  - 
�
  ، }  وََحْيُث َما ُكْنُتْم فََول

ِر اهللاeِ { ) إذا(و`ذلك  - 
ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ½

ْ
ةِ ِمْن يَْوِم ا�

َ
ال eإَِذا نُوِدَي لِلص { ،  

  .أسماء ال�ط هنا اسم من ) أي) (أيما امرأة أنكحت نفسها بغ¤ إذن و(ها فنÖحها باطل(و`ذلك  - 
ويسô هذا اWعليق با�جازاة "  تعليق مضمون �لة �صول مضمون أخرى" فأسماء ال�ط تعد من صيغ العموم وال�ط هو 

  .   ]"حيث"و" حيثما"و" أي"و" أين"و" إذا"و" ما"و" َمن" [: وأدواته
،: األصل � أسماء ال:ط

ً
 ماضيا

ً
  .فإنه M هذه ا©ال ال تفيد العموم أنها تفيد العموم إال إذا �ن ا�واب خØا

َْها{ : ومثال ذلك قو� سبحانه وتعا�  
َ
وا إِ( ْو لَْهًوا اْغَفض�

َ
ْوا ِ×َاَرةً أ

َ
وهو فعل ماâ،  ،وقع M جواب ال�ط) فانفضوا(}  َوÀَِذا رَأ

 ؛ يكون أي �ارة أو أي �و ينفضوا إ|ها، و¢نما
ً
تلك اWجارة وذلك اللهو اOي وقع M  فال يصدق ذلك إذا رأوا �ارة أو �وا

ذلك الزمن õصل اختالف M أسماء ال�ط باعتبار ما تصلح، فمنها ما يصلح للعقالء، ومنها ما يصلح لغx العقالء، ومنها 
و�  ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق با�Áن، ومنها ما يتعلق بغx ذلك، فهذه � ا@الفات ا�وجودة ب_ أسماء ال�ط،

ِر اهللاeِ { ليست ^ نسق واحد M اWعميم بل منها ما يعم األزمنة مثل 
ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ½

ْ
ةِ ِمْن يَْوِم ا�

َ
ال eفإنه }  إَِذا نُوِدَي لِلص

ْفَنَما تَُكونُوا{ ومنها ما يتعلق باألمكنة مثل ، تناول أي نداء للجمعة 
َ
 {يع� M أي مÁن كنتم }  أ

ُ
َمْوُت يُْدرِ�

ْ
  }   ُكُم ال

  ) :األسماء ا�وصولة ( ألفاظ العموم  القسم الرابع من صيغ ����
 £تلف درجاتها �سب � اسم منها فـ

ً
تفيدان العموم للعقالء وغx العقالء " ما"و ،"من"األسماء ا�وصولة تفيد العموم وأيضا

  .نت للعهد فإنها ال تفيد العموم وفروعهما تفيد العموم إذا �نت للجنس، أما إن �" الª"و" اOي"، و
ْرِض { : من أمثلته قول اهللا سبحانه وتعا� 

َ ْ
َماَواِت َواأل eيَْسُجُد َمْن ِ� الس ِe ْرِض } ، {  َوِهللا

َ ْ
َماَواِت َوَما ِ� األ eَما ِ� الس ِe } ، { َوِهللا

َق بِهِ  eْدِق َوَصد ºِي َجاَء بِالص
e
iِيَن َجاَهُدوا} ، {  َوا

e
iُهْم ُسُبلََنا وَاeَْهِدَفن

َ
  فهذا يشمل ا�ميع ، }  فِيَنا �

ِي آََمنَ { : فيها ليست جنسية و¢نما عهدية كما M قو� سبحانه وتعا�) أل(لكن قد تكون 
e
iي"هنا }  َوقَاَل اOإذا �نت " ا

فيها للجنس ) أل(العموم إذا �نت فيها ليست جنسية و�نت عهدية فإنها ال تفيد M هذه ا©الة العموم، إنما تفيد ) أل(
  .فأسماء ا�وصول من صيغ العموم

  ) :أسماء االستفهام ( القسم اØامس من ألفاظ العموم  ����
يِيُكْم بَِماٍء َمِعkٍ { : ومن أمثلة ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� 

ْ
ُمرَْسلkَِ { ؟ ، }  َفَمْن يَأ

ْ
َجْبُتُم ال

َ
ْفَن تَْذَهُبونَ { ؟ ، } َماَذا أ

َ
، ؟ }فَأ

ْغُتْم لََها 3َكُِفونَ {
َ
ِ� أ
e
 لَِك َهَذا{ ، ؟  }  َما َهِذهِ اeYَماعِيُل ال

e
Ù
َ
ِثُْتمْ { ، ؟ }  يَا َمْريَُم ك

َ
؟ ، و¼ استفادة العموم }قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم >

  .لة السابقةو� تفيد العموم M ال�ء ا�ستفهم عنه، كما M األمث، من أسماء االستفهام خالف قوي
  : ]" �يع"و" P" [القسم السادس من ألفاظ العموم  ����

باعتبار أنها أقوى صيغ العموم ، وباعتبار أن فيها زيادة تفصيل وتنصيص  ]" °يع"و" �" [وهذه M ا©قيقة تعتØ أم األلفاظ 
، ويقول سبحانه وتعا� } ٍئ بَِما َكَسَب َرِه�Pُ ٌk اْمرِ { : ^ � فرد من األفراد ، ومن أمثلتها M ا�صوص يقول سبحانه وتعا� 

ٍة بِرَُسولِِهمْ { :  eم
ُ
ْت �Pُ أ eاهللا عليه وسلم }  َوَهم Ðص Äا�اس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها: ( ، ويقول ا� P  ( ، ويقول

وeاٌب { : جلÊ وعال
َ
ُ أ
َ
M ÜPُ  { اهللا عليه وسلم Ðص Äذا ص� قاعداً فصلوا قعوداً أ�عونو: ( ، ويقول ا�À  . (  
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� سياق ا�Ä ، أو سياق ا�£ ، أو سياق ال:ط ، أو سياق االستفهام )ا�كرة ( القسم السابع من ألفاظ العموم  ����
   : ذلكمثال  .فإنها تفيد العموماإلنكاري ، أو سياق االمتنان ، فإذا جاءت نكرة � إحدى هذه السياقات 

ُ  تَُكنْ  َولَمْ {: نه وتعا� يقول اهللا سبحا - 
َ
M  ٌو}  َصاِحَبة èنكرة" صاحبة"هنا ن  ،  

 {و`ذلك  - 
َ
وْ  آثًِما ِمْنُهمْ  تُِطعْ  َوال

َ
 (ـف}  َكُفوًرا أ

ً
 نكرة جاءت M سياق ا�ø ، ) كفورا(نكرة و)  آثما

ً
  أيضا

َحدٌ  َوÀِنْ {M سياق ¯طو`ذلك  - 
َ
ُمْ:kِ�َِ  ِمنَ  أ

ْ
ِجرْهُ  اْسَتَجاَركَ  ال

َ
  ، } فَأ

ٌ  َمنْ {: و`ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� - 
َ
Mَِلْ¤ُ  إ  ِeسياق استفهام إنكاري فأفادت العموم ، ) �(}  اهللا M نكرة جاءت  

ٌ  َمنْ { - 
َ
Mَِلْ¤ُ  إ  ِeيِيُكمْ  اهللا

ْ
تنان فأفادت بهذه القرينة فهنا جاءت نكرة M سياق إثبات لكنها هنا M سياق ام}  بِِضَياءٍ  يَأ

  العموم
َا{: اهللا سبحانه وتعا�  يقول - 

ْ
نَْز�
َ
َماءِ  ِمنَ  وَأ eسياق إثبات فأفادت العموم أنها جاءت ^ ) ماءً (}  َطُهوًرا َماءً  الس M نكرة

  ، }  ُمْ:ٍِك  ِمنْ  َخْ¤ٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ {: سبيل االمتنان من ربنا سبحانه وتعا� ، ويقول سبحانه
  قَْوٌل {: ويقول سبحانه - 

ٌ
ًذى يَْتَبُعَها َصَدقَةٍ  ِمنْ  َخْ¤ٌ  َمْغِفَرةٌ وَ  َمْعُروف

َ
هذه نكرة جاءت M هذا السياق ، ) قول معروف(}  أ

 ªمن الصدقة ال xنصوص أخرى دل ^ أنه خ M م ا©سنîنصوص أخرى ^ أنه قول ا�عروف ، وأن ال M وقد دلت
  يعقبها الَمن واألذى ، 

 - M فر جاءÁقو� تعا� و`ذلك تفضيل ا�سلم ^ ال M ا يدل ^ أن ا�ص هناë ةxِمنْ  َخْ¤ٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ { نصوص كث 
هنا ¦مة و¢ن �نت M سياق إثبات إال أن هناك نصوص أخرى دلت ^ أن جنس ا�ؤمن خx من جنس ) عبد(أن }  ُمْ:ٍِك 

  .الÁفر ، فهذه قرينة تدل ^ أن ا�كرة هنا تفيد العموم
  :هينا من هذه الصيغ أوردها بإÂازبعد أن انت

- Þف باأللف والالم االستغراقية:  الصيغة األوÊاسم ُعر �.  
ما أضيف إ� معرفة من أسماء ا�موع أو أسماء األجناس أو ا�فرد ، ما أضيف إ� معرفة يعد صيغة من :  الصيغة اxانية -

  .صيغ العموم 
  .أسماء ال�ط :  الصيغة اxاxة -
  .األسماء ا�وصولة :  غة الرابعةالصي -
  .  أسماء االستفهام :  الصيغة اØامسة -
  .� و°يع :  الصيغة السادسة -
ا�كرة M سياق ا�è ، أو سياق ا�ø ، أو سياق االستفهام اإلنكاري ، أو سياق االمتنان ، أو غx ذلك :  الصيغة السابعة -

  .من السياقات الª تدل ^ تعميم حكمها 
  ما هو أكمل هذه األلفاظ � العموم ؟ �

ا©قيقة أكمل هذه األلفاظ M العموم هو ا�مع حيث أنه يعد أكمل األلفاظ M العموم وذلك لوجود صورة العموم ومعناه فيه 
قية أفادت االستغرا) أل(فا�سلم_ صيغة °ع ، فصورة العموم فيه موجودة ، و¢ذا أ©قنا به ) ا�سلمk: (، فا�مع إذا قلت 

 ، فأكمل هذه األلفاظ هو ا�مع لوجود صورة العموم ومعناه فيه 
ً
وماعدا ا�مع فهو قاM ò العموم ��فرد ، العموم أيضا
 فلما أ©قنا به ) أل(ا�عرÊف بـ 

ً
 للعموم من هذه ا�هة ، فهو يفيد العموم من ) أل(، ألنه بصيغته إنما يتناول واحدا

ً
أصبح مفيدا

óال من حيث الصيغة اللغوية ، ومن هذا ا5اب قلنا إن أكمل الصيغ ما اجتمع فيه العموم من حيث الصيغة ومن  جهة ا�ع
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 óحيث ا�ع.  
هذه الصيغ تفيد العموم ، وهذه تب� دعوى ، ألن هناك من يقول أن هذه الصيغ ال تفيد العموم ، فنحن نريد M هذا ا�قام أن 

قد جاء � ا�صوص وß غ¤ها ما يدل O أن .ونذكر أدلة ^ أن هذه الصيغ تفيد العموم  نقول أن هذه الصيغ تفيد العموم
 : هذه الâاهk سأذكر بعض منها، الصيغ ال� مرت معنا تفيد العمومهذه 

ا {: أوß هذه األدلة قول اهللا سبحانه وتعا�  -  eى إِبَْراِهيمَ  ُرُسلَُنا َجاَءْت  َولَم بُْ:َ
ْ
ِ  قَالُوا بِال اإ

eْهلِ  ُمْهلُِكو ن
َ
َقْريَةِ  َهِذهِ  أ

ْ
ْهلََها إِنe  ال

َ
 أ

ْنُ  قَالُوا لُوًطا فِيَها إِنe  قَاَل  {: ففهم ا@ليل عليه السالم من iرد اللفظ العموم ، وOا قال }  َظالِِمäَ  َkنُوا َå  ُْعلَم
َ
 فِيَها بَِمنْ  أ

َينeهُ  ºَُنج
َ
ْهلَهُ  �

َ
  وَأ

e
تَهُ  إِال

َ
َغابِِرينَ  ِمنَ  äَنَْت  اْمرَأ

ْ
ْهلِ  ُمْهلُِكو إِنeا {، لّما قال اهللا } ال

َ
َقْريَةِ  َهِذهِ  أ

ْ
فهم من هذه الصيغة العموم فقال } ال

 أو ال يدخل؟! فهل يدخل ضمن أهل هذه القرية ؟، إن فيها لوطا : إبراهيم 

ْهçِ  ِمنْ  ابæِْ  إِنe  َربº  الَ َفقَ  َربeهُ  نُوحٌ  َونَاَدى {: و`ذلك قو� سبحانه وتعا� عن نوح عليه السالم  - 
َ
ففهم نوح عليه }  أ

ْهلََك {: السالم من عموم قو� 
َ
  وَأ

e
َقْولُ  َعلَْيهِ  َسَبَق  َمنْ  إِال

ْ
ْهçِ  ِمنْ  ابæِْ  إِنe {: أن عموم األهل يشمل و{ه ، وOلك قال} ال

َ
فÁن } أ

 لّما قال � اهللا عز وجل اêل فيها 
ً
 وجيها

ً
إن اب� من أه� ، ففهم نوح من هذه الصيغة : ن أهلك ، قال �م) الفلك(طلبه طلبا

 � و�ن ع� أن ابنه عمل غx صالح ويدعه |نتظر عقاب اهللا تعا� � سبحانه وتعا�  اهللاصيغة العموم ، إال بعد أن بّ_ 
 اهللا تعا� 

بعرى : (هما قال من األدلة ^ أن هذه الصيغ تفيد العموم حديث عبد اهللا بن عباس رâ اهللا عن -  جاء عبد اهللا بن الز�
 اهللاeِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْعُبُدونَ  َوَما إِنeُكمْ {تزعم أن اهللا أنزل عليك هذه اآلية : وهو يهودي إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فقال 

ْغُتمْ  َجَهنeمَ  َحَصُب 
َ
بعرى} َوارُِدونَ  لََها أ كة و عزير وعي� ابن مريم � هؤالء قد عبدت الشمس والقمر وا�الئ: فقال ابن الز�

ا{M ا�ار مع آ�تنا؟ فüلت هذه اآلية  eَمْريَمَ  اْننُ  ُ/َِب  َولَم  
ً
ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمَك  إَِذا َمَثال  إِنe {: ، ثم نزل قو� سبحانه وتعا�}يَِصد�

ِينَ 
e
iا لَُهمْ  َسَبَقْت  اeِمن  èَُْس

ْ
َِك  ا}

َ
pو
ُ
بعرى من خالل ما فهمه من ا�صوص لّما قال اهللا فا} ُمْبَعُدونَ  َقْنَها أ ع~اض ابن الز�

O هنا يشمل ما ُعبد �ق، ما ُعبد وهو راâ ، وما ُعبد بغx رضا يع� ا�عبودات "ما "فهو فهم أن } َيْعُبُدونَ  َوَما إِنeُكمْ {
kنوع : âوهنا،  هناك من يعبد وهو را ، âرا xُعبدوا فهم ال يرضون ، ا�الئكة و¢ن فهؤالء و¢ن ك من يعبد وهو غ

بن مريم و¢ن ُعبدا فهم ال يرضون بهذه العبادة فهم ال يدخلون M هذه اآلية ، ولو �نت هذه اآلية ال بدت وعزير وعي� عُ 
حã أنزل تفيد العموم لقال �م ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أن هذه اآلية ال تفيد العموم لكنه انتظر بيان ربه سبحانه وتعا� 

ِينَ  إِنe {اهللا سبحانه 
e
iا لَُهمْ  َسَبَقْت  اeِمن  èَُْس

ْ
ِينَ  إِنe {فيشمل هؤالء اOين ُعبدوا وهم غx راض_ عن عبادتهم } ا}

e
iَسَبَقْت  ا 

ُْسèَ  ِمنeا لَُهمْ 
ْ
َِك  ا}

َ
pو
ُ
 }ُمْبَعُدونَ  َقْنَها أ

  ] K [ ا}ـلـقـة 
 : العموم األدلة O إفادة هذه الصيغ  >>تابع

نزل عçّ � اُ}ُمر إال هذه اآلية الفاّذة ا�امعة(: قو� صÐ اهللا عليه وسلم ح_ سئل عن الز�ة M ا©ُُمر، قال  - 
ُ
 َفَمنْ {  ما أ

ةٍ  ِمْثَقاَل  َفْعَمْل  eيَرَهُ  َخْ¤ًا َذر )ê ( ْةٍ  ِمْثَقاَل  َفْعَمْل  َوَمن eا َذر |ëَ  ُاآلية ، فهذا يعد استدالل فأدخلها من ضمن عموم هذه ) } يَرَه
ةٍ  ِمْثَقاَل  َفْعَمْل  َفَمنْ { بالعموم من ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وصيغة من صيغ العموم و�  eيَرَهُ  َخْ¤ًا َذر )ê ( ِْمْثَقالَ  َفْعَمْل  َوَمن 

ةٍ  eا َذر |ëَ  ُدخلت فيها }  يَرَه ªنكرة) ذرة(هنا � قو� ) اُ}ُمر(، وصيغة العموم ال øسياق ال�ط فدخلت  ف M جاءت
 .M هذه الصيغة) اُ}مر(
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 ^ إفادة هذه الصيغ العموم  - 
ً
ِينَ {�ا نزلت : (حديث عبد اهللا بن مسعود رâ اهللا عنه قال :من األدلة أيضا

e
iَولَمْ  آَمُنوا ا 

بُِسوا
ْ
مٍ  إِيَماَغُهمْ  يَل

ْ
كي�نا ال يظلُم نفسُه ، فقال رسول اهللا : الواشق ذلك ^ أصحاب رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ، وق} بُِظل
  ُنeæَ  يَا{:  ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان البنه: (صÐ اهللا عليه وسلم

َ
كَ  إِنe  بِاهللاeِ  تُْ:ِكْ  ال ْ º:مٌ  ال

ْ
، } َعِظيمٌ  لَُظل

ِينَ  {فهذه اآلية أجرى الصحابة فيها العموم ^ Ëله وهو
e
iآَمُنوا ا  َ بُِسوا مْ َول

ْ
مٍ  إِيَماَغُهمْ  يَل

ْ
هنا نكرة جاءت ) ظلم(فقو� }  بُِظل

 èسياق ن M}  ْبُِسوا َولَم
ْ
مٍ  إِيَماَغُهمْ  يَل

ْ
كي�نا ال يظلُم نفسُه ، شق عليهم هذا األمر فقال صÐ : فيشمل أي ظلم وOلك قالوا}  بُِظل

، بل ا�قصود بالظلم هنا ليس � ظلم و¢نما هو ال�ك  )ك باهللاإنما هو كما قال لقمان البنه يا بæ ال ت:(: اهللا عليه وسلم
كَ  إِنe {واهللا عز وجل يقول  ْ º:مٌ  ال

ْ
 .}َعِظيمٌ  لَُظل

 -  Äاهللا عليه وسلم وأقرهم ا� Ðي فهمه صحابة رسول اهللا صOد|ل آخر ^ إفادة هذه الصيغ العموم بداللة هذا الفهم ا
 م ، صÐ اهللا عليه وسلم ^ هذا الفه

كذلك من األدلة ^ إفادة هذه الصيغ العموم إ°اع الصحابة رâ اهللا عنهم ^ أن تلك الصيغ تفيد العموم ، والصحابة  - 
ا ̂و ا�راد منها 

�
هم بلغاء العرب و`ثx منهم السيما غx األ¦جم هم من بلغاء العرب ، فÁنوا õملون تلك الصيغ ^ Ëا�

من وم االستغرا� الشمو� ، و�نوا ال يطلبون ا{|ل ^ العموم بل �نوا يطلبون د|ل ا@صوص، وا�قصود منها وهو العم
çشواهد هذا األمر أو من وقائعه ما ي :  

ارُِق {: قول اهللا سبحانه وتعا� • eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
رق فالصحابة يعملون بهذه اآلية M حق � سارق، فالسا} أ

 ،و`ذلك السارقة فيشمل � سارق وسارقة ،) أل(هو مفرد معرÊف بـ 

ِ̈  الزeاغَِيةُ {: و`ذلك قو� سبحانه وتعا� •  هذه صيغة عموم ، و`ذلك تمسك الصحابة بقو� صÐ اهللا عليه } َوالزeا
ً
أيضا

^ عدم جواز قتال مانä الز�ة حã قال  ، فقد تمسك بها الصحابة)  أمرت أن أقاتل ا�اس ح� يقولوا ال � إال اهللا: (وسلم
أي �ق ال � إال اهللا حيث إنه أي ) إال �قها: (�م أبو بكر رâ اهللا عنه وأكمل حديثه عن حبيبه صÐ اهللا عليه وسلم 

معيار العموم  أبو بكر رâ اهللا عنه استثó ، فقال هذا أداء الز�ة يعتØ من حق ال � إال اهللا ، واالستثناء كما قلنا هو
 .واالستثناء هنا يدل ^ أن ا�ستثó منه ¦م

قال أبو بكر ينقله عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ) منا أمx ومنكم أمx(كذلك احتجاج أ� بكر ^ األنصار �ا قالوا  •
 .يع� °يع ا@لفاء ال يكونوا إال من قريش فسلموا � بذلك ) األئمة من قريش: (
نْ {: ع� رâ اهللا عنه بقو� تعا�  و`ذلك احتجاج •

َ
َْمُعوا وَأ

َ
×  َkَْن  ِkْْخَت

ُ ْ
^ ¨ريم ا�مع ب_ األخت_ سواًء أكانتا } األ

 .حرت_ أم أمت_
و`ذلك فاطمة رâ اهللا عنها بنت ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم جاءت إ� أ� بكر تطا5ه بمxاثها من أبيها Ëتجة بقو�  •

ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ  {: سبحانه وتعا� 
َ
ْوال
َ
حيث يشمل °يع األوالد ، و� من و{ رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم }  أ

ولو �ن ) åن معاë األنبياء ال نورث ، ما تر�ناه صدقة: ( ،فقال �ا أبو بكر إç سمعت الرسول صÐ اهللا عليه وسلم يقول
أبو بكر رâ اهللا عنه و�ا ذكر ما ذكر من ا�قل عن رسول اهللا صÐ اهللا عليه �ا اقرها ^ ذلك  ،فهم فاطمة غx صحيح

  .وسلم من كون األنبياء ال يرثهم أحد من أبنائهم و¢نما ما تر`وه يعتØ صدقة لألمة 
 Ùء أال �: ذكرنا د|ل إ°اع الصحابة ونذكر د|ل آخر فيقول 5يد وهو صاحب ا�علقة ا�شهورة يقول i Mمع من قريش

هذا ، كذبت نعيم ا�نة ال يزول : وµ نعيم ال Ëالة زائل ، قال: صدقت ،و�ا قال: عثمان بن مضعون : ما خال اهللا باطل ، قال
 .د|ل ^ أن فهموا من هذه الصيغ العموم وOلك قال � M ا�رة األوß صدقت ، وقال � M ا�رة اeانية كذبت
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Á©فإذا �نت تفيد العموم عملوا بها ^ ما أفادته ، ود|ل آخر هو أن القضاة وا ، 
ً
م وا�فت_ يبنون ^ تلك األلفاظ أحÁما

 �ميع األلف اOي عليه @ا{ ، : فلو قال مثًال خا{ لعمر
ً
À عليك ألف ريال ، فقال عمر مالك ع� Ùء ، لÁن ذلك إنكارا

 �ميع األلف الª يطا5ه به خا{ ، هذا ما يتعلق مالك ع� Ùء : فهنا عØ عمر بصيغة العموم لّما قال
ً
، فيكون إنكارا

  .باألدلة ^ أن هذه الصيغ تفيد العموم 
  :مسألة أقل ا�مع  �

  :وقد مر معنا أن من صيغه ، اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M: عرفنا أن العام هو 
 ، واألطفال ، واألئمة من قريش ،اإلستغراقية، ��سلم_ ، وا��`_ ) أل(ا�مع ا�عرÊف بـ 

قَْت {: ا�مع ا�ضاف إ� معرفة مثل قو� سبحانه وتعا�  eَها بَِكلَِماِت  َوَصدºَرب  { M مات ) ;مات(^ قراءة ا�مع	 øف ،
ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ {: °ع مضاف إ� معرفة ، و`ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� 

َ
ْوال
َ
  .}  أ

، أو ا�مع ا�ضاف إ� معرفة ، أما إن �ن غx ذلك فإنه ال يفيد العموم ؛ ) أل(من صيغ العموم ا�مع ا�عرÊف بـ  إذن هذه 
ألنه حينئٍذ يكون نكرة فال يدل ^ االستغراق لd فرد من أفراده ^ سبيل الشمول ، و¢نما هو موضوع للقدر ا�ش~ك من 

 (  :مثلا�موع 	ها ، 
ً
هذه ) هللا ع� أن أتصدق بدراهم(، و) سلم_مررت بم(و`ذلك هذا ال يقت� العموم ، ) رأيت رجاال

، فال تفيد  فهذه °وع منكرة وغx مضافة إ� معرفةوال مضافة إ� معرفة ، ) أل(ال تقت� العموم ألنها ليست معرفة بـ 
  لكن السؤال يبï وهو O ماذا تدل؟العموم 

 مع ، تدل ^ أقل ا� :قلنا ا�واب

  فما هو أقل ا�مع O سبيل ا}قيقة ؟  ����
 M يمكن إ°ا� xم فيها فيه خالف ب_ أهل العلم كثîثالثة أقوال هذه مسألة مشهورة �ثها العلماء وال:  

  :وهذا هو مذهب ا�ماهx من أهل العلم ؛ �ا ي�: أن أقل ا�مع ثالثة: القول األول   •
اهللا عز " حجبت األم باثن_ من األخوة : " عنهما قال لعثمان رâ اهللا عنه �ا دخل عليه أن ابن عباس رâ اهللا: أوالً   ����

ُ  äَنَ  فَإِنْ {: وجل يقول
َ
M  ٌهِ  إِْخَوة ºم

ُ
ُدُس  فَِأل فهنا حجبت األم حجب نقصان من اeلث إ� السدس باثن_ من األخوة ، }  الس�

ُ  äَنَ  فَإِنْ {: وقال و¢نما قال اهللا
َ
M  ٌهِ  إِْخَوة ºم

ُ
ُدُس  فَِأل هل عثمان أنكر ! وليس األخوان بإخوة M لسانك ولسان قومك: قال}  الس�

 .ال أنقض أمراً �ن قب� ، وتوارثه ا�اس وم� M األمصار: عليه ذلك؟ ال ، قال عثمان
ن_ من األخوة بسبب أن عثمان هنا أقر ابن عباس ^ أن االثن_ ليسا °اعة وأنه إنما حجبت األم باث :ووجه ا{اللة ����

  .اإل°اع اOي �ن قبل ذلك
بأن يُقال إن هذا األثر ضعيف ، فهو من رواية شعبة بن دينار ، وقد تكلم فيه أئمة : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل �

  .ا©ديث
وقال اإلمام بعدم التسليم بتضعيف هذا األثر بل إن هذا األثر صححه ا©اكم ووافقه اOهÄ : وأجيب عن هذه ا�ناقشة �
êشعبه بن دينارأ M ما به بأس: "د"  
هو ُمَعارض بما أخرجه ا5يه
 وغxه عن خارجة : إن سلمنا صحته فيقال : مناقشة ثانية ëكن إيرادها ^ هذا ا{|ل �

 : " بن زيد بن ثابت عن أبيه رâ اهللا عنهما أنه �ن يقول
ً
َخَواِن فصاعدا

َ
  " اإلخوة æ Mم العرب أ

  : بأن يقال يمكن أن ¤اب ^ هذه ا�ناقشةو �
m. دêي تكلم فيه أهل ا©ديث فقال فيه اإلمام أOن بن أ� الزناد ، اêسنده عبد الر M إنه : إن هذا األثر ضعيف ؛ ألن
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� بن مع_ ، مضطرب ا©ديث õ تج �ديثه: وقال فيهõ ال.  
l. ا âاهللا ^ فرض صحة هذا ا©ديث ؛ فإن عثمان وابن عباس ر âالعلم من زيد بن ثابت ر M هللا عنهم أ^ مرتبة

 .عنه 
s. هذا األمر ، : كما يمكن أن ¤اب عن ذلك بأن يُقال M إنه يمكن ا�مع ب_ ما روي عن ابن عباس وما روي عن زيد

قل ا�مع اثنان M وما روي عن زيد õُمل ^ أن أفما روي عن ابن عباس õُمل ^ أن أقل ا�مع ثالثة عند أهل اللغة ، 
  .هذه ا�سألة الفرضية واهللا أعلم 

، والراكبان شيطانان ، الراكب شيطان : ( قو� صÐ اهللا عليه وسلم) ثالثة(للجمهور ^ أن أقل ا�مع  :ا¯(ل اxا¨ �
 )واxالثة ر�ب 

 خاص: وجه ا{اللة من هذا ا©ديث�
ً
 دون ا�مع ، ومثله يقال M قو� أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم جعل لالثن_ اصطالحا

ً
ا

  ).الشيطان يهم بالواحد واالثنk فإذا äنوا ثالثًة لم يهم بهم : ( صÐ اهللا عليه وسلم
 ينعت باeالثة ، فيقال  :ا¯(ل اxالث �

ً
ثالثة رجال ، ورجال ثالثة ، ولو �ن االثنان : أن اeالثة تنعت با�مع ، وا�مع أيضا

 �عت أحدهما 
ً
  .اثنان رجال : رجال اثنان ، وال يقال:باآلخر ؛ فال يقال حينئٍذ °عا
 به ،  :ا¯(ل الرابع  �

ً
 خاصا

ً
أن أهل اللغة قد أ°عوا ^ الفرق ب_ اآلحاد وب_ اWثنية وب_ ا�مع ، فجعلوا لd واحد لفظا

 <تص به ، فوجب اWفريق ب_ هذه األمور من اإلفراد 
ً
 ضمxا

ً
، ) رجل: (واWثنية وا�مع ، فيقال للواحدوجعلوا لd واحدا
 M الضمx يقال للواحد مررت به ، ولالثن_ مررت بهما ، ، ) رجال: (، ويقال M ا�مع) رجالن: (ويقال M اWثنية 

ً
وأيضا

  .وللثالثة يقال مررت بهم 
وز فدل ذلك ^ أنه يطلق ^ االثن_ لو �ن االثنان يطلق ^ ا�ماعة حقيقة ؛ �ا جاز نفيه؛ لكنه ¤ :ا¯(ل اØامس  �

 ال
ً
 ، و¢نما رأيت رجل_ ، هذه � األدلة �مهور أهل العلم ^ أن أقل : حقيقة ، فيصح أن تقول °اعة iازا

ً
ما رأيت رجاال

  .ا�مع هو ثالثة 

  ]  � [ ا}ـلـقـة 
  Øة بعموم اللفظ أو ûصوص السبب مسألة هل العحديثنا M هذه ا©لقة يتعلق بما تب� من مسألة أقل ا�مع ثم ننتقل إ� 

  :وهو أن أقل ا�مع اثنان : القول اxا¨ � ا�سألة  •
هذا هو مذهب القاâ أ� بكر ا5اقالç ، وا5اÃ ، وابن ا�اجشون ، وداود الظاهري ، وابنه Ëمد ، و`ذلك مذهب أ� 

 من ا�حاة نفطويهواختاره أيضاً ع� بن عي� من ا�، إسحاق االسفرائي� 
ً
ومن أهل اللغة ا@ليل بن ، حاة ، واختاره أيضا

  .أêد الفراهيدي 
  :؛ ما ي�  أدلة هذا القول -ëا تمسك به أصحاب هذا القول 

َهَبا{: قول اهللا سبحانه وتعا�  :أوالً  �
ْ
 } ُمْسَتِمُعونَ  َمَعُكمْ  إِنeا بِآيَاتَِنا فَاذ

^ مو� وهارون ، وهما اثنان ، وا�راد باإلطالق هنا ) معكم(نه وتعا� أطلق ضمx ا�مع أن اهللا سبحا:  فوجه ا{اللة هنا
  .ا©قيقة

أي مع مو� وهارون يدخل فيه فرعون، فهو ) معهما(إن الضمx هنا يدخل فيه : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يُقال�
َهَبا{:سبحانه مع ا�ميع �ا قال

ْ
 مع فرعون} َمَعُكمْ  إِنeا بِآيَاتَِنا فَاذ

ً
  . أي مع ا�ميع مو� وهارون وأيضا
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�  
ً
نْ  اهللاeُ  َعòَ {: قو� سبحانه وتعا� :ثانيا

َ
تِيæَِ  أ

ْ
 } َ�ِيًعا بِِهمْ  يَأ

  .^ يوسف وشقيقه بنيام_ ، وهما اثنان )  بهم(أن اهللا سبحانه وتعا� أطلق ضمx ا�مع : وجه ا{اللة �
 فَلَنْ {: أي مع يوسف وشقيقه أخوهم األكØ اOي قال) معهما(بأن الضمx هنا يدخل فيه : يقالويناقش هذا ا{|ل بأن  �
بَْرحَ 
َ
ْرَض  أ

َ ْ
َذنَ  َح�e  األ

ْ
óِ  ôِ  يَأ

َ
  .} أ

�  
ً
تَاكَ  َوَهْل { : قو� سبحانه وتعا�  :ثاxا

َ
  أ

ُ
َْصمِ  َغَبأ
ْ
Øا  

ْ
ُروا إِذ eِمْحَراَب  تََسو

ْ
 } ال

 { :ن واستعمل اهللا عز وجل �قهما لفظ ا�مع قالأنهما خصما: وجه ا{اللة �
ْ
ُروا إِذ eواو ا�ماعة-}  تََسو-  

ْ
ُروا إِذ eتََسو 

ِمْحَراَب 
ْ
  } ال
إن الضمx هنا يعود إ� من ح� معهما من ا�الئكة ، قيل أن هؤالء ا@صمان : فيمكن مناقشة هذا ا{|ل بأن يقال �

ال إن واو ا�ماعة هنا ال تعود إ� ا@صم_ فقط و¢نما تعود إ� ا@صم_ ومن هنا من ا�الئكة وقيل غx ذلك ، ^ � ح
  .ح� معهم iلس ا@صومة 

�  
ً
ُمْؤمِنkَِ  ِمنَ  َطائَِفَتانِ  َوÀِنْ { : قول اهللا سبحانه وتعا� :رابعا

ْ
َتَتلُوا ال

ْ
 } اق

تَ {من هذا ا{|ل أن اهللا سبحانه وتعا� رد ضمx ا�مع : وجه ا{اللة �
ْ
 ^ أن اWثنية °ع }  َتلُوااق

Ê
  .إ� الطائفت_ فَدل

هنا ا�مع ؛ ألنها تصدق ^ الواحد ̂و أك0 من ذلك ، " بالطائفة"إن ا�راد : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يُقال �
يقول سعيد ، سبب نزول هذه اآليةهنا M هذه اآلية ا�مع هو " بالطائفة"هنا ا�مع ، يؤيد ذلك ^ أن ا�راد " بالطائفة"فا�راد 

 xه اهللا  -بن جبêوه  -رïاهللا عليه وسلم قتال بالسيف وا�عال و Ðإن األوس وا@زرج �ن بينهم ^ عهد رسول اهللا ص
  .فأنزل اهللا هذه اآلية الكريمة فيهم 

�  
ً
  َيُتوَبا إِنْ {: قول اهللا سبحانه وتعا� : خامسا

َ
 } قُلُوُبُكَما َصَغْت  َفَقدْ  اهللاeِ  إِ½

قلوبكما عØ : قال) القلب(من هذه اآلية ^ أن أقل ا�مع اثنان أنه عØ عن عضوين ونع� بالعضوين هنا : وجه ا{اللة �
، ولكنه قال قلوبكما فهو عØ عن عضوين من " قلباكما : "ولو أراد أن يعØ باWثنية لقال، عنهما بلفظ ا�مع فقال قلوب 

  . فهذا يدل ^ أن أقل ا�مع اثنان جسدين بلفظ ا�مع ،
eقل اجتماع " قلباكما : "إن الغرض من اWعبx هنا هو اWخفيف ؛ ألنه لو قيل: ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال �

Wثنية ما يدل ^ اWثنية فيما هو �ل�مة الواحدة مرت_ ، تعلمون أن قلوبكما كأنها 	مة واحدة فيجتمع فيها ما يدل ^ ا
  .مرت_ وهذا ثقيل ^ اللسان من أجل ذلك خفف باستعمال ا�مع بهذا ا�وطن 

�  
ً
  .، وهذا ا{|ل نص M أن أقل ا�مع اثنان)  االثنان فما فوقهما �اعة: ( قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم :  سادسا

وقال ، م~وك ا©ديث : ، قال عنه النسا�)درالربيع بن ب(هذا ا{|ل ضعيف فè سنده :  يناقش بهذا ا{|ل بأن يقال �
� بن مع_õ حق االثن_ ال ، ليس ب�ء : عنه M ̂و فرض أن هذا ا©ديث صحيح ، فإن ا�راد به حصول فضيلة ا�ماعة

̄عية و`ون االثن_ °عأن االثن_ °ع من حيث الوضع اللغوي ، فا�ماعة هذ  هذه مسألة لغوية ، وا�سألة ه مسألة 
  .ال�عية £تلف هنا عن ا�سألة اللغوية وìمنا من حيث ا©قيقة اللغوية 

  :  وهو أن أقل ا�مع واحد: القول اxالث � ا�سألة  •
  :من أدYه ما يçوهذا القول ذهب إ|ه أبو حامد اإلسفرائي� ، ونسب إ� إمام ا©رم_ ا�وي� وهذا القول 

ْنُ  إِنeا{ : قول اهللا سبحانه وتعا�  :أوالً 
َ
å َا

ْ
� eرَ  نَز

ْ
ك ºiا اeِنÀَو  ُ

َ
M  ََافُِظون
َ
{ {  

من هذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعا� واحد ال ¯يك � ، ومع ذلك عØ عن نفسه صيغة ا�مع فهذا يدل : ووجه ا{اللة �
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قَ  فَنِْعمَ  َفَقَدْرنَا{ : ^ أن أقل ا�مع واحد ن و`ذلك مثله قو� سبحانه وتعا�
ْ
  .} اِدُرونَ ال

إن هذا اWعبx أي اWعبx عن الواحد بصيغة ا�مع هذا تعبi xازي يقصد به أو : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال�
  .يكون الغرض منه هو اWعظيم

 
ً
: ولأن يقول أحدهم إذا رأى امرأته و� خارجة متØجة ، و¢ن �ن لم يرها إال رجل واحد يق: أن من æم العرب :ثانيا
و� لم تظهر إال لرجل واحد و¢ن �نت M حقيقة األمر لم تتØج أو £رج إال لرجل واحد أو لم " أتتØج_ للرجال يا لكعاء "

يرها إال رجل واحد ، فإنه يصح أن يقول الرجل لزوجته أتتØج_ للرجال ، فهنا أطلق ^ الواحد لفظ الرجال ، فدل ذلك ^ 
  .أن أقل ا�مع واحدأن عند أصحاب هذا القول 

هذا غx مقصود ! ا�قصود هنا جنس الرجال ، ال أن الواحد يعØ عنه بصيغة ا�مع : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن �
  .أن يعØ عن الواحد بصيغة ا�مع ، و¢نما ا�قصود هنا جنس الرجال

من مناقشة يتب_ À واهللا أعلم أنه يمكن أن ينظر  بعد أن عرضنا األقوال M ا�سألة وما عليها من أدلة وما ورد ^ بعضها
ضم ال�ء إ� ال�ء ، و¢ذا ضممنا ال�ء إ� ) الضم: (فإن معناها حيث اللغةإ� 	مة ا�مع هنا ، فإن نظرنا إ|ها من 

  .ال�ء أصبح اثن_ فاالثنان °ع بهذا ا�فهوم
لغة �يث أنهم جعلوا � 	مات أو تعبxات خاصة به وضمائر عند أهل ال حيث االصطالح اللغويولكن إن نظرنا إ|ه من  

، وOلك جعلوا للتثنية ضمائر خاصة وجعلوا لإلفراد ضمائر خاصة، وبذلك يكون قد  )ثالثة(خاصة به ، فإن أقل ا�مع 
õ هذه ا�سألة ؛ بأنه إذا نظرنا إ� ا�مع ^ أن ا�مع معناه الضم فإنه M مîصل باثن_ ، و¢ن نظرنا إ� أن تب_ �ا حقيقة ال

ا�مع من حيث االصطالح اللغوي فإن ا�مع ال يصدق إال ^ ثالثة ألن أهل اللغة جعلوا للثالثة ضمائر ، وجعلوا لالثن_ 
  .ضمائر ، وجعلوا للواحد ضمائر خاصة به 

  :في~تب ^ ا@الف M هذه ا�سألة:  بعض اxمرات ا�تعلقة بهذا اØالف�
ق ^ ا�مع فإنه ال õصل إال أن �   -

�
^ القول اeاç ، وõصل " باثن_"^ قول ا�مهور ، وõصل " بثالثة"حكم ُعل

 : " ^ القول اeالث ونطبق هذه ^ بعض الفروع الفقهية ، فمثًال لو قال رجل " بواحد"
ً
فإن ذمته ال " هللا عّ� أن أصوم أياما

 ، قول األول ، أو يوم_ ^ القول اeاç ، أو يوم واحد ^ القول اeالث تØأ إال بصيام ثالثة أيام ^ ال

و`ذلك لو أقر رجل بآخر بدراهم ؛ فإنه يصدق ^ ثالثة بناًء ^ رأي أصحاب القول األول ، ويصدق ^ درهم_ بناًء  -
 ، ^ رأي القول اeاç ، ويصدق ^ درهم واحد بناًء ^ رأي أصحاب القول اeالث 

 بناًء ^ القول اeالث õنث " واهللا ال أكلم ب� آدم : "و`ذلك لو حلف فقال -
ً
ولو 	م اثن_ بناًء ^ ، فإنه لو 	م واحدا

  .ولو 	م ثالثة بناًء ^ القول األول õنث، القول اeاõ çنث 
  :  وö العâة بعموم اللفظ ال õصوص السبب : القول الرابع � ا�سألة  •

، و� مسألة مشهورة عند أهل العلم ، ïاول أن ïرر الîم فيها ، وينبú أن ندقق ندخل إ� ا@الف M هذه ا�سألة قبل أن
 ألن هناك ¨ريرات دقيقة ïتاج إ� أن تفهمونها وت

ً
وسوف نعرض ، طبقونها ^ ما نقو� من ¨ريراتM هذه ا�سألة كثxا

أمثلة فJيد أن نطبق هذه اWحريرات ^ األمثلة وندلف بعد ذلك إ� الîم M ا�سألة ونمثل �ذه ، ¨ريرات لîم العلماء 
  .ا@الفية

  :من حالk  ÷م الشارع ال ¢لو 
  : وهذا ^ قسم_ :أن يرد اللفظ ابتداًء من الشارع  :ا}ال األول  -
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 : القسم األول  •
ً
أي صالة )  مفتاح الصالة الطهور: ( ليه وسلم مثل قول ا�Ä صÐ اهللا ع:  أن يكون اللفظ الوارد ¦ما

  .فال خالف M هذا ا©ال M صحة دعوى العموم فيه، فريضة نافلة إ� آخره 
•  çاeالقسم ا : 

ً
ةً { : ويمثل � بقو� سبحانه وتعا� :  أن يكون اللفظ الوارد خاصا

َ
 إِنْ  لِلنºøِe  َغْفَسَها َوَهَبْت  إِنْ  ُمْؤِمَنةً  َواْمرَأ

 
َ
نْ  ا��øِe  َرادَ أ

َ
ُمْؤِمنkَِ  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  يَْستَْنِكَحَها أ

ْ
فقد دلت هذه اآلية ^ أنه ال ¨ل ا�وهوبة لغx ا�Ä صÐ اهللا }  ال

 .عليه وسلم ، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل آخر لم ¨ل � حã يعطيها Ùء من الَمهر 
 :  سبب خاص أن يرد اللفظ O: ا}ال اxانية  -

 الفعل كأن نقول: كوقوع حادثة أو سؤال سائل ، فالسبب هنا ال يقصد به 
�
�ق "  ، "زنا فرجم : "ا�وجب للحكم ، أو ما يو{

 الفعل ، وال نريد به ا�وجب للحكم ، و¢نما ، ال!قة  هفالقطع سبب" فقطع 
�
والرجم سببه الزنا ، ال نريد بالسبب هنا ما يو{

ا¯اù إ½ اØطاب بذلك القول ، وا>اعث عليه سواًء أكان ذلك سؤاالً ورد فأجاب عنه الشارع ، أو :ب هنا نريد بالسب
  .حادثًة وقعت فجاء الشارع � بيانها

 ورد  
ً
  .و¢ما أن يكون حادثًة وقعت، وحينئٍذ ال <لو السبب من أحدهما يع� إما أن يكون السؤال سببا

  : سؤال أن يكون السبب هو ال: أوالً  •
  .وحينئٍذ ننظر إ� جوابه من حيث استقال� ، أو عدم استقال� ، يع� استقال� عن السؤال أو عدم استقال�

وما شابههما ؛ " بنعم"، وا�واب " بال"فإن �ن ا�واب غx مستقل عن السؤال بمعó أنه ال يصح االبتداء به ، ��واب  -
M العضد،  خصوصه وعمومه كأن السؤال معاد فيه فإن ا©كم هنا أن ا�واب تابع للسؤال âال ": و¼ هذه ا©ال يقول القا

  . "نزاع M هذا األمر
   ا©كم ^ السائل وال يعم غxهحينئٍذ يقº" بنعم"هل ¤وز À اWوضؤ بماء ا5حر ؟ فأجابه : لو قال سائل  :مثال اØصوص
  .فيكون حينئٍذ ¦ماً �سب السؤال" بنعم" ا�واب هل ¤وز اWوضؤ بماء ا5حر ؟ فيأÚ:  ومثال العموم

 للسؤال M عمومه وخصوصه �ن السؤال معاد فيه 
ً
أما إن �ن ا�واب ، إذن إذا �ن ا�واب غx مستقل فإنه يكون تابعا

 ، فهو هنا يقسم إ� 
ً
 ومفيدا

ً
 لÁن تاما

ً
 ثالثة مستقًال عن السؤال بمعó أنه لو ورد مبتدأ

ً
  :أقساما

o صوص : سم األول القØللسؤال � العموم وا 
ً
  :أن يكون ا�واب مساويا

أن ا�واب يتبع السؤال M العموم وا@صوص كما لو �ن ا�واب غx مستقل ، وبعض األصو|_ ¤ري : فا©كم هنا
 
ً
  .ا@الف M هذا ا�وطن أيضا
، فيجيبه الشارع عليك الكفارة فيكون هذا  "ا�ماع M نهار رمضان"كأن يسأل السائل عن : مثال ا�ساواة � اØصوص

  .Ëمول ^ ا@صوص
من جامع M شهر رمضان فعليه : " فيجيبه الشارع  "ا�ماع M نهار رمضان"كأن يسأل سائل عن : ومثال ا�ساواة � العموم 

 قلنا أن ا�واب يتبع السؤال M العموم وا@صوص كما لو �ن ا�واب غx" الكفارة 
ً
  . مستقلهنا أيضا

o  ¨اxأن يكون ا�واب أخص من السؤال : القسم ا:  
هذه ¦مة ، فيجيبه الشارع بأن ماء ا5حر طهور ، فا�واب هنا خاص ببعض ا�ياه ،  "أحÁم ا�ياه"أن يسأل سائل عن : مثل
نه خصص الîم عن ماء مياه ا5حار ، فا©كم هنا هو أنه يُعمل با�واب وهو ا�واب ا@اص فال يعم� � ماء ؛ أل: و� 

فهنا ما عدل عن بيان ا©كم العام إ� بيان حكم حال خاصة إال ألنه يريدها ، ا5حر مع د¦ء ا©اجة إ� بيان حكم ا�ياه 
 
ً
  .دون غxها ، وبعضهم أجرى ا@الف ^ هذه ا�سألة أيضا
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o  الثxأن يكون ا�واب أعم من السؤال : القسم ا:  
  :حاYان عنه ويتناول غxه وهذا �  �يث يتناول ما ُسئَِل 

- Þأن يكون ا�واب أعم من السؤال � حكم آخر غ¤ ما سأل عنه: ا}الة األو  :  
يا رسول اهللا إنا نر`ب ا5حر :  َسأل رجل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فقال: ( وهذا مثل حديث أ� هريرة رâ اهللا عنه قال

هو الطهور ماؤه : (ضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء ا5حر؟ فقال الرسول صÐ اهللا عليه وسلميل من ا�اء فإن تولوïمل معنا الق
، فالسؤال هنا �ن عن طهورية ماء ا5حر ، فÁن ا�واب أعم من السؤال M حكم آخر، حيث بّ_ M ا�واب ) ا}ل ميتته 

  .حكم ميتة ا5حر من حيث ا©ل وا©رمة و�ن السؤال ماء ا5حر
أنه ال خالف M أن العØة با�واب هنا، فنأخذ بعموم ا�واب وال ننظر @صوص السبب وهو السؤال، وبعض : هناا©كم 

 M هذه ا�سألة 
ً
 �5اقالç ، وابن برهان وغxهما أجروا ا@الف أيضا

ً
  .)l(األصو|_ أيضا

  ] ü [ ا}ـلـقـة 
  : لك ا}كم ا�سؤول عنه أن يكون ا�واب أعم من السؤال � ذ :ا}الة اxانية  -

Mاهللا عنها :  مثا âفرده فقال: ( حديث ¦ئشة ر 
ً
 فاستغله ثم وجد به عيبا

ً
يا رسول اهللا إنه قد استغل : أن رجًال اش~ى عبدا

ق M ، يع� أن استغال� � يقابل ضمانه � ، فا�ش~ي � ا©)  اØراج بالضمان: ( غال# فقال رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم
رده واستغال� �ذا العبد ال يكون مد¦ة إ� عدم رد العبد بالعيب إ� ا5ائع ، فا�واب هنا أعم من السؤال فهو يتناول هذا 

 كسيارة وïو ذلك ، فإن تغل وغxه العبد ا�س
ً
من العبيد اOين هؤالء سبيلهم ، و`ذلك � سلعة ينتفع بها ثم يوجد بها عيبا

 فإن � أن يرد تلك السيارة إ� ا5ائع وال يمنعه استغال� Wلك السيارة ا�ش~ي إذا اش~ى 
ً
سيارة فاستغلها ثم وجد بها عيبا

  .من ردها للبائع
 
ً
وقد ذكر بعض العلماء أن هذه ا©الة � موطن ا@الف M هذه ا�سألة ، واOي يظهر واهللا أعلم هو أنه البد أن يُنظر أيضا

 للخالف ، أما إن وجدإ� القرائن M هذه ا�سأ
ً
 تلة فإذا لم توجد قرينة تقºه ^ سببه ، فإنه حينئٍذ ربما يكون هذا موطنا

  . السبب  ©ال يقº ^قرينة تقº الîم ^ سببه فإنه M هذه ا
خا{ و¢ن �ن  واهللا ال تغديت ، فالعادة تقت� هنا قº الغداء عند: فقال عمر، تغدÊ عندي: لو قال خا{ لعمر: ومثال ذلك

 ومستقًال ، وبناًء عليه ال õنث عمر إذا تغدÊ عند غx خا{ ، وبناًء عليه ال õنث عمر بناًء ^ تعميمه 
ً
الîم M نفسه ¦ما

واهللا ال تغديت ، ال õنث إذا تغدÊ عند غx خا{ ، ألن هنا الîم والسياق يو½ بقº  يمينه هذا ^ الغداء : عندما قال
 ثم جاء ا�واب عليه. خا{ باعتبار هذه القرينةعند 

ً
  .هذا ما يتعلق بالسبب إذا �ن سؤاال

أما إذا �ن السبب واقعًة حدثت فüل ا�ص �كمها فقد ذكر بعض األصو|_ أن هذا موطن من مواطن ا@الف M هذه 
  :ا�سألة ا�شهورة و�

  :مسألة هل العâة بعموم اللفظ أو õصوص السبب ؟ �
خذ بها : Wحقيق أن يقالوا 

ُ
و¢ن لم توجد قرينة فإنه يكون هذا ا�وطن من ، إنه إن ورد M اللفظ قرينة تشعر باWعميم أ

  : مثال ذلك. مواطن ا@الف M ا�سألة

                                 
(l  تم نقل )انية  ا©الةeإ� ا©لقة السادسة ) ا.  
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ارُِق { : يقول اهللا سبحانه وتعا�  - eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
ظرنا إ� سبب نزول هذه اآلية إذا ن}  َكَسَبا بَِما َجَزاءً  أ

 M ن حينئٍذ اإلتيان بلفظ السارقÁسبب نزو�ا ، هو أن رجًال �ق رداًء لصفوان بن أمية ، ف M ا ذكره أهل العلمë وجدنا
فم�ء لفظ السارقة مع السارق فيه داللة ^ تعميم " السارق والسارقة"اآلية ^ Ëله، لكن يب� داللة لفظ السارقة هنا 

 .حكم القطع لd سارق
ُمُرُكمْ  اهللاeَ  إِنe { :قول اهللا سبحانه وتعا�  -

ْ
نْ  يَأ

َ
وا أ َمانَاِت  تَُؤد�

َ ْ
  األ

َ
ْهلَِها إِ½
َ
فهذه اآلية إذا نظرنا إ� سبب نزو�ا ، فإنها }  أ

هللا عليه وسلم حينما نزلت M أمانة واحدة هذه األمانة � ِمفتاح الكعبة اOي �ن مع عثمان بن طلحة ، فإن ا�Ä صÐ ا
 اهللاeَ  إِنe { قبض منه مفتاح الكعبة ودخل به ا5يت يوم الفتح خرج بعد ذلك ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وهو يتلوا هذه اآلية 

ُمُرُكمْ 
ْ
نْ  يَأ

َ
وا أ َمانَاِت  تَُؤد�

َ ْ
  األ

َ
ْهلَِها إِ½
َ
خذوها يا بæ :  (قال ، فد¦ عثمان بن أ� طلحة رâ اهللا عنه ودفع إ|ه الِمفتاح و}  أ

أن اهللا : القرينة � ما القرينة ا¯الة هنا O تعميم حكم أداء األمانة ؟ ) طلحة خا¯ة تا¯ة ال يýعها منكم إال ظالم
ُمُرُكمْ  اهللاeَ  إِنe  {: سبحانه وتعا� °ع لفظ األمانة وقال 

ْ
نْ  يَأ

َ
وا أ َمانَاِت  تَُؤد�

َ ْ
  األ

َ
ْهلَِها إِ½
َ
زلت M أمانة واحدة ، مع أنها ن} أ
  . فÁنت داللة ا�مع هنا ُمشعرة بتعميم ا©كم ^ هذه األمانة ̂و غxها من األمانات

فإذا تقرر ذلك بعد هذا  ،أما إن لم توجد قرينة فإنه M هذه ا©ال õسن أن يكون هذا موضع ا@الف M هذه ا�سألة
  ذه ا�سألة هل العâة بعموم اللفظ أو õصوص السبب؟اختلف العلماء � ه: اWحرير �ذه ا�سألة نقول 

بناًء ^ اWحرير اOي ذكرناه وما قيل M مواطن من أنها موضع للخالف ومواطن بأنها ليست موضع للخالف ^ ما قيل  ــ
  :ة ^ قول_ مشهورين اختلف العلماء M هذه ا�سألفيها 

  :ومن أدلة هذا القول ما ي�، وهذا هو قول °هور أهل العلم  :وص السبب أن العØة بعموم اللفظ ال ûص :القول األول  •

فيجب اعتباره بنفسه M خصوصه وعمومه ، وOلك لو �ن جواب ، أن ا©جة M لفظ الشارع ال M السبب  :ا¯(ل األول   �
ز بل ¤ب تعميمه ؛ ألن الشارع ما الشارع أخص من السؤال فإنه ال ¤وز تعميمه ، فكذلك إذا �ن أعم من السؤال فإنه ¤و
  .عدل عن السؤال ا@اص إ� الîم إال أنه يريد تعميم ا©كم ^ هذا السبب ̂و غxه 

رâ اهللا عنه ) أوس بن الصامت(كüول آية الظهار M ، أن أك0 األحÁم ال�عية نزلت ^ أسباب خاصة  :ا¯(ل اxا¨   �
 M  ول ، ولو �ن السبب ا@اص ) يةهالل بن أم(، وآية اللعانüأسباب ال M ا ذكره أهل العلمë و ذلكïاهللا عنه ، و âر

لكن هذا باطل بإ°اع الصحابة ^ تعميم أحÁم تلك ا�صوص ^ من ، يقت� اختصاص العام به �ا عمت هذه األحÁم 
  .نزلت فيه ̂و من جاءت M حقه ̂و غxهم 

  :ة با@صوص وال عØة بالعموم أن العØ :القول اxا¨  •
وëا استدل به أصحاب هذا القول ^ أن ، وهذا القول هو منسوب إ� مالك M رواية عنه ، واختار هذا القول بعض الشافعية 

  .العØة بالسبب هنا وال يعمم ا©كم
  . لو لم يكن للسبب تأثx �از إخراج السبب باWخصيص من العموم  :ا¯(ل األول  �
دخول يق_ قطä فال ¤وز إخراجه ،  لسبب هنا M داللة العام M ا�صإن دخول ا:  مكن أن يناقش هذا ا{|ل فيقالوي�

 
ً
 ويتناول غxه ظنا

ً
  .فاللفظ يتناول السبب يقينا

الفائدة  �ا نقله الراوي لعدم الفائدة حينئٍذ من نقله، فكأن ا©كم£صيص لو لم يكن للسبب تأثM x  :ا¯(ل اxا¨  �
  .عند أصحاب هذا القول هو أن ذكر السبب من أجل £صيص ا©كم به
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بعدم تسليم الفائدة M هذا فقط ، بل هناك فوائد مهمة من نقل السبب ، فينقل سبب : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل�
،  معرفة أسباب الüول  :º لفوائد كثxة ال تنحإيراد ا�ص من القرآن ، أو من السنة ، أو يذكر العلماء ذلك السبب ؛ 
 من حيث معرفة مالبسات الواقعة 

ً
 صحيحا

ً
 جيدا

ً
õ xصل فهما كذلك من خالل دراسة أسباب الüول ينظر إ� ، معرفة الس�

العلل وا�عاç الª يمكن أن يش~`ها غx صاحب السبب مع صاحب السبب حã يقاس عليه ، فإذا �ن غx صاحب 
السبب ؛ فهنا يقاس حكمه ^ حكمه ، وغxها من الفوائد الª ذكرها العلماء من ذكر أسباب السبب يش~ك مع صاحب 

  .الüول
  .قالوا لو لم يكن للسبب تأثM x اWخصيص به �ا أخر بيان ا©كم إ� وقوع الواقعة  : ا¯(ل اxالث  �
ا اهللا سبحانه وتعا� ، واهللا سبحانه وتعا� ال إن تأخx ا5يان هنا ©كمة يعلمه:  ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل فيقال�

يُسأل عما يفعل ، فاهللا أعلم بفائدة هذا ا5يان و¼ أي وقت يكون هذا ا5يان ، ولعل اهللا سبحانه وتعا� إنما أخر ا5يان 
"  هذا اWعليل وهو أنه نه يلزم بناًء ^أو بتأخxه ثم إ�ذه الواقعة ؛ للطف ومصلحة يعلمها سبحانه ال ¨صل بتقديم ا5يان ، 

يلزم منه اختصاص الرجم بماعز ، وا©كم اeاç بالظهار بفالن "  لو لم يكن للسبب تأث¤ � اYخصيص به �ا أخر ا}كم
وال شك أن هذا باطل ، فا©كم هنا ¦م بداللة إ°اع الصحابة M العمل M عمومات هذه ، من الصحا� الª نزلت فيه

  .�ظر إ� أسبابها من حيث أنهم ال ¤علون تلك العمومات خاصة بمن وقعت بسببها�صوص ، وعدم ا
 للسؤال ما دام أن السؤال خاص وهو السبب هنا  :ا¯(ل الرابع  �

ً
 لسؤال، وا�واب يكون مطابقا

ً
إن اللفظ العام خرج جوابا

 
ً
  .، فينبú أن يكون ا�واب إذن خاصا

 ال ¤ب أن يكون ا�واب بأنه : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل �
ً
 Oلك  خاصا

ً
بموطن السؤال بل قد يكون ا�واب متناوال

 لغxه ëا õتاجه ا�اس ، فمثًال يبّ_ الشارع بناًء ^ طلب السائل حكم ماء ا5حر، ويبّ_ � ما ينفعه 
ً
السؤال ، ومتناوال

 من حكم آخر وهو مثًال حل ميتة ا5حر
ً
  .أيضا

  :، ويدل ^ ذلك  و أن العâة بعموم اللفظ ال õصوص السبباiي يظهر واهللا أعلم ه
كما جاء M قصة الرجل �ا قبّل امرأًة أجنبية عنه ، ثم جاء يسأل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فقال � عليه الصالة والسالم بعد 

قِمِ {هذه اآلية الª نزلت عليه 
َ
ةَ  وَأ

َ
ال eالص  ِßََهاِر  َطَرeْيلِ  ِمنَ  ُزلًَفا وَ  ا�

e
ََسَناِت  إِنe  الل

ْ
يºَئاِت  يُْذِهþَْ  ا} eَرى َذلَِك  الس

ْ
اكِِرينَ  ذِك eلِث { ،

 لd من هذه حا� 
ً
 به ، و¢نما ¦ما

ً
 ، وجعل ُحكم ذلك الرجل وهو أن الصالة تذهب السيئات ليس خاصا

واهللا ما  إنÊا: (ت وأنا أعرك عي�، وأقول فجلس: و`ذلك �ا أيقظ رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم فاطمة وع� للصالة قال ع�
َسانُ  َوَ�نَ {(ل رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم فقا" إال ما كتب �ا إنما أنفسنا بيد اهللا فإذا شاء أن يبعثها بعثها  نص�

ْ
ن ِ
ْ
َ�َ  اإل

ْ
ك
َ
 أ

ءٍ  ْ�َ  
ً
حكمها رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ، وهذه اآلية نزلت M الكفار اOين <اصمون M اهللا، ومع ذلك عمم ) }َجَدال

  .  فيكون بذلك العØة بعموم اللفظ ال ûصوص السبب. حã شملت ع� بمخاصمته M هذا ا�وطن 

  ] ê [ ا}ـلـقـة 
  :هذه ا©لقة سوف نتحدث فيها عن مسألة أصو|ة جديدة و�

  مسألة حÖية الصحاô للحادثة بلفظ 3م هل تفيد العموم ؟  ���� 
الصحا� ما شاهده من ا©وادث والوقائع بصيغة تفيد العموم ، فهل نعتÁ� Øيته هنا ونأخذ بعموم لفظه ؟ كأن يقول  إذا ح$

  ن� رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم عن كذا ، أو أمر بكذا ، أو ق� بكذا هل نأخذ هنا �Áيته أم ال؟: �ا مثًال الصحا�
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حÁية عن هنا ينبú أن ننتبه أن الîم هنا ، صو|_ M األخذ �Áية الصحا�M هذه ا�سألة خالف ب_ العلماء األ
 سمعه من ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم حÁه بصيغة العموم فهل ïمل ا ح$ �ا الصحا� واقعًة شاهدهاإذ، الصحا� 

ً
، أو قوال

Ë ية الصحا� ^ ظاهرها وهو إفادة العموم أو ال ؟ هذه ا�سألةÁل خالف عند األصو|_ هنا ح . M اختلف األصو|ون
  :O قولk هذه ا�سألة 

  :أن حÁية الصحا� هنا تفيد العموم  :القول األول  •
اختار هذا القول اآلمدي وابن ا©اجÄ وابن قدامه و القراM وغxهم، بل إن ابن قدامه جزم بهذا القول وهو أن حÁية 

  ، الصحا� هنا تفيد العموم
بإ°اع الصحابة ومن بعدهم بهذا األمر، فقد �ن الصحابة رâ اهللا عنهم ومن بعدهم  / ل أصحاب هذا القولواستد

" قول ابن عمر رâّ اهللا عنهما : يرجعون إ� ما حÁه الراوي هنا ، وõتجون به M عموم الصور الª ¨صل M أزمانهم، فمثًال 
و¼ ، "  سنة ح� أخâنا رافع أن ا�ø ص� اهللا عليه وسلم ن� عن ا�خابرة أربعk  -ا�خابرة � ا�زارعة  - كنا ¦ابر

وقول الصحا� اآلخر ، " ن� رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم عن بيع اxمر ح� يبدو صالحه " ا©ديث اآلخر قول الصحا� 
رخص رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم � : " ر وقول الصحا� اآلخ، "  أمر رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم بوضع ا�وائح: " 
 ، "  رخص رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم � العرايا: " وقول اآلخر "  السلم

ً
ق� رسول اهللا : " وقول الصحا� اآلخر أيضا

  فÁن الصحابة ومن بعدهم õملون هذه الصيغ ^ عمومها من غx نكx "  ص� اهللا عليه وسلم بالشفعة للجار
  :أن حÁية الصحا� هنا ال تفيد العموم  :لقول اxا¨ ا •
ن� رسول اهللا ص� : " فإذا نقل �ا الصحا� فعًال وقع فإنه ال يؤخذ من حÁيته عموم ذلك ا©كم ، فلو قال �ا الصحا�  

هد، وهذا القول نُسب وحكم بالشاهد وا|م_ وïو ذلك فإنه ال يعم � غرر، وال � شا، " اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر
  : واستدلوا أصحاب هذا القول عما ي� ، إ� أك0 العلماء 

  . والفعل ال عموم �، وا�حÞ هنا هو الفعل ، أن ا©جة M ا�حÞ ال M ا©Áية  :ا¯(ل األول  �
 ت: ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل �

ً
ادرة كون M ا©Áية إذ � صبأننا ال نَُسِلم بأن ا©جة M ا�حÞ فقط، بل ا©جة أيضا

، صحا� يت�م بالعربية بل هو عرí فصيح ¦رف بدالالت األلفاظ فال يروي ما يدل ^ العموم إال وهو جازم بالعموم من 
 لعداWه 

ً
 وقع بصيغة العموم وهو ¦لم بعدم إفادته العموم، إذ لو فعل ذلك لÁن «الفا

ً
وال يُظن M الصحا� أن يروي أمرا

 <الف ما يعتقده فيه، فإذا �ن هو ال يعتقد ، عه ودينه وور
ً
وال شك أن عدالة الصحا� وورعه ودينه يمنعه من أن Þõ شيئا

العموم فينبú أن يروي الواقع �سب ما يعتقده، أما إذا �ن يعتقد عمومها فإنه يروي الواقعة �سب ما اعتقد، وهو حينئٍذ 
  .يعتقده؛ ألنه إن روى ûالف ذلك أوقع ا�اس M اللبس واإليهام  قد اعتقد العموم، فxوي �سب ما

 فحÁه كما سمع  :ا¯(ل اxا¨  �
ً
 ¦ما

ً
 ، إن حÁية الصحا� هنا Ëتملة فربما سمع لفظا

ً
 فظنه ¦ما

ً
 خاصا

ً
وربما سمع لفظا

 فظنه ¦م وهو ليس بعام، ̂و ، فحÁه ^ أنه ¦م 
ً
 خاصا

ً
� حال فما دام أن هذه االحتماالت وربما أنه قد شاهد أمرا
  .موجودة فإنه مع االحتمال يسقط االستدالل 

لكن  ، بأن يُقال هذه االحتماالت لو �نت متساوية لقلنا فعًال يسقط االستدالل:  ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل � 
، صواب الصحا� هنا هو األرجح ا©قيقة أن هذه االحتماالت ليست متساوية M كون الصحا� ربما <طئ، بل إن احتمال

ويدل ^ ترجيح هذا االحتمال إ°اع الصحابة رâ اهللا عنهم ^  العمل بما حÁه الصحا� هنا ذلك أنه عرí فصيح يفهم 
íم العرîال ، ªه ال <تص بتلك الواقعة الÁذلك أن يكون ما ح ^ óيته للفعل تفيد العموم ويبÁوبناًء عليه فإن ح
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ها أو ذلك القول اOي سمعه بل ينظر إ� حÁيته فø تفيد العموم وباWاÀ فإنه يعمل بعموم ما حÁه وال ينظر إ� ذلك شاهد
 Þالفعل ا�ح.  

  :إذا تقرر ذلك فإنه يبó ^ هذه ا�سألة 
 طريق ا�ص، من أن القائل_ بأن العØة با©Áية، وأن ما حÁه الصحا� هنا ُمعتØََ، فإنهم يعممون اللفظ 

 أما القائل_ بأن العØة هنا با�حÞ ال با©Áية وباWاÀ فإن حÁية الصحا� هنا ال تفيد العموم بناًء ^ ذلك، فإنهم إذا أرادوا
  . وهو القياستعميم ا©كم يلجئون إ� طريق آخر من طرق اWعميم 

  :دخول العبد � اØطاب ا�ضاف للناس وا�ؤمنk :مسألة أخرى �
ولفظ  "ا�اس"اطب اهللا سبحانه وتعا� M كتابه، ورسو� صÐ اهللا عليه وسلم يرد عنه من األحاديث الª يأÚ فيها لفظ <
  :كما يدخل فيها األحرار با¯رجة األوÞ ؟ و�ذلك ؟ " العبيد"فهل يدخل � لفظ ا�اس وا�ؤمنk ، " ا�ؤمن_"

ّمة( لفظ   ����
ُ
  بيد كما يدخل فيه األحرار ؟ إذا ورد هل يدخل فيه الع) األ
سببه الكفر باهللا، فلما كفر هذا اإلنسان وجاهد ا�سلمون الكفار وغنموا منهم؛ �ن من ) عجز حك�(الرق هنا هو 

 
ً
 أذ�م اهللا بأن جعلهم عبيدا

ً
الغنائم أو&ك الرجال و أو&كم النساء وهؤالء يكونوا عبيد و¢ماء للمسلم_، �ا �نوا كفارا

  .وهذا من أحÁم ال�يعة ا�عروفة بالرق، لعباده 
الîم هنا M قضية دخول العبد M عمومات ا�صوص الª منها ا�اس، وا�ؤمن_، وا�سلم_، واألمة هل يدخل M هذه 

 Ëل خالف عند األصو|_  ا�صوص العبيد كما يدخل األحرار ؟
ً
  :هذه ا�سألة أيضا

لم هو أن العبد يدخل M هذا ا@طاب �©ر، فال <رج من هذا ا@طابات إال مذهب °هور أهل الع:  القول األول •
 .بقرينة، ما دام أنه يدخل فإنه ال <رج إال بقرينة

و`ونه من ا�اس و`ونه من األمة، وال  }َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْ¤ٌ ِمْن ُمْ:ٍِك {أن العبد يوصف بكونه مؤمن،  / ا{|ل ^ ذلك �
 وال عقًال M عموم هذه ا�صوص يوجد مانع من دخو

ً
¦¯ �.  

 فاألصل أنه خارج :  والقول اxا¨ •
ّ
وهذا القول قال به بعض ا�الكية وبعض ، أنه ال يدخل إال بقرينة أو بد|ل، و¢ال

 .الشافعية 
ة، والز�ة، ويعتمد أصحاب هذا القول ^ أنه وجدت أحÁم لم يدخل العبد فيها، �ألمر بصالة ا�ماعة، وبصالة ا�مع �

واألحرار هم -األحراروهم  -فالعبد ليس عليه ز�ة، وليس عليه حج، وليس عليه جهاد، وهذه ا@طابات موجهة لغxهم 
 .�م� ا�Wيف، فما دام أن العبد خرج من بعض اÁW|ف؛ فإنه ال يدخل M ا@طابات العامة إال بد|ل 

خرج بسبب وجود د|ل : " ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يُقال  �
ُ
إن األصل هو دخول العبد M هذه ا@طابات و¢نما أ

 مشتغًال ûدمة سيده، فإذا زال الرق ¦دت إ|ه اÁW|ف، ��ريض يُش¿، وا�سافر 
ً
 ëا جعله فقxا

ً
<صه، بسبب كونه رقيقا

�ا �ن يطالب بالقيام M الصالة حال الصحة، َفْقُدم، فلما �ن مريض لم يكن م�فاً، فلما زال مرضه ¦د ا�Wيف إ|ه، أو 
�سافر كذلك ا فلما مرض اكتفينا منه بالقعود، أو بما يستطيعه، فإذا ¦د إ� حال الصحة فإنه يطالب مرة أخرى بالقيام،
تص�، وال ال  يرخص � قº الصالة، والفطر، فإذا قَِدم ال يُرخص � هذا األمر، كذلك ا©ائض وا�فساء بالنسبة للصالة،

تق�، وبالنسبة للصيام فإنهما ال يصومان ولكنهما يقضيان، هؤالء اOين ذكرت ا�ريض، وا�سافر، وا©ائض و ا�فساء، 
 أسقط الشارع عنه  اهؤالء قد سقطت عنهم بعض اÁW|ف بموجب ما بهم من أعذار، فكذلك هاهن

ً
الرقيق �ا �ن رقيقا

  .إ� حال األحرار بعض اÁW|ف، فإذا زال رقه يعود 
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إن الصالة قد : قيل مثالً  فإن و ا�سافر، وا©ائض ال يدخلون M ا@طاب العام، ولم يقل أحد من أهل العلم أن ا�ريض،
 لوجود ا�شقة ûالف العبد، فإنه ال مشقة عليه إذا قام بالصالة، والصيام، وا©ج وïو 

ً
سقطت عن ا�سافر و`ذا الصيام نظرا

  قطها عنه؟فلماذا نسذلك 
إن هذه اÁW|ف قد سقطت عن العبد العتبارات مرعية عند الشارع، فمثًال سقطت عنه ا�معة بسبب أنه مأمور  :نقول 

 M يع األوقات، ومنها وقت صالة ا�معة حيث أنه يب�° M 
ً
ûدمة سيده، فهو مال لسيده، وا@دمة ال تتم إال إذا �ن خادما

و¼ س' أ� داود ا�ص ^ استثناء العبد، ëا يدل ^ أنه داخل M ، و ïو ذلك، إ|ه سيده من خدمةا�üل، و¤هز ما õتاجه 
: ( عموم ا�صوص إذ لو �ن غx داخل؛ �ا استث� و¼ س' أ� داود هذا ا©ديث وهو قول الرسول صÐ اهللا عليه وسلم 

فما دام أنه استث�؛ فدل االستثناء ) أو امرأة، أو صø، أو مريض عبد �لوك،: ا�معة حق P O مسلم � �اعة إال أربعة
  .^ أنه M األصل داخل M العموم 

 وحال عليه ا©ول 
ً
العبد M حقيقة األمر ال ، أما سقوط الز�ة عن العبد فقد �ن بسبب أن الز�ة �ب عن من ملك نصابا

ج عنه، فما ذكرناه من حيثيات وتعليالت M سقوط ا�معة عنه، وأما سبب سقوط ا©، يملك، بل هو وما بيده ملك لسيده
eِ {: من حيث أنه منشغل ûدمة سيده، ويزيد هنا أن ا©ج من ¯وطه االستطاعة لقو� سبحانه وتعا�    َوِهللا

َ
Oَ  اِسeِحج�  ا� 

َْيِت 
ْ
ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا>

َ
  إِ(

ً
، فهو ليس مست}  َسبِيال

ً
 استطاعة ما|ة، فاالستطاعة يف!ها أهل العلم والعبد ال يملك شيئا

ً
طيعا

وأما سبب سقوط ا�هاد عن العبد �ا M ذلك من تعرض العبد إ� اWلف، وتعلمون أن العبد مال لسيده، ، بالزاد والراحلة 
  .وباWاÀ فإن للسيد حفظ ما� من اWلف 

العبد يدخل M ا@طابات العامة ا�تعلقة �قوق اهللا  ÞË عن أ� بكر ا�صاص، وهو أن: قول ثالثهناك M ا�سألة  •
 دون ا@طابات العامة ا�تعلقة �قوق اآلدمي_، 

بأن العبد ال يملك فعل Ùء من حقوق اآلدمي_، �لعقود، والعقارات، فلم يدخل با@طابات ا�تعلقة /  ويُسَتدل �ذا القول
  .القيام بها، فيدخل M ا@طابات ا�تعلقة بهاأما حقوق اهللا سبحانه وتعا� فهو يستطيع ، بها 
 : "  ويمكن أن يُناقش هذا ا{|ل بأن يُقال� 

ً
Áوُمل 

ً
إن العبد لم يملك فعل Ùء من حقوق اآلدمي_ بسبب كونه رقيقا

 هو أصًال، وهذا ال يمنع M دخو� M ا@طاب بهذه ا©قوق أصًال، ثم
ً
<رج منها  لسيده، ومنشغًال ûدمته، وال يملك شيئا

بد|ل <صه، كما أنه أيضاً ال يمنع من دخو� أصًال M ا@طابات ا�تعلقة �قوق اهللا تعا� ثم <رج من بعضها باWخصيص، 
والراجح واهللا أعلم � هذه ا�سألة بعد عرضها وما قيل فيها من ÷م أهل العلم، هو أن العبد كما M صالة ا�معة وا�ماعة، 

و¢ذا ورد Ùء <صه، فالبد من وجود مستند للتخصيص، وهو ا{|ل اOي <ص العبد �كم  العام، يدخل � اØطاب
  .<صه عن غxه من ا�اس

  ما ثمرة ال�م � هذه ا�سألة ؟                                    : ماذا ينبO æ اØالف � هذه ا�سألة ؟ أو يُقال����
اًء ^ القول بأن العبد يدخل M عموم ا@طاب، وأن ا�خرج � هو حق سيده فيه، فإنه يلزم يرى بعض ا5احث_ أنه يلزم بن

ما منه أنه إذا أِذَن � سيده M حضور ا�معة وا�ماعة، أو أِذَن � M ا©ج، أو أِذَن � M ا�هاد مثًال، فإنه تلزمه تلك األحÁم ك
ويقول ألن ا�انع هنا وهو حق السيد قد انت¿ M هذه ا�سألة، وOا يعود إ�  -يرى بعض ا5احث_ هذا ال�ء  -تلزم األحرار 

ويلزم بناًء ^ هذا القول بأنه ال يدخل أصًال أن ال �ب عليه صالة ا�معة وال ا�ماعة وال ، ما �ن عليه حال األحرار
َذن سيده �  (

َ
  �اذا؟ا©ج حã ولو أ

|ÁWهذه ا M فإنه ال �ب عليه هذه األمور ألن األصل أنه لم يدخل ÀاWوبا ،Ãي ، ف إال بد|ل خارOواهللا وا ó يظهر
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، فإذا �نت هذه األحÁم خاصة باألحرار، فإن  أعلم هو عدم هذا الالزم بل العبد ال يدخل � هذه األحÖم لوصف الرق فيه
M بتخصيص العبد، فيخرجه من حكم األحرار، فالعبد ال يدخل Úي جاء به ا�ص العام؛ا{|ل يأOلوجود   ا©كم ا

الرق فيه، فهو و¢ن أذن � سيده فإن وصف الرق لم يزل عنه، وباWاÀ فإن أِذَن � M صالة ا�ماعة ال نقول أنه �ب  وصف
  .عليه صالة ا�ماعة إلذن سيده ألن وصف الرق موجود فيه

  ] Í [ ا}ـلـقـة 
  : دخول الكفار � اØطابات العامة  �
الكفار يدخلون M ا@طاب العام ؟ خاصة ما يتعلق با@طابات الª جاء فيها األمر ببعض فروع ال�يعة، هذه ا�سألة  هل

و� دخول الكفار M ا@طابات العامة M نظري � مبنية ^ كون الكفار «اطبون بفروع ال�يعة، أو أنهم ليس «اطب_ 
هم لكن هل هم «اطب_ بفروع ال�يعة، �لصالة، والصيام وïو ذلك، أو وأقول إن الكفار غx معذورين بكفر، بذلك

  .ليسوا «اطب_، هذه ا�سألة ذكرها علماء األصو|_ وذكروا فيها خالف 
، فالÁفر مأمور بالصالة، ومأمور بالز�ة، ذهب بعض األصو|_ إ� أن الكفار «اطبون بفروع ال�يعة: القول األول  •

و¢ن �نت ال تصح منه هذه الفروع حال كفره وهو ال يثاب عليها إذا فعلها ألنه يفقد ¯طها وهو اإلسالم؛ ومأمور با©ج، 
 بفروع ال�يعة

ً
 ِ�  َسلََكُكمْ  َما{: ويدل ^ «اطبته لفروع ال�يعة قول اهللا سبحانه وتعا� ،إال أنه مع ذلك يب� «اطبا

ُمَص  ِمنَ  نَُك  لَمْ  قَالُوا) °K( َسَقرَ 
ْ
kَ ال

º
ِمْسِكkَ  ُغْطِعمُ  نَُك  َولَمْ ) �K( ل

ْ
نeا) KK( ال

ُ
ُوُض  َو�

َ
َائِِضkَ  َمعَ  ¦

ْ
Øا )K� (اeن

ُ
ُب  َو� ºنَِيْومِ  نَُكذ 

ينِ  º̄ قوا دخو�م ا�ار ^ هذه األمور األربعة، وأن سبب }  ا
Ê
، فهذه أربعة أمور ذكرها اهللا عز وجل عن الكفار وأنهم عل

 ترك األوامر ، فهذا د|ل �ن يقول إن الكفار «اطبون بفروع ال�يعة  دخو�م للنار ليس هو
ً
  .الكفر فحسب، بل هو أيضا

، ويستدلون ^ ذلك بكون الكفار ال وهذا هو قول األك�،  وهو أن الكفار غx «اطب_ بفروع ال�يعة :القول اxا¨ •
، لكونهم قد فعلوا ما هو أك

ً
Ø منه وهو اإل¯اك باهللا والكفر به تعا�، فما دام أنه غx يستفيدون من خطاب ال�يعة شيئا

مسلم؛ فال عØة حينئٍذ بفعله للفروع، �لصالة، الصيام وïو ذلك من ¯ائع اإلسالم، فهذه األعمال، أو ا�Wيفات من فعل 
 . والÁفر ال يتوفر فيه هذا ال�ط األوامر، أو ترك ا�وا�، هذه األمور ا�زاء فيها يتوقف ^ ¯طها األساá، وهو اإلسالم،

قالوا إن الكفار «اطبون با�وا�، وهم غx «اطب_ باألوامر، واWفرقة هنا باعتبار أن األمر فاعله : وهناك قول وسط •
ق ¯ط يثاب عليه، والÁفر إذا فعل األمر فإنه ال يثاب، باعتبار أنه قد فقد ما هو أهم من ذلك وهو ¯ط اإلثابة، أو لعدم ¨ق

فما دام أنه �فر فإن فعله للصالة ال يثاب عليه باعتبار فقده لل�ط، أما ، كونه مسلم -أي ¯ط اإلثابة -اإلثابة فيه، وهو
 يضاف � العقاب باعتبار فعله ما ن� ، بالنسبة ل~ك ا�وا� فهو هنا «اطب

ً
ألنه و¢ن ُعوقب ^ إ¯اكه و`فره، فإنه أيضا

 . إن الÁفر «اطب ب~ك ا�وا�، غx «اطب بفعل األوامر: لوا ومن هنا قا، اهللا عنه

واiي يظهر واهللا أعلم أن الكفار 	اطبون بفروع ال:يعة، لكن اØطاب هذا ليس خطاب أداء، وÀنما هو خطاب 
توجه إ|هم األداء حال كفره، فالكفار «اطبون بفروع ال�يعة باعتبار أن ا@طاب مأما الÁفر فال يصح منه  تكليف،

أن الكفار «اطبون لفروع ال�يعة، : وثمرة هذا أن يُقال أن اeمار ا�جنية من قو�ا، خطاب تكليف ال خطاب أداء
  :من ثمار ذلك ما يçوا�قصود خطاب تكليف ال خطاب أداء 

̂و � نø فعله،  ، فيعذب ^ � فعل مأمور به وتر`ه)إذا قلنا أنهم «اطبون(تضعيف العذاب ^ الكفار : أوالً  - 
  .فتكون نتيجة العذاب مضاعفة عليه



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                ا�ستوى السادس                        ا�ستوى السادس                        مقرر أصول الفقه ـ مقرر أصول الفقه ـ                     

]- l� -[ 
 

 -  
ً
أن القول بأنهم «اطبون يرغبهم M اإلسالم من جهة أن اإلسالم ¤ُب� ما �ن قبله؛ ألننا إذا قلنا إنكم «اطبون : ثانيا

عليكم، بأن يستبدل  بهذه األمور، وسوف تؤاخذون عليها، لكنكم إن أسلمتم فإن اإلسالم ¤ُب� ما �ن قبله، ويمن اهللا
سيئاتكم حسنات، فإن هذا األمر يغريهم M دخول اإلسالم، بعكس لو قلنا �م إنكم غx «اطب_ باألوامر، أو ا�وا� 

 .الª جاء بها اإلسالم 
 -  

ً
ر مثًال M تعظيم ا�جتمع ا�سلم وصيانته من ناحية معاقبة الÁفر عند «الفته لل�ائع، فإذا رؤي الÁفر ي�ب ا@م: ثاxا

وقلنا إنه غx «اطب، فيع� ذلك أننا ن~`ه وال نعاقبه، وهذا يؤدي إ� انتشار هذا ا�نكر، ûالف ما لو قلنا إن ، بالد اإلسالم
الكفار «اطبون بفروع ال�يعة فإنه حينئٍذ يعتØ ¦ٍص، وحينئٍذ ¤ب علينا األخذ ^ يده، وهذا من باب السياسة ال�عية 

. 
وقلنا إن ا�قصود با�خاطبة هنا � أن ا@طاب ، بعض اeمرات ا�جنية من قو�ا إن الكفار «اطبون بفروع ال�يعةإذن هذه 

ذلك لو أن الÁفر أسلم M منتصف شهر رمضان فإنه يصوم ما تب� من  óالوارد هنا خطاب تكليف ال خطاب أداء، ومع
، فهذا هو °لة ما يقال M هذه ا�سألة هذا الشهر، وال يؤمر بقضاء ا�صف األول منه اOي

ً
  .�ن فيه �فرا

  : مسألة دخول النساء � اØطابات ال� جاءت بصيغة ا�ذكر  ����
  . M ا5داية نذكر بعض اWقسيمات واWحريرات الª ينبú ذكرها M هذا ا�وطن  

  :امأربعة أقس ينقسم اللفظ العام بالنسبة إ½ دالYه O ا�ذكر وا�ؤنث إ½
، وال يطلق ^ اآلخر �ال، هذا مثل الرجال فهو <تص )ا�ذكر وا�ؤنث ( لفظ <تص بكل واحٍد منهما  :القسم األول  - 

، وال يمكن أن يعطى جنس 
ً
بالرجال لفظ الرجال، ولفظ النساء <تص بالنساء، فال يدخل أحدهما M خطاب اآلخر اتفاقا

  .يق القياسإال من طريق د|ل آخر أو من طر، حكم جنس
، فيدخل فيه اOكور )ا�اس(لفظ يتناول اOكر واألن+، وليس لعالمة اWأنيث فيه مدخل، وهذا مثل لفظ  :القسم اxا¨  - 

، وح$ االتفاق M هذا القسم اآلمدي وغxه
ً
 ، واإلناث باالتفاق أيضا

ً
واستبعد ا@الف M هذا ، وأثبت الغزاÀ فيه خالفا

 .ا�وطن الزر`�
ال�طية ^ ) َمن(ا�وصولة أو ) َمن(لفظ يشمل اOكر واألن+ من غx بينة ظاهرة M أحدهما، وهذا مثل  :xالث القسم ا - 

 
ً
ا©نفية، وOلك يبó ^ هذه ا�سألة ومهور ا�و¼ شمو�ا لثكر واألن+ خالف مشهور مع ، القول بأنها تفيد العموم عموما

، فعند ا©نفية ال تدخل األن+ )من بدل دينه فاقتلوه: (يقول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مسألة األثر الفقM ø قتل ا�رتدات،
هنا فيها خالف M قضية دخول اOكر واألن+ فيها، ) َمن(ال يشمل هنا األن+، وOلك قلنا إن ) َمن(M هذا اللفظ؛ باعتبار أن 

اِ}َاِت  ِمنَ  َفْعَمْل  َوَمنْ {: هللا عز وجل يقوليشمل اOكر واألن+؛ ألن ا) َمن(لكن اOي يظهر هو أن لفظ  eوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  الص
َ
ْغَ
  أ
ُ
 أ

 .تشمل اOكر واألن+ ) فَمن(} 
لفظ يستعمل M خطاب اOكر واألن+، لكن استعما� M ا�ؤنث بإضافة عالمة اWأنيث �، واستعما� M  :القسم الرابع  - 

، )قالوا(، و`ذا ضمx ا�مع ï Mو )ا�سلم_(ـوهذا مثل °ع ا�ذكر السالم، كا�ذكر �ذف تلك العالمة، والعوض عنها، 
 ).قوموا (و

 M فهذه األقسام � أقسام اللفظ العام، باعتبار ما يصلح � من مذكر، أو مؤنث، وقد اتفق أهل العلم ^ أن اللفظ ا�ستعمل
، )ا�سلم_(ال يتناول الîم ) ا���ت(، )ا�سلمات: (اخطاب اإلناث M القسم الرابع؛ ال يتناول ا�ذكر، فإذا قلن

   ، وح$ هذا االتفاق الرازي وغxه،)ا��`_(
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  :؛  M أربع حاالت)القسم الرابع (أما اللفظ ا�ستعمل � خطاب اiكور � هذا القسم 
 - Þكور واإلناث  :ا}الة األوOمع من اi M كأن يُقال ،

ً
، فإن النساء حينئٍذ "أكرموا ا�سلم_ " أن يكون ا@طاب به شفهيا

 M هذا ا@طاب لوجود ا�شافهة هنا
ً
  .يدخلن قطعا

: " أن ع� رâ اهللا عنه خطب فقال : أن يوجد ما يدل ^ دخول النساء M ا@طاب ا@اص باOكور، ومثا� :ا}الة اxانية - 
ائكم ا}د، من أحصن منهم، وم

e
ن لم ُ�َصن، فإن أَمًة لرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم زنت، يا أيها ا�اس، أقيموا O أرق

فأمر أن اجتها، فإذا ö حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جتتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنø ص� اهللا عليه وسلم 
ل ^ دخول النساء M وأنه يوجد ما يد، فإن ا�عM ó هذا ا©ديث أن السيد يملك إقامة ا©د ^ رقيقه" أحسنت : فقال

وOا أقامت فاطمة رâ اهللا عنها ا©د ^ أمٍة �ا ، شامل للرجل وا�رأة) السيد(فلفظ ، ا@طاب ا@اص باOكور M ا©ديث
 . قد ارتكبت ما يوجب ا©د وهو الزنا

يدخل النساء M هذا  أن يوجد ما يدل ^ عدم دخول النساء M ا@طاب ا@اص باOكور، فحينئٍذ ال :ا}الة اxاxة - 
َْسلَخَ  فَإَِذا{ : ا@طاب، ومثا� قو� سبحانه وتعا� ْشُهرُ  ان

َ ْ
ُُرمُ  األ

ْ
ُتلُوا ا}

ْ
ُمْ:kِ�َِ  فَاق

ْ
 } وََجْدُيُموُهمْ  َحْيُث  ال

ه جاء ا{|ل ا�خصص بعدم قتل النساء ا���ت، وهو حديث ابن عمر رâ اهللا عن هنا ا�:�k هل يدخل فيه ا�:�ت؟
رسول صÐ اهللا عليه وسلم عن قتل النساء فن�  وجدت امرأة مقتولة M بعض مغازي رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم؛: (قال

 ) .والصبيان

وا�قصود هنا أال توجد ، أن ال يوجد ما يدل ^ دخول النساء M ا@طاب ا@اص باOكور، أو عدم دخو�ن :ا}الة الرابعة - 
ال أن تنفيه، و¼ هذه ا©الة اختلف أهل العلم M شمول اللفظ ا�ستعمل M خطاب اOكور لإلناث M قرينة تدل ^ ذلك، و

 :قولk ^ ) القسم الرابع ( هذا ا�وطن 
أن ا@طاب با�مع ا�ذكر يتناول النساء، وهذا هو قول أك0 ا©نفية، ونُسب ألك0 ا©نابلة، ونُقل هذا :  القول األول •

 ع
ً
ن أ� بكر Ëمد بن داود الظاهري، وأخذ به ابن خويز منداد من ا�الكية، واختاره القاâ أبو يع�، وابن القول أيضا

 .قدامه
أن ا@طاب با�مع ا�ذكر ال يتناول النساء، وهذا القول نسبه بعض األصو|_ �لعال� وغxه ألك0 أهل :  القول اxا¨ •

لكيا الطØي، والغزاÀ، ا، �لقاâ أبو الطيب الطØي، وأبو إسحاق الشxازي، و واختاره iموعة من علماء األصو|_، العلم
 .  وقواه أبو ا@طاب، وغx هؤالء ëن أخذ بالرأي 

  ] Ï [ ا}ـلـقـة 
 )بأن اØطاب با�مع ا�ذكر يتناول النساء: ( أدلة أصحاب القول األول القائلون �

ِكَتاُب  َذلَِك ) J( الم{ : اءت ûطاب ا�ذكر، مثل قو� سبحانه وتعا� أن أك0 نصوص الشارع قد ج : ا{|ل األول 
ْ
  ال

َ
 َرْيَب  ال

ُمتeِقkَ  ُهًدى فِيهِ 
ْ
ِ { : ، وقو� سبحانه وتعا�}لِل º:ََوب  َkُِمْؤِمن

ْ
َنا{ : ، وقو� سبحانه وتعا�} ال

ْ
، وقد ُعقد }َ�ِيًعا ِمْنَها اْهبُِطوا ُقل

 M حقهن؛ إذ اإل°اع ^ أن النساء يشا
ً
ر`ن الرجال M أحÁم تلك ا�صوص، ولوال دخو�ن M اللغة؛ �ا �ن ا©كم ثابتا

  األصل هو عدم د|ل آخر، 
 çاeنصوص الشارع شامل لثكر واألن+: ا{|ل ا M ا يدل ^ أن ا@طاب ×مع ا�ذكرëاهللا : و âهو حديث أ� هريرة ر

اiاكرون اهللا كث¤اً : وما ا�فردون يا رسول اهللا؟ قال: سبق ا�فردون، قالوا: (قال  عنه أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
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  )واiاكرات
بما يشمل اOكر واألن+، ) ا�فردون(أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قد ف! °ع ا�ذكر هنا :  ووجه ا{اللة من هذا ا©ديث

  .ال يشملهم؛ �ا حسن هذا اWفسx منه صÐ اهللا عليه وسلم ، ولوال أنه)اiاكرون اهللا كث¤اً واiاكرات: (فقال
  :وقد ناقش أهل العلم القائل_ بعدم ا{خول هذا ا{|ل بما ي� �
إن تناول نصوص ال�ع للنساء ثابت باإل°اع، والقياس، وغxهما من األدلة ال بمجرد اWناول اللغوي، بد|ل عدم  :أوالً   ����

اeابتة ûطاب اWذكï ،xو خطاب ا�معة، وا�هاد، و¢تباع ا�نائز إ� غx ذلك من األحÁم، دخو�ن M كثx من األحÁم 
 دخو�ن 

ً
�ن خروجهن M هذه األحÁم ^ خالف ا{|ل، وهو ëتنع، فحيث ورد  -أي النساء  -فلو �ن °ع اWذكx مقتضيا

  .طاب با�مع ا�ذكر مستند إ� د|ل من خارج مقت� اللفظاالش~اك تارة، واالنفراد أخرى ُعِلم أن دخول النساء M ا@
جيب عن هذه ا�ناقشة بأن يقال �

ُ
إن خروج النساء فيما ذكرتموه من أحÁم �ن بسبب وجود أدلة أخرى تمنع مشار`تها  :وأ

جت من شمول هذه األحÁم للرجال فيما ُذِكر، فا�رأة األصل أنها «اطبة �لرجل M ا�معة، و¼ ا�هاد، و¼ ا©ج، لكن خر
  .�ا بأدلة خاصة

ا�معة حق واجب P O مسلم � �اعة، إال : ( يقول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم M حقها بأن ا�رأة ليس عليها °عة -
  ، ) أربعة عبد �لوك، أو امرأة، أو صø، أو مريض

نعم، عليهن جهاد : ا رسول اهللا O النساء جهاد؟ قالي: قلت: ( وا�رأة ليس عليها جهاد؛ ألن ¦ئشة رâ اهللا عنها قالت -
  ، ) ال قتال فيه، ا}ج والعمرة

خرج رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فإذا : ( وقد نøُ النساء عن إتباع ا�نائز، كما M حديث ع� رâ اهللا عنه قال -
هل : ال، قال : هل Òملن؟ قلن: ال، قال : نهل تغسلن ؟ قل: ننتظر ا�نازة قال : ما Âلسكن ؟ قلن: نسوة جلوس، فقال

  ، ) فارجعن مأزورات غ¤ مأجورات: ال، قال : تُدلk فيمن يُدó ؟ قلن
فهذه األدلة 	ها تقت� دخول النساء M عمومات ا@طاب، و¢ن �ن بلفظ اWذكx؛ إذ لو لم يكن كذلك؛ �ا احتاج 

  .طابخروجهن إ� أدلة £رجهن، و£صصهن من عمومات ا@
����   

ً
إن تناول نصوص ال�ع الª جاءت بصيغة اWذكx للنساء؛ إنما هو من باب اWغليب، ال من باب أصل الوضع  :ثانيا

، ، اللغوي، وما ننكره هنا هو أن يكون اWناول من باب الوضع اللغوي
ً
 ال تغليبا

ً
و أن يكون °ع ا�ذكر متناوالً لإلناث وضعا

  ._ أن ا@طاب با�مع ا�ذكر يتناول النساء فهذه � مناقشة ا{|ل للقائل
� kا¨ القائلxطاب بصيغة ا�مع ا�ذكر ال يتناول النساء: ( أدلة أصحاب القول اØبأن ا(  

çوأدلة هذا القول منها ما ي:  
ُمْسلِِمkَ  إِنe { : قول اهللا سبحانه وتعا�: أوالً  �

ْ
ُمْسلَِماِت  ال

ْ
ُمْؤِمنkَِ  َوال

ْ
ُمْؤِمنَ  َوال

ْ
َقانِتkَِ  اتِ َوال

ْ
َقانَِتاِت  َوال

ْ
اِدقkَِ  َوال eَوالص 

اِدقَاِت  eابِِرينَ  َوالص eابَِراِت  َوالص eَوالص  َkَاِشِع
ْ
Øَاِشَعاِت  َوا

ْ
Øَوا  َkِق ºُمَتَصد

ْ
قَاِت  َوال ºُمَتَصد

ْ
ائِِمkَ  َوال eائَِماِت  َوالص eَوالص  َkَافِِظ

ْ
 وَا}

َافَِظاِت  ُفُروَجُهمْ 
ْ
اكَِراِت  َكثِ¤ًا اهللاeَ  اكِِرينَ َواei  َوا} eiَوا  eَعد

َ
ْجًرا َمْغِفَرةً  لَُهمْ  اهللاeُ  أ

َ
  } َعِظيًما وَأ

 للنساء؛ لÁن عطف )ا�سلم_(لفظ ا�مع ا�ذكر M هذه اآلية، كـ: وجه ا{اللة من هذه اآلية أن 
ً
، وغxها، لو �ن متناوال

ذلك @اص ^ العام، وتكون فائدته حينئٍذ اWأكيد ال غx، و¢ذا لم يكن ا�مع ا�ؤنث عليه M هذه اآلية من باب عطف ا
 �ن، يكون عطف °ع ا�ؤنث ^ °ع ا�ذكر من باب عطف العام ^ ا�غاير �، وفائدته تكون ا�

ً
مع ا�ذكر متناوال

  ).أن اWأسيس أوß من اWأكيد(حينئٍذ اWأسيس، والقاعدة عند أهل العلم 
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قد استش�ت عدم وجود خطاب M القرآن متناول  -رâ اهللا عنها  - أن أم ا�ؤمن_ أم سلمة: من هذا ا�ص وداللة أخرى
ما �ا ال نُذكر M : ، حيث قالت للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم )ا�ؤمن_(للنساء، مع ما فيه من خطابات بصيغة °ع ا�ذكر كـ 

ح رأá، فلففت شعري، ثم : ت يوم ظهراً؛ إال نداؤه ^ ا�نØ، قالتفلم يرع� ذا: القرآن، كما يُذكر الرجال؟ قالت ��َ
ُ
وأنا أ

Øعند ا�ريد، فإذا هو يقول ^ ا�ن äفجعلت سم ،ªيا أيها ا�اس، إن اهللا يقول � كتابه: (خرجت إ� حجرة بي  } eإِن 
 َkُمْسلِِم

ْ
ُمْسلَِماِت  ال

ْ
مع ا�ذكر شامًال للنساء؛ �ا استش�ت أم ا�ؤمن_ أم سلمه ن ا@طاب ×فلو � ،)}إ� آخر اآلية .........  َوال
  .عدم دخو�ن 

  : نوقش الوجه اeاç من داللة اآلية بما ي� �
ـا –رâ اهللا عنه  - فابن حزم  - رâ اهللا عنها  -ضعف ما ورد عن أم سلمه  :أوالً  ���� Êذكر ما ورد عن أم سلمه بطرقه  لم

 - رâ اهللا عنها  -يصح ا5تة، وال روي من طريق يثبت، ̂و التسليم بصحة ما ورد عن أم سلمه  هذا حديث ال: 	ها، قال
فإنما استش�ت أن اهللا لم <ص النساء باOكر اOي وضع �ن M األصل، فأردن أن يكون �ن ذكر M القرآن كما هو للرجال 

           .  
����   

ً
�ا ØÕ ) قام(ولفظ ، ) مسلمk(فجمعه )  مسلم: (لواحد، والواحد مثل قول عبارة عن تضعيف ا: أن ا�مع: قالوا: ثانيا

، فا�مع هو تضعيف ) قوموا: ( ، و�ا Õاطب °اعة نقول)قام: (، و�ا ØÕ عن واحد نقول ) قاموا: ( عن ا�ماعة نقول
، وال نشx إ� )مسلم: (مؤنث ال نقول� مفرد ال يتناول ا�ؤنث، باتفاق، فنحن حينما ØÕ عن ) قام(و) مسلم(الواحد، و

، ونضيف �ا تاء اWأنيث، فا�فرد هنا ال )قامت(، و¢نما نقول )قام: (، وال ØÕ عن امرأة قامت فنقول)مسلم(أن+ ونقول هذا 
  .باWاÀ ال يتناو�يتناول ا�ؤنث باالتفاق، فإذا �ن ا�فرد ال يتناول ا�ؤنث باالتفاق؛ فإن ا�مع إنما هو تضعيف Oلك ا�فرد و

بأننا ال ننكر أن يكون لثكور واإلناث عالمة ُفَم- بها � فريق M حال االنفراد، لكن M حال :  ونوقش هذا ا{|ل �
؛ إذ لفظ ا�مع õتمل اجتماع ا�ذكر وا�ؤنث M ا@طاب؛ )ا�مع(االجتماع 

ً
، <اطب ا�ذكر وا�ؤنث ûطاب ا�ذكر تغليبا

  .كر، ولفظ الواحد ال õتمل هذا االجتماع، إذن من أجل االجتماع حصل تغليب ا�ذكر ^ ا�ؤنث فيَُغلب ا�ذ
����   

ً
°ع للمذكر ) مسلمون(قالوا إن أهل اللغة قد أ°عوا ^ اWعبx عن � قَبيل بصيغة ال تتناول صيغة اآلخر، فـ :ثاxا
خطاب للمؤنث، وقد جرى ذلك منهم iرى " 	ن"للمذكر، و خطاب" 	وا"°ع للمؤنث السالم، و`ذلك ) مسلمات(السالم، و
 .أن وضعوا للجمع صيغة، وللتثنية صيغة، و`ذلك وضعوا للمذكر صيغة، وللمؤنث صيغة  -يع� أهل اللغة  – اتفاقهم

  :ا�ظر � ا�سألة ����
، وذلك �مل شمول ا@طاب يهااiي يبدو ó واهللا أعلم هو ا�مع بk القولk فإنه من خالل ا�ظر M هذه ا�سألة، فإن 

ومن باب اWغليب يصلح أن <اطب النساء  ×مع ا�ذكر للنساء ^ أنه من باب اWغليب، ال من باب أصل الوضع اللغوي،
  .بصيغة °ع ا�ذكر السالم

ولم يذهب ، ث �الال خالف ب_ أهل العربية واألصول أن °ع ا�ذكر السالم ال يتناول عند إطالقه اإلنا: " يقول األبياري
من ذهب من األصو|_ إ� أنه يتناول ا�نس_؛ ألجل ا�نازعة M ذلك، وال ا�ناكرة فيه، ولكنه �ا كM 0 أحÁم ال�ع أن 
، �ن تقدير هذه العادة الغا5ة؛ فتب_ أن ال�ع ال يقصد قº األحÁم ^ 

ً
حكم اOكور واإلناث واحد، وصار ذلك .5ا

 بالقºاOكور، ولو 
ً
  ". ثبت بºيح اللفظ القº ^ اOكور Wعدى ا©كم بناًء ^ القياس، إال أن يثبت اWخصيص مقصودا

أن ا@طاب ×مع ا�ذكر السالم للنساء هو من باب اWغليب ال من باب أصل الوضع (ا©اصل ما يقال M هذه ا�سألة هذا هو 
  .)اللغوي
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  ف � هذه ا�سألة خالف M ثمرة أو أنه خالف لفظي؟هل اØال: يُبóَ ^ هذه ا�سألة �
إذ ا�ميع متفقون ^  خالف M اللفظ فيما يتعلق با�صوص ال�عية؛اOي يظهر واهللا أعلم أن ا@الف M هذه ا�سألة 

  دخول النساء M عموم األحÁم ال�عية، ما لم يرد M ذلك £صيص، 
يرون تناول ا@طاب ×مع ا�ذكر للنساء ، ا@طاب ×مع ا�ذكر يتناول النساء إال أن أصحاب القول األول القائل_ بأن -

ب ا�ذكر ^ ا�ؤ
�
 من لغة العرب لكونها ُيَغل

ً
 نث M ا@طاب مستفادا

-  çاeمن ُعرف الشارع، ومن  - وهم األك� -أما أصحاب القول ا 
ً
فxون تناول ا@طاب ×مع ا�ذكر للنساء مستفادا

  ،  ة ^ استواء الفريق_ الرجال والنساء M األحÁماألدلة ا{ال
وقد ذكر ، فاألصل أن ا@طاب ا�وجه لثكور ال يتناول اإلناثأما إذا �ن الîم M ا�سألة فيما يتعلق بألفاظ ا��ف_؛ 

 �ذه ا�سألة منها
ً
  :اإلسنوي فرو¦

 ببيٍع، أو وقٍف، أو غxهما - 
ً
 و¢ناثا

ً
كتكم، أو وقفت عليكم: ، فقالأنه لو خاطب رجل ذكورا

Ê
فهل يتناول ، بعتكم أو مل

  خطابه هذا اOكور واإلناث؟
  ".القياس عدم دخو�ن فالقاعدة أن النساء ال يدخلن M ا@طاب ا�ذكر هنا: "يقول اإلسنوي  
 وتق" وما أنا من ا��`_، : " إذا صلت ا�رأة صالة الليل، وأتت بد¦ء االستفتاح، فهل تقول فيه - 

ً
وأنا من : " ول أيضا

عن رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم، أنه  -رâ اهللا عنه  -االستفتاح هذا ورد M حديث ع� بن أ� طالب  ءود¦" ا�سلم_ 
وجهت وج£ لثي فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أنا من ا�:�k، إن صال� ونس� وWياي : (إذا قام إ� الصالة قال

 ، أو تأÚ ×مع ا�ؤنث؟)ب العا�k، ال ëيك M، وبذلك أمرت، وأنا من ا�سلمkو�ا� هللا ر

أن هذا منفك عن قضية ا�صوص ال�عية، فيأÚ الîم عليه فيما يتعلق بألفاظ ا��ف_؛ ألن اإلنسان يدعو بما : و¢ذا قلنا
: ن يذكر ما ورد M موطنه M التشهد بأدعية، ثم قال أن لإلنسان أن يتخx بعد أ: يشاء، كما أخØ ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم

، فلو د¦ بأدعية من عنده إن لم تكن واردة، فهل يدعو بصيغة ا�ذكر أو صيغة ا�ؤنث؟ إذا )ثم يتخ¤ من ا�سألة ما شاء(
ا�ؤنث، وال تدعو صلت ا�رأة الصالة هنا هل تدعو بصيغة ا�ذكر فيشملها ذلك؟ أو البد أن تقول و� تدعو �فسها بصيغة 

  بصيغة ا�ذكر ؟
ليست متعلقة با�صوص  والقول بأن هذا من األلفاظ ا�تعلقة با��ف_، ^ :  هذا ثمرة من ثمرات ال�م � هذه ا�سألة�

، وهو  اeاç، وهو عدم دخول النساء M ا@طاب با�مع ا�ذكر M هذه ا©الة: إن القياس M هذه ا©الة هو:  ال�عية، يُقال
  .قول اإلسنوي

 به ص� اهللا عليه وسلم ؟:  مسألة �
ً
 اØطاب ا�وجه للرسول ص� اهللا عليه وسلم هل يشمل أمته ؟  أم ال، ويكون خاصا

m-  اهللا عليه وسلم؛ فهو خاص، واألمة ال Ðاهللا عليه وسلم إن قام د|ل ^ خصوصيته به ص Ðا@طاب ا�وجه للرسول ص
  .يشملها ذلك ا@طاب

ْن يَْستَْنِكَحَها َخالَِصًة لََك ِمْن دُ { :  سبحانه وتعا� فقو� . أ
َ
َراَد ا��øِe أ

َ
ةً ُمْؤِمَنًة إِْن َوَهَبْت َغْفَسَها لِلنºøِe إِْن أ

َ
ُمْؤِمنkَِ َواْمرَأ

ْ
} وِن ال

 ، إذن ا@طاب M هذه اآلية خاص با�Ä صÐ اهللا عليه وسلم، وال يشمل أمته 

َنا { :أباح � أن ي/وج بأك0 من أربع، بداللة هذه اآلية و� قول اهللا عز وجل و`ذلك اهللا عز وجل  . ب
ْ
ْحلَل
َ
ف�َها ا��øِe إِنeا أ

َ
يَا ك

َك وَ  ºَعلَْيَك َوَبَناِت َقم ُeفَاَء اهللا
َ
ا أ eَوَما َملََكْت يَِميُنَك ِمم eُجوَرُهن

ُ
ِ� آََيْيَت أ eْزَواَجَك الال

َ
ِ لََك أ ات eَك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َبَناِت َقم

ِ� َهاَجْرَن َمَعَك  eتَِك الال ، وهنا من غx ¨ديد، لم õدد الشارع � أربع؛ فدل ذلك ^ أنه ¤وز للنÄ صÐ اهللا عليه }َخاالَ
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^  وسلم أن ي/وج بأك0 من أربع نسوة، وهذا خالف ما عليه أمته صÐ اهللا عليه وسلم، ذلك أن اإل°اع قد انعقد
 ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم

ّ
، اختصاص هذا األمر به صÐ اهللا عليه وسلم؛ بأنه ال ي/وج إنسان بأك0 من أربعة نساء، إال

، وأن يفارق سائرهن
ً
 . وOلك أمر ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم غيالن ح_ أسلم و¨ته ع� نسوة أن يمسك منهن أربعا

، ما ثب . ت
ً
ت M حقه صÐ اهللا عليه وسلم من وجوب السواك عليه، ومن وجوب صالة الضÏ، ويدخل M ا@صوصية هنا أيضا

 صالة الوتر، إ� غx ذلك، 
ً
 ومن وجوب أيضا

l-  اهللا عليه وسلم Ðإن اق~نت به قرينة تدل ^ العموم فيكون حينئٍذ للعموما@طاب ا�وجه للرسول ص.  
ف�َها ا��øِe { :قو� سبحانه تعا� مثال ذلك . أ

َ
ةَ  يَا ك eِعد

ْ
ْحُصوا ال

َ
تِِهنe وَأ eلِِعد eُقوُهن

º
ْقُتُم النºَساَء َفَطل

e
، يا أيها ا�Ä: ، فهنا قال} إَِذا َطل

إذا طلقتم، فالصيغة هنا صيغة °ع، فø قرينة تدل ^ أن ا@طاب يشمل : هذا خطاب للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم، ثم قال
xاهللا عليه وسلم، ويشمل غ Ðص Äقو�ا� M اهللا عليه وسلم فصيغة ا�مع Ðص Äطلقتم، تدل ^ عموم ا@طاب :  ا�

  .لألمة، و¢ن ابتدأ ا�ص با@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم

  ]�J[ا}ـلـقـة 
s- ي لم يقم د|ل ^ اختصاصه به عليه الصالة والسالمOاهللا عليه وسلم ا Ðا@طاب ا�وجه للرسول ص M واختلفوا.  
ف�َها يَا{ : ُفَمثل �حل ا@الف والîم M هذه ا�سألة، بقو� سبحانه وتعا� . أ

َ
  اهللاeَ  اتeقِ  ا��øِe  ك

َ
Öَفِِرينَ  تُِطعِ  َوال

ْ
ُمَنافِِقkَ  ال

ْ
، }َوال

 { : وقو� سبحانه وتعا� 
َ
Öَفِِرينَ  تُِطعِ  َوال

ْ
ُمَنافِِقkَ  ال

ْ
َذاُهمْ  َوَدعْ  َوال

َ
أمثا� ëا لم ترد معه قرينة تدل ^ ، فهذا ا@طاب و} أ

 ا@صوصية، وال قرينة تدل ^ أنه ¦م �، وألمته، 

  :  �مقولkفا�سألة عند األصو|_ فيها ، هذا هو Ëل الîم وËل ا@الف M ا�سألة 
¦م �، وألمته، حكم  أن ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم ولم يأت د|ل ^ أنه خاص به، أو :القول األول  •

 âاهللا عليه وسلم؛ فإن األصل أنه ¦م، وهذا قول القا Ðص Äللن 
ً
، و¢ن �ن موجها

ً
ا@طاب ا�وجه M هذه ا©الة يكون ¦ما

  :أ� يعÐ، وقول بعض ا�الكية، وقول بعض الشافعية، واستدلوا ^ ذلك ëا ي� 
  يَُكونَ  الَ  لَِ�ْ  َزوeْجَناَكَها َوَطًرا مِْنَها َزْيدٌ  قََ�  افَلَمe { : قو� سبحانه وتعا�  : ا¯(ل األول �

َ
Oَ  َkُِمْؤِمن
ْ
ْزَواِج  ِ�  َحَرجٌ  ال

َ
 أ

ْدِقَيائِِهمْ 
َ
، فاهللا سبحانه أخØ أنه إنما أباح �بيه صÐ اهللا عليه وسلم زوجة ابنه باWب�، |تأ� به } َوَطًرا ِمْنُهنe  قََضْوا إَِذا أ

، واWعليل  ا�ؤمنون،
ً
 للحرج عنهم، فلوال أن ما ثبت M حقه صÐ اهللا عليه وسلم يتناول غxه، لÁن هذا اWعليل عبثا

ً
رفعا

  يَُكونَ  الَ  لَِ�ْ { : هنا M اآلية قو� سبحانه 
َ
Oَ  َkُِمْؤِمن
ْ
، فلو �ن ا@طاب ال يتناول بقية األمة، لÁن اWعليل هنا } َحَرجٌ  ال

 لكن اWعلي
ً
 .وحاشا أن يكون æ Mم اهللا æم عبث، أو لوم ، ل ليس بعبثعبثا
ةً {: قو� سبحانه وتعا�  : ا¯(ل اxا¨ �

َ
َرادَ  إِنْ  لِلنºøِe  َغْفَسَها َوَهَبْت  إِنْ  ُمْؤِمَنةً  َواْمرَأ

َ
نْ  ا��øِe  أ

َ
 ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  يَْستَْنِكَحَها أ

 َkُِمْؤِمن
ْ
 }  ال

  )وهو أن ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم يشمله، ويشمل أمته(^ هذا القول : هذه اآليةووجه داللة 
متُه؛ لÁن هذا اWخصيص بقو� سبحانه وتعا�

ُ
: وجه ا{اللة هنا أنه لوال تناوُل ما ثبت M حقه صÐ اهللا عليه وسلم أ

 غx مفيد}لََك  َخالَِصةً {
ً
 بالوضع، أو  ألن، ، لÁن هذا اWخصيص عبثا

ً
اختصاصه با©كم ^ هذا اWقدير يكون ثابتا

ُمْؤِمنkَِ  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  {: بالعرف، فيب� قو� عز وجل
ْ
، يكون هذا الîم غx مفيٍد فائدًة زائدة، فيكون حينئٍذ } ال
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ُمْؤِمنkَِ  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  {وجود هذا القيد 
ْ
ه، وهو عبث والعبث Ëال æ Mم اهللا سبحانه يكون وجوده كعدم}  ال

  .وتعا�
ُمْؤِمنkَِ  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  {إن هذا القيد وهو قو� سبحانه وتعا� : قد يُقال

ْ
إنما جاء Wأكيد ما اقتضاه ا@طاب � من } ال

ê م ^ كونه للتأسيس أفضل منîل الê اهللا عليه وسلم، فيقال إن Ðوال شك أن ، له ^ كونه للتأكيداالختصاص ص
ßلناه ^ أنه تأكيد، باعتبار ، إفادة كون هذا القيد للتأسيس أوê فائدة جديدة؛ فلو 

ً
، ومفيدا

ً
حã يكون هذا الîم مؤسسا

 به عليه الصالة والسالم، لو êلنا ذلك ^ أنه للتأكيد؛
ً
�ا  أن � خطاب جاء للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم فهو يكون خاصا

أكيد، فإنه õمل ^ وOلك عند أهل العلم إذا دار الîم ب_ كونه للتأسيس وب_ كونه للت، �ن فيه فائدة كفائدة اWأسيس
 . كونه للتأسيس

تدر`� الصالة وأنا ُجنب، أفأصوم؟ فقال رسول اهللا صÐ : ( أن رجًال سأل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فقال :ا¯(ل اxالث  �
لست مثلنا يا رسول اهللا، قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك : وأنا تدر�æ الصالة وأنا ُجنب، فأصوم فقال( : ليه وسلماهللا ع

 )واهللا إ¨ ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم بما كت�e: وما تأخر؛ فقال ا�ø ص� اهللا عليه وسلم
M األحÁم، تناول  ااهللا عليه وسلم مع أمته M األحÁم، و¢ذا استووأنه يدل ^ تساويه صÐ : وجه ا{اللة من هذا ا©ديث

ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم األمة، كما يتناول ا@طاب ا�وجه لألمة ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم، فهذا هو 
 .مقت� التساوي M األحÁم 

 عليه وسلم <تص به، إال إذا جاء د|ل يعمم ا©كم، وهذا هو قول أن ا@طاب ا�وجه � صÐ اهللا :القول اxا¨ � ا�سألة  •
  :°هور أهل العلم يستدلون ^ هذا القول بما ي� 

إن السيد إذا أمر بعض عبيده، اختص موجب األمر به، دون غxه منهم، هذا M حكم اللغة العربية، : قالوا :ا¯(ل األول   ����
عبيده، ال يتجاوز أمره 5عضهم إ� غxه كذلك، إذن هنا يُقاس أمر اهللا للنÄ صÐ اهللا فكذلك اهللا سبحانه وتعا� مع : قال

؛ فإنه ال يتجاوز هذا األمر إ� غx ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم، كما أن السيد إذا أمر 
ً
 خاصا

ً
عليه وسلم إذا وجه إ|ه أمرا

 من عبيده بأمر، فإنه ال يتجاوز ذلك العبد 
ً
 .واحدا

أن اهللا سبحانه وتعا� إذا أمر بعبادة، �لصالة، والصيام مثًال؛ فإنه ال يتناول األمُر بمطلقه عبادًة أخرى  :xا¨ ا¯(ل ا  ����
 من عبيده، وهو ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم؛ فإنه ال يتناول األمر غxه من أمته

ً
 .غx الصالة والصيام، فكذلك إذا أمر عبدا

ال يفيد ا@صوص بمطلقه، وال õُمل عليه؛ فكذلك العكس، وهو أن لفظ ا@صوص ال أن لفظ العموم  : ا¯(ل اxالث ����
وهذا ا@طاب قد وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم خاصة فال õُمل ^ العموم بهذا ، يفيد العموم بمطلقه، وال õُمل عليه 

 .اإلطالق 
  : العلماء M هذه ا�سألة نزاع M اللفظيظهر واهللا أعلم أن هذا الüاع ب_بعد هذا العرض M هذه ا�سألة 

إذ القائلون بأن ا©كم <ص من توجه إ|ه، وهم أصحاب القول اeاç، وهم °هور أهل العلم، يتمسكون بمقت� اللغة  - 
 العربية، 

 - xاهللا عليه وسلم، وغ Ðص Äه؛ كذلك يع� يعم ا�xه من أمته، واألولون وهم القائلون بأنه يعم من توجه إ|ه، ويعم غ
 :ـيتمسكون ب

ي حكمها ^ غx ا�Ä  . أ مر بها ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم، ثم ُعد�
ُ
̄عية خاصة، أ الواقع ال�0؛ ألن أدWهم 	ها وقائع 

 ، صÐ اهللا عليه وسلم 
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 أن õتجوا بأن من ¦دة العرب توجيه ا@طاب لكبx القوم ويريدون °يعهم، فإذا أراد إنسا . ب
ً
ن أن <اطب كما �م أيضا

°يع أفراد هذه القبيلة يكفيه أن <اطب رئيس هذه القبيلة، أو زعيم هذه القبيلة، فإذا خاطبهم ûصوصه ال يع� ذلك أنه 
ال يتناول ا@طاب ألفراد هذه القبيلة؛ فكذلك ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم باعتبار أنه سيد الب�، فإن ا@طاب 

 أمتها�وجه � يتناول 

، باآليات ا{الة ^ وجوب االقتداء بالرسول صÐ اهللا عليه وسلم  . ت
ً
كما أن القائل_ باWعميم هنا �م أن õتجوا أيضا

ُكمْ  َواتeبُِعوهُ  {: وقد جاءت آيات كثxة M هذا ا@صوص، منها قو� سبحانه وتعا� ، و¢تباعه 
e
، وقو� سبحانه }َيْهَتُدونَ  لََعل

، و`ذلك ما M معó هذه اآليات من األحاديث ا{الة ^ هذا }فَاْغَتُهوا َقْنهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَُخُذوهُ  الرeُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما {: وتعا�
  . األمر 
، فالقائلون بأن ا©كم <ص ا�Ä صÐ الف M اللفظأن ا@الف M هذه ا�سألة <: جانب ëكن أن يُنظر إ|ه فيقالهذا 

والقائلون بأن ا©كم يعم ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وغxه؛ إنما اعتمدوا ^ ُعرف ، ؛ إنما اعتمدوا ^ اللغة اهللا عليه وسلم
  .الشارع M هذا األمر 
 ^ خالف � أثرأن ا@الف M هذه ا�سألة  : ولقائل آخر أن يقول

ً
، من حيث أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم حينما يفعل شيئا

إن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم : ه الصحابة، هل يكون فعله هذا «صص للعموم أو ال يكون ؟ فإذا قلناخالف ما ن� عن
 للعموم، و¢ذا �ن ^ القول 

ً
يشمله ا@طاب، ويشمل غxه من أمته، فحينئٍذ يكون فعله ^ خالف ما أمر به األمة «صصا

çاeاهللا عليه وسلم ي: ا Ðص Äللعموم أن هذا ا@طاب موجه للن 
ً
 به؛ فإن فعله ^ خالف العموم، ال يعد «صصا

ً
  . عد خاصا

إذن هذه مسألة ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم، هل يشمل األمة، أو ال يشمل األمة، قلنا عن M ا�سألة قول_ 
ليه وسلم خاص به؛ إال أن يأÚ د|ل ألهل العلم، وذكرنا أن هناك ا�مهور، يقولون بأن هذا ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا ع

  .يعمم ا©كم، و°هور أهل العلم، أن ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم يشمله ويشمل غxه من أمته
 سائر ، اØطاب ا�وجه لواحد من الصحابة هل يعم غ¤ه من صحابة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: مسألة

ً
وهل يعم أيضا

 أو ال؟ ن الصحابة هل يشمل غ¤ه من األمةب ا�وجه لواحد ماØطا ؟ أي األمة

  ªطبيقات الWاثلة للمسألة السابقة؛ لكن بما أن فيها بعض اë هذه مسألة أخرى و� قريبة، بل يعدها بعض العلماء
  .£تلف عن ا�سألة األوß أفردتها با©ديث عن ا�سألة الª قبلها

  : ابة يُقال فيهإذن ا@طاب ا�وجه لواحد من الصح
ويمثل Oلك بقو� صÐ اهللا عليه وسلم أل� ، إن اق~ن به ما يدل ^ ا@صوصية، فهو خاص بمن وجه إ|ه بال خالف  - 

 ، وهذا متفق عليه ،) اذ�ها وال ×زئ أحداً بعدك( بُردة M العناق 

 -  
ً
   : و¢نÊ لم يق~ن با@طاب ما يدل ^ ا@صوصية، ذكروا � مثاال

 ، ) ال تفعل: (حينما أراد أن يش~ي الفرس اOي وهبهرâ اهللا عنه  � عليه الصالة والسالم لعمروهو قو . أ

، فهذا مثال ^ حادثة وُّجه ) ال تقربوه طيباً وال �مروا رأسه( وقو� صÐ اهللا عليه وسلم M رجل وقصته دابته وهو Ëرم  . ب
 طاب غxه من الصحابة ؟ فيها ا@طاب إ� واحد من الصحابة، فهل يشمل ذلك ا@

علماء األصول M هذه ويذكر خاص بذلك ا�خاطب، أنه ما يدل أو اWعميم،^ هذان ا�ثاالن األخxان لم يق~ن بهما ما يدل 
  ا�سألة ا@الف، �@الف السابق؛ 

 ، فا�مهور ^ أنه خاص بمن وجه إ|ه ا@طاب، وال يعم غxه إال بد|ل أو قياس - 
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 شافعية، وبعض ا©نابلة أنه يعم ا�خاطب وغxه، ويرى بعض ال - 

والظاهر أن الفريق_ ال <تلفون M عموم حكم ا@طاب �ميع ا��ف_ اOين حا�م كحال ذلك الصحا�، وال <تلفون 
هل هو بطريق ا�قل  -أي عموم ذلك ا@طاب  -عنه M صفة ذات تأثM x ا©كم؛ لكن ا@الف بينهم M أن عمومه 

  لعر¼ أو بطريق القياس؟ا
فاألصل M الت�يع  بطريق الُعرف ال�0؛أرادوا أن عمومه ُعرف فاiين قالوا إنه 3م، وهم أصحاب الفريق اxا¨،  ⇐

  :العموم، وال <صص به فرٌد إال بد|ل قوي يدل ^ ا@صوصية، ويدل ^ ثبوت الُعرف ال�0 هنا ما ي�
فيها ما يدل ^ عموم الرسالة �ميع ا��ف_، ومن ا��ف_ ذلك ا�خاطب وغxه، ومن  أن ا�صوص جاء:  ا{|ل األول �

َناكَ  َوَما{ : ذلك قو� سبحانه وتعا�
ْ
ْرَسل
َ
  أ

e
ةً  إِال

e
َناكَ  َوَما{ : ، وقو� سبحانه وتعا�} لِلنeاِس  äَف

ْ
ْرَسل
َ
  أ

e
َعالَِمkَ  رÊََْةً  إِال

ْ
، وقول }لِل

ف�  يَا{ : عز وجل
َ
  ا�eاُس  َهاك

º
ُْكمْ  اهللاeِ  َرُسوُل  إِ¨

َ
 ، } َ�ِيًعا إِ(

ويؤيد ذلك اإل°اع ^ االستدالل بكثx من األحاديث الª وّجه ا@طاب فيها لواحد من الصحابة، بعد موت رسول اهللا 
ضايا ا�Ä صÐ اهللا عليه صÐ اهللا عليه وسلم؛ فإن الصحابة رâ اهللا عنهم أ°عوا ^ الرجوع M قضاياهم العامة إ� ق

وسلم ا@اصة، كرجوعهم M حد الزاç إ� قصة ماعز مثًال، و¼ دية ا�ن_ إ� حديث êل بن مالك رâ اهللا عنه، و¼ 
ا�فوضة إ� قصة بروع بنت واشٍق، و¼ الُسكó وا�فقة إ� حديث فاطمة بنت قيس، وفريعة بنت مالك رâ اهللا عن 

  . أن الرسالة ¦مة للمخاطب وغxه ا�ميع، هذا د|ل ^
� çاeه، ومن ذلك قو� عليه الصالة والسالم :  ا{|ل اxم للمخاطب وغÁللواحد (ا�صوص ا{الة ^ عموم األح ôخطا

 ) خطاô للجماعة
ً
أنه ، ، وهذا نص M أن من توجه إ|ه خطاب خاص )حك� O الواحد حك� O ا�ماعة( ، ويروى أيضا

  .بل يشمله ويشمل غxه ، قº عليه ا@طاب ال ي

  ] JJ[ ا}ـلـقـة 
  :يشمله ويشمل غxه من الصحابة، توقفنا عند ا{|ل اeاç؛ ألدلة من قال أن ا@طاب ا�وجه لواحد من الصحابة

امرأة إال زوجة، أو أنه äن ال يمس جسده جسد : ( ويقويه، ما ُروي عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ا¯(ل اxا¨وëا يناسب 
kقد بايعتكن: (، و�ن النساء عند ا�بايعة ربما أردن مصافحته للبيعة، فيمتنع عليه الصالة والسالم، ويقول) ملك يم( ،

، إذن هذا د|ل ^ أن ا©كم ال <تص بذلك الفرد ا�وجه )إنما قو� المرأة واحدة كقو� أللف امرأة(وهو الشاهد : ويقول
 .و¢نما يشمله ويشمل غxه من األمة إ|ه ا@طاب،

  ،أما اiين أنكروا عموم اØطاب ا�وجه لواحد من الصحابة، وهم ا�مهور أصحاب الفريق األول � هذه ا�سألة  ⇐
يلحق به غxه من ا��ف_ ëن  :م قالوا ولكنه" إن اللفظ من حيث الوضع اللغوي خاص؛ فال يصح دعوى العموم فيه"  :فقالوا

  ، " ، ال بطريق ا�صبطريق القياسا� حا� كح
ية ا��ف_ ؛ ألن القائل به ال õتاج إ� ا5حث عن علة ا©كم، وال عن ¨ققها M بقفإن القول بالعموم هنا أوßومع ذلك، 

   وعن ¨ققها M الفرع هذا ا@طاب، ûالف القول بالقياس؛ فإنه õُتاج معه إ� ا5حث عن علة،اOين لم ُ<اطبوا ب
ال ينبú أن يكون M هذه ا�سألة خالف؛ إذ ال شك أن ا@طاب خاص لغة : " يقول إمام ا}رمk ا�ويæ � هذه ا�سألة

  " أنه ¦م �سب الُعرف ال�0  بذلك الواحد، وال خالف
موم، إال أن يقوم ألن القائل_ بالعموم ¤علون األصل الع �اذا؟إن ا@الف هنا خالف معنوي؛ : " وقال بعض األصو|_ 
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  ، " األصل £صيص ا@طاب بمن وُّجه إ|ه، إال أن يقوم د|ل العموم : د|ل ^ ا@صوص، والقائل_ با@صوص يقولون
  : وقد بè بعضهم O هذا اØالف اختالفهم � بعض الفروع الفقهية، ومنها O سبيل ا�ثال

إن ا@Ø الوارد M كيفيه تكفينه õُمل : " مات؛ فإن أك0 أهل العلم قالوا  ما ذكرناه M بداية هذه ا�سألة ُحكم الُمحرم إذا
و�فنوه � ثوبيه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ، وال تقربوه طيبا ، ال �مروا رأسه : ( وهو قو� عليه الصالة والسالم " ^ العموم 

  عل به مثل ما فُعل بذلك الصحا�؟ هل يُفولو لم يكن من الصحابة  آخر، لو وقع ذلك �حرمهل  ) ُملبيا
 إن هذا ا@Ø خاص بذلك الصحا� دون غxه، : فمن أهل العلم من يقول -

 به، بل إنه يشمله ويشمل غxه؛ : ومن أهل العلم من يقول -
ً
  إنه ليس خاصا

  : مسألة دخول ا�ت�م � خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم �
ا�سألة ^ عالقة  ه بصيغة العموم ـ هل يدخل فيها ا�ت�م أو ال يدخل؟ وهذا@طابات العامة الª تكلم بها ـ و�:أي 

بقضية ا@طاب ا�وجه للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم، وا@طاب ا�وجه لواحد من الصحابة، وسيتضح من خالل عرض هذه 
_Wا�سألة تلك العالقة ب_ ا�سأ .  

� _، وربما هناك قول باWفريق؛ لكن سوف نوضح أنه ëكن معا�ته اختلف أهل العلم M هذه ا�سألة ^ قول_ رئيس
 kقول:  

أن ا�ت�م داخل ¨ت خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم، سواًء أكان خطابه بصيغة ا@Ø، أو بصيغة األمر، :  القول األول •
 .أو بصيغة ا�ø، وهذا هو قول األك0

•  Ø@ا@طاب بصيغة ا :Ðص Äو قول ا�ï ن آخر ÷مه من ا¯نيا ال � إال اهللا دخل ا�نة: ( اهللا عليه وسلمä ؛ فإنه )من
هنا ا�Ä صÐ اهللا ) َمن(M ا©ديث � صيغة عموم ويدخل M ) َمن(عليه الصالة والسالم يدخل M هذا ا@طاب العام، فـ

 .عليه وسلم
ن أصابه هم، أو حزن؛ فليقل ا� إ¨ عبدك، وابن عبدك، مَ : ( ïو قو� صÐ اهللا عليه وسلم :  ا@طاب بصيغة األمر  •

وابن أمتك، ناصي� بيدك، ماٍض ّ� حكمك، عدل ّ� قضاؤك، أسألك ا� بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزYه � 
،øونور صدري،  كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به � علم الغيب عندك؛ أن ×عل القرآن العظيم ربيع قل

 : ا@طاب هنا بصيغة األمر، فقال) فليقل: (، فهنا قال)، ا©ديث ... وجالء ه� وذهاب غ�
ً
إنه صÐ اهللا عليه وسلم أيضا

، )يا أيها ا�اس افعلوا كذا : (و`ذلك إذا ورد ا@طاب بمثل، M هذا ا@طاب، إذن ا@طاب بصيغة األمر مثل ما مثلنا � داخل
نزل إ(ك(، أو )قل للمؤمنk(، أو)ن آمنوايا أيها اiي(أو 

ُ
 .إ� غx ذلك) بلغ ما أ

•  øاهللا عليه وسلم قال: ا@طاب بصيغة ا� Ðاهللا عنه، أن رسول اهللا ص âإذا د3 أحدكم، : ( مثل حديث أ� هريرة ر
فإن هذا ا@طاب ) �ٌء أعطاه فال يقل ا� اغفر ó إن شئت، ولكن (عزم ا�سألة، وُ(عظم الرغبة؛ فإن اهللا ال يتعاظمهُ 

 ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
ً
 . يدخل فيه أيضا

  .أن ا�ت�م يدخل M ا@طاب اOي أورده بصيغة العموم: إذن القول األول
يقت� إكرام �  -أي السيد-فإن خطابه لغة " من أحسن إ(ك فأكرمه: " أن السيد لو قال لعبده :هذا القول د(ل أصحاب
� العبد، ولو �ن ذلك ا�حسن هو السيد؛ فإذا أحسن السيد نفسه إ� العبد صدق عليه حينئٍذ أنه من °لة من أحسن إ

 بمقت� عموم خطاب السيد
ً
 ^ العبد حينئٍذ أن يكرم سيده هنا أخذا

ً
و`ذلك M ا�ø إذا ، ا�حسن_ إ� العبد، فÁن لزاما
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 السيد إذا أحسن إ� عبده؛ فإن العبد "  من أحسن إ(ك فال تُ�ء إ(ه: " قال � السيد
ً
فإنه يدخل M هذا ا@طاب أيضا

  .يلزمه أال ي1ُء إ� سيده، إذن هذا M .ية الوضوح 
، وهذا قال به بعض  العلماء، ومن أدWهم: القول اxا¨  •

ً
 :أن ا�ت�م ال يدخل M عموم æمه مطلقا

ءٍ  ºPُ  َخالُِق  اهللاeُ { : قو� سبحانه وتعا�:  ا¯(ل األول  � ْ�َ { 
 دخو� سبحانه، ودخول : ووجه ا{اللة هنا �

ً
أنه لو �ن ا�ت�م داخًال M عموم خطابه، لÁن هذا ا@طاب من اهللا مقتضيا

 .صفاته، وهذا باطل
عموم ما ذكرته أننا لو نظرنا إ� هذا ا{|ل نظرة لُغوية iردة، {خل M هذا ال: ويمكن أن يُناقش هذا ا{|ل بأن نقول �

من اOات اإل�ية، ومن الصفات، لكن العقل كما سيتضح �ا M ا�خصصات ا�نفصلة أن العقل هنا خصص ذات اهللا 
 .وخصص صفات اهللا سبحانه وتعا� من شمول اللفظ العام �ا M هذا ا�وطن، سبحانه وتعا�

من دخل "، أو "من رأيت فأعطه درهما : "قال السيد لغالمه نه لوألأن ا�ت�م ال يدخل M عموم خطابه،  : ا¯(ل اxا¨  �
، ُعد ëتثًال، ومع ذلك ال õسن من العبد أن يعطيه "داري فأعطه درهما

ً
، و دخل السيد دار نفسه؛ فأعطاه الغالم درهما

؛ ألن هذا أمر مستقبح أن يفعل ذلك،
ً
أعطى نفسه؛ ألن  أعطى السيد M هذه ا©الة، فكأن السيد حيث إن العبد لو درهما

العبد يأخذ ا{راهم من سيده، وهذا ال يسô إعطاًء، فدل ذلك ^ أن السيد ليس داخًال M عموم æمه، ألن العبد وما 
 .يملك لسيده 

بنفس ا�واب السابق، وهو أن القرينة هنا � الª أخرجت السيد من عموم خطابه هذا، : ويمكن أن يُناقش هذا ا{|ل �
 .ا�ظرة اللغوية ا�جردة Oلك ا@طاب، تشمل السيد وتشمل غxه و¢ال فإن 

 فيه، وهو: القول اxالث •
ً
اWفريق ب_ ا@طاب با@Ø، وب_ ا@طاب باألمر : ويمكن إ©اقه بالقول األول، ويكون قيدا

øوهذا القول، وا� ،øعموم خطابه باألمر وا� M ال ،Ø@عموم خطابه با M ي،  فيدخل ا�ت�مº5هو قول أ� ا©س_ ا
 ، وقول أ� ا@طاب من ا©نابلة

بأن غx اآلمر يدخل M عموم ا@طاب، فإذا �ن ا@طاب بصيغة ا@Ø؛ فإن ا�ت�م حينئٍذ  :ويستدل أصحاب هذا القول
ت�م M عموم يدخل M عموم ا@طاب، ويستدلون بأدلة أصحاب القول األول الª ذكرناها، حيث يستدلون ^ دخول ا�

؛ "من أحسن إ|ك فأكرمه: "خطابه، فأدلة هؤالء M هذا ا�وطن، � نفس أدWهم، مثل ما ذكرنا M قضية السيد لو قال لعبده 
  فإن ا@طاب لغًة يقت� إكرام � من أحسن إ� العبد، ولو �ن ذلك هو السيد، 

 ،Ø@عموم خطابه، أما إن �ن فكذلك يستدل أصحاب هذا القول إذا �ن ا@طاب بصيغة ا M فإن ا�ت�م حينئٍذ يدخل
 �اذا؟ا@طاب بصيغة األمر، أو ا�ø، فإن ا�ت�م ال يدخل M عموم خطابه هنا، 

االمتثال، ومقصود اآلمر هو امتثال ا�أمور، والعاقل ال يطلب من نفسه : ألن ا�قصود هنا من األمر، هو :قالوا: السبب األول 
، والعاقل ال يطلب من  ولو، أن يمتثل

ً
قلنا أن اآلمر هنا ال يدخل M عموم أمره، لكن معناه أن اإلنسان يطلب من نفسه شيئا

 
ً
  .نفسه شيئا
أن األمر عبارة عن استد¦ء الفعل بالقول ëن هو دونه، واإلنسان ال يتصور أنه دون نفسه، فلو قلنا إن اآلمر : السبب اxا¨

إن األمر هو استد¦ء الفعل بالقول ëن هو دونه، فحã ال يلزم : وïن قلنا، آلمر وا�أمور يدخل M عموم خطابه لتساوى ا
ال : إنه M حالة األمر ال يدخل اآلمر M عموم خطابه، وبناًء ^ هذين السبب_: أن يكون التساوي ب_ اآلمر وا�أمور، قلنا

  .يدخل اآلمر، و`ذلك مثله ا�ا� M خطابه العام 
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، : ن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقالويمك �
ً
، أو خØا

ً
، أو نهيا

ً
إن األصل هو دخول ا�ت�م M عموم خطابه، سواًء �ن أمرا

øذكرتموها، و� قرينة األمر، وقرينة ا� ªكما قا� أصحاب القول األول؛ لكنه هنا خرج بسبب وجود القرينة ال. 
  : العام ال <لوأقول إن ا�ت�م با@طاب  ¨قيق هذه ا�سألة

من يفعل ا©سنات :" ، وقول اآلخر "من ال يُكِرم نفسه ال يُكَرم: " إما أن يت�م عن نفسه، أو أن يكون ُمبلغ، كقو� - 
اعظ و`ذلك الو، ، فا�ت�م هنا مشمول بكالمه «Ø �فسه ولغxه ما لم توجد قرينة £رجه، �ألمر، أو ا�ø"يشكره اهللا 

مواعظه، فإنه داخل M هذه ا@طابات الª <اطبها غxه، إذن ا�ت�م إذا �ن الîم من نفسه ب ن ا�اس حينما <اطب غxه م
 وال ينقله من غxه، فإنه M هذه ا©ال يدخل M عموم خطابه، 

 إ� ا�خاطب_، فالظاهر واهللا أعلم M هذه ا©الة هو خروج ا - 
ً
 عن غxه ورسوال

ً
�ت�م عن عموم أما إذا �ن ا�ت�م مبلغا

، فإنهم مبلغون عنه تعا�، وقرينة "رُسل اهللا تعا�"إذا تكلمت عنه وبلغت أوامره، ومن ذلك " رُسل السلطان"ا@طاب، مثل 
ا�اس : "اإلرسال هنا قاضية ûروجهم عن اللفظ، و¢ن �ن اللفظ من حيث ا�ادة يصدق عليهم، ويصدق ^ غxهم، مثل 

 دخل فيها ا�ت�م، ويدخل فيها غxه، ، فإنه ي"واOين آمنوا 

 
ً
فإنه ال يسô القرآن  -وهو خطأ-و¢ذا تقرر ذلك؛ فقول من قال بدخول ا�ت�م M عموم خطابه، فإنه ينظر إ� كونه مت�ما

 æم الرسول صÐ اهللا عليه وسلم، بل الرسول صÐ اهللا عليه وسلم نقله عن اهللا، وال يصح ذلك، فîم اهللا عز وجل من
القرآن، هو æمه سبحانه وتعا� M ا©قيقة، وقد نقله إ|نا رسو� صÐ اهللا عليه وسلم، وحفظته األمة M صدورها، و¼ 

  .ا�صاحف، فالرسول صÐ اهللا عليه وسلم إنما هو مبلغ وحاٍك عن اهللا تعا� 
  أو أنه نقله عن غxه؟ ا�ت�م، هل الîم هنا هو اOي أنشأه،: إذن هنا نفرق بk قو�ا � ا�سألة

 فإن �ن هو اOي أنشأه؛ فإنه يدخل M عموم خطابه،   - 

  .و¢ن �ن نقله عن غxه؛ فإنه M هذه ا©الة ال يدخل M عموم خطابه  - 
  بعد العرض �ذه ا�سألة هل للخالف فيها أثر ؟ أو هل للخالف فيها M ثمرات أو ليس M ثمرات؟ �
  M ي يظهر واهللا أعلم أنهiثمرات ومن ثمراتها:  

إذا قلنا أن ا@طاب اOي تكلم به ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم يشمله، ويشمل غxه؛ فإنه حينئٍذ لو فعل ا�Ä صÐ اهللا عليه 
 لعموم خطابه أو ال يكون «صصا؟

ً
  وسلم ما ن� عنه، أو ترك ما أمر به، هل يكون ذلك ال~ك، وذلك الفعل «صصا

خل M عموم خطابه، نقول حينئٍذ بأن فعل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ûالف ما ن� عنه، أو تر`ه إن قلنا أن ا�ت�م يد - 
 للعموم، 

ً
 بما أمر به؛ فإنه M هذه ا©الة يكون «صصا

 -  
ً
هذه ثمرة من ثمرات ا@الف، وسوف نستكمل ، و¢ن قلنا أن ا�ت�م ال يدخل M عموم خطابه؛ ال يعتØ حينئٍذ ُ«َِصصا

eا|ة بقية اWا©لقات ا M مرات. 

  ] °J[ ا}ـلـقـة 
  :يتبع ثمرات اØالف

نø ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم عن استقبال القبلة، أو استدبارها M حال قضاء ا©اجة، ثم وجدناه عليه الصالة : ومثال ذلك
 َ»ُ Øالكعبة، فهل هذا الفعل يعت 

ً
 �هيه أو ال يعتØ؟ و`ذلك نهيه والسالم M حديث آخر يُروى أنه ق� حاجته مستدبرا

ً
ِصصا

عن الصالة بعد العº، ثم وجدناه يص� قضاًء لسنة الظهر، هل يعتØ هذا الفعل ُ«َِصص �هيه صÐ اهللا عليه وسلم، أو ال 
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  ؟أو ال يدخل يعتØ ؟ هذا مب� ^ الîم M كون ا�ت�م هل هو داخل M عموم خطابه العام،
 أنه يدخ: إذا قلنا 

ً
  .ل؛ فإن فعله M هذه ا©الة يكون ُ«َِصصا

 : و¢ن قلنا
ً
  .أنه ال يدخل؛ فإنه ال يُعد فعله وا©الة هذه ُ«َِصصا

  :�ا يبO è اØالف � دخول ا�ت�م � عموم خطابه، بعض اآلثار الفقهية نذكر منها O سبيل ا�ثال
  تطلق بناًء ^ دخول ا�ت�م M عموم خطابه، أو ال تطلق؟، فهل زوجته "نساء ا�سلم_ طوالق : " لو قال مسلم  -

إذا قلنا M ا@الف هنا أن ا�ت�م يدخل M عموم خطابه بناًء ^ ما هو مذهب األك0؛ فإنه وا©الة هذه تطلق امرأته، 
  .باعتبار أنه دخل M عموم خطابه M هذه ا�ملة

يدخل معهم، ويكون � نصيب بناًء ^ ا�ذهب األول، وهو أن ا�ت�م كذلك لو قال عندي لورثة أ� مليون ريال؛ فإنه  - 
 .يدخل M عموم خطابه، وُيعد من ورثة أبيه

، ف�مت زوجها؛ "إن 	مª رجًال فأنª طالق" لو قال الزوج لزوجته : كذلك من األمثلة الفقهية ^ هذه القاعدة األصو|ة - 
 .األول، وهو أن ا�ت�م يدخل M عموم خطابه فإنها وا©الة هذه تطلق بناًء ^ ا�ذهب

 ^ الفقراء، ثم افتقر ذلك الواقف، فهل يدخل M : و`ذلك من األمثلة الفقهية ا�نبنية ^ هذه ا�سألة - 
ً
أنه لو أوقف دارا

اعتباره من أحد عموم عموم خطابه األول أو ال يدخل؟ فإنه بناًء ^ القول بأن ا�ت�م يدخل M عموم خطابه؛ فإنه يدخل ب
 .أفراد الفقراء، أو اOين يصدق عليهم هذا اللفظ العام وهو الفقر 

  :مسألة عموم الُمقت�  �
 من ذلك ا@الف البد من تصوير معó  اإن علماء األصول اختلفو

ً
M ا�قت� هل هو ¦م، أو ال؟ وقبل أن نذكر شيئا

  :فنقولا�قت�، ونب_ بعض ما قا� أهل العلم M هذا ا�وطن 
، بمعó أن اللفظ ال يستقيم إال بإضمار Ùء، وهناك مضمرات "هو اللفظ الطالب لإلضمار "  -بك! الضاد-الُمقتِ¶ 

  متعددة، فهل تُقدر °يع هذه ا�ضمرات، أو يُكت¿ بتقدير واحد منها؟ 
  : بيل ا�ثالذكروا Oلك أمثلة كثxة، نذكر منها ^ س.ا�قتَ� بفتح الضاد: وذلك اWقدير هو 

َج� { : قول اهللا سبحانه وتعا� . أ
ْ
ْشُهرٌ  ا}
َ
بوقت : وبعضهم قدره، بوقت إحرام ا©ج أشهر معلومات: ، قدره بعضهم} َمْعلُوَماٌت  أ

 .وقت أفعال ا©ج أشهر معلومات، فهذا اWقدير، وهو وقت إحرام، أو وقت أفعال ا©ج هذا يسô مقتَ� : أفعال ا©ج، فقالوا
، فإن هذا الîم ال يستقيم بال ) ُرفع عن أم� اØطأ والنسيان( : لمقتَ� هنا، قو� عليه الصالة والسالممثال آخر ل . ب

 يستقيم به هذا الîم، فقدر أهل العلم تقديرات 
ً
تقدير؛ ألن ا@طأ والنسيان يقعان من األمة، فثلك البد أن نقدر شيئا

العقوبة ا�~تبة ^ ا@طأ والنسيان، ومنهم من قدره : أي"  ا@طأ والنسيانُرفع عن أمª"منهم من قدره بالعقوبة، : «تلفة
 .با©ساب، ومنهم من قدره بالضمان، وïو ذلك

، وقدروا M هذا ا�وطن الصحة، أو )إنما األعمال با�يات : ( قو� عليه الصالة والسالم: كذلك من األمثلة ^ ا�قتَ�  . ت
  .، هذه iموعة من األمثلة ^ ما يسô عند أهل العلم با�قتَ� الكمال، وأمثال هذه اWقديرات

  :بناًء ^ ما تقدم من بيان �عó ا�قتِ�، وا�قتَ�، واألمثلة الª ذكرناها، تكون داللة االقتضاء �
، أو لصحته عقًال " 

ً
�عó ا�دلول عليه ، وا"داللة اللفظ عن معóً مسكوت عنه ¤ب تقديره، لصدق الîم، أو لصحته ¯¦

ôال2(الُمقتََ� وهو : باالقتضاء يسeا xوهو ثالثة أنواع ) اسم مفعول من غ:  
 ، ما ¤ب تقديره لصدق الîم ومطابقته للواقع: ا�وع األول  •
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{ه، ومن ، ïن لو رجعنا إ� الواقع، لوجدنا فيه من يو3 لو)ال وصية لوارث: (وذلك مثل داللة قو� صÐ اهللا عليه وسلم
يو3 ألبيه، أو أمه، وهم من ورثته، فهو M الواقع موجود؛ فاللفظ هنا ال ينè الواقع حã يصدق هذا الîم، البد من تقدير 

، ال )ال وصية لوارث: (أمٍر، أو 	مة، õصل بها صدق الîم، وêله ا�حمل ا©سن، فا�è هنا M قو� صÐ اهللا عليه وسلم
ال وصية صحيحة، أو ال وصية نافذة : هنا؛ و¢نما ينè نفاذ الوصية، أو صحة الوصية، فاWقدير أن يكون ينè وجود الوصية

  .لوارث، فا�نè هنا هو صحة تلك الوصية، وليس ا�نè هنا وجود تلك الوصية 
•   çاeا�وع ا : 

ً
 ، ما ¤ب تقديره لصحة الîم ¯¦

وْ  َمِريًضا ِمْنُكمْ  نَ äَ  َفَمنْ { : وهذا مثل قو� سبحانه وتعا�
َ
  أ

َ
Oَ  ٍةٌ  َسَفر eامٍ  ِمنْ  فَِعدeي

َ
َخرَ  ك

ُ
، فهنا M هذه اآلية Ëذوف ¤ب } أ

، وهو عبارة 
ً
، أو ^ سفر، ولم يُفطر؛ فإنه M هذه )فأفطر( تقديره، حã يصح الîم ¯¦

ً
، لالتفاق ^ أن من �ن مريضا

، لوجب القضاء ^ ا�ريض، وا�سافر حã لو صاما، وهذا )فأفطر: (لعبارة و�ا©الة ال قضاء عليه، ولو لم يقدر هذه ا
، أو ^ سفر، فإن عليه القضاء، ولو لم يفطر، فحã يصح هذا 

ً
مذهب ينقل عن بعض الظاهرية، وهو أن من �ن مريضا

 عند °هور أهل العلم البد من تقدير هذه العبارة، و� عبارة 
ً
 َمِريًضا ِمْنُكمْ  äَنَ { : ول اهللا عز وجل ، ق)فأفطر(الîم ¯¦

وْ 
َ
  أ

َ
Oَ  ٍةٌ  َسَفر eامٍ  ِمنْ  فَِعدeي

َ
َخرَ  ك

ُ
، مبا¯ًة إذا نظرنا إ|ها من دون تقدير؛ فهذا ¤علنا نقول إن هذا الîم ليس بصحيح، ما } أ

¤علنا ïكم ^ ا�ريض، وا�سافر  اOي فما ا¯اù إ½ أنه يق¶؟دام أن اإلنسان ا�ريض، أو اإلنسان ا�سافر، صائم، 
هو أنه أفطر بسبب تلك ا�شقة الª وردت عليه، و� مشقة ا�رض، أو أي مشقة أصابته، ووقعت به أثناء سفره،  :بالقضاء

 . )فأفطر(إذن البد من تقدير هذه العبارة و� عبارة 

 ، ما ¤ب تقديره لصحة الîم عقالً : ا�وع اeالث   •

لِ { : اهللا سبحانه وتعا�وهذا مثل قول 
َ
َقْريَةَ  َواْسأ

ْ
، فإذا نظرنا إ� هذه اآلية نظرة iردة، نعرف أن القرية عبارة عن األبنية } ال

ا�وجودة فيها، و طرق هذه القرية، أو عمارة هذه القرية، وبطبيعة ا©ال هذه ال تُسأل، فحã يصدق هذا الîم عقًال؛ البد من 
، فيُقال العقل يقت� بأن القرية ال تُسأل، )أهل(	مة : ديق هذا الîم، وأحسن ما يُقدر به هناتقدير لفظة õصل بها تص
 . ، فهذا هو اOي يقتضيه الîم )واسأل أهل القرية: (، فا�عó هنا)أهل(وOا البد من تقدير 	مة 

  ، )داللة اإلضمار(بـ هذه األنواع اxالثة تس� عند بعض أهل العلم 
èالُمْضَمر، أو ا�قتَ�،  :ا�قدر يس�  وا�ع  

  :وقد اختلف العلماء M عموم ا�قتَ�، أو عموم ا�ضمر
 .يؤخذ بعمومه؛ ألنه 3م � �يع ما يقتضيه ال�م:ذهب بعضهم إ� أنه  - 
 .ال يُعم، بل هو يقدر بأقل ما �صل به صدق ال�م إ� أنه : وبعضهم - 

م� اØطأ: ( عليه وسلمحديث ا�Ä صÐ اهللا/ ا�ثال األول  ⇐
ُ
  ،)ُرفع عن أ

بأنه إذا أمكن تقدير معóً ¦م؛ ال يمكن حينئٍذ أن نقدر األخص منه إال بد|ل،  : احتج القائلون بأن ا�قت� M عموم - 
م� اØطأ: (فإذا ُعدم ا{|ل، قدرنا ا�عó العام، و�ذا قالوا M حديث ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم

ُ
قدر ا©كم، ، نُ )ُرفع عن أ

، فهذا يشمل ا�ؤاخذة ا{نيوية، وا�ؤاخذة األخروية، "رفع عن أمª حكم ا@طأ " بعضهم قدر ا©كم |كون اللفظ، كأنه 
 
ً
، مثل ضمان ا�تلفات خطأ

ً
 . إال ما دل ا{|ل ^ استثنائه، فيكون مستثóً، و«صصا

األصل (هو خالف األصل، وما دام أن اWقدير خالف األصل  بأن اWقدير:  والقائلون بأن ا�قت� ال عموم M، احتجوا - 
¦م، وOلك قالوا M  ؛ فإنه M هذه ا©الة يُكت¿ بما يصحح الîم من غx زيادة، وحينئٍذ ال يكون ا�قت�)عدم اWقدير
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  .طأ، وليس حكم ا@"رفع عن أمª إثم ا@طأ"قدروا هنا اإلثم خاصة؛ |كون الîم كأنه : نفس ا©ديث
َمْت { تعا� قو� /ا�ثال اxا¨  ⇐ ºَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحر

ْ
  } ال

يقدر هنا 	مة االنتفاع، فيشمل االنتفاع باألكل، االنتفاع بشعرها، ): عموم ا�قت�( اiين يقدرون العموم قال األولون - 
 ".حرمت عليكم االنتفاع با�يتة " فيكون الîم ، االنتفاع ×تها، إ� آخره

فقدروا ، نقدر ما õصل به صدق الîم، أو أقل Ùء õصل به صدق الîم، وال نأخذ بعموم اللفظ هنا :اآلخرون وقال - 
  . حرم عليكم أكل ا�يتة: أي" حرم عليكم ا�يتة : " أقل ما õصل به صدق الîم، وهو هنا األكل، وقالوا

والعرف هنا <تلف باختالف ، دل عليه الُعرف M هذه ا�سألة هو أنه ينظر ^ ما: القول ا}ق � هذه ا�سألة واهللا أعلم
  :اللفظ ا�نطوق به

 . ، الصواب تقدير اإلثم) ُرفع عن أم� اØطأ: ( فè أحاديث ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم - 

َمْت { : و¼ قو� سبحانه وتعا� -  ºَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحر
ْ
سائر االنتفا¦ت من جت، تقدير األكل، وأما : ، الصواب واهللا أعلم} ال

وشعر، وïوه، فحينما õرمها؛ فإنما õرمها بد|ل القياس، أو بطريق القياس ^ ¨ريم األكل إذا أمكن القياس ب�وطه 
  .ا�عروفة عند أهل العلم

َمْت { : قول اهللا سبحانه وتعا� /ا�ثال اxالث  ⇐ ºَهاتُُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحر eم
ُ
  } أ

هنا، وهو الصحيح ا�قصود هنا ¨ريم الوطء، السيما أن السياق جاء M بيان ا�حرمات من " الوطء" العلماء قدروا 	مة - 
 ، ، وحرم عليكم دواعيه، من عقد، وïوه، فهذا 	ه داخل M قضية ¨ريم الوطء، أو دواعيه"الوطء"النساء؛ فحرم عليكم 

حرم عليكم ا�ظر : قصود �رمت عليكم أمهاتكم، أيبأن ا�: وال يقدر هنا ا�ظر، أو اللمس بغx شهوة، فال يقال - 
  إ� أمهاتكم، أو �س أمهاتكم، ولو �ن بدون شهوة، فهنا نقدر ا�عó ا@اص، 

يكون باعتبار ما دل عليه العرف، وهذا <تلف باختالف اللفظ ا�نطوق به، وهذا هو الصحيح واهللا أعلم : إذن اWقدير هنا
  . M هذه ا�سألة 

  ]�J [ ـة ا}ـلـق
�  kالشيئ kا�ساواة ب Äأو من وجه أو من بعض الوجوه :مسألة ن 

ً
هل يقت¶ نÄ ا�ساواة بينهما من P وجه فيكون 3ما

  ؟
M الغó ، ال يستوي خا{ وعمر، فهل معó ذلك أنهما ال يتساويان M الطول والقM :º بداية عرض هذه ا�سألة إذا قلنا

M الشجاعة وïوها، أو ال يستويان M بعض الوجوه، �لشجاعة مثًال فقط، أو M الكرم فقط، أو ، موالفقر، M العلم والكر
  ويمكن أن نذكر �ا مثال من القرآن .يستويان M بعض ما سبق، وال يستويان M بعضه

 {: قول اهللا سبحانه وتعا� - 
َ
ْصَحاُب  يَْسَتوِي ال

َ
ْصَحاُب  ا�eاِر  أ

َ
َنeةِ  وَأ

ْ
 }، ا�

َفَمنْ {: ك قول اهللا سبحانه وتعا�و`ذل - 
َ
  فَاِسًقا äَنَ  َكَمنْ  ُمْؤِمًنا äَنَ  أ

َ
 }، يَْسَتُوونَ  ال

  اهللاeُ  َوَ/ََب {: وقو� سبحانه وتعا� M سورة ا�حل - 
ً
َحُدُهَما رَُجلkَِْ  َمَثال

َ
بَْكمُ  أ

َ
  أ

َ
  َفْقِدرُ  ال

َ
Oَ  ٍء هُ  ÜPَ  َOَ  َوُهوَ  َ�ْ

َ
ْفَنَما َمْوال
َ
 أ

 ºْههُ يُوَج  
َ
ِت  ال
ْ
ُمرُ  َوَمنْ  ُهوَ  يَْسَتوِي َهْل  õَِْ¤ٍ  يَأ

ْ
َعْدلِ  يَأ

ْ
  َوُهوَ  بِال

َ
Oَ  ُمْسَتِقيمٍ  ِ�َاٍط ،{ 

مْ {: تعا� M سورة ا�اثية قو� - 
َ
ِينَ  َحِسَب  أ

e
iَئاِت  اْجَ�َُحوا اºي eنْ  الس

َ
َْعلَُهمْ  أ

َ
�ِينَ  

e
iäَ اِ}َاِت  َوَعِملُوا آَمُنوا eءً َسَوا الص ،{ 

 {تعا� � قو - 
َ
ْغَفَق  َمنْ  ِمْنُكمْ  يَْسَتوِي ال

َ
َفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أ

ْ
َِك  َوقَاتََل  ال

َ
pو
ُ
ْقَظمُ  أ

َ
ِينَ  ِمنَ  َدرََجةً  أ

e
iْغَفُقوا ا

َ
  }َوقَاتَلُوا َنْعدُ  ِمنْ  أ
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ً
  : ذكر علماء األصول � هذه ا�سألة، وö عموم نÄ ا�ساواة ذكروا خالفا

.  ا�ساواة يقت� العموم، وهذا هو مذهب °هور الشافعية، وطوائف من األصو|_، والفقهاءأن نè: القول األول  •
بأن نè ا�ساواة هنا هو نكرة M سياق ا�è، وقد مر معنا M ألفاظ العموم أن ا�كرة M سياق ا�è، تقت� : واستدلوا
 .العموم

 .ذا هو مذهب ا©نفية، وا�ع/لة، والغزاÀ، والرازيأن نè ا�ساواة ال يقت� العموم، وه: القول اxا¨ •

  :�تمل أمرين بأن نè ا�ساواة ب_ الشيئ_ : واستدلوا ^ ذلك

 .هو نè ا�ساواة من � الوجوه: األمر األول -

- çاeا�ساواة من بعض الوجوه: واالحتمال ا èهو ن. 

ن بعضها، وبناًء عليه؛ فإن األعم ال يدل ^ األخص، فال يكè مطلق ونè ا�ساواة أعم من نè ا�ساواة من � الوجوه، أو م
 من � وجه، الحتمال أن يكون من بعض الوجوه

ً
õتمل أن يكون من � ما دام فنè ا�ساواة ، نè ا�ساواة M كونه نفيا

 من 
ً
 .� وجهالوجوه، وõتمل أن يكون من بعض الوجوه، فال يكi èرد نè ا�ساواة أن يكون ¦ما

  .بأننا نسلم ما ذكرتم M جانب اإلثبات ال M جانب ا�è:  يمكن أن يناقش هذا ا{|ل�
، اآلن هو يثبت أنه رأى حيوان، يع� أن فيه حياة؛ فإنه ال يلزم من هذا أنه رأى ا رأيت حيوانً :لو قال إنسان  ومثال ذلك

، ربما رأى شاةً 
ً
، ربما رأى دآبة، ربما رأى حصانا

ً
  رأيت" ن قالفم، اق عليها أنه رأى حيوانً يصد ، و5هاإنسانا

ً
ال يلزم  " حيوانا

   من æمه أنه رأى إنسان،
û؛ ف لم أرَ  :الف ما لو ن¿، لو قال

ً
هو نè : إنسانا، وال غx إنسان؛ ألن ا�راد هنا با�è إنه يدل M هذه ا©الة أنه لم يرَ حيوانا

ال يصلح ا�è، لو  وحينئذٍ  تفاء °يع أفرادها، فلو ب
 فرد من أفرادها، Wحققت ا�اهية فيه،ا�اهية، وا�اهية ال تنتè إال بان
 مثًال،

ً
؛ ألنه رأى إنسان، فلو ب
 فرد من أفرادها Wحققت ا�اهية فيه، وحينئٍذ ال  ال يصلح أن يقول لم أرَ  رأى إنسانا

ً
حيوانا

  .يتحقق ما قصد من اللفظ، وهو نè ا�اهية 
، هل مدلو�ا � اللغة ا�شار�ة � �يع الوجوه ح� يكون مدلو�ا )ساوى واستوى: ( ف � هذه ا�سألة يعود إ½ لفظواØال

  ÷ً شامالً، و¿موW ً3يطا، أو مدلو�ا ا�ساواة � �ء ما، ح� يصدق بأي وصف äن؟
 ذه ال�مات ا�شار`ة من °يع الوجوه، مدلول ه: أن نè ا�ساواة يقت� العموم، يقولون بالعموم ، فالقائلون -

  .ûالف من قال بنè العموم فإنه ال يقول بأن مدلول هذه ال�مات ا�شار`ة من °يع الوجوه، بل من بعض الوجوه -
 : يبO è اØالف � هذه ا�سألة بعض األمثلة الفقهية نذكر منها O سبيل ا�ثال

o Oلقو� سبحانه وتعا�االستدالل ^ أن ا�سلم ال يُقتل با ،# : } 
َ
ْصَحاُب  يَْسَتوِي ال

َ
ْصَحاُب  ا�eاِر  أ

َ
َنeةِ  وَأ

ْ
، فلو قُتل به؛ } ا�

 إال �ا يكون أحدهما مثل اآلخر من 
ً
eبت استواؤهما، ألن القصاص فيه ëاثلة ب_ القاتل وب_ ا�قتول، فال يكون قصاصا

 { حيث العصمة، فـ
َ
ْصَحاُب  يَْسَتوِي ال

َ
ْصَحاُب  اِر ا�e  أ

َ
َنeةِ  وَأ

ْ
؛ فإنه ال يُقتل به عند من يرى } ا�

ً
، د|ل ^ أن ا�سلم لو قتل ذميا

أن هذه اآلية فيها نè ا�ساواة، ونè ا�ساواة يقت� العموم Ù � Mء، نè ا�ساواة M ا�آل األخروي، نè ا�ساواة M ا�زاء 
 ولو قُتل مسلم بذ# eبت استواؤهما، وهذا <الف منطوق هذه اآلية، ، ل هذا بهذاا{نيوي، نè ا�ساواة كذلك M أنه ال يُقت

o ح، بقو� سبحانه وتعا�Áَفَمنْ { : كذلك االستدالل ^ أن الفاسق ال ي� عقد ا�
َ
  فَاِسًقا äَنَ  َكَمنْ  ُمْؤِمًنا äَنَ  أ

َ
 يَْسَتُوونَ  ال

َفَمنْ { : مع ا�ؤمن الÁمل M هذا األمر، واهللا سبحانه وتعا� يقول ، لو قلنا أن الفاسق ال ي� عقد ا�Áح، الستوى}
َ
 äَنَ  أ

  فَاِسًقا äَنَ  َكَمنْ  ُمْؤِمًنا
َ
 وَمن ن¿ ، فمن يقول إن نè ا�ساواة يقت� العموم، يقول أن الفاسق ال ي� عقد ا�Áح،}يَْسَتُوونَ  ال



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                ا�ستوى السادس                        ا�ستوى السادس                        مقرر أصول الفقه ـ مقرر أصول الفقه ـ                     

]- t� -[ 
 

 . والية الفاسق؛ ألن نè ا�ساواة ال يقت� العمومالعموم M اآليت_، ال يمنع قصاص ا�ؤمن باO#، وال

o اهللا عنهم : كذلك نقل بعض العلماء، وهو ا�اوردي هنا âمنع الوضوء بماء : " عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو ر
َْحَرانِ  يَْسَتوِي َوَما{ : ، واستدل �ما بقو� سبحانه وتعا� "ا5حر 

ْ
هذا يدل ^ أن و": قال ا�اوردييع� ا�الح والعذب }  ا>

   بن عمرو رâ اهللا عنهماوهذا فيما نقله عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا "ا5حر ا�الح ال ¤وز الوضوء به
: نرجح أن ا�قصود أن منطوق اآلية، يع� نè االستواء من � وجه، فمنطوق اآلية وظاهرها ¤علُنا: واiي يظهر واهللا أعلم

  .واة من P وجه هو نÄ ا�سا
  هل يشملها ا¯(ل العام ؟  مسألة الصورة ا�ادرة �

  ". ندرة الصورة"قبل أن نعرض ما قا� العلماء M هذه ا�سألة نب_ ا�قصود بـ
  .أنها ال £طر ببال ا�ت�م؛ �درة وقوعها: أي هنا" ندرة الصورة"ا�قصود بـ

حقه إنه ال <طر عليه هذا األمر، فعدم القصد، و ا@طور با5ال؛ ال يظهر M  أن الشارع ال يُقال M: وقد يُشd ^ هذا األمر
  .æم الشارع، فإنه سبحانه وتعا� ال <¿ عليه خافية جل شأنه

إن ا@الف جاٍر æ Mم اهللا تعا�، ال للمعó اOي ُذكر، وهو أنها ال £طر : ويمكن أن ُ¤اب ^ هذا اإلشÁل فيقال �
ألن æم اهللا تعا� مüل ^ لسان العرب، وقانونهم، وأسلوبهم، فإذا جاء فيه لفظ ¦م، ¨ته صورة نادرة، و¦دة  با5ال، بل

العرب أنها إذا أطلقت ذلك اللفظ ال تمر تلك الصورة ببا�ا؛ فإن هذه الصورة ليست داخلة M مراد اهللا تعا� M هذا اللفظ، 
 بها؛ ألن هذا اللفظ

ً
 كثxة يستحيل  و¢ن �ن ¦�ا

ً
يطلق عند العرب وال يُراد به هذه الصورة، كما ي�ء M القرآن ألفاظا

وقوع معانيها من اهللا تعا�، �ل~Ã، واWم�، وألفاظ التشكيك، وµ ذلك منتM è جانبه تعا�، و¢نما ت�ء؛ |كون القرآن 
  .^ أسلوب æم العرب 

  �م، فهل يع� ذلك أنه ال يقصدها ؟و¢ذا �نت الصورة ال £طر ببال ا�ت 
Þي يرجحه بعض العلماء، �بن الُسبOل ا�ظر ب_ أهل العلم، واË من وجه ـ أي ب_ : فهذا 

ً
 وخصوصا

ً
أن بينهما عموما

 من وجه، وبيانه: "قضية ندرة الصورة، وب_ عدم قصد تلك الصورة ـ فقال 
ً
 وخصوصا

ً
 أن ا�ادر قد يُقصد : إن بينهما عموما

 
ً
 وقد ال يكون نادرا

ً
  ".وقد ال يُقصد، وغx ا�قصود قد يكون نادرا
االختالف M أخذ الِعوض ^ ا�سابقة ^ الفيل، فمن يرى جواز هذه ا�سابقة، : �ا مثeل به علماء األصول �ذه ا�سألة

، فيدخل الفيل M قضية ما � ُخف، )لال سبق إال � ُخف، أو � حافر، أو نص: ( أدخلها M عموم قو� صÐ اهللا عليه وسلم
وباWاÀ ¤وز أخذ ، فال سبق إال M ُخف، أو M حافر، أو نصل، فالفيل يدخل هنا فيما � ُخف، فيجوز ا�سابقة ^ الفيل

  . الِعوض ^ ا�سابقة عليه
   )ر، أو نصلال سبق إال � خف، أو حاف(الîم M نص ا©ديث  هل الفيل يدخل M هذا ا@طاب العام ؟

ال سبق إال إن �ن M ُخف، وا�كرة هنا جاءت M : أنه جاء M ح- ال�ط M ا�عó، إذ اWقدير أنه: هذا وجه العموم فيه -
 M ألفاظ العموم، 

ً
 سياق ال�ط، فتعم كما قررنا سابقا

اهر اللفظ العام تناو� �ا؛ إال أنها إن صورة الفيل، و¢ن �ن ظ: أما من يرى عدم جواز هذه ا�سابقة أي ^ الفيل، فيقول -
  .نادرة عند ا�خاطب_ با©ديث، ولم ترد باللفظ، وباWاÀ فإن الفيل ال يدخل M عموم هذا اللفظ

، واOي يظهر
ً
 أصو|ا

ً
أن هذه ا�سألة فيها æم، وقراءة M كتب األصول، وحÕ ãرج من : ذكر العلماء M هذه ا�سألة خالفا

شÁالت واالضطرابات؛ البد أن نضبط ا�سألة ببعض الضوابط حã نسلم من وجود هذه اإلشÁالت، فمما دائرة هذه اإل
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  :يمكن ذكره لضبط هذه ا�سألة ما ي�
دخول الصورة ا�ادرة M األلفاظ : "أن العال� قد أشار إ� � هذه ا�سألة، وأشار إ� سبب ا@الف فيها بقو�:  أوالً   •

  العامة، فيه خالف
ً
، وقد "أصو�، وقّل من يتعرض إ|ه، السيما M كتب ا�تأخرين، و`أن ال! فيه عدم خطورها با5ال .5ا

  . عدم خطورها ببال ا�خاطب_ بها: علمنا أن ا�قصود هنا
•  

ً
 من علماء األصول، قد ذكر أنه ينبú تقييد ا@الف M ا�سألة بأمرين: ثانيا

ً
 :أن الزر`� وهو أيضا

؛ ألن ا�ادر ا{ائم يلحق بالغالب: ول األمر األ -
ً
 .أن ال يدوم ا�ادر، فإن دام دخل قطعا

أن تكون الصورة ا�ادرة فيما ظهر اندراجها M اللفظ العام، فإن لم يظهر اندراجها، وساعدها ا�عó، قال : مر اeاçاأل -
وخالفهم  -الشافعية M هذه ا�سألة -أصحابنا  وينبú أن ¤ري فيه خالف -يع� ا@الف -فلم أرهم تعرضوا � ": الزر`�

  "هل يثبت فيه خيار ا�جلس؟، M بيع األب مال و{ه من نفسه، �يث أن األب يتوß طر¼ العقد

 Ðص Äاهللا عنهما عن ا� âحديث ابن عمر ر M اهللا عليه وسلم Ðص Äوتعلمون أن خيار ا�جلس قد ثبت فيه حديث ا�
متفق عليه، وهذا لفظ )  إن ا�تبايعk باØيار � بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون ا>يع خياراً : ( نه قالاهللا عليه وسلم أ
تو½ أن هناك بائع، ومش~ي، أما كون األب يتوß طر¼ العقد، فهذه الصورة � الª نبحثها ): ا�تبايع_(ا5خاري، فلفظة 

¤ري فيه خالف أصحابنا M بيع األب مال و{ه من نفسه هل يثبت فيه خيار فلم أرهم تعرضوا �، وينبú أن : "هنا، فقال 
  :ا�جلس ؟ ^ وجه_

ل عليه ا@Ø ـ أي حديث ا@يارـ وهو إنما ورد M ا�تبايع_، وليس M  :الوجه األول  Êال يثبت فيه خيار ا�جلس؛ ألن الُمَعو
ßطر¼ العقد، واألب هنا قد تو ßواحد يتو M طر¼ العقدأب، أو . 

- çاeهذه ا�سألة، قال: الوجه ا M �`ي ذكره الزرOهذه الصورة من العقد؛ : ا M وهو أصح الوجه_، ثبوت خيار ا�جلس
ألنها بيع، وغرض الشارع إثبات ا@يار M ا5يع، و¢نما خصص ا�تبايع_ باOكر؛ إجراًء للîم ^ الغالب ا�عتاد، وهو هنا 

 .�ادرة M عموم ا�تبايع_ يُدخل الصورة ا

عند عدم القرائن ا{الة ^ دخول : ما ذكره ز`ريا األنصاري، حيث ذكر أن Ëل ا@الف M هذه ا�سألة هو: ثاxا   •
، سواًء هذه القرينة دلت ^ دخول الصورة 

ً
الصورة ا�ادرة M اللفظ العام، أو عدم دخو�ا، فإن وُِجدت قرينة ُعمل بها اتفاقا

 .ادرة، أو عدم دخو�ا ا�

  ] JK[ ا}ـلـقـة 
بعد اWحدث عن مسألة الصورة ا�ادرة، ننتقل إ� الîم عن ا�ظر M هذه ا�سألة، وما يمكن أن ننتø إ|ه، وما يمكن 

  .أن يكون خالصة �ذه ا�سألة
يُعد أمراً ُعرفيا �سب ، أو عدم ندرتها، "رةندرة الصو"اOي يبدو À واهللا أعلم M هذه ا�سألة؛ أنه ينبú مرا¦ة أن ا©كم بـ

و¢ذا تقرر هذا األمر؛ فإنه ينبú أيضاً مالحظة مسلك_ M �ث هذه ا�سألة، وهذان ا�سلÁن متعلقان بصيغة  P صورة،
  :العموم ا�وجودة M ا{|ل 

 اإلطالق، وهذا هو االعتبار القياá أن يُنظر إ� صيغة العموم باعتبار ما تدل عليه M أصل وضعها ^: ا�سلك األول ����
  ، للصيغة
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، ومدلو� 	ية، ألن صدق اللفظ العام ^ " لفظ مستغرق �ميع ما يصلح M: " فاللفظ العام كما مر معنا M بداية ا�قرر أنه
 وقد تناو� اللفظ العام أفراده مدلو� هنا، مدلول ال�ية، بمعó أن ا©كم فيه ^ � فرد من أفراده، �يث ال يب� فرد إال

 
ً
 أو إثباتا

ً
و¢� هذا ا�ظر قصد األصو|_، ـ فاألصو|ون حينما يبحثون اللفظ العام فإنما : "يقول الشاطM Ä هذا. نفيا

 يُقال
ً
أن من يرى أن حكم الصورة ا�ادرة مغاير ©كم : يبحثونه من حيث االعتبار القياá والصيغة ـ ومن هنا أيضا

هو العادة، أو غx ذلك من : بأن هذه الصورة «صصة، وا�خصص M ا©قيقة: يقول، دخو�ا فيه بهذا االعتبارالعام، مع 
  .ا�خصصات الª يذكرها �لعقل أو ا©س

���� çاeتق� العوائد بالقصد إ|ها، و¢ن �ن أصل : ا�سلك ا ªأن يُنظر إ� صيغة العموم باعتبار ا�قاصد االستعما|ة ال
 .^ خالف ذلك، وهذا االعتبار االستعماÀ هو اOي ارتضاه الشاطÄالوضع 

هو أن األصل االستعماÀ إذا ¦رض األصل القياá، �ن ا©كم لالستعماÀ، وب_ : وذكر أن القاعدة M األصول العربية 
Äا ي: "ذلك بقو�، أي اإلمام الشاطë م خاصة، إن العرب تطلق ألفاظ العموم �سب ما قصدت تعميمهîال óدل عليه مع

 تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه M أصل 
ً
دون ما تدل عليه تلك األلفاظ �سب الوضع اإلفرادي، كما أنها أيضا

الوضع، وµ ذلك ëا يدل عليه مقت� ا©ال، فإن ا�ت�م قد يأÚ بلفظ عموم ëا يشمل �سب الوضع نفسه وغxه، وهو ال 
 ëا يصلح اللفظ � M أصل الوضع دون  يريد نفسه، وال

ً
يريد أنه داخل M مقت� العموم، و`ذلك قد يقصد بالعموم ِصنفا

فالن يملك : "كما أنه قد يقصد ذكر ا5عض M لفظ العموم، ومراده من ذكر ا5عض ا�ميع، كما تقول، غxه من األصناف
 وهو ا��ق وا�غرب فقط،  أنه يملك ا{نيا: ، وهو يريد M ا©قيقة"ا��ق وا�غرب

ً
 خاصا

ً
	ها، و¢ن �ن M تعبxه ذكر شيئا

و³ب زيد الظهر "، ، وا�راد °يع األرض"فالن يملك ا��ق وا�غرب: "لكنه يريد بذكر ا5عض ا�ميع، فقال هنا كما تقول
 قو� سبحانه وتعا�، "وا5طن

ً
َمْ:َِقkِْ  َرب� {: ومنه أيضا

ْ
َمْغرِ  َوَرب�  ال

ْ
ِي َوُهوَ { : ، وقو� سبحانه وتعا�} َبkِْ ال

e
iَماءِ  ِ�  ا eالس  ٌ

َ
Mِإ 

 ßِْرِض  َو
َ ْ
ٌ  األ

َ
Mِالسماء واألرض، فكذلك إذا قال ا�ت�م} إ M � ذلك أنه óفليس ا�ت�م "من دخل داري أكرمته: "، ومع ،
ن ل
 منهم، فاللفظ ¦م، فيهم خاصة، وهم ا�قصودون ، فإنما ا�قصود م"أكرمت ا�اس، أو قاتلت الكفار: " بمراد، و¢ذا قال

فا©اصل أن العموم يعتØ باالستعمال، ووجوه : إ� آخر ما قال، إ� أن قال....... باللفظ العام، دون من لم <طر با5ال 
 .و� æم كثM x تفصيل هذه ا�سألة، االستعمال هنا كثxة، ولكن ضابطها مقتضيات األحوال

أن العموم يُنظر إ|ه من حيث االعتبار القياá للصيغة، وهو ما تدل عليه 	مة العام، أو لفظ العموم، وهو : صةاØال � 
 ªأنه لفظ يصدق ^ °يع ما يصلح � من أفراد، ويمكن أن يُنظر إ|ه �سب ا�قاصد االستعما|ة ال óالشمول، بمع

  .شاطÄتق� العوائد بالقصد إ|ها، وهذا هو اختيار ال
جاء "و`ما أن هناك قصداً استعما|ا؛ فهناك أيضاً قصداً قياسيا، وهو اOي اعتó به علماء األصول، فحينما يقول ا�ت�م 

 آخر، وهو : قال، ؛ فإنه يع� غxه من الطالب، وال يع� دخول نفسه M هذا ا@طاب"الطالب
ً
وبا�ملة فإن هناك قصدا

  .وهذا هو طريقة علماء األصول M هذه ا�سألة القصد القياá البد من ¨صيله،
   :خالصة ما يقال � هذه ا�سألة

   االستعمال العر¼،و  ،االستعمال القياá للصيغةوأن يُالحظ ، �سب � صورة العرف أنه ينبú أن يُرا6
؛ فإن الصورة ا�ادرة تدخل M هذا اللفظ الع -

ً
 قياسيا

ً
 ام، فإن استعملنا لفظ العموم استعماال

و¢ن قصدنا بلفظ العموم هو استعما�ا ُعرفاً، أو �سب ما تدل عليها ا�قاصد االستعما|ة الª تق� بها العوائد؛ فإن 
  .الصورة ا�ادرة ال تدخل M اللفظ العام
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� دخول  وقد بè علماء األصول O هذه ا�سألة ¿موعة من الفروع الفقهية، ومنها ما خرجه العال� وغ¤ه، O خالف 
 فقهية منها

ً
  : الصورة ا�ادرة، أو عدم دخو�ا، خرeجوا فرو3

رج الكفارة من تر�ته، أو ال ×ب عليه الكفارة  . أ
ُ
 ؟ اØالف فيمن قتل نفسه، هل ×ب عليه كفارته و�

 .هذه مسألة �ثها العلماء وبنوها ^ ا@الف M دخول الصورة ا�ادرة M اللفظ العام، أو عدم دخو�ا 

  ُمْؤِمًنا َقَتَل  َوَمنْ { : ن قال بوجوبها؛ فهو قد أخذ بعموم قو� سبحانه وتعا�م -
ً
َمةٌ  َوِديَةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َخَطأ

e
  ُمَسل

َ
 إِ½

ْهلِهِ 
َ
  أ

e
نْ  إِال
َ
قُوا أ eد eلو}يَص ãاآلية، ومن قتل، ح M لفظ العموم، أو صيغة العموم الواردة M ن هو القاتل؛ فإن  ، إذن هو دخل�

 مؤمنة
ً
 ، عليه أن يأÚ بالكفارة الª أوجبها اهللا ^ من قتل نفسا

  ُمْؤِمًنا َقَتَل  َوَمنْ { : ومن قال بعدم وجوبها عليه؛ نظر إ� أن ا�ص السابق وهو قو� سبحانه وتعا�  -
ً
 َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َخَطأ

َمةٌ  َوِديَةٌ  ُمْؤِمَنةٍ 
e
  ُمَسل

َ
ْهلِ  إِ½
َ
  هِ أ

e
نْ  إِال
َ
قُوا أ eد eب_ القاتل، وب_ ا�قتول} يَص 

ً
وهذا يُعد ، نظر إ� هذا ا�ص، إ� أنه يستد0 تغايرا

  .إشارة إ� نُدرة قتل اإلنسان �فسه، إذ .لب وقوع القتل ب_ شخص_ أحدهما قاتل، واآلخر مقتول 
 ، لوضوء بمس اiكر ا�قطوعاØالف � نقض ا: من الفروع الفقهية ا�بنية O هذه ا�سألة . ب

من يرى ا�قض؛ أخذ بعموم ا©ديث، وهو حديث ب!ة بنت صفوان رâ اهللا عنها، أنها سمعت رسول اهللا صÐ اهللا عليه  -
، من يرى عدم )من مسe ذكره فليتوضأ: (وسلم يقول

ً
، فذكره هنا صيغة عموم، سواًء �ن اOكر متصل با�سد، أو مقطو¦

هل مسه ينقض الوضوء أو ال ينقض ؟ من يرى عدم ا�قض؛ نظر إ� نُدرة هذا األمر،  -ن M اOكر ا�قطوعæمنا اآل-ا�قض 
  .وأنه ال يدخل M عموم اللفظ اOي جاء M حديث ب!ة بنت صفوان، وهو من مس ذكره فليتوضأ

  ،طلبه اØالف � بطالن الصالة بما يندر: اiي يمكن بناءه O هذه ا�سألة الفرع اxالث . ت

ا7 ارزق� جارية، ا7 هب À كيس "كمن َسأل اهللا سبحانه وتعا� جارية، أو أكل حلوى، أو قال اإلنسان M صالة 
 حلوى، أو ïو ذلك، فهل تبطل صالته بمثل هذه ا{عوات أو ال تبطل؟ 

:  بن مسعود رâ اهللا عنه قالمن يرى عدم بطالن الصالة بمثل هذه األدعية؛ أخذ M العموم الوارد M حديث عبد اهللا -
السالم ^ اهللا، السالم ^ فالن، فقال �ا رسول اهللا صÐ اهللا : كنا نقول M الصالة خلف رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم(

إن اهللا هو السالم، فإذا قعد أحدكم � الصالة؛ فليقل اYحيات هللا، والصلوات والطيبات، السالم : (عليه وسلم ذات يوم
عليك أيها ا�ø ورÊة اهللا وبر�ته، السالم علينا، وO عباد اهللا الصا}k، فإذا قا�ا أصابت P عبد صالح � السماء 

ثم يتخ¤ من ا�سألة : ( ، فقو�)واألرض، أشهد أن ال � إال اهللا وأشهد أن Wمداً عبده ورسوM، ثم يتخ¤ من ا�سألة ما شاء
 ، ات، مثل ا{عوات بطلب جارية، أو أكل حلوى، يشمل هذه ا{عو)ما شاء

ثم يتخ¤ من (إن هذه ا{عوات نادرة، وال تدخل M قو� عليه السالم : ومن يرى بطالن الصالة بهذه ا{عوات، يقول -
وسلم، ، و¦دة اإلنسان يتخx من األلفاظ الª جاءت æ Mم اهللا تعا�، أو وردت عن رسو� صÐ اهللا عليه )ا�سألة ما شاء

فهو يتخx منها ما شاء من األدعية الواردة، فمن د¦ء بأدعية أخرى، فهنا تبطل صالته باعتبار أنه جاء بكالم M الصالة من 
 .غx جنس الصالة 

 ال� يمكن بناؤها O هذه ا�سألة . ث
ً
اØالف � وجوب الُغسل من ا�æ إذا خرج بغ¤ iة، أو iة : من الفروع الفقهية أيضا

 ، هل يغتسل اإلنسان إذا خرج منه ا�æ بغ¤ iة، أو خرج بثة غ¤ معتادة؟معتادةغ¤ 

، فما دام ) إنما ا�اء من ا�اء: ( من يرى وجوب الُغسل M هذه ا©الة؛ أخذ بعموم حديث أ� سعيد ا@دري رâ اهللا عنه -
 ، أنه خرج منه ماء؛ فإنه M هذه ا©ال ¤ب عليه الُغسل
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، وباWاÀ ال ¤ب عليه الُغسلومن يرى عدم وج -
ً
 نادرا

ً
  .وب الُغسل؛ نظر إ� أن خروج ا�� من غO xة يُعد أمرا

  .هذه iموعة من الفروع الفقهية ا�نبنية ^ هذه ا�سألة و� دخول الصورة ا�ادرة M اللفظ العام 
  :لعموم � ا�قالمسألة ترك االستفصال � حÖيات األحوال مع قيام االحتمال ُفýَل مýلة ا �

و�ثنا �ذه القاعدة M مسائل العموم باعتبار أن ترك االستفصال يقت� العموم، أو  اإلمام الشاف�،هذه قاعدة وردت عن 
يüل مüلة العموم، ترك االستفصال بضوابطه الª ذكرها M هذه القاعدة، يüُل مüلة العموم M ا�قال، فنبحث هذه القاعدة، 

  .قا� أهل العلم فيها وننظر ماذا
o هذه القاعدة èمع:  
أي تر`ه من جهة الرسول صÐ اهللا عليه وسلم، بأن ي~ك السؤال، وأن ي~ك االستبيان عن : ترك االستفصالا�قصود بـ  -

عÊØ أحوال السائل، أو عن ا�سألة ا�حكوم فيها، وبعضهم عØ هنا ب~ك االستفسار، وبعضهم عÊØ ب~ك االستفهام، وبعضهم 
  .ب~ك السؤال، وعØ آخرون ب~ك االستخبار

 اWلفظ، واOكر،: � الوقائع القو|ة ال الفعلية، كما سيتضح �ا، فا©Áية هنا: حÁيات األحوالـ ب ا�قصود -

  .حال الشخص، وهو يشمل كون ا©ا8 صاحب ا©ال أو غxه: وا©ال ا�قصود به
 .أي وجوده: قيام االحتمالـ ب ا�قصود -

 من اللفظ، و¢نما هو مستفاد من :يüل مüلة العموم M ا�قالبـ  ا�قصود
ً
                                     ترك االستفصال أن هذا العموم ليس مستفادا

  ] �J[ ا}ـلـقـة 
  :M ا�قال فنقولا�عó اإل°اÀ �سألة ترك االستفصال M حÁيات األحوال مع قيام االحتمال ُفüَل مüلة العموم 

إذا ترك الشارع االستفصال عن ا�سألة ا�عروضة، مع وجود االحتماالت فيها؛ فإن ذلك يُعد د(الً O أن ا}كم يكون "
 � P األحوال ا�حتملة للمسألة 

ً
  ".3ما

  ،¤وز ذلك كيفما وقع: كأنه يقول �ا
  :مشهور، وهووهو مثال  وهو مثال ذكره علماء األصول :مثال هذه القاعدة

 : (قصة غيالن بن سلمة اeقè رâ اهللا عنه، حيث أسلم و¨ته ع� نسوة، فقال � ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
ً
اخ� أربعا

، هنا نلحظ أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم لم يسأل غيالن عن كيفية وقوع عقده ^ هؤالء النسوة، هل )وفارق سائرهن
، أو M أوقا

ً
ت مرتبة، يع� عقد ^ بعضهن M وقت، وبعضهن M وقت آخر؛ فÁن إطالق ا�واب من ا�Ä عقد عليهن معا

 وفارق سائرهن: (صÐ اهللا عليه وسلم وهو قو�
ً
، �ن إطالق ا�واب من غx استفصال عن تلك األحوال، يُعد )اخ� أربعا

ك العقود، أو أن تقع غx مرتبة، فd األحوال يكون د|ًال ^ أن اللفظ يعمها 	ها، بمعó أنه ال فرق ب_ أن ت~تب تل
 منهن ويفارق سائرهن، هذا ما يتعلق بمعó القاعدة اإل°اÀ ومثا�ا : ا©كم هو

ً
  .أن <تار أربعا

o  ُحجية هذه القاعدة  : 

«الفة لعلماء ا©نفية M  هذه القاعدة M ا©قيقة õتج بها أهل ا�ذاهب األربعة ^ اWحقيق æ Mم أهل العلم، وما نُقل من
هذه ا�سألة، فقد نقل عنهم حقيقة هذا ا@الف، السيو9، و الصنعاç، نقلوا عنهم أنهم خالفوا M هذه ا�سألة، وال يرون أن 

  .ترك االستفصال يüُل مüلة العموم M ا�قال عند قيام االحتمال
، الصنعاç، نسب إ� علماء ا©نفية أنهم <الفون M هذه القاعدةالسيو9، و: اOي نقل عن ا©نفية ا�خالفة هنا هو إذن 
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، و� القاعدة الª وردت عن اإلمام واOي يبدو واهللا أعلم أن علماء ا©نفية يوافقون ا�مهور M العمل بهذه القاعدة
 xحرير لألمWا xحرير، كما هو تيسWاح كتاب ا Ê ُ̄ بادي شاه، واeاç اWقرير واWحبx، الشافä، كما قرر ذلك ابن الُهمام، و

  ).ترك االستفصال يýُل مýلة العموم � ا�قال ( ^ أن ذكروا فيها أن علماء ا©نفية يوافقون ا�مهور
كذلك ُكتب األصول ا�تقدمة لم تذكر خالف ا©نفية M هذه القاعدة، ولو �ن ا©نفية «الفون M هذه القاعدة؛ Oكرت هذه 

والقوُل ب~ك االستفصال متفق عليه M ا�ملة، و¢ن "  :يقول العال�الف، أو �قلت هذه الكتب ا@الف عنهم، الكتب ا@
، يع� حينما <تلف اWطبيق عن اWقعيد؛ فإن "خالف بعضهم M صور منه فذلك لوجود معارض راجح M نظر ا�خالف 

وهذا السبب قد يكون د|ل خارÃ، أو قرينة، أو ïو ذلك، ëا ا@الف M اWطبيق قد يكون لسبب آخر غx هذه القاعدة، 
  .يبديه ا�عارض M هذه ا�سألة

 ÙمرتاWكتابه  ب القواعد عندهم ذكر هذهمن أصحا -وهو من علماء ا©نفية-وذكر ا M الوصول إ� قواعد  [القاعدة
كذلك ذكر الزر`� " عدة، وأن هذه القاعدة يُعمل بها وفرÊع عليها، فهذا يمكن أن يعد قرينة ^ إقرار هذه القا] األصول 

 بن ا©سن استحسن هذه القاعدة –رêه اهللا  –
ً
  .أن Ëمدا

o بعض الصور ال� نقلت عن ا}نفية � عملهم بهذه القاعدة  
لª نقلت حã نكون أك0 واقعية؛ البد نذكر بعض الصور عند علماء ا©نفية M عملهم بهذه القاعدة، فنذكر بعض الصور ا

  :عنهم، أو� موجودة أيضاً M كتبهم، نذكر من الصور ما ي�
حيث �ن M غزوة ذات : (استدالل علماء ا©نفية بهذه القاعدة M حديث عمرو بن العاص رâ اهللا عنه : أوالً ����

قال ابن ). وسلم ^ ذلكالسالسل، فأجنب M |لة باردة، فخاف ^ نفسه، فتيمم وصÐ با�اس، وأقره ا�Ä صÐ اهللا عليه 
 ^ هذا ا{|ل

ً
 -وهنا نلحظ كيفية استخدام ا©نفية �ذه القاعدة، وتطبيقها ^ هذا ا�ثال يقول ـ لم يأمره : ¦بدين تعليقا

ا باإل¦دة، ولم  يستف!ه أنه �ن M مفازة، أو مº، بمعó أنه مادام أجنب وتيمم؛ فاWيمم هن –ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
ومن ، يع� أنه رفع ا©دث األكØ سواًء أكان إنسان موجود M ا5ت وحدث � هذا األمر، أو موجود M صحراء، أو ïو ذلك

 ^ عموم حكمها M ا5ت، أو M الصحراء : " هنا يُقال
Ê
  .إن ترك استفصال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم M ا�سألة دل

���� 
ً
  :بهذه القاعدة من خالل حديث معن بن يزيد السل� رâ اهللا عنه قالاستدالل علماء ا©نفية : ثانيا

 " M عليه، أي فق� � ^ أبيه، وذلك أن أ� أعطى صدقته لرجل À اهللا عليه وسلم، فق� Ðخاصمت أ� إ� رسول اهللا ص
� ما إياك أردت بها، فاختصمنا إ� رسول يا بُ : ا�سجد، وأمره أن يتصدق بها، فأتيته، فأعطانيها، ثم أتيت أ� فعِلم بها، فقال

  ).يا يزيد لك ما نويت، ويا معن لك ما أخذت: (اهللا صÐ اهللا عليه وسلم فقال
 استفادة علماء ا©نفية من هذه القاعدة: قال ال!خ1

ً
وال معó ©مله ^ اWطوع، يع� êل هذه " ـ ـ حã نلحظ أيضا

و� الز�ة ا�فروضة؛ ألن ترك االستفسار من رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم، د|ل الصدقة ^ اWطوع، فقد تكون واجبة، 
  وïو æم ال!خ1 قا� ا5اور:، "^ أن ا©كم M الd واحد، يع� M الفرض M الز�ة ا�فروضة، و¼ صدقة اWطوع

 ^ من دفع ز�ته إ�  : فهنا يُقال
ً
من ظنه أجنبياً فبان ابناً �؛ فإن هذا ا{فع يصح و¤زئ ترك االستفصال M ا©ديث د|ل إذا

خذت من تعامل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مع معن، ويزيد 
ُ
 بهذه القاعدة الª أ

ً
  .عن ا{افع ما دفعه استدالال

���� 
ً
ه ا©ج، فقال � ^ هذه القاعدة M حديث الرجل اOي اكتتب M غزوة، وأرادت امرأت -علماء ا©نفية  -استدال�م :  ثاxا

 ^ -يقول ا�صاص ) احجج مع امرأتك: (صÐ اهللا عليه وسلم
ً
إن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم، لم : "-هذا ا©ديثتعليقا
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، إذن ترك "، و¼ ذلك د|ل ^ تساوي حكمهما M امتناع خروجها بغËَ xرم؟يسأ� عن حج ا�رأة أفرض هو، أم نفل
نفية د|ًال ^ عموم اش~اط ا�حرم M ا©ج سواًء أكان ذلك ا©ج نفًال، أو �ن ذلك ا©ج االستفصال هنا استفاد منه ا©

 
ً
  .فرضا
���� 

ً
بينما ïن نسx مع رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ببعض أفناء : (استدال�م �ديث عمx بن سلمه ال�ير قال:  رابعا

، فجاء )دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه: (قال عليه الصالة والسالمالروحاء، وهو Ëُرم إذا êِار معقور فيه سهم قد مات، ف
يا رسول اهللا هو رميª فشأنكم به، فأمر ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أبا بكر أن  :رجل من َنْهز، وهو اOي عقر ا©مار، فقال

  )يقسمه ب_ الرفاق وهم Ëُرمون
 ^ هذا ا©ديث

ً
وهنا نلحظ ترك " تفصال M وقائع األحوال يüُل مüلة العموم M ا�قالإن ترك االس: "قال ابن الُهمام تعليقا

 ا�حرم عليه
ُّ
ولم يأمره باصطياده �، ، االستفصال د|ل ^ إباحة أكل الُمحرم ©م الصيد اOي اصطاده ا©الل إذا لم يد�

 فهذه ا©الة تدل ^ أن الُمحرم ¤وز � أن يأكل ©م صيد اصطاده من ليس Ëُر
ً
 غx الُمحرم ، ما

Ê
ما لم يكن الُمحرم قد دل

^ الصيد فاصطاده، أو أمره باصطياده �، و¼ هذه ا©الة ال ¤وز للمحرم أن يأكل من الصيد، لكن ما دام أن ا�حرم لم 
و هنا ترك يدل، ولم يأمر M هذه ا©الة، ¤وز أن يأكل من ©م الصيد اOي اصطاده ا©الل � بناًء ^ هذا ا©ديث، وه

  .لم يَرد Ùء فيه من هذا اWفصيل  ، هل أمر`م ا�حرم بذلك؟؟، هل دلكم؟االستفصال، فلم يقل هل فعل كذا
o االحتجاج بهذه القاعدة O األدلة ال� تدل :  
  :أنهم يعملون بهذه القاعدة، فمن األدلة ^ ذلك ، وهذه األدلة يذكرها °هور أهل العلم M كتب أصول الفقه 
أن من ¦دته صÐ اهللا عليه وسلم أن يستفصل، ويستق> M الوقائع، �يث ال يدع .ية M ا5يان، وال :  |ل األولا{  �

 M اإليضاح، 
ً
 إشÁال

لعلك : وقال M، نعم: فقال، ؟فهل أحصنت: قال، ال:قال ، ؟أبك جنون: (فè قصة ماعز مثًال، قال � صÐ اهللا عليه وسلم -
ثم بعد ذلك وصف M ا�ø ص� اهللا عليه وسلم الفعل اiي يفعله اإلنسان وهو الفاحشة بذاته، ، ال: لقا، ؟قّبلت أو غمزت

 ، )فاع�ف به ماعز رµ اهللا عنه

 M قصة بيع الرطب باWمر استفصل فيها ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وقال -
ً
 ، )جف اأينقص الرطب إذ: (وأيضا

 õتاج إ� بيان، إال فهنا يدل ^ أن ا�Ä صÐ اهللا علي
ً
ه وسلم �ن يستفصل، ويستق> M الوقائع، �يث إنه ال يدع شيئا

فلما استفصل مع ماعز مثًال، ، يستفصل M هذه الواقعة، فدل ذلك ^ أن ا©كم «تص ببعض األحوال بعد أن يستق>، و
مة الزنا وهو Ëصن، فتÁملت فيه ¯وط دل ^ أن حكم الرجم <تص بذلك اإلنسان اOي هو ¦قل، وقد أقدم ^ جري

إقامة ا©د، فحينئٍذ يقام عليه ا©د، فاستفصال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم يدل ^ أن ا©كم «تص ببعض األحوال، كذلك 
ل �ا قال M قصة الرطب أينقص الرطب إذا جف؟ فيفهم منه أنه إذا �ن فيه تساوي يدل ^ أنه ليس هناك ربا؛ فالربا õص

مع اWفاضل، فاWفاضل ب_ ا�نس_ ا�تماثل_ يقع حينئٍذ الربا، فما دام أن هناك تساوي؛ فال ربا، و¢ذا حصل اWفاضل؛ وقع 
 دل استفصال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ^ أن ا©كم «تص ببعض األحوال، ويفهم منه أن ترك االستفصال يع� ، الربا

ً
إذا

حوال، فما دام أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم استفصل؛ فمعناه أن ا©كم خاص ببعض أن ا©كم شامل �ميع تلك األ
  ، األحوال، و¢ذا ترك االستفصال فمعناه؛ أن ا©كم ¦م، ويشمل °يع األحوال

كنت أنا وهو ¦تبط : قال، ؟كيف قتلته: ( و`ذلك M قصة واقعة حصل فيها قتل، قال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم للقاتل -
هل لك من �ء تؤديه عن : شجرة فسبæّ فأغضبæ ف�بته بالفأس O قرنه فقتلته، فقال ا�ø ص� اهللا عليه وسلم  من
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، أي ذاك الرجل، فدل ) أنا أهون O قو! من ذاك: ف�ى قومك يش�ونك؟ قال: ما ó إال كسا� وفأ ، قال: نفسك؟ قال
ع_، ûالف من ترك االستفصال؛ فإنه يدل ^ أن ا©كم ¦م ويشمل هذا االستفصال هنا ^ أن ا©كم خاص بأمر م

  .°يع األحوال
•  çاeا{|ل ا : óمفيد، إذ ا©كم <تلف باختالف األحوال، وال مع xأن إطالق ا©كم مع اختالف األحوال غ

 .لإلطالق هنا إال أن ا©كم واحد M � األحوال 
للزم منه ، فلو �ن ترك اWفصيل ال يقت� عموم ا©كم لألحوال، õتاجه السائل أن تفصيل ا�واب ëا: ا{|ل اeالث  •

 .تأخx ا5يان عن وقت حاجة ا��ف إ|ه، وتأخx ا5يان عن وقت ا©اجة ال ¤وز 
o  العمل بهذه القاعدة  

ا توافرت هذه ال�وط ُعمل فإنه ليس ^ إطالقه، فالبد من ذكر ¯وط، إذ و¢ن عمل بها أهل ا�ذاهب األربعة ^ اWحقيق
  .بهذه القاعدة، و¢ذا لم تتوافر هذه ال�وط؛ فإنه ال يُعمل بهذه القاعدة 

  :� حÖيات األحوال مع قيام االحتمال ُفýَل مýلة العموم � ا�قالترك االستفصال "  :ëوط االحتجاج بهذه القاعدة  �
  :ن ال�وط نذكر منها ^ سبيل ا�ثال، وليس ^ سبيل ا©ºذكرها العلماء، و°عها بعض ا5احث_ فذكروا iموعة م

أن تكون االحتماالت قائمة، فإن لم تكن، فال õُتج بالقاعدة، بل ال يتصور جريان القاعدة أصًال؛ ألن :  ال:ط األول����
  .قاعدة �ري M هذا ا�وطنالقاعدة � ترك االستفصال مع قيام االحتمال، فما دام االحتمال غx موجود، إذن ال يتصور أن ال

أما إن �نت هذه االحتماالت واردة ، أن تكون هذه االحتماالت واردة ^ قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم:  ال:ط اxا¨����
واألنسب M هذه ا©الة قاعدة أخرى، ، ^ حÁيات فعلية، فال يصح االحتجاج بهذه القاعدة حينئٍذ؛ ألن الفعل ال عموم �

  . حÖيات األحوال إذا تطرق إ(ها االحتمال، كساها ثوب اإل�ال، وسقط بها االستدالل: عدةو� قا

  ] Jü[ ا}ـلـقـة 
  :نستكمل من حيث انتهينا منه M ا©لقة السابقة وهو

  .أن تكون هذه االحتماالت واردة ^ قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ال ^ فعله : ال:ط اxا¨����
�ع با�دينة بk الظهر : ( أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم /من احتمال O فعل ا�ø ص� اهللا عليه وسلمما ورد : مثال 

°ع : ، فهذا ا©ديث õُتمل أنه °ع M مطر، أو M مرضن ألنه قال)والع�، وبk ا�غرب والعشاء، من غ¤ خوف، وال سفر
  وف، وال سفر إذن ماذا يكون هذا ا©ديث؟ب_ الظهر والعº، وب_ ا�غرب والعشاء، من غx خ

ال يصح االحتجاج واالستدالل به، أي هذا : وهاهنا نقول .ëكن أن يكون °ع M مطر õتمل أن يكون °ع M مرض 
ت ا©ديث ^ جواز ا�مع M ا©ال_، أي M حال ا�طر، أو حال ا�رض، مع أن ا�قام õتمله؛ ألن صالته هنا تُعد فعًال، وليس

 
ً
  . قول، والفعل ال عموم �، فإذا êل ا©ديث ^ واحد منهما �ن �فيا

 عن اOهن؛ فإنه ال يكون حينئٍذ : ال:ط اxالث����
ً
 وبعيدا

ً
أن تكون هذه االحتماالت متساوية، أما إن �ن االحتمال نادرا

  .داخًال M ا©كم، وال يستدل � به بهذه القاعدة
 M اهللا عنها ح_ مات عنها زوجها و� حامل، قالت�ديث س :ويمكن أن يُمثل âفأتيت رسول اهللا : ( بيعة األسلمية ر

 çÊ وضع� kه عن ذلك فأفتا¨ بأ¨ قد حللت حYاستدل هنا بعض الفقهاء ^ أن الِعدة ) ص� اهللا عليه وسلم، فسأ
، سواًء استبان فيه تنق� بوضع ا©مل ^ أي وجه �ن، سواًء وضعته ُمضغة، سواًء وضعته َعل

ً
قة، سواًء وضعته �مًال تاما
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؛ فإنها حينئٍذ تنتø عدتها
ً
فا�Ä ، ا@لق، سواًء لم يست= فيه خلق اإلنسان، فعÐ � هذه األحوال، ما دام أنها وضعت شيئا

ة، أو بهذه صÐ اهللا عليه وسلم رتب ِحل ا�Áح ^ وضع ا©مل من غx استفصال عن ذلك ا©مل، هل هو بهذه الصف
الصفة، أو بهذه الصفة، قلنا M هذه ا�وطن هذا االحتمال ضعيف، أن õُمل هذا الîم ^ أن ا�قصود به يع� ا�ضغة، أو 
، وOلك ال يصح االستدالل بالقاعدة هنا، بمعó أن يُعمم 

ً
العلقة، أو ما يست= فيه ا@لق، هذا احتمال ضعيف و¢ن �ن واردا

خلق إنسان، أو عالمة تضعها ا�رأة، ولو �ن مضغة، أو علقة؛ ألن الغالب هو  ولو لم يَِ=ْ فيه ا تضعه ا�رأة،ُحكمها حã ^ م
  .ا©مل ^ ا©مل اWام، ال ^ ا©مل اOي لم  يَِ=ْ فيه خلق إنسان

 وبعيدا من أن تكون هذه االحتماالت متساوية، أما إن �: ¯ط العمل بهذه القاعدةإن من : وOلك نقول  
ً
ن االحتمال نادرا

اOهن؛ فإنه حينئٍذ ال يكون داخًال M ا©كم، وال يستدل � بهذه القاعدة، فيعمم حكم ما تُرك االستفصال فيه مع قيام 
  .االحتمال؛ ألن االحتمال هنا ضعيف، وباWاÀ ال يصح االستدالل بالقاعدة هنا

ترك االستفصال M حÁيات األحوال مع : فنقول القاعدة هناأقوى منها،  أال يعارض ترك االستفصال ما هو: ال:ط الرابع����
من ( أال يعارض ترك االستفصال ما هو أقوى منها  : من ¯ط العمل بهذه القاعدة، قيام االحتمال يüُل مüلة العموم M ا�قال

  .، واOي أقوى منه أن يكون منطوق مثالً )هذه القاعدة 
 كب¤اً ال يثبت O الراحلة، فقالت للنø ص� اهللا (مية حديث ا@ثع: ومن أمثلته

ً
وأن أباها قد أدر�ته فريضة ا}ج شيخا

، فهو صÐ اهللا عليه وسلم َجوÊز �ا ا©ج عن وا{ها، ولم )نعم: أفَأُحج عنه، قال ا�ø ص� اهللا عليه وسلم:  عليه وسلم
القاعدة، و� قاعدة ترك االستفصال بمعó أن يُعمم ا©كم يستفصل أحجت � عن نفسها أم ال؟ لكن ال يُستدل هنا ب
  �اذا ؟�ميع من أراد أن õَُج عن غxه، حã ولو لم õَُج عن نفسه 

حديث ُشØمة قال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم M ذلك ا©ديث حينما سمع (ألنه يعارضه حديث آخر وهو منطوق ا©ديث  
ال، : أحججت عن نفسك ؟ قال : أخ ó قال ا�ø ص� اهللا عليه وسلم: من شâمة قال: (رجًال يقول 5يك عن شØمة، قال

، فاإلنسان ال õج عن غxه ما دام أنه لم õج عن نفسه، ومن ¯ط ا�يابة M ا©ج )ُحج عن نفسك ثم ُحج عن ُشâمة: قال
، وهو أوß با©ج من غxه 

ً
  .أن õج اإلنسان عن نفسه أوال

  .ترك االستفصال ما هو أقوى من منطوق أو غxه  إذن أال يُعارض
أال يظهر M الواقعة قرينة تدل ^ َيَعي_ أحد االحتماالت، أو ترجيحه؛ فإن ظهرت القرينة، وجب ا©مل :  ال:ط اØامس����

بها M حال عدم ^ ذلك االحتمال ا�عضد بالقرينة، وعدم العمل حينئٍذ بقاعدة ترك االستفصال؛ ألن ترك االستفصال يُعمل 
أن تكون االحتماالت هناك متساوية، : وهذا يرجع بنا إ� ال�ط اOي قلناه، وجود قرائن ترجح أحد االحتماالت ^ اآلخر

 çاeلكن هنا أكد ^ هذه القضية، بأن ال توجد قرينة ترجح أحد االحتماالت، فمجرد وجود قرينة، و¢ن �ن االحتمال ا
، ويأخذ به طائفة من أهل العلم ليس هو �لضعيف اOي اح~زنا عنه M ال�ط اOي ليس بضعيف، لكنه يُعد 

ً
مرجوحا

، فال�ط ا@امس ، التساوي: سبق، وهو
ً
، و¢ن لم يصل M كونه راجحا

ً
لكن هنا االحتمال يبدو أنه أقوى من كونه ضعيفا

فإنه حينئٍذ ¤ب ا©مل ^ ذلك × ظهرت القرينة فإن ،أال يظهر � الواقعة قرينة تدل O َيَعيk أحد االحتماالت: هنا
وعدم العمل بقاعدة ترك االستفصال، وا©الة هذه أنه توجد قرينة ترجح هذه االحتماالت  ،االحتمال ا�عضد بتلك القرينة

  .^ االحتمال اآلخر 
وسلم عليه الكفارة، فدل ذلك ^  قصة األعرا� اOي جامع أهله M نهار رمضان قد أوجب ا�Ä صÐ اهللا عليه:  مثال ذلك

 
ً
 أو ناسيا

ً
  �اذا ؟وجوب الكفارة ^ من جامع عمدا
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، قد يقال
ً
ن أو ناسيا

ً
أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم باعتبار أنه : ألن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم لم يستفصل، هل جامعت عمدا

 ،
ً
، حكمه واحد، وهو أن عليه كفارة هذا لم يستفصل من األعرا�، فإن ا©كم هنا يشمل من جامع متعمدا

ً
ومن جامع ناسيا

  ترك االستفصال، لكن هل هذا العمل صحيح ؟: عمًال بقاعدة
: بد|ل أن األعرا� قال ،وقد وجدت هنا قرينة، و� قرينة اWعمد، وهو أال توجد قرينة ،نقول أن هذا العمل يفقد هذا ال�ط

  .تعمد الوقاع M نهار رمضان  فدل ^ أنه قد ،هلكت، و¼ رواية اح~قت
  :أن تكون ëوط العمل بقاعدة ترك االستفصال مع قيام االحتمال يýل مýلة العموم � ا�قال: إ�االً  ال:وط

  .أن تكون االحتماالت قائمة، وõ~ز به أن تكون ا�سألة ال احتمال فيها :  ال�ط األول •
•  çاeاهللا عليه وسلم، ال ^ فعله أن تكون هذه االحتماالت وارد: ال�ط ا Ðص Äة ^ قول ا�. 
 .أن تكون هذه االحتماالت متساوية، وباWاÀ فإن االحتمال الضعيف ال يعتØ به M هذا ا�قام : ال�ط اeالث  •
 .أال يعارض ترك االستفصال ما هو أقوى منه من منطوق وغxه : ال�ط الرابع  •
فإن ظهرت القرينة؛ فإنه حينئٍذ يعمل بما  ،قعة قرينة تدل ^ تع_ أحد االحتماالتأال يظهر M الوا: ال�ط ا@امس  •

فيعمل  ،رجحته القرينة من االحتماالت، وال يقال إن االحتمال هنا قائم باعتبار أن القرينة قد رجحت أحد االحتماالت
 .بالراجح هنا 

  :أمثلة من الفروع الفقهية O العمل بهذه القاعدة
  :نذكر بعض األمثلة عن بقية ا�ذاهب، ونبدأ ، ن ذكرنا عن ا©نفية بعض األمثلة M العمل بهذه القاعدة ما دام أ
أن رجالً أ# ا�ø ص� اهللا : ( مثًال M عملهم بهذه القاعدة، فنقول علماء ا�الكية استدلوا بهذه القاعدة M حديث: با�الكية

أين اهللا؟ قالت : فقال �ا ا�ø ص� اهللا عليه وسلم، اهللا إن عçّ رقبة أفأعتق هذهيا رسول :فقال  ،عليه وسلم $ارية سوداء
، فهنا ا�Ä صÐ اهللا )أعتقها فإنها مؤمنة: فقال ا�ø ص� اهللا عليه وسلم، أنت رسول اهللا: من أنا ؟ قالت: قال، � السماء

هل لزمت عن ظهار؟ هل  ،عن أي Ùء لزمت هذه الرقبةلكنه لم يسأل  ،عليه وسلم يالحظ أنه اش~ط اإليمان M الرقبة
 ªهذه األحوال ال dهان ف	ذلك، فدل ذلك ^ شمول ا©كم �ذه األحوال  xلزمت عن نذر؟ هل لزمت عن يم_؟ أو غ

  .  ¤ب فيها عتق رقبة، البد من أن تكون هذه الرقبة مؤمنة 

  ] Jê[ ا}ـلـقـة 
 استدالل 

ً
  : بهذه القاعدة يةالشافعمن األمثلة أيضا

M قصة امرأة ثابت بنت قيس رâ اهللا عنها : ( فالشافعية هم اOين وردت عن إمامهم هذه القاعدة واستدلوا بهذه القاعدة
، ولك� أكره الكفر M اإلسالم، ما أنِقم ^ قيس M دين وال ُخلق:وعنه حيث جاءت إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وقالت 

ردت عليه ما أعطاها ، )فردت عليه وأمره بمفارقتها، نعم: قالت، أتردين عليه حديقته(:صÐ اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا
ولم يسأ�ا هل �نت  ،من مهر وأمر ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ثابت بمفارقتها فهنا ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أذن M «العتها

 ؟ أو �نت ^ طهارة فدل ذلك ^ أن ا@ُلع ¤وز حM ã حال ا©يض وهذا M تلك الساعة أو تلك ا©ال هل �نت حائض
ً
ا

بداللة هذا  ،لكن ا@ُلع ¤وز وقت ا©يض -وقت ا©يض  -الطالق õُرم زمن ا©يض ، من الفروق ب_ ا@ُلع وب_ الطالق
 أو 
ً
 :�نت ^ طهارة و¢نما حكم مبا¯ة فقالا©ديث فإنه لم يستفصل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم من ا�رأة هل �نت حائضا

  .وأمره ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم بمفارقتها  ،)ردي عليه حديقته ويطلقك تطليقة(
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إن رميت سهماً فاذكر اهللا فإن %ب : ( إنه M حديث عدي بن حاتم رâ اهللا عنه وفيه :  بهذه القاعدة ا}نابلةاستدالل 
 
ً
 � ا�اء فال تأكل، إال أثر سهمك ف& إن شئت  فلم ×د فيه -الصيد  -عنك يوما

ً
  )  وÀن وجدته غريقا

 � ا�اء فال تأكل:  ( هنا قو� الشاهد
ً
  ولم ،فإن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم منع من أكل الصيد الغريق ،) وÀن وجدته غريقا

اح �يث تقطع مقاتله فيموت قبل ألن هناك جراح يُلحقها الصائد بصيده قد تكون بليغة هذه ا�ر ،يستفصل عن جراحه
وهناك جراح غx بالغة ومع ذلك فإن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم حكم ^ الصيد إذا وُجد M ا�اء  ،أن يقع M ا�اء فيغرق

من أنه يفهم أن ا�راح ا5ليغة تؤثر M الصيد أك0  مع ،وباWاÀ فإنه ال يأكل ولو �نت جراح ذلك الصيد بليغة ،غريق هبأن
ومع ذلك فإن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم حكم ^ الصيد بأنه غريق وباWاÀ فإن صاحبه ال يأكل منه ، ا�راح غx ا5ليغة 

ترك االستفصال M حÁيات األحوال مع قيام االحتمال ُفüََل مüلة العموم M  :وهذا استدالل بقاعدة ،ولو �نت جراحه بليغة
  . ا�قال 

ذه األمثلة ألصحاب ا�ذاهب األربعة ا©نفية وا�الكية والشافعية وا©نابلة وعملهم بهذه القاعدة وقلنا أن بعد أن عرضنا ه
  .ا©Áيات الفعلية ذه القاعدة هو ا©Áيات القو|ة ال موضوع ه

  العموم ا�عنوي
، مع ا�ذكر هل يشمل النساءطاب ×ا@ ،كنا قد تناو�ا M حلقات سابقة ا@طابات ا@اصة وقلنا من ا@طابات ا@اصة

لكن �ن اWناول ، ا@طاب لرسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم هل يشمل األمة، ا@طاب للواحد من الصحابة هل يشمل غxه 
   ،هناك باعتبار أنها «اطبات خاصة

  .غx اللفظ وهناك عموم مستفاد من .أن هناك عموم مستفاد من اللفظ  :العموم ا�عنوي فنقول وهنا نتحدث عن 
 :ذكره وهو  وهذا العموم ـ ا�ستفاد من غ¤ اللفظ ـ منه ما تقدم

 ،العموم ا�ستفاد من توجيه ا@طاب لواحد من الصحابة   -
 ،نÄ صÐ اهللا عليه وسلم لوالعموم ا�ستفاد من توجيه ا@طاب ل  -
  .ل يüل مüلة العموم M ا�قالمع مقام االحتما األحوالو`ذلك العموم M قاعدة ترك االستفصال M حÁيات  -

  :نكمل ا©ديث عن بعض الصور الª تدخل ¨ت العموم ا�عنوي بعد اWعريف به 
   : العموم ا�عنوي  �

وهذا ا�صطلح وجد M كتب  ،و¢نما من جهة ا�عó ،لكنه ليس من جهة اللفظ ،العموم ا�عنوي إنما هو شمول واستغراق
ل هذا ا�صطلح ^ سبيل ا�ثال شيخ اإلسالم ابن تيمية والزر`� والشاطÄ وهؤالء ومن أك0 من يتناو ،أصول الفقه

  .يتناولون هذا ا�صطلح أك0 من غxهم 
  :  صور العموم ا�عنوي �
ال /ر (من نواتج االستقراء القواعد ال�عية ا�بنية ^ استقراء فروع فقهية مثل :  العموم ا�ستفاد من طريق االستقراء ⇐

ب لا�شقة ×"د �ا فروع عديدة M العبادات وا�عامالت وغxها و`ذلك  ،) إنما األعمال با�يات (مثل  ) اروال /
فالعموم يستفاد هنا بطريق االستقراء وهو M ا©قيقة  ،سواء �نت فقهية أو أصو|ة ،وغxها من القواعد ال�عية "اYيس¤

 �اذا ؟
ً
 معنويا

ً
  يعد عموما

خذ � نص منها ^ انفراده  {الة ^ هذه القواعد منها ما ليس بعامألن ا�صوص ا 
ُ
لكن الفروع الª بنيت عليها  ،لو أ
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  .هذه القواعد فروع كثxة و� تدل ^ صحة تلك القواعد ̂و عمومها
 :  العموم ا�ستفاد من ا�فهوم ⇐

   :�فهوم ينقسم عند العلماء إ�وا، وسيأÚ الîم عن ا�فهوم وا�نطوق M حديث قادم إن شاء اهللا 
 مفهوم موافقة -

 مفهوم «الفة -

 � ،فإذا �ن ا�سكوت عنه أوß من ا�نطوق
ً
و¢ن �ن  ،فè قول بعض أهل العلم فإنه يعد من باب مفهوم ا�وافقة ،أو مساويا

  .غx ذلك فإنه يعد من باب مفهوم ا�خالفة 
ِينَ  إِنe {: عا� قول اهللا سبحانه وت: من أمثلة مفهوم ا�وافقة

e
iُكلُونَ  ا

ْ
ْمَواَل  يَأ

َ
ََتاَ'  أ ًما ا(ْ

ْ
ُكلُونَ  إِغeَما ُظل

ْ
 نَاًرا ُنُطونِِهمْ  ِ�  يَأ

ِينَ  إِنe {قال  "أكل مال ا|تا?"هذه اآلية كما تالحظون نصت ^ ¨ريم }  َسِع¤ًا وََسَيْصلَْونَ 
e
iُكلُونَ  ا

ْ
ْمَواَل  يَأ

َ
ََتاَ'  أ ًما ا(ْ

ْ
 ُظل

 eُكلُونَ  َماإِغ
ْ
  ،ت ^ ا|تيم االنتفاع بما�مفهوم هذه اآلية ¦م M � تºف يفو� }  نَاًرا ُنُطونِِهمْ  ِ�  يَأ

ً
سواء �ن أكًال أو �ن ¯با

 أو صدقًة أو غx ذلك 
ً
  .أو لبسا

  -وغxه  ، مفهوم العدد ، مفهوم اللقب: وسيأÚ ا©ديث عنها مثل -:  مفهوم ا�خالفة:ا�وع اxا¨ من أنواع ا�فاهيم 
إذا بلغ ا�اء قلتk لم �مل اØبث ( وقد جاء M حديث ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم : مفهوم العدد :من أنواع مفهوم ا�خالفة 
 :إال أن يتغx أحد أصنافه اeالثة ،فما بلغ القلت_ ال يتنجس هذا ا�اء ،منطوقه خاص بما بلغ القلت_) 

 m- الطعم أوl-@ة أو الراs-هذا ا©ديث إذا نقص عن القلت_  ،اللون M لكن من حيث  -من حيث ا�نطوق  -وال تعرض
فإن ا�اء إذا �ن  ،ولو لم تتغx أحد أوصاف هذا ا�اء ،ا�فهوم فإنه يدل ^ أن ما دون القلت_ فإنه õمل ا@بث بمجرد ا�القاة

 - وهنا اOي نريد أن ننبه عليه من حيث العموم -سواء أكان ذلك ا�اء  ،اةدون القلت_ فإنه حينئذ õمل ا@بث بمجرد ا�الق
 
ً
 أو جاريا

ً
M °يع األحوال ما دون  ،أو M إناء كبx ،أو M بA ،سواء أكان ذلك ا�اء اOي دون القلت_ M إناء صغx ،راكدا

هذه صورة من . ال يتنجس إال إذا تغx أحد أوصافه  ولكنه ،وما بلغ القلت_ فأك0 فإنه ال õمل ا@بث ،القلت_ õمل ا@بث
  .العموم ا�عنوي وهو عموم ا�فهوم أو العموم ا�ستفاد من ا�فهوم 

⇐  
ّ
 :  ةالعموم ا�ستفاد من العل

 والقياس إنما هو M ا©قيقة فيه 
ّ
تعدية حكم : فالعلة M القياس إنما هو ، ة حكم األصل �يث تشمل الفرعتعميم لعل

فحينما نقيس ا�خدرات ^ ا@مر ا�نصوص عليها M كتاب اهللا ^ ¨ريمها و¼ غxه من ا�صوص  ،شمل الفرعاألصل لي
 : " فإننا نقول 

ّ
 ،إذن ا�خدرات تأخذ حكم ا@مر وهو اWحريم ،واإلسÁر موجود M ا�خدرات ،تها اإلسÁرإن ا@مر عل

 ^ ا@مر  ،فيكون حكم ا�خدرات اWحريم
ً
  قياسا

ومنها كما ذكرنا القياس وهو عبارة عن تعميم علة حكم األصل �يث  ،ذن العموم ا�ستفاد من العلة هذا عموم معنويإ
  ،تشمل الفرع

ّ
فتعليل ا©كم يدل  ،ة إذا �نت متعدية M فروع تشابه ذلك األصلفتعليل ا©كم يراد به أن نلحظ هذه العل

 
ّ
  :من أمثلة ذلك  .نفس ا©كم ة فإنه يأخذ^ أن ما توافرت فيه هذه العل

نالحظ هنا أن هذا تعليل ©كم وجوب ) إنما ُجعل االستئذان من أجل ا>� : ( قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  -
 فإن االستئذان ¤ب قبل أن يدخل اإلنسان بيت ،االستئذان قبل دخول ا5يوت

ً
فإنه حينئذ البد أن يستأذن  ،ليس هو بيته ا

 با©ديث :  و`ذلك يُقال .رات ذلك ا5يتحã ال يطلع ^ عو
ً
كما أنه ال ، )  إنما ُجعل االستئذان من أجل ا>�: ( أخذا

ذن � با{خول فإنه ال ¤وز ، ¤وز أن يدخل اإلنسان ذلك ا5يت حã ال يقع ^ عورات أهل ذلك ا5يت
ُ
فكذلك إذا دخل وأ
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 بهذا ا©ديث ألن العلة موجودة ،وال ما ¨ته إال بإذن صاحبه ،وال ما وراء األثاث ،� ا�ظر إ� داخل أثاث الغرف
ً
 .أخذا

 
ً
أن ا�Ä صÐ اهللا : نالحظ )  ال يق¶ القاµ وهو غضبان( : ^ ذلك قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  :ومن األمثلة أيضا
 فإن ذلك يعد حالة  �اذا قال وهو غضبان؟  فهم منه أهل العلم أن القاâ إذا ،وهو غضبان: عليه وسلم قال

ً
�ن غضبانا

 خاÀ من ا�شاغل مشوشة لثهن وتشويش اOهن يُ 
ً
نتج عدم ا©كم الصائب ألن القاõ âتاج إ� أن يكون ذهنه صافيا

 يشغله Ùء ،فهو حينئذ ينظر M هذه القضية ،ال يشغله Ùء عن ا©كم اOي هو بصدد �ثه وا�ظر فيه
ّ
إذن  ،فالبد أال

إذن نعمم حالة  ،و¢نما ا�قصود � ما يشوش اOهن ،الغضبان ليس مقصود به ¨ديد حالة الغضب فقطا�ص هنا ^ 
حالة ، حالة االكتئاب، حالة ا©زن الشديد، ت هذا ا©ديث حالة ا�وع الشديدفنجعل ëا يدخل ¨ ،الغضب ^ غxها

 مشغلة للقاâ عن ا©كم 
ً
 . M ا�سألة االحتقان مثًال � هذه األمور تعد أمورا

وهذه  ،و� صورة تعميم ا©كم ا�ستفاد من تعدية العلة من حكم األصل إ� الفرع:  األمثلة O هذه الصورةكذلك من 
�ا سئل عن لك عن بيع الرطب باWمر قال ا�Ä صÐ اهللا عليه " أن ينقص الرطب إذا جف : " تعد من صور العموم ا�عنوي 

فالسؤال للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم عن نقصان الرطب إذا جف هذا د|ل ^ أن الربا إنما ) جفأينقص الرطب إذا : (وسلم 
 ^ بيع الرطب . õصل M حال وجود تفاضل 

ً
كذلك إذا قلنا بيع زبيب بعنب هل ¤وز أو ال ¤وز ؟ كذلك ال ¤وز قياسا

طب هذه بعض األمثلة ^ تعميم العلة و� الª باWمر ألن العلة واحدة وهو أنه ينقص العنب إذا جف عن وزنه وهو ر
  . علة وهو من صور العموم ا�عنوينسميها بالقياس هنا ألن القياس هو عبارة عن تعميم ال

  ] JÍ[ ا}ـلـقـة 
  :قوة داللة اللفظ العام من حيث القطعية والظنية  �

   .العموم ا�ستفاد من اللفظ: هنا هو نقصد باللفظ العام
 M بعض صوره  ،ستفاد من ا�عó فله أحÁم £صهأما العموم ا�

ً
  .فقد يكون قطعيا
 £صه ك ،إذن حديثنا عن قوة داللة اللفظ العام إنما هو M العموم اللفظي

ً
 "�"ـاOي ¨دثنا عن ألفاظه وذكرنا أن � صيغا

إ� غx ذلك من صيغ  "أسماء ا�وصول"و "أسماء اإلشارة"و" ا�مع ا�ضاف إ� معرفة"و "ا�فرد ا�ضاف إ� معرفة"و "°يع"و
  .العموم أو ألفاظ العموم

  :قبل أن نت�م عن هذه ا�سألة نف! ببساطة أو بأسلوب يسx وسهل 
  ما ا�راد بالقطع ؟ وما ا�راد بالظن ؟  �
وما  ، ود فمعناه أنه ال قطعفما دام أن االحتمال موج ،أنه يقبل االحتمال: يع�  الظنو،  أنه ال يقبل االحتمال: بمعó  القطع 

  ، الظن من خالل طرحنا �ذه ا�سألةويتضح هذا اWصوير بالقطع و، دام أن االحتمال منتè فمعناه أن القطع موجود 
  :نذكر أن علماء األصول قسموا العام من حيث بقائه O عمومه أو عدم بقائه O عمومه إ½ قسمk  هاوقبل

ْرِض  ِ�  َدابeةٍ  ِمنْ  َوَما{ : يمثلون � بقول اهللا سبحانه وتعا� :   عمومه3ٌم باٍق O:  القسم األول •
َ ْ
  األ

e
  إِال

َ
Oَ  ِeِرْزُقَها اهللا 

 شافäقال اإلمام ال، فهذا يشمل °يع ما يدب ^ األرض} َدابeةٍ  ِمنْ  َوَما{ ، } ُمبkٍِ  كَِتاٍب  ِ�  ÜPُ  َوُمْسَتْوَدَقَها ُمْسَتَقرeَها َويَْعلَمُ 
  .إذن � ا{واب اهللا يرزقهم  ،فهل يوجد من ا{واب ما ليس ^ اهللا رزقه ؟ æ "فهذا 3ٌم ال خاص فيه": 
•  çاeخصيص قد دخله:  العام ا�خصوص: القسم اWأن ا óبمع،  
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 حã قيل ما من ¦ٍم إال وقد ُخص
ً
ءٍ  بُِكلº  اهللاeُ وَ {: إال مثل قو� سبحانه وتعا�  ،وأمثلة هذا القسم كثxة جدا هذا }  َعلِيمٌ  َ�ْ

   ،وما عداه «صوص ،لم <ص
العلماء iموعة من األلفاظ الª قيل عنها أنها ال  بينما العام ا5ا� ^ عمومه فقد عدÊ  ،إذن العام ا�خصوص كثxة أفراده

 ِ�  َدابeةٍ  ِمنْ  َوَما{: اهللا سبحانه وتعا� ومن تلك األلفاظ ما ذكرناه آنفا وهو قول  ،تزال باقية ^ عمومها وال <صها Ùء
ْرِض 
َ ْ
  األ

e
  إِال
َ
Oَ  ِe{ : وقول اهللا سبحانه وتعا� } ِرْزُقَها اهللا ُeوَاهللا  ºءٍ  بُِكل   }  َعلِيمٌ  َ�ْ

وسوف نت�م عن ا�خصصات ا�تصلة  ،الîم عن ا�خصصاتو ،سوف يأÚ معنا إن شاء اهللا M الîم عن اWخصيص
 ،و`يف دخلت ^ ا{|ل العام و`يف �ن هذا يسô ¦م ،وسنعرف M حينها أمثلة هذه األنواع ،خصصات ا�نفصلةوا�

وذلك حينما نت�م عن ا�خصصات ا�تصلة  ،يع� كيف خرجت بعض أفراد ا{|ل العام من حكمه ،وهذا يسô خاص
  .وا�خصصات ا�نفصلة

ِ̈  الزeاغَِيةُ {: انه وتعا� قول اهللا سبح/  من أمثلة العام ا�خصوص وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ
ْ
  }  َجت

يعد  "أل"وقد مر معنا أن ا�فرد ا�عرف بـ  "أل"فإنها مفرد معرف بـ  "الزانية والزاç"صيغة العموم M هذه اآلية � M لفظ  
مًة �  "الزاç أو الزانية"سواء �ن ذلك  "الزانية والزاç"قال  ،صيغة من صيغ العموم

َ
 سواء �نت ا�رأة ُحرة أم أ

ً
 أو عبدا

ً
حرا

وا {: أو&ك يشمله ا©كم اOي ذكره اهللا سبحانه وتعا� M اآلية وهو ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ
ْ
هذه اآلية ُخصت } َجت

مة ا�ذكور حكمها M  ،أي نصف هذا ا©كم اOي جاء M هذه اآلية ،باإل°اع ^ أن العبد عليه نصف هذا العذاب
َ
�أل

ْحِصنe  فَإَِذا{ : قول اهللا سبحانه وتعا� 
ُ
َيkَْ  فَإِنْ  أ

َ
  َما نِْصُف  َفَعلَْيِهنe  بَِفاِحَشةٍ  أ

َ
Oَ  ُمْحَصَناِت
ْ
َعَذاِب  ِمنَ  ال

ْ
فا�حصنات M هذه } ال

 .إذا أحصن" ا©رائر"اآلية يقصد بهن 
 ، و¦م «صوص، ¦م باق ^ عمومه:أن قسمنا العام من حيث بقائه ^ عمومه أو عدم بقائه ^ عمومه إ� قسم_  بعد

ً
إذا

يقول  ،وال شك أن اYخصيص ;ما ك� O اللفظ العام ;ما أثر فيه ،قد قبل اWخصيص ،يظهر �ا أن العام ا�خصوص
Àعميم دصقه بأال يظهر من ،والعموم تارة يضعف":  الغزاWويتطرق إ|ه £صيصات  ،ويظهر ذلك بأن يك0 الُمخرج منه ،ا
الª نع� بها مسأWنا هذه و�  ،والقوة ا�قصودة هنا æ Mم الغزاÀ حينما قال يضعف � قوة داللة العام ^ أفراده "كثxة

حيث õتمل أن  ؟داللة ظنيةن أفراده أو أنها �يث أنه ال õتمل خروج أي فرد م ؟داللة قطعيةم ^ أفراده اهل داللة الع
  .العام لم يشمله ذلك اللفظ العام ذلك الفرد من أفراد اللفظ 

  :Òرير Wل الýاع � هذه ا�سألة  �
  :يمكن أن õرر Ëل الüاع M هذه ا�سألة M ا�قاط اWا|ة 

  ،  داللة قطعية�عó اOي اش~`ت فيه أفراده ـ ـ أي اأ°ع أهل العلم ^ أن داللة العام ^ أصل ا�عó : أوالً 
لكن هل يريد ا�ت�م بذلك  "مع الرجال�"موضوع M أصل معناه اللغوي " الرجال"فلفظ  ،وقد نقل إ°اعهم الزر`� وغxه

  � ما يصلح � لفظ الرجال؟ أو أنه يريد به بعض ذلك؟
 ، م الشمول من اللفظ M إرادة ا�ت� عó أن ا@الف M هذه ا�سألة هوبم 

ً
ذلك أن معó اللفظ وضعا ، ال M معó اللفظ وضعا

لكن يب� الîم M إرادة ا�ت�م بهذه  ،دالWه ^ أصل معناه الª وضعت � داللة قطعيةو، "الرجال"أنه صادق ^ : هو
أفراد ما يصدق عليه هذه  بعضللفظة أو أنه يريد بهذه ا ؟"الرجال"ما يصدق عليه لفظ  °يع ،"الرجال"اللفظة و� 	مة 
   .؟"الرجال"اللفظة و� 	مة 

 
ً
   ،أو دلت القرائن O داللة خصوصه ،العام اiي دلت القرائن O داللة عمومه :ينبú أن ُ<رج من Ëل الüاع:  ثانيا
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 ، عمومه بقرائن السياق مثالً وهناك ¦م نعرف بقائه ^ ،قد مر معنا أن هناك ¦م باق ^ عمومه لكن عرفناه بأدلة أخرى
   ،أو بنحو ذلك

eِ {: مثال العام اOي هو باق ^ عمومه وهو قطM ä دالWه ^ أفراده قول اهللا سبحانه وتعا�  َماوَاِت  ِ�  َما ِهللا eَوَما الس  �ِ 
ْرِض 
َ ْ
بمعó أنه ال õتمل  ،دها داللة قطعيةودالWها ^ أفرا ،هنا ا�وصولة M ا�وضع_ تعد صيغة من صيغ العموم "ما"ـف} األ

  ،خروج فرد من أفرادها عن شمول ما ذكره اهللا سبحانه وتعا� M هذه اآلية
ْرِض  ِ�  َدابeةٍ  ِمنْ  َوَما{ : و`ذلك قول اهللا سبحانه وتعا� 

َ ْ
  األ

e
  إِال

َ
Oَ  ِeَها َويَْعلَمُ  ِرْزُقَها اهللاeَوُمْسَتْوَدَقَها ُمْسَتَقر  ÜPُ  �ِ  كَِتاٍب 

 kٍُِمب { 

o صوصØي يُراد به اiالعام ا ،  
  ،وهذا العام اOي يراد به ا@صوص هو اOي اشتمل ^ قرينة تنè بقائه ^ عمومه

ِينَ {: مثل قول اهللا سبحانه وتعا� 
e
iاُس  لَُهمُ  قَاَل  اeا�  eاَس  إِنeَحْسبَُنا َوقَالُوا نًاإِيَما فََزاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ  لَُكمْ  َ�َُعوا قَدْ  ا�  ُeاهللا 

َو�ِيُل  َونِْعمَ 
ْ
ِينَ {: وردت M موضع_ "ا�اس"فهنا عندنا } ال

e
iاُس  لَُهمُ  قَاَل  اe{:  ثم قال} ا� eاَس  إِنeا�اس"ـف} لَُكمْ  َ�َُعوا قَدْ  ا�" 

من حيث  ، صيغة من صيغ العمومو`ذلك � "°يع ا�اس"فø تصدق ^  ،األوß إذا نظرنا إ|ها من جهة الوضع اللغوي
هنا  "ا�اس"ـبل � ¦م يُراد به ا@صوص ف ،ليست صيغة من صيغ العموم "ا�اس"لكن هنا  "أل"أنها اسم جنس معرف بـ 

ِينَ { 
e
iاُس  لَُهمُ  قَاَل  اeين معه  "ا�اس"و ،نعيم بن مسعود أو أعرا� من خزاعة}   ا�Oانية هو أبو سفيان وا�ماعة اeا.  
فهنا ال يراد به  ،فحينئذ ال تكون دالWه ^ إرادته داللة قطعية ،إذا ظهرت القرينة ^ أن العام يراد به ا@صوصإذن 

  .العموم و¢نما يراد به ا@صوص 

  ]JÏ[ ةـقـلـا}
 
ً
  :ëا يتحرر به Ëل الüاع أن æمنا M هذه ا�سألة ينبú أن ºïه M جانب خاص وهو:  ثاxا

 هل تكون دالWه ظنية أو قطعية؟  ،أو العام قبل أن يُعلم £صيصه ،لكنه يقبل أن <ص ، بل دخول اWخصيص عليهالعام ق

  ،األفراد عند ا�ميع ^ اWحقيق داللة ظنية فإن دالWه ^ بقية ،ُخص بعض أفراده قد أما العام اOي
^ أن  ،ام قبل اWخصيص ^ � فرٍد من أفراده عند عدم القرينةإذا تقرر هذا األمر فإن األصو|_ قد اختلفوا M داللة الع

  ؟ا�راد به العموم أو أن ا�راد به ا@صوص 
� O تلك األفراد داللة قطعية أو داللة ظنية O هYا�ملة هل دال � kقول :  
احتمال إرادة الشارع من العام بعض أن : أن داللة العام غx ا�خصوص ^ أفراده تعد داللة ظنية بمعó:  القول األول •

و¢نما يريد به بعض تلك  ،وõتمل أن الشارع حينما نطق بذلك اللفظ العام ال يريد به °يع أفراده، أفراده احتمال قائم
 .و¢ن لم يظهر �ا فعًال «صص يمكن إخراجه من اللفظ العام، األفراد

وهو مذهب ا�الكية وأك0 الشافعية وأك0 ا©نابلة واختاره  ،ألك0ل ونسبه ا�رداوي ،هذا القول هو قول °هور أهل العلم 
  .بعض ا©نفية 

أنه ال سبيل إ� القول باحتمال أن : بمعó ،أن داللة العام غx ا�خصوص ^ أفراده تعتØ داللة قطعية:  القول اxا¨  •
و¢نما إذا نطق ، ارع يريد بتلك ال�مة بعض أفرادها ال يوجد احتمال أن الش ،يريد الشارع من تلك اللفظة بعض ما يتناو�ا

  ،الشارع باللفظ العام أو بال�مة العامة
ً
 .وهذا هو مذهب °هور ا©نفية ،فإنما يريد بها °يع أفرادها قطعا
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  : أدلة هذه ا�سألة � 
دون ^ أن اWخصيص كثx ويعتم ،أن داللة العام O أفراده داللة ظنية: ^ قو�م وهو  القول األول أصحاب يستدل �

ما من ¦م إال وقد ُخص إال مثل قو� سبحانه  : "حã إنه قيل ،وروده ^ اللفظ العام ـ أي أن اWخصيص شائع و`ثM x العام
ءٍ  بُِكلº  َواهللاeُ  {: وتعا�   M داللة العام ^ � فرد من  "} َعلِيمٌ  َ�ْ

ً
 ؛أفرادهـ و`0ة اWخصيص هنا تورث شبهة واحتماال

  .وحينئذ ال قطع مع وجود الشبهة واالحتمال ،حتمال أن يكون ذلك الفرد ëا شمله اWخصيصال
إننا ال نسلم بأن اWخصيص شائع M ا{|ل العام ـ ويعنون باWخصيص : هذا ا{|ل بقو�م  ناقش أصحاب القول اxا¨ �

 ـ بل اWخصيص وروده ^ األدلة
ً
  ؟�اذا، بل هو M .ية القلة ،العامة ورود قليل اOي يورث شبهة واحتماال

واWخصيص بهذه الصفة ـ ^ ما هو اصطالح ،  )ا�قارن للعام ا�خصص ا�ستقل(إننا نع� باWخصيص إنما هو  :قالوا 
أك0 األدلة ف ،ا©نفية كما سيأÚ معنا إن شاء اهللا M ا©ديث عن اWخصيص ـ يعتØ قليل بالنسبة إ� بقية األدلة العامة

، وليس م~اخيا قارنويكون م ،�يث يكون ا�خصص مستقًال أي منفصالً  ،العامة لم يرد عليها اWخصيص بهذه الصفة
فاWخصيص بهذه الصفة عند ا©نفية يعتØ  ،أك0 من األدلة العامة ا�خصوصة ،فبهذه الصفة األدلة العامة غx ا�خصوصة

 .بل هو M .ية القلة  ،قليل
، ما حºتموه وهو و`ونه M ا{|ل ا�ستقل ا�قارنفيإننا ال نسلم لكم بأن اWخصيص هو  : بأن يقال  ُ¤اب عن ذلكو �

 ،وقد يكون بد|ل م~اB ،وقد يكون بد|ل موصول ،وقد يكون بد|ل متصل ،بل قد يكون اWخصيص بد|ل مستقل
  ،ا ونف! بها اWخصيصا اWخصيص بهذه الصفة الª نع� بهذوال شك حينئذ أن ه

ً
  ،ال شك أنه حينئذ يكون شائعا

ً
و`ثxا

  .هذا ما يتعلق با�واب ^ مناقشة ا©نفية {|ل ا�مهور . بهذا ا�عó اOي ذكرناه
حقيقة يستدلون ا©نفية بمجموعة من األدلة يزعمون أنها تدل ^ أن العام دالWه ^ أفراده داللة قطعية :  أدلة ا}نفية �
  :ست داللة ظنية فيقولون ولي
 ، أن ألفاظ العموم موضوعة للعموم:  ا{|ل األول  �

ً
 .واأللفاظ تدل ^ معانيها M اللغة قطعا

 دالWها ^ أصل ا�عó داللة إذ ،^ اللغة فما دام أن اللفظ هذا يستعمل M اللغة �ذا ا�عóفهم يعتمدون  
ً
  .قطعيةا

و¢نما ا@الف M الîم عن إرادة ا�ت�م بهذه ، ال Õتلف فيها  أصل معناه داللة قطعية، العام ^وقد مر معنا أن داللة 
  .أو إرادة � ما تدل عليه تلك اللفظة ،بعض ما تدل عليه ،اللفظة

و¢ن سلمنا أنكم تعنون بأنها تدل ^ معانيها داللة . وOلك يمكن أن يُقال أن هذا خارج عن Ëل الüاع M ا�سألة 
ال نسلم لكم بهذا ال�ء  :فنقول، أو من حيث أصل ا�عó ،بغض ا�ظر عن كونها داللة من حيث االستفادة اللغوية ،عيةقط
  .وما دام أن االحتمال موجود فإنه حينئذ ال قطع M داللة العام ^ أفراده  ،ألن االحتمال قائم ؟�اذا
�   çاeقرينة تدل ^ ذلكأنه لو جاز أن يراد بالعام بعض أفر: ا{|ل ا xلبيس وارتفع ، اده من غWللزم من ذلك اإليهام وا

فإذا 	ف ، ألن السامع ال يمكنه معرفة ا�راد من هذا اللفظ العام ،ولزم منه ا�Wيف بما ال يطاق ،األمان عن اللغة و ال�ع
 بما ال يطاق ،مرا¦ة هذا االحتمال

ً
وما . ليست ظاهرة ال تُعلم إال بداللة من ا�ت�مألن إرادة ا�ت�م خفية . �ن ذلك تكليفا

دامت أنها خفية فال يمكن أن نطلع ^ هذه اإلرادة ا@فية وتكليف ا�اس باإلطالع ^ ما يريده الشارع هذا تكليف 
  .بما ال يطاق
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و¼  ،"جاءواالب 	هم الط"هذا فيه إيهام للسامع أن  "بعض الطالب"وأنا أريد  "جاء الطالب" :معæ óمهم أنه إذا قيل
ا �فهذا يوقع السامع M إيهام  "°يع الطالب"وليس  "اOين جاءوا"هم  ،"وأنس ،وخا{ ،وعمر ،أن زيد"أنا ا�ت�م أريد  ا©قيقة 

  . سمعه فقد يتوهم أن ال�مة ¨مل ^ عمومها و� M ا©قيقة يراد بها بعض األفراد
  : ويمكن مناقشة هذا ا¯(ل بأن يقال�  
�Þال يلزم من احتمال أن يراد بالعام بعض أفراده بال قرينة إيهام كما تزعمون وال يلزم منه تلبيس وال :  ا�ناقشة األو

 تكليف بما ال يطاق
ً
�اذا ؟ ألن اWلبيس إنما يكون لو قطعنا بأنه ال توجد قرينة تدل ^ إرادة بعض  ، يلزم منه أيضا

  عام يراد به بعض األفراد ـ بمعó أن العام لم يراد به عمومه ـ ومع ذلك قلنا بأن ال ،األفراد
هذا فيما يتعلق  ،ومع ذلك لم يرد باللفظ عمومه ،إذن اWلبيس يكون لو قطعنا بعدم القرينة ا{الة ^ إرادة بعض األفراد

 ال نسلم به أ :نقول ،وفيما يتعلق بكونه يلزمه ا�Wيف بما ال يطاق، باWلبيس واإليهام
ً
ألن ا�طلوب من ا��ف إنما  ،يضا

 من æم اهللا وìم رسو� صÐ اهللا عليه وسلم
ً
  . هو االمتثال �ا يظهر من كونه مرادا

من غx قرينة تدل  ،أن الîم اOي ذكرتموه يا علماء ا©نفية وهو أنه لو جاز أن يراد بالعام بعض أفراده:  ا�ناقشة اxانية�
 ^ Ëل آخر غx العام وهو ا@اص .يس واإليهام^ ذلك للزم منه اWلب

ً
الحتمال أن يكون ا�راد من  ،هذا يصدق أيضا

، ومع ذلك يا علماء ا©نفية لم تقولوا M ا@اص إنه يلزم منه اWلبيس. ال حقيقة ذلك اللفظ ا@اص " ا�جاز "اللفظ ا@اص
  . فقولوا كذلك M اللفظ العام أنه ال يلزم منه اWلبيس

واللفظ العام õتمل أن يكون خاص وõتمل أن ، وõتمل أن يكون حقيقة  ،عó اللفظ ا@اص õتمل أن يكون iازبم
- كذلك قولوا M اللفظ ا@اص ، فأنتم جعلتم من االحتمال الوارد M اللفظ العام اWلبيس واإليهام ، يكون باق ^ عمومه

وأنتم M ا©قيقة لم تقولوا M اللفظ  ،وا فيها مثل ما قلتم M اللفظ العامقول -ما دامت االحتماالت واردة M اللفظ ا@اص
 نلزمكم بأن تقولوا M اللفظ العام إنه ال يلزم منه اإليهام وال اWلبيس  ،ا@اص إنه يلزم منه اإليهام واWلبيس

ً
فكذلك أيضا

. 
  :  ثمرات هذه ا�سألة �
ا{ : يقول اهللا سبحانه وتعا�  - eخْ  َوِمم

َ
ْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  رَْجَناأ

َ ْ
فيجب ^ اإلنسان أن يز8 ـ من خالل داللة هذه اآلية ـ }  األ

أن )  ليس � ما دون ¾س أوسق صدقة: ( لكن دل ا�ص ا�بوي وهو قو� صÐ اهللا عليه وسلم ، °يع ما <رج من األرض
  ،نصاب الز�ة ال يكون إال u Mس أوسق فأك0

ً
 فأك0وال ،والوسق ستون صا¦

ً
أما أقل  ، بد أن يكون ا�صاب ستون صا¦

ا{ واآلية هنا  ،من ذلك فليس فيه ز�ة eْخرَْجَنا َوِمم
َ
ْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أ

َ ْ
 ،و كثxه ،بمعó أن � ما <رج من األرض M قليله}  األ

  ،�ب فيه الز�ة
 ال ُ<ص بأخبار اآلحاد وهو قول ا�Ä صÐ اهللا  ،والقرآن دالWه قطعية، هذه اآلية قرآن : فعÐ مذهب ا©نفية يقولون -

ً
إذا

  ) .  ليس � ما دون ¾س أو ست صدقة: ( عليه وسلم 

  ]�°[ ا}ـلـقـة 
ا�ظر M هذين القول_ الثين ¨دثنا عنهما M ا©لقة السابقة وأيهما أرجح من اآلخر اOي يبدو À واهللا أعلم M هذه ا�سألة 

 ،ترجيح رأي �هور أهل العلم القائلk بأن داللة العام O أفراده داللة ظنية وليست داللة قطعية: بعد هذا العرض �ا هو
  : وبيان ذلك نقول ،ذلك أنهم اعتمدوا ^ العرف ال�0 وهو مقدم ^ ا©قيقة اللغوية
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ومن ذلك  - تفسx ألفاظ الشارع فيجب االحتÁم إ|ها M ،إن °هور ا©نفية قد نظروا إ� أن العØة هو با©قيقة اللغوية -
 ألفاظ الشارع ألن اللفظ مã وضع �اOي هو أحد  -اللفظ العام

ً
 � قطعا

ً
  ،عó �ن ذلك ا�عó ثابتا

ً
سواء أكان اللفظ خاصا

 
ً
  ،حã يرد ا{|ل ^ خالفه ،أم ¦ما

ً
غيب  -لM األص-و¢ذا �نت إرادة ا��ع  ،فا©قيقة اللغوية للفظ العام ثابتة � قطعا

الª � -وال ينبú للمجتهد أن يف! هذه اإلرادة ا@فية ^ غx مقت� ا©قيقة اللغوية  ،فالبد من د|ل يظهرها ،عنا
 .إال بد|ل -األصل M ا5يان

 M اللغة � بينما يرى °هور األصو|_ أن اللفظ العام و¢ن -
ً
إال  ؛عó الشمول واإلحاطة �ميع أفراده دون ح�ºن موضو¦

M وقد ثبت باستقراء مواقع االستعمال أن معظم ،  عرف استعمال ا��ع �ذا اللفظأن ا5حث األصو� مداره مدلول العام
 ،وأصبحت ك0ة اWخصيص قرينة قوية ،وقد شاع اWخصيص M ا{|ل العام ،العمومات M الت�يع قد خصصت فعالً 

 M � نص ¦م
ً
  .ص فعال ا أراد الشارع منه بعض أفراده ولو لم يظهر ا�خص� أنه ربم ،أورثت شبهة واحتماال

 
ً
 إذ إن إرادة ا���  ؛قاٍض ^ معناه اللغوي ،ع M استعمال اللفظ �عóً يقصدهأن ُعرف ا���  ومن ا�قرر اتفاقا

َ
 ا�عM _ óبْ ع أ

انة عن مراد الشارع من ا�عó أقوى M اإلب، هألن ا�عó اOي استقر M لغة ال�ع وعرف ؛ه استعمال اللفظ إ|هج� اOي وُ 
ألن M  -وهو ا�عó ال�0-بل ينبú أال يصار إ� ا�عó األخx ـ وهو ا�عó اللغوي ـ مع وجود ا�عó األول  ،اللغوي ا�حض

  .ذلك «الفة �راد الشارع
  � M خصيص تصلح د|ًال ينشأ عنه االحتمالWوهذه القرينة و� ك0ة اCولو لم يرد د|ل  ،وتزول معه القطعية ،نص جز

فإن هذه القرينة ال ¨ول دون وجوب العمل بكل نص ¦م و¢جرائه ^ مقتضاه العام ما  ،؛ومع ذلك ،خاص به <صصه فعالً 
  .دام أنه لم <صص فعال 

 لو لم تقم ك0 موقف علماء ا}نفية من داللة العامومن هنا يمكن القول بأن 
ً
ة £صيص العام M الت�يع يصح منهجيا

باالستقراء فإن إغفا� M  -ك0ة اWخصيص -أما وقد ثبت ذلك ،اإلسال# قرينة قوية ^ مراد الشارع من معظم العمومات
 با�نهج العل� األصو� ا�شتق من طبيعة الت�يع نفسه ،االجتهاد

ً
 واضحا

ً
فضًال عما  ،والتشبث بالوضع اللغوي يعتØ إخالال

  . لك من iافاة مقصد الشارعM ذ
من حيث دالWهما الت�يعية ^ مراد  - كما يرى علماء ا©نفية- هذا وليس العام �@اص M كون دالWه داللة قطعية

  .كما يتضح ذلك �ن تتبع مواقع استعما� �ما ،الشارع M � منهما
 M الت�يع عنع قد خالفه أو خالف اص لم يثبت باالستقراء أن الُم�� فا@ 

ً
كما هو الشأن M العام ـ  ،حقيقته اللغوية .5ا

يع� ا@اص لم يرد عن الشارع أنه أراد به غx ما دل عليه بينما العام فقد يطلق الشارع اللفظ العام ويريد به بعض أفراده 
-  Êدد مفهوم العام وأن العام هنا يون من خالل ذلك االستعمال ُعرف للم�� فهنا تكõ طلق ^ بعض أفراده و<رج منه ع

  .  بعض أفراده
 
ً
  ،وO هذا فإن قياس العام O اØاص من حيث قطعية ا¯اللة معَتâ لغويا
 
ً
  .ومن هنا اف�قا  ،وداللة العام ليست كذلك ،لكنه قياس مع الفارق ت:يعيا إذ أن داللة اØاص مراده للشارع %>ا

 هذه � ا�ظرة أو ا�آل اOي ن
ً
أن داللة العام ^ أفراده داللة ظنية وليست داللة قطعية : نتø إ|ه M هذه ا�سألة وهوإذا

وهنا يكون العام Ëتمًال وقابًال للتخصيص ما دام أن العام  ،باعتبار أن الشارع قد يطلق اللفظ العام ويريد به بعض أفراده
اÀ ما دام أنه يقبل فإن دالWه ^ ذلك الفرد اOي هو وباW ،فإن العام حينئذ يقبل اWخصيص ،قد ورد عليه كذا «صص

Ëل الüاع ب_ الطرف_ M دخول ذلك الفرد M اللفظ العام أو عدم دخو� تكون داللة ظنية ألنه õُتمل أن يكون داخل 
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  . وõتمل أن يكون من ضمن ما خرج من اللفظ العام
 ،وخاصة M باب العام ،ؤها ^ هذه ا�سألة ا�شهورة M كتب أصول الفقهبعد ذلك ننتø إ� بعض ا�سائل الª يمكن انبنا 

  :و� داللة العام ^ أفراده 
بó أهل العلم ^ ذلك مسائل وهذه ا�سائل � M ا©قيقة مفردات مستقلة من مفردات ا�قرر لك� سقتها ^ سبيل ا5ناء 

 نذكرها ^ سبيل ا5ناء فنذكر بعض هذ، حõ ãصل ال~ابط ب_ مسائل العلم
ً
ه ا�سائل الª � مذكورة M ا�قرر استقالال

  :من هذه ا�سائل 
 : اعتقاد العموم والعمل به قبل ا>حث عن ا¯(ل الُمَخِصص �

هل ¤ب عليه اعتقاد عمومه والعمل  - أي �ذا اللفظ العام- هذه ا�سألة بيانها أنه إذا ورد لفظ ¦م فهل ¤ب ^ السامع � 
فال ، به قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص؟ أو ال ¤ب عليه ذلك؟ إال بعد أن يبحث عن ا{|ل ا�خصص �ذا اللفظ العام 

  .فحينئذ يعمل باللفظ العام  ه؟¤د
و� مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل ا5حث -أن ا@الف M هذه ا�سألة  -�لعال� وغxه -ول صذكر بعض علماء األ

  . منٍ= ^ ا@الف M داللة اللفظ العام ^ أفراده من حيث القطع ومن حيث الظن -خصصعن ا�
 أن القائل 

ً
بوجوب اعتقاد عموم اللفظ العام والعمل به قبل  :بأن داللة العام ^ أفراده داللة قطعية يقول :وذكر العال� أيضا

ائل بأن داللة العام ^ أفراده داللة قطعية يعمل به مبا¯ة فحينما يسمع باللفظ العام فمبا¯ًة الق ،ا5حث عن ا�خصص
  .من دون ا5حث عن اللفظ ا�خصص أو ما يمكن أن <صص هذا اللفظ العام 

 مذهب ا©نفية :أقول
ً
إال أن هذا األمر يلزم أن يوافقهم  -القائل_ بقطعية داللة العام-وهذا األمر و¢ن �ن يقتضيه أيضا

بعد أن قرر أن وجوب اعتقاد العموم  -لألنصاري) فواتح الرêوت(فقد جاء M  ،لة العام داللة ظنيةعليه من يقول بأن دال
  :قال بعد ذلك -والعمل به قبل ا5حث عن ا�خصص أمر ظاهر بناًء ^ رأي ا©نفية M داللة العام

 " 
ً
وجوب اعتقاد العموم والعمل به قبل ا5حث يع� صاحب الفواتح هنا قرر أن "ثم هذا ا{|ل يتم ^ القول بالظنية أيضا

يع� أنه ¤ب اعتقاد عمومه و¤ب العمل به قبل ا5حث عن ا�خصص بناًء ^ رأي أهل مذهبه  أمر ظاهر ، عن ا�خصص
  وهم علماء ا©نفية لكن بناًء ^ من يرى أنه ظ� هل يكون كذلك؟

 ثم ه" :يع� ¤ب اعتقاد عمومه والعمل به هو يقول هنا 
ً
 فإنه يفيد ظن حكٍم إلøٍ ظنا

ً
ذا ا{|ل يتم ^ القول بالظنية أيضا

 فيجب العمل به من غx توقف
ً
  ."ألجل احتمال مرجوح لإل°اع ^ العمل بالراجح ،قويا
الشك  هو أ^ من لمون أنه هو االعتقاد الراجح ، ووالظن كما تع، فما دام أن العام دالWه ^ أفراده داللة ظنية ) ال�ح(

أن الوسط منها الشك ثم يعلو ، اOي هو اعتقاد ا�رجوح M االعتقاد فمر معكم أن درجات االعتقاد مودون الشك الوه
 فإذا نزل أك0 فإنه 

ً
 و¢ذا نزل دون الشك فإنه يصبح وهما

ً
 قطعا

ً
 ثم يعلو فيكون غلبة ظن ثم يعلو فيصبح يقينا

ً
فيكون ظنا
  .يصبح جهًال 

 ما دام أن الل
ً
أن العام يدل ^ تلك األفراد وأن تلك األفراد  أن الراجح فظ العام دالWه ^ أفراده داللة ظنية إذن معناهإذا

فإن اعتقاد عموم اللفظ العام Yلك األفراد وشمول اللفظ العام �ا Òته من أفراد والعمل داخلة M اللفظ العام وبناًء عليه 
وباWاÀ فإن علينا إذا  العام � هذه األفراد هذا العمل يعد عمالً بالرأي الراجح باللفظ العام أو بما يقتضيه حكم اللفظ

سمعنا اللفظ العام أن نعمل به مبا¯ًة وأن نعتقد عمومه ـ هذا بناًء ^ من يقول إن داللة اللفظ العام ^ أفراده داللة ظنية 
  . ]  فواتح الرêوت[ـ وهذا هو رأي صاحب 
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و� بناء مسألة اعتقاد العموم والعمل به بناًء ^ داللة العام ^ أفراده هل � داللة - هذا ا5ناء قد يُشd ^ :أقول(
فإنه بناًء  -كما هو مذهب ا©نفية-ما دام أن العام يدل ^ أفراده داللة قطعية  يه أنه قد يُشd عل -؟قطعية أو داللة ظنية

  .)�()وقلنا كأنه Ëل اتفاق ،ا5حث عن ا�خِصص قبلب العمل به و¤ ،عليه ¤ب اعتقاد عموم هذا اللفظ العام

قد حكوا اإل°اع ^ امتناع العمل بالعام قبل ا5حث  ،وابن ا©اجب ،و اآلمدي ،وقد يُشd ^ هذا ا5ناء أن الغزاÀ: أقول 
بالعام قبل  -^ العكس -العمل  هنا بعض العلماء õكون اإل°اع ^ امتناع ،عملعن ا{|ل ا�خِصص ـ ïن قررنا أن يُ 

و`ذلك ، ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص ـ ألن العموم د|ل ب�ط انتفاء ا�خِصص وال�ط وهو انتفاء ا�خصص بعد لم يظهر 
M الفارق فما دام أننا   القياس فالعلة د|ل ب�ط العلم� د|ل يمكن فيه ا�عارضة وذلك مثل إ©اق الفرع باألصل èبن

  .نتفاء الفارق إذن العلة تعتØ د|ًال ^ تعميم حكمها إ� الفرع نعلم ا
  ؟فيها  إذا تقرر ذلك وهو أن ا�سالة iُمع عليها فكيف يقال بعد ذلك بوقوع ا@الف

 ،أترك ا�واب ^ هذا السؤال إ� ا©لقة القادمة

  ]J°  [ا}لقة 
من حيث أننا نب� ^ ـ فكيف يقال بعد ذلك بوقوع ا@الف فيها؟ لة iُمع عليها كما حÁه بعض العلماء إذا تقرر أن ا�سأ

  .مسألة قوة داللة العام من حيث القطع والظن ـ 

  :سببk �قل اإل�اع � ا�سألة  –رÊه اهللا  –ذكر ابن الُهمام 
واحد M ا�سألة وال  ـ يع� يعتØ قول. " خالفال "ـعدم اعتبار قول ا�خالف M هذه ا�سألة فخالفه ك:  السبب األول �

يعتØ القول ثاç ـ و¢ذا كنا قد رجحنا أن داللة العام ^ أفراده داللة ظنية إذن يقت� ذلك أننا يف~ض أن نبحث عن ا{|ل 
 وغx معتØ ، ا�خصص قبل أن نعمل با{|ل العام 

ً
وباWاÀ القول بالعمل با{|ل العام قبل ا5حث عن ا�خصص يعتØ الغيا

  . هنا
العمل "إذ Ëل اإل°اع هو مسألة ، ليس هو Ëل ا@الف  -اOي ذكره ابن ا�مام -أن Ëل اإل°اع ا�حÞ :  السبب اxا¨ �

 . "مسألة اعتقاد العموم"وËل ا@الف هو ،  "بالعام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص

      _Wة اعتقاد عموم ذلك ا{|ل العام ومسأل�، مسألة العمل با{|ل العام�  :فهناك فرق ب_ مسأ.  
  : واOي يبدو À واهللا أعلم M هذه ا�سألة ما ي��
o  ًا�سألة هو :  أوال M Þا©قيقة - إ�اع الشافعية: أن اإل°اع ا�ح M واآلمدي أما ابن ا©اجب فإنه Àفنحن ذكرنا الغزا

واآلمدي شافä ^ ما استقر عليه رأيه . Áم لآلمديكتاب اإلح) «تº ا�نت�(ينقل عن اآلمدي إذن هو أصل كتابه 
وقد تبعوا M ذلك طريقة األستاذ أ� إسحاق اإلسفرائي� M �ثه  -الفقø إذن اإل°اع ا�حM Þ ا�سألة هو إ°اع الشافعية

 .للمسألة فإنه نقل اتفاق الشافعية ^ هذا القول 
o  

ً
 :W_ أن ا@الف واقع M ا�سألة M ا©ا: ثانيا

 حالة العمل بالعام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص  �

 حالة اعتقاد عموم ذلك اللفظ العام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص  �

                                 
(s  من حذفها . ما ب_ القوس_ صعب ^ الُمراِجع ¨رير عبارته 

ً
 .ومعناها M ا�ملة قد سبق M ثنايا ا©لقة. ثم ظهر � أن يبقيها كما ذكرها ا{كتور بدال
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واعتقدنا عمومه وجب علينا "  الكفار واقاتل:  " جوب اعتقاد عموم اللفظ فائدة إال العمل به فلو قال الشارع وإذ ال يظهر ل
  .ã يأÚ ا{|ل ا�خصص العمل بموِجبه M قتا�م ح

  _Wا�سأ M ازي ا@الفxمسألة اعتقاد العموم و مسألة العمل بالعام قبل ا5حث عن  -وقد ح$ الشيخ أبو إسحاق الش
 بقو� M ألفاظ العموم هل ¤ب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل ا5حث عّما <صها ؟ -ا{|ل ا�خصص 

 عن Ëل الüاع ^ أمر وهو M نظري أمر مهم وه أن ينبه هنا�سألة واقع فإنه ينبú و¢ذا تقرر أن ا@الف M ا 
ً
و خارج أيضا

الË � ªل  أن اللفظ العام اiي ك�ت �صيصاته ال Âوز اYمسك به إال بعد ا>حث عن تلك ا�سألة : وهو أالفيها  
  ا�ظر هل � من الُمستخرج أو من ا�ستَب� ؟ 

 æاللفظ العام؟هل �: يع M خرجت عن اللفظ العام أو � من ا�سائل ا{اخلة ªمن ا�سائل ال   

هل هو من  M ذلك اللفظ أنه ال خالف M ذلك ـ أي ال خالف M ا5حث –رêه اهللا  –وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميه ، 
  -الُمستخرج أو من ا�ستَب�

م يُعلم �صيصه أو ُعلم �صيصه بصور معينة ـ يعæ قليلة ـ هل Âوز وÀنما اØالف بk العلماء � العموم اiي ل ⇐
  استعماM فيما عدا ذلك قبل ا>حث عن ا�خصص الُمعارض أو ال ؟ 

اOي ثبت  َ<رج Ëل الüاع هنا اللفظ العامإذن ëا <رج عن Ëل الüاع M قضية ا5حث عن الُمعارض لت|ل العام كأنه 
فهذا اللفظ العام اOي توارد عليه أك0 من «صص أو «صصات كثxة ليس �للفظ العام اOي  ، هأنه قد ك0ت £صيصات

وذلك من حيث وجوب العمل به قبل ا5حث عن تلك ا�سألة الË � ªل  ،ورد عليه «صصات قليلة أو «صص واحد
  جة منه ؟ ا�ظر ب_ ا�ختلف_ M ا�سألة هل � داخلة M اللفظ العام أو أنها خار

 اعتقاد العموم والعمل به هو M ا©قيقة مسألة ا@الف فيها مب� ^ ا@الف M قوة داللة العام ^ أفراده هل � داللة 
ً
إذا

فإن هذا العموم ينبú أال  يُعمل به إال Ëل الüاع عن العموم اOي ك0ت £صيصاته قطعية أو داللة ظنية ؟ وينبú أن <رج 
  .أو هو من ضمن ما <رج من اللفظ العام ؟  ،ن ذلك الفرد هل هو من ضمن ما يدخل M اللفظ العامبعد ا5حث ع

  :العمل بالعام قبل ا>حث عن ا¯(ل ا�خِصص �
هو اWفريق ب_ العلماء ا�جتهدين اOين :� مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل ا>حث عن ا¯(ل ا�خصص الصواب 

لوا من العلم ما ُفَمِكنُُهم من معرفة ُمراد الشارع وسØوا غور ا�صوص فعرفوا العام أحاطوا بغالب نصوص  Êال�يعة وحص
وا@اص وا�اسخ وا�نسوخ وخØوا مواطن اإل°اع وا@الف يفرق ب_ هؤالء وب_ العوام ومن يلحق بهم من ا�نتسب_ إ� 

  الُفتيا وسدة القضاء الفقه اOين أخذوا من العلم ما ال يكè لل~بع ^ عرش
ال ينبú ا@الف M أنهم إذا بلغتهم آية ¦مة أو حديث ¦م ولم يبلغهم ا�خِصص  فالقسم األول وهم العلماء ا�جتهدون �

^ األدلة أنهم ¤ب عليهم العمل بالعام وال يلزمهم اWوقف إ� أن يبحثوا  إطالعهم^ الرغم من تمرسهم بالعلم وسعة 
  .|ل «صص الحتمال وجود د

ومن M حكمهم فهؤالء ليس ألحدهم أن يعمل بالعام إذا بلغه دون أن يسأل أهل العلم  وأما القسم اxا¨ وهم العوام �
ا�جتهدين ولو ابتُ� أحد ا�تفقهة بمنصب قضا� أو بمنصب فُتيا فليس � أن يفª وال أن يق� قبل أن يراجع كتب أهل 

ة جهده M درك حكم ا�سألة منها ولو بلغه حديث ¦م ليس � أن يبادر إ� العمل به أو العلم الª تتي! � ويبذل .ي
 .الُفتيا بعمومه قبل أن يراجع ما قا� أهل العلم M هذا ا{|ل العام ويبذل .ية جهده M ذلك 
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 إن اOين نُقل عنهم ا�نع من العمل با{|ل العام قبل ا5حث عن ا�خصص إنما منعوا �
ً
ألحد سببk  -واهللا أعلم- أيضا

 kكما يرى بعض ا>احث:  
أنهم ال يقصدون با5حث عن ا�خِصص استقصاء موارد األدلة °يعها و¢نما يقصدون iرد ال~وي :  السبب األول  •

 . واس~جاع ا�علومات السابقة لعرض ا{|ل العام عليها فإن وجدوا فيها ما <صصه و¢ال عملوا به M عمومه
وأما الفقيه فيلزمه أن �تاط �فسه فيقف ساعة الستكشاف هذا ": اهر من قول أ� زيد ا{بوá حيث يقولوهذا ظ 

 kاالحتمال با�ظر � األشباه مع كونه حجة للعمل به إن علم لكن يقف احتياطاً ح� ال �تاج إ½ نقض ما أمضاه بتب
  . "اØالف

 كأن هؤالء اOين منعوا من العمل با{| 
ً
ل العام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص إنما قصدهم من ذلك ال~وي إذا

ال حقيقة ا5حث عن هذا ا{|ل ا�خِصص بذلك ا{|ل العام إنما قصدهم ال~وي واس~جاع ا�علومات ، واالستكشاف 
  .السابقة 
هذه ا�سألة ال ينبú أن ¤ري فيه ال <¿ أن مثل هذا اWوقف من أجل اس~جاع ا�علومات  من أجل ال~وي M �ث  :أقول 

  .خالف العلماء 
• çاeأنهم إنما منعوا من العمل  :لثين نقل عنه ا�نع من العمل باللفظ العام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص السبب ا

 من أن يُقدم � أحد ^ العمل بالعموم دون �ث و¢ن �ن من غx أهل االجتهاد
ً
  ـ. با{|ل العام هنا خوفا

ً
كأن هذا سدا
ذن لغx ا�جتهدين 

ُ
Oريعة ا{خول M هذه ا�سألة حã ال يدخل فيها من ليس أهًال للنظر من العوام أو أشباه العوام ـ ولو أ

 من نصوص ال�يعة ا@اصة للجهل بها
ً
 . M ذلك لعطلوا كثxا

ول M ترجيح قول ا�انع_ ـ ويقصد با�انع_ هنا حيث يق –رêه اهللا  –و هذا اWقرير يظهر من æم شيخ اإلسالم ابن تيميه 
يع� كأنه ¤ب -   "وهذا هو الصحيح: "العمل باللفظ العام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص ـ قال منع اOين يقولون ب

و ا@طاب وهذا الرأي هو الصحيح اOي اختاره أب": يقول شيخ اإلسالم-ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص قبل العمل با{|ل العام 
فإذا غلب ^ الظن  -أي العام  -وغxه فإن الظاهر اOي ال يغلب ^ الظن انتفاء ما يعارضه ال يغلب ^ الظن مقتضاه 

 -هنا الشاهد  -انتفاء ما يعارضه غلب ^ الظن مقتضاه ـ وال شك أن اOي يعارض العام هو ا{|ل ا@اص ـ وهذه الغلبة 
  " .العمومات إال بعد ا5حث عن الُمعارض ال ¨صل للمتأخرين M أك0

ح ا�نع �ا يعرفه من حال ا�تأخرين من  "ال Òصل للمتأخرين : "فقو� Êومن  ،عدم إحاطتهم باألدلةالعجلة ويدل ^ أنه رج
  . سداً لثريعة قال بمنع العمل باللفظ العام قبل ا5حث عن ا{|ل ا�خِصص أجل ذلك 

� من ا�سائل الª يمكن انبناؤها ^ مسألة داللة العام ^ أفراده هل � داللة قطعية أو داللة ننتقل إ� مسألة أخرى و
 من أفرادها M حال ا©ديث عن ا�خصصات لكن ال بأس M عرض هذه 

ً
ظنية وهذه ا�سألة و¢ن كنا سوف نتناول شيئا

M 
ً
 وتفصيليا

ً
 منها افراديا

ً
 ثم نتناول شيئا

ً
 	يا

ً
  . ا©ديث عن ا�خصصات ا�سألة عرضا

  :مسألة �صيص ا¯(ل العام با¯(ل الظæ ابتداًء : لة اxانية ا�سأ �
 äبوت ( إذا ورد د|ل ¦م قطeا äالواحد أو  -أو السنة ا�تواترة  �لقرآن- )قط Øبوت كخeهل ¤وز £صيصه بد|ل ظ� ا

  :لعلماء O قولk � ا�ملة اختلف االقياس هل ¤وز £صيصه بذلك ا{|ل ابتداًء ؟ 
  .أنه ¤وز £صيص ا{|ل العام با{|ل الظ� ابتداًء وهذا هو قول °هور األصو|_ :  القول األول •
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 . أنه ال ¤وز £صيص ا{|ل العام با{|ل الظ� ابتداًء وهذا هو مذهب أك0 ا©نفية :  القول اxا¨ •

  :ن ×واز £صيص ا{|ل العام با{|ل الظ� ابتداًء د|ل أصحاب القول األول وهم القائلو �
استدلوا بإ°اع الصحابة ^ جواز £صيص عمومات القرآن بأخبار اآلحاد استدلوا بوقوع هذا ال�ء بل هذا الوقوع يؤيده 

ومن آلحاد من صحابة رسول صÐ اهللا عليه وسلم فإنهم أ°عوا ^ جواز £صيص عمومات القرآن بأخبار ا إ°اع سكو:
  : الصور ال� أ�ع عليها الصحابة

m.  يُوِصيُكمُ  {: £صيص عموم قو� سبحانه وتعا�  ُeِدُكمْ  ِ�  اهللا
َ
ْوال
َ
َكرِ  أ eِمْثُل  لِث  ºَحظ  ِkْنْثََي

ُ ْ
أين صيغة العموم هنا ؟ }  األ

 يُوِصيُكمُ {: فقول اهللا عز وجل  ، فأوالد °ع مضاف إ� معرفة والضمx هنا الÁف ويعتØ معرفة "أوالدكم"صيغة العموم 
 ُeِدُكمْ  ِ�  اهللا

َ
ْوال
َ
َكرِ  أ eِمْثُل  لِث  ºَحظ  ِkْنْثََي

ُ ْ
هذه اآلية قطعية من حيث اeبوت ألنها قرآن هل �ا «صص أو ليس �ا }  األ

رسول اهللا سمعت : «صص ؟ نعم ثبت �ا «ِصص وهو حديث عمرو بن شعيب رâ اهللا عنه أن عمر رâ اهللا عنه قال 
فاألوالد قد يكون منهم القاتل هنا خصص القاتل بأنه ليس � مxاث )  ليس لقاتل م¤اث ( :صÐ اهللا عليه وسلم يقول 

åن معاë  : (و`ذلك فاطمة بنت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم لم ترث من أبيها ألن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قال 
 ) .األنبياء ال نورث

  ]°°[ ا}لقة 
  :من صور إ°اع الصحابة ^ وقوع العمل بأخبار اآلحاد ا�خصصة لعمومات القرآن و`ذلك السنة ا�تواترة 

l.  ارُِق { : £صيص عموم قو� سبحانه وتعا� eارَِقةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
  َكَسَبا بَِما َجَزاءً  أ

ً
 َعِزيزٌ  َواهللاeُ  اهللاeِ  ِمنَ  نََكاال

ُخص هذا العموم �ديث ¦ئشة ، وباWاÀ يكون من صيغ العموم ) أل(هنا مفرد معرف بـ  "السارق والسارقة"ـف}  َحِكيمٌ 
ارُِق  {اآلية لو نظرنا إ|ها M ^ عمومها ) ال تُقطع يد السارق إال � ربع ديناٍر فصاعداً : ( رâ اهللا عنها  eارِقَةُ  َوالس eَوالس 

َطُعوا
ْ
يِْدَفُهمَ  فَاق

َ
 "  َكَسَبا بَِما "ـف } َكَسَبا بَِما َجَزاءً  اأ

ً
"  َكَسَبا بَِما "ëكن أن يُقال هنا صيغة عموم  .يع� قليًال �ن أو كثxا

 فُخص ذلك �ديث ¦ئشة رâ اهللا عنها 
ً
ال تُقطع يد السارق إال � ربع دينار ( باOي كسبا سواء �ن قليًال أو كثxا

  .ربع دينار كما هو نص هذا ا©ديثيده إال إذا �ق نصاب ال!قة وهو الُمقدر ب فالسارق ال تُقطع)  فصاعدا
  :د|ل أصحاب القول اeاç القائلون بعدم جواز £صيص ا{|ل العام با{|ل الظ� ابتداءً  �

إذ اWخصيص تغيx  ؛ظ�وا{|ل القطä ال يصح £صيصه با{|ل ال ،إن داللة العام ^ أفراده داللة قطعية: استدلوا فقالوا 
   ،مغx القطä البد أن يكون M قوته وال يكون أضعف منهو، 

هذا اش~اط ال يقبل به أصحاب القول األول وهم °هور أهل العلم وباWاÀ فإن عندهم ما دام أن ا©ديث حديث ثابت 
وقد مر معكم الîم M إفادة أخبار اآلحاد M ، وصحيح وثابت عن رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم فإنه يُعمل به وال شك 

 منهم من يقول أنها تفيد الظن ومنهم من  وقد، مباحث السنة إفادتها العلم أو الظن 
ً
ذكر أهل العلم M تلك ا�سألة خالفا

وبعض العلماء يقول إنها من حيث ا�طابقة للواقع تفيد  وهذا هو الرأي األقربيقول إنها تفيد القطع إذا احتفت بها القرائن 
  .لسنة الظن ومن حيث العمل بها فø تفيد القطع وهذه ا�سألة ُ�ثت M مباحث ا

 O هذه ا�سألة 
ً
¿موعة من الفروع  -وö مسألة جواز �صيص ا¯(ل العام القط� با¯(ل الظæ ابتداًء -بæُ أيضا

  :ح� �صل تطبيق �ذه األصول ال� نذكرها من ذلك ، الفقهية نذكر منها O سبيل ا�ثال
o  

ً
 هل ،  اختالف العلماء M ِحل ذبيحة ا�سلم اOي ترك التسمية عمدا

ً
اإلنسان ا�سلم إذا ترك التسمية ^ ذبيحته عمدا
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  : O قولk¨ل ذبيحته أو ال ¨ل ذبيحته ؟ هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العلم 
 وهذا هو مذهب ا©نفية وا�الكية وهو ا�شهور من مذهب :  القول األول •

ً
¨رم ذبيحة ا�سلم اOي ترك التسمية عمدا

  .ا©نابلة 
• eالقول ا çوهذا هو قول الشافعية : ا 

ً
وقد أخذ علماء الشافعية هنا �ديث ، ِحل ذبيحة ا�سلم اOي ترك التسمية عمدا

 قالوا للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم 
ً
 يأتونا باللحم ال ندري أذكر اسم اهللا عليه أم ال ؟ : (¦ئشة رâ اهللا عنها أن قوما

ً
إن قوما

وخصصوا بهذا ا©ديث عموم  )و�نوا حديث عهد بالكفر: قالت )  سموا عليه أنتم و)وه: (فقال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
 {: قو� سبحانه وتعا� 

َ
ُكلُوا َوال
ْ
ا تَأ eاْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم  ِeا"فهنا }  َعلَْيهِ  اهللا eي لم يُذكر اسم اهللا عليه وهو اسم  :أي" ِممOمن ا

 {  واالسم ا�وصول من صيغ العموم، موصول 
َ
ُكلُوا َوال
ْ
ا تَأ eاْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم  ِeَعلَْيهِ  اهللا  { 

ً
 أو نسيانا

ً
 ،سواٌء �ن عدم اOكر عمدا

إن -إال أن علماء ا©نفية وهم من أصحاب القول األول M هذه ا�سألة قد منعوا من £صيص اآلية بهذا ا©ديث وغxه  
  .العام القطä با{|ل الظ� ابتداءً  بناًء ^ أصلهم M عدم جواز £صيص ا{|ل -صح

نكون بذلك قد انتهينا من �ث هذه ا�سألة و� ا�سألة اeانية من ا�سائل ا�نبنية ^ مسألة قوة داللة العام ^ أفراده 
  .هل � داللة ظنية كما يقول °هور أهل العلم أو � داللة قطعية كما يقو� علماء ا©نفية 

  :لة تعارض العام واØاص أمس: ا�سألة اxاxة  �
وضة ابن قُدامه وتعرض �ا M مسائل العموم و� من ا�سائل الª تكون منبنية ^ قوة داللة العام ^ الرَ ذكرها صاحب 

 ، أفراده هل � داللة قطعية أو داللة ظنية 
Ê
^ ثبوت حكم �ا يتناو� من  ويُقصد بتعارض العام وا@اص أن العام إذا دل

فراد ودل ا@اص ^ ثبوت حكم آخر 5عض األفراد الª يتناو�ا العام مناٍف ©كم العام فهل õُكم باWعارض بينهما أو أ
  :  لإلجابة O ذلك أقولال õُكم ؟ 

 إن °هور أهل العلم ال يرون تعارض
ً
فا@اص وذلك لعدم التساوي M قوة ا{اللة  ؛M مسألة معينة اب_ العام وا@اص إذا ورد ا

من ) ا{|ل ا@اص ( قطä ا{اللة والعام ظ� ا{اللة فيُعمل با{|ل ا@اص سواٌء تقدم أو تأخر أو ُجهل اWاريخ لكونه أقوى 
 .ا{|ل العام 

الستوائهما M قوة ا{اللة ومن هنا قرر علماء ا©نفية نسخ  ؛ويرى أك0 ا©نفية أن اWعارض ب_ العام وب_ ا@اص واقع
  أو لو �ن ا�تأخر هو ا{|ل العام  ؛ولو �ن ا�تقدم هو ا{|ل العام ،با�تقدم -أي من العام ومن ا@اص-تأخر منهما ا�

 M هذه ا�سألة فروع فقهية نذكر منها ^ سبيل ا�ثال
ً
   :وقد بُ� ^ ا@الف أيضا

  :قولkم ^ هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العل � طهارة بول مأكول اللحم اØالف
فاOي يؤµ ©مه مثل األغنام و الشياة واألبقار واإلبل وهذا هو قول Ëمد بن  ،أن بول ما يؤµ ©مه طاهر:  القول األول •

  .  ا©سن من ا©نفية وهو مذهب ا�الكية ومذهب ا©نابلة 
صاحبه القاâ أ� يوسف ومذهب أن بول ما يؤµ ©مه س وهذا هو مذهب اإلمام أ� حنيفة ومذهب :  القول اxا¨  •

 .الشافعية 
: ( حديث أنس بن مالك رâ اهللا عنه قال - القائلون بأن بول ما يؤµ ©مه طاهر - استدل به أصحاب القول األولو�ن ëا 

ناس من ُع& أو ُعرينة 
ُ
 - قة حلوب يع� نا - فاجتووا ا�دينة فأمرهم ا�ø ص� اهللا عليه وسلم بلقاح -قبيلة عربية- قُدم أ

فجاء ، و استاقوا ا�َعم ،أي تعافوا قتلوا راù ا�ø ص� اهللا عليه وسلم ،فلما َصْحوا ،فانطلقوا ،وأ>انها ،بأن ي:بوا من أبوا�ا
 ،وأرجلهم ،فأمر ا�ø ص� اهللا عليه وسلم فقّطع أيديهم ، ء بهم ،فلما ارتفع ا�هار ،فبعث � آثارهم ،اâØ � أول ا�هار
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لقوا � ا}رة يستسقون ،مرت أعينهموس
ُ
  ) فال يُسقون  ،وأ

وحينئٍذ البد أن يصيب أفواههم  ،أنه صÐ اهللا عليه وسلم أذن �م M ¯ب أبوال اإلبل :وجه ا¯اللة من هذا ا}ديث
يديهم وثيابهم من ولو �نت أبوال اإلبل سة لوجب تطهx أفواههم وأ ،وأيديهم وثيابهم وآنيتهم البد أن يصيبها هذا ا5ول

وا�ø ، ولوجب بيان ذلك �م ألن تأخx ا5يان عن وقت ا©اجة ال ¤وز M حق الشارع  ،وتطهx كذلك آنيتهم ،أجل الصالة
 أنه ومن اÊ_5 ،  ص� اهللا عليه وسلم لم يبk أنهم Âب عليهم إماطة ما أصابهم من ذلك ا>ول فدل ذلك O أنه غ¤ �س

  .اإلبل وا©الة هذه كأبوال ا�اس ألوشك أن يشتد تغليظه عليه الصالة والسالم M هذا األمر لو �نت أبوال 
فإن  ،وا من ا>ولهاستý( بعموم حديث أ� هريرة رâ اهللا عنه  أصحاب القول اeاçبينما تمسك علماء ا©نفية وهم من 

  .Oي مر معنا M هذه ا�سألة إنه ناسخ ©ديث أنس بن مالك ا : وقالوا)  3مة عذاب القâ منه
هذا ما يتعلق ببعض ا�سائل الª يمكن انبناؤها ^ مسألة قوة داللة العام ^ أفراده فقوة داللة العام ^ أفراده :خالصة 

  :خالف ب_ العلماء  ،هل � داللة قطعية أو داللة ظنية
 ، °هور أهل العلم ^ أن دالWه داللة ظنية  -

 ، ن دالWه ^ أفراده داللة قطعيةيقولون أ وعلماء ا©نفية -

  الراجح واهللا أعلم أن دالYه O أفراده داللة ظنية وهو مذهب �هور أهل العلم وقد ذكرنا أن 
  :مسائل اYخصيص   �

  :  تعريف اYخصيص
  يُقال خصه بكذا أي م-ه عن غxه " اإلفراد واWمي- : " بأنه  يُعرف M اللغة
  ." بيان أن ا�راد بالعام بعض أفراده : "  و¼ االصطالح

  ." إنه بيان ما لم يُرد باللفظ العام " : وقيل "
   ".إنه قº العام ^ بعض مسمياته" : وقيل "
  " هو إخراج بعض ما يتناو� ا@طاب " وقيل " 

  :وأصح هذه اYعريفات هو األول فإنه يشمل
 اWخصيص ببيان خروج بعض األفراد  •

  . وìهما £صيصº العام ^ بعض أفراده واWخصيص بق •
  :كما أنه يدل ^ 

 . أن األفراد ا@ارجة عن اللفظ العام لم تكن مراده للشارع عند إطالق اللفظ العام •
  :وهذا أهم الفروق ب_ اWخصيص وب_ النسخ 

  � حقهم ا}كم عدe  فإذا �ن ا�ميع داخل_ وبعد العمل بالعام M عمومه أخرج بعض األفراد �
ً
   .منسوخا

 ولو �ن اإلخراج قبل العمل با{|ل العام  �
ً
   .ُعد ذلك �صيصا

  . "إلغاء وÀزالة" والنسخ ،"بيان" Yخصيصوبينهما فرق فإن ا
، بيان ما لم يُرد باللفظ العام : واWخصيص M االصطالح ، أن اWخصيص M اللغة هو اإلفراد واWمي- :  خالصة ما يُقال هنا

  .قº العام ^ بعض مسمياته : نه أو أ
  " نفراد معلوم ^ اإل هو � لفظ استُعِمل �عóً " أما اØاص
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  ، لتاللة ^ معó العلمية ال غxلفظ استعمل ) Ëمد( مثل  - 
 العِ (ومثل لفظ  - 

ْ
  ، اللة ^ معó مع_ يقابل ا�هللت) مل

لثكر اOي �اوز  )الرجل(ويمكن أن يُقال  ،ان يقابل األن+استعمل لتاللة ^ نوع من جنس اإلنس) اOكر(ومثل لفظ  - 
  ، حد الصغر

	ها  )إلخ...واحد واثن_ وثالثة وuسة وع�ة وع�ين وثالث_ وأربع_ ومائة وألف : (و`ذلك ألفاظ األعداد مثل - 
  .قبيل العام ألفاظ تستعمل لتاللة ^ معó مع_ من جنس العدد فتكون حينئٍذ من قبيل ا@اص وليست من 

  ]�°[ا}لقة 
 هو اWعريف األول 

ً
بيان أن ا�راد بالعام بعض  : فإنه القائل بأن اWخصيص هو، قلنا إن أصح اWعريفات الª ذكرناها آنفا

و`ذلك يشمل اWخصيص بقº العام ^ بعض ، فإن هذا اWعريف يشمل اWخصيص ببيان خروج بعض األفراد  ،أفراده
يدل ^ أن األفراد ا@ارجة عن اللفظ العام لم تكن  اWعريف األول – كما أنه ،يشملهما معó اWخصيصوìهما  ،أفراده

  .مرادة للشارع عند إطالق اللفظ العام
َقاُت { : فحينما أطلق اهللا سبحانه وتعا�  

e
ُمَطل
ْ
بeْصنَ  َوال ْغُفِسِهنe  َفَ�َ

َ
ةَ  بِأ

َ
ث
َ
ال
َ
ا©كم ذوات ا©مل الشارع لم يُرِد بهذا }  ُقُروءٍ  ث

ُت { : حكم <صهن وهو قول اهللا سبحانه وتعا�  نألن ذوات ا©مل �
َ
وال
ُ
Êَْالِ  وَأ

َ ْ
َجلُُهنe  األ

َ
نْ  أ

َ
  . } Êَْلَُهنe  يََضْعنَ  أ

   : وهو ،هو هذا األمر -والسيما النسخ  - أن من أهم ما يم- اWخصيص عما يشابهه من ا�صطلحات: قلنا 
 فإنها قد دخلت M ،وذلك ûالف النسخ ،ة عن اللفظ العام لم تكن مرادة أصًال بذلك اللفظ العامأن األفراد ا@ارج

فقد �ن مثًال حكم ا�توG عنها زوجها أن ت~بص سنة  ،با�نسوخ M وقت م� لما©كم ثم خرجت بالنسخ بعد أن عُ 
نزل من القرآن ع� . وع�ا  �ملة ثم بعد ذلك نسخ اهللا عز وجل ذلك ا©كم بأن ت~بص أربعة أشهر

ُ
و`ذلك �ن فيما أ

  .ثم نسخن ûمس معلومات فهذا نسخ من بعض فب
 حكم ا5عض اآلخر بأنه õرم  ،õَُِرمن رضعات
وهذا اWعريف يشمل اWخصيص ببيان خروج بعض ، بيان أن ا�راد بالعام بعض أفراده  :أنه إذاً نقول � تعريف اYخصيص

 إن األفراد ا@ارجة عن اللفظ العام لم تكن مرادة للشارع ، قº العام ^ بعض أفراده األفراد واWخصيص ب
ً
ونقول أيضا

 ،وهذا األمر األخx هو من أهم الفروق ب_ مصطلح اWخصيص ومصطلح نسخ ا©كم ا5ع�،عند إطالق اللفظ العام 
 مل بالعام M عمومه فإذا �ن ا�ميع داخل_ وبعد الع ،وليس النسخ الH للحكم السابق

ُ
خرج بعض األفراد ُعد ا©كم أ

 ـ يع� إذا كنا قد علمنا بذلك ا©كم ثم جاء حكم ينسخ ما سبق أن ُعمل به
ً
ُغx حã ال نسميه ناسخ  ،M حقهم منسوخا

ا يغx فإن �ن بعد العمل با©كم األول وجاء م ؟أو قبل العمل به ؟إال بعد أن نعرف هل هو بعد العمل با©كم األول
ولو �ن اإلخراج قبل العمل بالعام ُعد ا�غx هنا ، ا©كم األول بعد العمل به ُعد العمل باألمر اeاç ناسخاً لألمر األول

 
ً
  .£صيصا

  .  نلحظ من ذلك أن النسخ إنما هو رفع و¢زالة بينما اWخصيص فإنما هو بيان و¢يضاح Oلك ا©كمإذن  
  :صيص وأثره O ا�خصصاتمناهج األصو(k � ضابط اYخ

  :العلماء �م مناهج M تعريف اWخصيص وقد أثر ذلك ^ تقسيم ا�خصصات 
 أن اWخصيص: األول ا�نهج 

ً
هو بيان أن ا�راد بالعام بعض : د أن °هور أهل العلم يقولون بناًء ^ ما استقر {ينا آنفا

لكن هذا ا{|ل عند ا�مهور يرونه أي د|ل سواء �ن هذا ا{|ل ، بد|ل قº العام ^ بعض ما يتناو� : أو نقول، أفراده 
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سواء �ن ذلك ا{|ل مقارن M الزمن أو غx مقارن للمخَصص  ،سواء �ن ذلك ا{|ل مستقل أو غx مستقل ،قطä أو ظ�
.  

 وليس £ص
ً
 إذ اWخصيص بيان وا5يان و`ذلك يش~طون أال يتأخر ا�خِصص عن وقت العمل فإن تأخر �ن ذلك نسخا

ً
يصا

  .  منهج علماء ا�مهور األصو(kال ¤وز تأخxه عن وقت العمل هذا هو 
  :قº العام ا�طلق ^ بعض أفراده بد|ل :اOين يقولون إن اWخصيص عندهم هو:  ا�نهج اxا¨

 m- الزمن لت|ل ا�خصص -  مقارن M البد أن يكون د|ًال مقارنا-  l-  قل مستs-  القطعية M مساوي لت|ل ا�خَصص
  .منهج ا©نفية وهو  ، أو مساوي M القوة ،والظنية

 � M القوةكذلك :ا�نهج اxالث
ً
وهذا سوف نلحظه M ا�خصصات أنهم  ،من حيث القطعية والظنية البد أن يكون مساويا
  M-ال <صصون ا{|ل القطä با{|ل الظ� 

ً
حيث ذكرنا أن عموم القرآن ال  - الîم M مسألة سابقة كما تب_ �ا سابقا

وبناًء عليه فإنهم ال  ،ذلك أن خØ اآلحاد هو ظ� ا{اللة عند علماء ا©نفية ،ُ<َُص عند علماء ا©نفية Øû اآلحاد ابتداءً 
  .<صون القرآن وال السنة ا�تواترة و¢نما <صون هنا Øû اآلحاد ابتداًء 

اWخصيص عندهم ^ أساس ا�عارضة ب_  أن °هور أهل العلم ال يقوم:  هذا العرض من ا�نهج_ نلحظإذن بناًء ^ 
  :بل اWخصيص عندهم بيان وتفسx للعام اOي يستوي فيه احتماالن ،العام وا@اص

 احتمال إرادة العموم  •

 واحتمال إرادة ا@صوص  •

  رجح ،حã إذا ورد ذلك ا{|ل ا�خصص أو ورد ا@اص
ً
  .احتمال ا@صوص اOي �ن قائما

 يتضمن معó ا�عارضة وليس بيان ،أن اWخصيص نوع من ا5يان:  بينما يرى علماء ا©نفية
ً
 ولكنه أيضا

ً
  ا

ً
كونه فأما  ،Ëضا

 بيان
ً
اص د|الن وا@فألن العام  ؛عارضةمعó ا� وأما أن فيه، فألنه يقوم ^ بيان د|ل يب_ إرادة الشارع ا@صوص ابتداًء  ،ا

وقد نتج عن ذلك أن طبيعة اWخصيص عند ا©نفية تقت� ¯وطا M  ،�كميهما M القدر اOي اختلفا فيه قطعيان تدافعا
 لكن نعيدها من باب اWذكx بها  ،ا{|ل ا�خصص

ً
  : و� الª ذكرناها آنفا

وليست ، مًة مفيدًة �عó أو حكم M ذاتهابمعó أن يكون °لًة تا ،أن يكون ا{|ل ا�خصص مستقالً :  ال:ط األول •
فهذه ال يمكن أن  ،والصفة ،والغاية ،وال�ط، ء�الستثنا،إ|هجزًء من æم سابق ال يفهم � معó إال بضمه إ� سابقه 

أن فال يصح  "جاء الطالب إال زيد" :لكن أقول "إال زيد" :ننطقها لوحدها بل البد من ذكر ما يسبقها فال يصح أن أقول
بل و¼ اWخصيص ا�نفصل ا�خصص ا�نفصل يصح ا�طق به لوحده من  ،أنطق االستثناء لوحده من دون ذكر ا�ستثó منه

  .غx ربطه با{|ل ا�خَصص
 .أن يكون ا{|ل ا@اص مساويا لت|ل العام من حيث القطعية والظنية -وهو هام عندهم  - :  ال:ط اxا¨ •
  :  ص عند علماء ا©نفية ينحM º أنواع ثالثة �إذا تقرر ذلك فإن اWخصي -
m. العقل ،    l .الُعرف والعادة،       s .ا�ص ا�ستقل الُمقارن لت|ل العام ،  
  :بنوعk من ا�خصصاتبينما اWخصيص عند ا�مهور فيكون  -
إلخ ... ا�فهوم  ،القياس ،لُعرفا ،قول الصحا� ،واإل°اع،ـ وسوف يأÚ معنا أنواع � كثxة �لنسخ  :ا�خصص ا�نفصل 

  إلخ... وبدل ا5عض  ،والصفة ،والغاية ،وال�ط ،و� االستثناء :ا�خصصات ا�تصلة
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أي ما نسميها «صصات  ،و«صصات متصلة ،فهذه ا�خصصات أ°ع °هور أهل العلم ^ أنها نوع_ «صصات منفصلة 
خصصات بالنسبة للحنفية ال يرون إال نوع واحد وهو ا�خصص وا�وع اeاç من ا� ،و«صصات غx مستقلة ،مستقلة
 .ا�ستقل 

، وال يش~طون قوة و«صصات غx مستقلة  ،«صصات مستقلة:  نوعkإذن °هور أهل العلم يرون ا�خصصات ^ 
  ا{اللة

  .عية و الظنيةمساو للعام من حيث القط .أن اWخصيص ال يكون إال با{|ل ا�ستقل :  وعلماء ا}نفية يرون
وقد أثر ذلك ^ تعريفهم للتخصيص وتب_ �ا من خالل ذلك  ،هذه � مناهج علماء األصول M تقسيمهم للمخصصات 

  . اWعريف للتخصيص
  " معلوم ^ االنفراد  � لفظ استعمل �عóً : " @اص هو ا:  تعريف اØاص

   ،"Ëمد"ال غx الشخص اOي اسمه  ،معó العلمية لفظ استعمل لتاللة ^) Ëمد(فلفظ ) جاء Ëمد : ( مثل
و`ذلك لفظ اOكر يدل ذلك اللفظ  ،وهذا اللفظ يدل ^ معó مع_ يقابل معó ا�هل ،هذا لفظ خاص )العلم(كذلك لفظ 

   ،^ نوع من جنس اإلنسان يقابل األن+
  الصغر هو ذلك الرجل اOي �اوز حد  ،لفظ خاص يدل ^ معóً  )الرجل(و`ذلك 
�  ،وألف ،إلخ ومائة.. وuسة  ،وأربعة ،وثالثة ،فعندنا واحد ، نصوص كما يقول ابن عصفور وغxه )ألفاظ األعداد(كذلك 

  فd عدد � معóً  ،_ من جنس العددهذه ألفاظ استعملت لتاللة ^ معóً مع
ً
فالعدد  ،مع_ من جنس العدد عموما

  .ا@اصة ^ معناه اOي <صه من جنس العدد فd عدد � دالWه  ،واثنان ،ثالثة
 هذا هو ا@اص 

ً
  .هذا هو معó ا@اص عند علماء األصول  ،وهو � لفظ استعمل �عóً معلوم ^ االنفراد ،إذا
 :  أر�ن اYخصيص �

õكم  ،¦موبعضها  ،Wخصيص كعملية ¤ريها ا�اظر M ا�سألة أو ا�جتهد حينما ينظر M األدلة و¤د بعضها خاصا
فالبد من وجود ا�اظر اOي يقوم  ،و¢ذا قلنا أن اWخصيص عملية ،وهما ر`نان أساسيان ،واWخصيص � أر�ن. باWخصيص

 .بعملية اWخصيص لكن ننظر ^ أنهما د|الن
•   ºص يطلق ^ أحد أمرين :  صالر�ن األول ا�خص  :ا�خص�
  ،أو ^ أن العام لم يُرد به °يع ا�سميات ،لعام عن حكمه خروج بعض أفراد اا{|ل اOي ب_Ê  إما ^ -
ص اسم فهو «ص� ، باعتبار أنه يقوم بعملية اWخصيص ،اOي رأى £صيص د|ل بد|ل "ا�جتهد"كما يطلق ا�خصص ^  -

 .فاعل من غx اeال2
•  eا¨ ا�خصxي قام ا{|ل ^ أنه لمهو  ،أو ا�خصوص:  صالر�ن اOأو °يع أفراده ،رد به °يع مسمياتهيُ  العام ا،  

eِ { : «صص M قو� سبحانه وتعا�  "ا�اس"لفظ  :فيقال مثالً    َوِهللا
َ
Oَ  اِسeَْيِت  ِحج�  ا�

ْ
وقد ُخص ذلك أن ا�قصود }   ا>

ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ { ألن اهللا عز وجل يقول  ،ا�ستطيعون "ا�اس"هم  "ا�اس"ـب
َ
  إِ(

ً
 ا�خصÊ  وقد}  َسبِيال

ً
ص ^ يطلق أيضا

: سبحانه وتعا� عموم قو�«صوص من " للصÄ"فيقال  ،ا�سميات الُمخرجة أو األفراد ا�خرجة عن حكم اللفظ العام
} ِe   َوِهللا

َ
Oَ  اِسeَْيِت  ِحج�  ا�

ْ
ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا>

َ
  إِ(

ً
فإنه  "ا�جنون"و`ذلك  ،يُعد ُ«رج من هذا اللفظ العام "الصÄ"ـف}  َسبِيال

ن علماء األصول يطلقون لفظ _ بهذا أفتب ،و`ذلك من ال يستطيع الزاد أو الراحلة فإنه ُ«رج من هذا اللفظ العام ،ُ«َرج
  . ̂و الُمخَرج با{|ل ا@اص  ،ا�خصص ^ العام اOي دخله اWخصيص
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  ]K°[ا}لقة 
ثم بعد ذلك  ، ثم نت�م عن داللة ا@اص ، اWخصيص و النسخموضوع هذه ا©لقة سوف يكون M الîم عن الفروق ب_ 

  . نت�م عن هل ¤وز £صيص العموم أو ال ¤وز 
  :الفرق بk النسخ واYخصيص �
  : أهم الفروق �

   ،إن األفراد ال� خرجت من اللفظ العام ف£ لم تكن مراده حk ا�طق با¯(ل العام:  الفرق األول
 "هو ال يريد أن  "للطالب"فهو M أثناء نطقه  ،"زيد"وهو يريد  "جاء الطالب" :عندما أقول

ً
إن إخراج  :فهنا نقول ،منهم "زيدا

 M إدخا� M  "زيد"
ً
 دخو� M اللفظ العام ،"الطالب"لم يكن مرادا

ً
و`ذلك ينبú  ،فالُمخرج من اللفظ العام لم يكن مرادا

لكن إذا أذنّا با©كم العام، ثم جاء بعد ذلك ما يغx ا©كم  ،كم العامأو � ،أن يأÚ ا5يان هنا قبل العمل باللفظ العام
  ،األول

ً
  ،فإنه يكون حينئٍذ نسخا

ً
بينما األفراد ا�خرجة من بعض ا}كم ا�نسوخ ö � ا}قيقة äنت  ،وليس £صيصا

خرجت بعد ذلك ،مرادة � الزمن األول
ُ
نزل من القرآن ع� رضعات �( فقول ¦ئشة أم ا�ؤمن_ رâ اهللا عنها  ،ثم أ

ُ
ن فيما أ

  .ثم بعد ذلك نسخ اهللا ا©كم ûمس رضعات معلومات ،) نõرم
 فالنسخ M إزالة ورفع بينما اWخصيص فهو بيان و¢يضاح  

ً
 وأب� uسا

ً
  .إذن نسخ uسا

�سائل ا@الفية أو لكن هذه � الراجحات من تلك ا، هذه ال�وط الª سوف أذكرها ليست 	ها Ëل اتفاق ب_ العلماء
  . فيما يظهر أنها راجح عند بعض العلماء

 "جاء الطالب إال الطالب: "فال نقول  ،وال يكون اYخصيص للجميع ،اYخصيص ال يكون إال >عض األفراد : الفرق اxا¨
  . "جاء ع�ة إال ثالثة مثالً  " ولكن أقول "جاء ع�ة إال ع�ة" : أو أقول

  ،ع O �يع األفراد �يث يكون نسخ *فإنه يق النسخبينما  
ً
 جزئيا

ً
فهو  ،وقد يقع النسخ O بعض األفراد فيكون نسخا

 قال  ،نسخ من بعض
ً
ْمِسُكوُهنe { : فمثًال الª قد وقعت M الفاحشة فإن اهللا عز وجل قد أنزل فيها حكما

َ
ُُيوِت  ِ�  فَأ

ْ
 َح�e  ا>

 eاُهن
e
َمْوُت  َفَتَوف

ْ
وْ  ال

َ
  لَُهنe  اهللاÂَ  ُeَْعَل  أ

ً
بس M ا5يت حã يتوفاهن اهللا ،�ن هذا حكم من تقع M الفاحشة ،}َسبِيال

ُ
لكن  ،أن ¨

وهو ا©كم �َد الزاç والزانية M كتاب اهللا و¼ سنة  ،كما أخØ ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ،اهللا عز وجل جعل �ن سبيالً 
ِ̈  الزeاغَِيةُ { : وجل  فقال اهللا عز ،رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ

ْ
إذن ا©بس هنا قد }  َجت

   ،نُسخ
ً
 	يا

ً
 �مًال ـ هذا ا�ثال يمكن أن  ،وهذا يُعتØ نسخا

ً
و`ذلك ا�تعلق با�توG عنها زوجها و�ن حكمها أن ت~بص حوال

 من بعض ـ ثم نسخ ا©
ً
 يُعد نسخا

ً
  .ول إ� أربعة أشهر وع�ا

 كما M الª تقع M ، أما النسخ فيكون من ا5عض ،إذن اWخصيص ال يكون إال 5عض األفراد 
ً
 	يا

ً
وقد يكون نسخا

بس M ا5يت حã يتوفاها اهللا عز وجل لكن اهللا عز وجل نسخ ذلك ا©كم نسخاً 	ياً بآية ا©دود  ،الفاحشة
ُ
فإنها ¨

ِ̈  لزeاغَِيةُ ا{ ا@اصة بالزنا  وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ
ْ
نزل من القرآن ،}  َجت

ُ
كذلك من أمثلة نسخ ا5عض �ن فيما أ

  .ع� رضعات õرمن ثم نسخن ûمس معلومات 
 "إال"اة اWخصيص و� هذا خØ فدخل عليه أد "جاء الطالب إال زيد" :أقول ،اYخصيص يدخل O األخبار:  الفرق اxالث

   ،االستثناء �مهور أهل العلم يعد من أحد أنواع ا�خصصات ا�تصلة: وقلنا  ،هنا
ورفع ا©كم األول هو ، نه رفع ا@Ø األول أألن النسخ إذا دخل ^ األخبار يع�  ؟�اذا،  لكن النسخ ال يدخل O األخبار
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 ،وهذا غx متأM Ú نصوص الشارع! عتØه نسخا؟وأ "الطالب لم يأِت " :ثم أقول ،"جاء الطالب" :فكيف أقول، تكذيب �
: اهللا عز وجل يقول  ،فال يتأI من الشارع أن <Ø  با@Ø ثم يأÚ بعد ذلك بما يبد� أو يرفعه ،باعتبار أن الشارع ال يكذب

وْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَنَْسخْ  َما{
َ
ِت  نُنِْسَها أ

ْ
وْ  ِمْنَها õَِْ¤ٍ  نَأ

َ
  . والشارع ال يأØû Ú ثم يكذبه برفعه }  َهاِمْثلِ  أ

بينما النسخ ال يدخل ^  ،إذن الفرق اeالث من الفروق ب_ اWخصيص وب_ النسخ أن اWخصيص يدخل ^ األخبار
Ø@لك اO كذيبWهذا  وال شك أن أخبار الشارع ال ¤ري فيها هذا األمر أو ال يقع فيها ،األخبار ألنه يلزم من دخو� ا

̄عه اهللا عز وجل حكمة بالغة M وقت مع_ رأى من ا�صلحة  ،األمر ليس ا@Ø األول كذب و¢نما ا@Ø األول قد 
أي رأى اهللا عز وجل أن ا©كم األول قد فعله العباد وابتالهم اهللا به M  ،ثم بعد ذلك 	ف عباده بأمر آخر ،ا�Wيف به
و يغx ذلك ا©كم لكن ال يكون ذلك M األخبار و¢نما يكون M األوامر بعد ذلك �ن اهللا أن يبدل أ ،زمن مع_
  . وا�وا�

 لت(ل ا�خَصص:  الفرق الرابع
ً
 متأخر ،اYخصيص يكون مقارنا

ً
ح� ال يصبح  - لكن ال يتأخر عن العمل ،ويكون أيضا

 
ً
 نسخا
ً
  .لكن النسخ ال يكون إال متأخر - كما ذكرنا آنفا

 إذن اWخصيص قد يكو 
ً
  ،ن مقارنا

ً
ـ ^ خالف M  فال يأÚ النسخ قبل اWمكن من العمل ،بل النسخ ال يكون إال متأخرا

وهذا ¤علنا نقول إن النسخ جاٍر ^ مقاصد ال�ع  ،فهو يقر ألمر ما ،هذه ا�سألة ـ ذلك أن ا©كم حينما ُفَقر� من الشارع
 M ب ،M ¨قيق مصلحة الُم�ف

ً
|ظهر اهللا  ،داية األمر وذلك من أجل اختبار العباد وابتالئهمفقد يüل ا©كم شديدا

   :ومن أمثلة ذلك  ،سبحانه وتعا� بذلك صادق اإليمان من غx صادق اإليمان
eِ {  قول اهللا سبحانه وتعا� َماَواِت  ِ�  َما ِهللا eْرِض  ِ�  َوَما الس

َ ْ
ْغُفِسُكمْ  ِ�  َما ُيْبُدوا َوÀِنْ  األ

َ
وْ  أ

َ
ُْفوهُ  أ

ُ
يع� }  اهللاeُ  بِهِ  ُ�َاِسْبُكمْ  �

ثم ظهر من العباد التسليم والطاعة  ،سواء أبدينا هذا األمر أو أخفيناه ^ � حال õاسبنا اهللا ^ ما أبديناه ̂و ما أخفيناه
ِْه ِمْن رَ {: �ذا األمر كما أخØ اهللا سبحانه وتعا� حينما قال 

َ
نِْزَل إِ(

ُ
ئَِكتِِه آََمَن الرeُسوُل بَِما أ

َ
ُمْؤِمُنوَن ÜPُ آََمَن بِاهللاeِ َوَمال

ْ
ِه َوال ºب

 ْ
َ
)ِÀَنا َوeَطْعَنا ُلْفَرانََك َرب

َ
َحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعَنا وَأ

َ
ُق َنkَْ أ ºُغَفر 

َ
ُتبِِه َوُرُسلِِه ال

ُ
َمِص¤ُ َو�

ْ
ثم قال اهللا سبحانه وتعا� بعد }  َك ال

 {: ذلك 
َ
ُف  ال

º
  َغْفًسا هللاeُ ا يَُكل

e
تََسَبْت  َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت  َما لََها وُْسَعَها إِال

ْ
  َربeَنا اك

َ
وْ  نَِسيَنا إِنْ  تَُؤاِخْذنَا ال

َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ
َ
  َربeَنا أ

َ
ِْمْل  َوال
َ
Ò 

َتهُ  َكَما إِْ�ًا َعلَْيَنا
ْ
  Êََل

َ
Oَ  َِين
e
iاسب ^ ما أبداه اإلنسان وما أخفاهإذن �ن ا©كم أن اهللا عز وجل } َقْبلَِنا ِمنْ  اõ،  ا Êثم لم

 {: رأى اهللا سبحانه وتعا� من العباد التسليم واالنقياد والطاعة خفف عليهم ذلك ا©كم فقال 
َ
ُف  ال

º
  َغْفًسا اهللاeُ  يَُكل

e
 إِال

تََسَبْت  َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت  َما لََها وُْسَعَها
ْ
  َربeَنا اك

َ
ِ  تَُؤاِخْذنَا ال وْ  نَِسيَنا نْ إ

َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ
َ
  ،}أ

ً
 ا©كم قد يüل M وقت ويكون شديدا

ً
إذا

وذلك من أجل أن يبت� اهللا العباد ويرى كيف يعملون ثم يرى انقيادهم ويرى صادق اإليمان من  ،ويكون ثقيًال ^ العباد
وْ  آيَةٍ  ِمنْ  َسخْ نَنْ  َما{آخر   أمرثم بعد ذلك يُغx اهللا عز وجل ا©كم إ�  ،غx صادق اإليمان

َ
تِ  نُنِْسَها أ

ْ
وْ  ِمْنَها õَِْ¤ٍ  نَأ

َ
} ِمْثلَِها أ

.  
من أجل أال يرفض ا�اس ذلك ال�ع  ،و`ذلك من ا©كم الª تتعلق بالنسخ هنا أن الشارع قد يقصد اWدرج M الت�يع

^ حسب ما يراه الشارع مصلحة  ،مرة ،مرة واحدة إنما يأÚ مرة ا©كم ال يأÚحكم الشارع أن من وهذا  ،وذلك ا©كم
  : من أمثلة ذلكللعباد 

صوم شهر �مل وهو بثم نسخ اهللا سبحانه وتعا� ذلك  ،مثًال فقد �ن M أول األمر ال ¤ب إال صيام ¦شوراء "الصيام"  - 
  ، شهر رمضان 

 -  M مر"و`ذلكØرمة "اË ا5داية ليست M كتاب العزيز قو� سبح ،فقد �ن M ِخُذونَ {: انه وتعا� و¢نما جاءeِمْنهُ  َيت 
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قال سبحانه  ،ثم جاء بعد ذلك أال نقرب الصالة وïن M حالة ُسكر ،ففرق ب_ السكر والرزق ا©سن}  َحَسًنا َوِرْزقًا َسَكًرا
ف�َها يَا{ : وتعا� 

َ
ِينَ  ك

e
iآَمُنوا ا  

َ
ةَ  َيْقَرُبوا ال

َ
ال eْغُتمْ  الص

َ
 قول}  ُسÖََرى وَأ

ً
لُونََك { : اهللا سبحانه وتعا�  وجاء أيضا

َ
َْمرِ  َعنِ  يَْسأ

ْ
Øا 

 ِÃَِمْي
ْ
مٌ  فِيِهَما قُْل  َوال

ْ
ف�َها يَا{ : ثم جاءت اآلية الشافية الÁفية وهو قو� سبحانه وتعا� }  لِلنeاِس  َوَمَنافِعُ  َكبِ¤ٌ  إِع

َ
ِينَ  ك

e
iآَمُنوا ا 

َْمرُ  إِغeَما
ْ
Øا  ُÃَِمْي

ْ
نَْصاُب  َوال

َ ْ
مُ  َواأل

َ
ْزال
َ ْ
ْيَطانِ  َقَملِ  ِمنْ  رِْجٌس  َواأل eُفَاْجَتنُِبوه الش بحث M وهذا يُ  ،فÁنت � الشافية الÁفية}  )

ِينَ  ِ(ُثَبºَت {: تدرج ا©كم M ¨ريم ا@مر وال شك أن اWدرج M الت�يع تثبيت لقلوب ا�ؤمن_ كما قال سبحانه وتعا� 
e
iا 

ى َوُهًدى آَمُنوا   َوبُْ:َ
ْ
  .} ُمْسلِِمkَ لِل

  :إذن نلحظ من خالل ما ذكرنا من فروقات
  ،والنسخ إنما هو رفع و¢زالة ،أن اWخصيص إنما هو بيان - 
  ،والنسخ يكون 5عضها ويكون ل�ها ،اWخصيص ال يكون إال 5عض األفراد - 
  ،بينما النسخ ال يدخل ^ األخبار ،اWخصيص يدخل ^ األخبار - 
 -  

ً
  والنسخ ال يكون إال متأخراً ـ أي بعد العمل باألمر ا�نسوخ ـ  ،اWخصيص قد يكون مقارنا

وهذا ا@الف ضمن األحÁم الª  ،وعدم وقوعه ،M وقوعه، وهناك خالف كما ذكرت لكم M قضية النسخ قبل اWمكن
  ،مثال ورة األنفالسكما M فئة ا�صابرة M  ،قد سبق العمل بها وامتثا�ا M الزمن األول ثم حصل بعد ذلك النسخ ،نسخت

£صيص ا�قطوع  :مثل ،وهناك فروقات أخرى و¢ن �ن M بعضها خالف ،هذه °لة من الفروقات ب_ اWخصيص والنسخ
 من أهل العلم ال يرون كون ا�اسخ أقل M القطعية والظنية  ،ونظنûالف نسخ ا�قطوع با� ايعد جائزً  ،ونظنبا�

ً
فإن كثxا

  .ون M قوته أو أقوى منه من ا�نسوخ فالبد أن يك

  النسخ  اYخصيص
  إزالة ورفع ا©كم  بيان وتوضيح للحكم

يقع ^ °يع األفراد �يث يكون نسخ J وقد يقع   ال يكون إال 5عض األفراد
 
ً
 جزئيا

ً
  النسخ ^ بعض األفراد فيكون نسخا

  ال يدخل ^ األخبار  يدخل ^ األخبار
يكون يكون مقارناً لت|ل ا�خصص و

 متأخر لكن ال يتأخر عن العمل
ً
  أيضا

فال يأÚ النسخ قبل اWمكن ،  ال يكون إال متأخر

  -^ خالف M هذه ا�سألة  -من العمل 
  :داللة اØاص O معناه  �

 فجمهور أهل ،سبق أن تكلمنا عن داللة العام ^ معناه وقلنا أن ا@الف فيه ب_ °هور أهل العلم وب_ علماء ا©نفية
، لعام ^ أفراده تعد داللة قطعيةو°هور علماء ا©نفية يرون أن داللة ا ،العلم يرون أن داللة العام ^ أفراده داللة ظنية

  اØاص فما دالYه O أفراده ؟ :واآلن نتحدث عن ا�قابل للعام وهو
 اختص به ال يشار`ه بمعó أن اللفظ  ،إن داللة اØاص O فرده أو O معناه داللة قطعية:  نقول 

ً
ال õتمل إال معóً واحدا

Ëمد شخص "من اإلنسان وال  "زيد"فال يشار`ه M ذلك ا�عË"  óمد" :يع� إذا قلت ،فيه غx من جنسه وال من غx جنسه
 واحد بمعó أن اللفظ ال õتمل غx معóً  ،غË xمد اOي أعنيه مثًال فاللفظ ا@اص يدل ^ معناه داللة قطعية "آخر
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  :مثال ذلك<تص به ال يشار`ه فيه غxه 
ةِ  فَِصَيامُ  Âَِدْ  لَمْ  َفَمنْ { : قو� سبحانه وتعا�  - 

َ
ث
َ
ال
َ
يeامٍ  ث

َ
ألنها تدل ^ معانيها  ،وقلنا فيما سبق إن األعداد � نصوص}  ك

ةِ  فَِصَيامُ  Âَِدْ  لَمْ  َفَمنْ {  ،ا�عينة
َ
ث
َ
ال
َ
يeامٍ  ث

َ
هذا نص فال ¤وز أن ُفَغxَْ هذا  ،"ثالثة أيام " كفارة ا|م_قا� سبحانه وتعا� M}  ك

 أو أقل ،أو أك0 ،أو يوم واحد ،فال يقال أن كفارة ا|م_ � يوم_ ،األمر

ْزَواُجُكمْ  تََركَ  َما نِْصُف  َولَُكمْ {:كذلك قو� تعا�  - 
َ
ٌ  لَُهنe  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  أ

َ
ٌ  لَُهنäَ  eنَ  فَإِنْ  َو¯

َ
ُبعُ  مُ فَلَكُ  َو¯ ا الر� eنَ  ِمم

ْ
} تََر�

  ،هذه أمثال خاصة ال ¨تمل إال معó العدد ا�حصور اOي استعمل فيه ،والربع ،فا�صف
 -  M اهللا عليه وسلم Ðففيها شاة إ½ ع:ين ومائة(كذلك قو� ص kنت أربعä فال شك أن هذين  )سائمة الغنم إذا

  .إنما � نصوص و� خاصة ودالة ^ معانيها ا@اصة بها  ،هم من أعدادوما بين ،"ع�ون ومائة"و ،"أربع_"العددين 

  ]�°[ا}لقة 
   هل Âوز �صيص اللفظ العام ؟: األوÞ سألة ا�

  ،يع� قº اللفظ العام ^ بعض أفراده
ً
  ،سواء �ن ذلك اللفظ العام خØا

ً
  ،أو أمرا

ً
أو أن هذه ا�سألة فيها تفصيل  ،أو نهيا

  :هل العلم مذاهب وأقوال أ
 :  القول األول  •

ً
  :سواء �ن العام ،أن £صيص العموم جائز مطلقا

ً
  ،أمرا

ً
  ،أو نهيا

ً
وهذا هو مذهب °هور أهل العلم  ،أو خØا

 çذلك ما ي O وا¯(ل: 

  ،وقوع هذا األمر M ا�صوص ال�عية والوقوع د|ل ا�واز:  أوالً   �
   - العام عبارة عن أمر ومع ذلك �د M ما ¢صصهيعæ يأ� -� األمر اYخصيص أمثلة وقوعمن  ⇐
ارُِق { : قو� سبحانه وتعا�  -  eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس

ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
ِ̈  الزeاغَِيةُ { : ويقول جلÊ وعال } أ وافَ  َوالزeا } ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  اْجِتُ

فال شك أن السارق إذا �ن iنون فإنه  ،وليس � زاç ُ¤ت ،طعوجاءت نصوص وأدلة أخرى تدل ^ أنه ليس � سارق يُق
ف ،و¢ذا �ن السارق صÄ فإنه ال يُقطع ،ال يُقطع

كذلك الزاç إذا �ن ثيباً فإنه ال ُ¤ت ^ قول بعض أهل  ،ألنه غx ُم�َ
 ،غx م�ف فإنه ال يقام عليه ا©دكذلك إذا �ن الزاç  ،باعتبار أن اeيب أو الُمحصن � حكم <صه وهو الرجم ،العلم
 ال يُقطع، �ا نصوص £صهاوهذه 

ً
فهذه 	ها تعتØ «صصات �ذه  ،و`ذلك بالنسبة للسارق إذا �ق دون ا�صاب فإنه أيضا

 ا�صوص 

دُِكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ { تعا� قو�  - 
َ
ْوال
َ
َكرِ  أ eِمْثُل  لِث  ºَحظ  ِkْنْثََي

ُ ْ
وتعلمون أن ، أسا|ب الوجوب  وهذا أسلوب من}  األ

  ،وأوالد الÁفرين ،يشمل األوالد ا�سلم_ "أوالدكم"
ً
سواء �ن أو&ك األوالد ، أو مسلم_ ،سواء �ن أو&ك األوالد كفارا

ومع ذلك جاءت أدلة أخرى £صص هؤالء األفراد  ،أو ليسوا كذلك ،سواء �ن أو&ك األوالد أوالد أنبياء ،أو أحرار ،أرقاء
 يقول تعا� ، وأنهم ليس �م مxاث ،دم دخو�م M هذه اآليةبع

ً
ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ {  إذا

َ
ْوال
َ
َكرِ  أ eِمْثُل  لِث  ºَحظ  ِkْنْثََي

ُ ْ
}  األ

ة هذه األدل ،كذلك، هذه 	ها تعتØ أدلة «صصة أو أحÁم �ا أدلة تشهد �ا القاتلو<رج  ،العبدو<رج  ،الÖفر:<رج هنا 
 .£صص قول اهللا سبحانه وتعا� M هذه اآلية

⇐  M ذلك ا�£ كذلك O ومن األمثلة ،: 
 {: تعا� قو�  - 

َ
وال شك أن القربان يشمل حã القربان ،وال تقربوا نساءكم حã يطهرن}  َفْطُهْرنَ  َح�e  َيْقَرُبوُهنe  َوال

 ،دلت ا�صوص األخرى ^ أن القربان ليس 	ه ëنوعلكن  ،يعمم القربان يمكن اإلنسان أن ،با�المسة دون ا�ماع
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 Êاهللا عليه وسلم �ن يبا¯ نساءه وهن Ðص Äقبيليبا¯ بل ،هن با�ماعلكن ال يبا¯، حيض بداللة أن ا�Wهن با، 
بل  ،نوع منهإذن وال تقربوهن حã يطهرن فليس � القربان ë ،ما عدا الوطء ،باألمور األخرى الª يفعلها الرجل مع زوجته

  ،هناك Ùء واحد ëنوع وهو الوطء
ً
إذن £صيص بعض القربان هنا £صيص لفظ ¦م هو M  ،وما عداه يكون ليس ëنو¦

 .بصيغة ا�ø ا©قيقة
 ألخباركذلك من األمثلة ^ وقوع اWخصيص M ا ⇐

ويَِيْت { : تعا� عن ملكة سبأ  قو� - 
ُ
ءٍ  ºPُ  ِمنْ  وَأ  أنها}  َ�ْ

ً
 ملك سليمانؤلم تُ  ومعلوم حسا

َK، أنها لم ت 
ً
 أيضا

ً
K ؤومعلوم حسا

ويَِيْت {السماوات واألرض 
ُ
ءٍ  ºPُ  ِمنْ  وَأ M أصله ) � Ùء(و¢ن �ن  ،ال يصدق ^ � Ùء و¢نما � Ùء هو مقدر �ا}  َ�ْ

 و� تشمل � Ùء ـ يع� حã السماوات واألرض
ً
هو ا©س وا�شاهدة وحã ملك سليمان ـ لكن بد|ل آخر و ،¦ما

 وهذا األمر  ،أدر`نا أن ملكة سبأ لم تُعطى هذا ا�لك

رسلت ^ ¦د كذلك قو�  - 
ُ
ءٍ {تعا� عن الريح الª أ ْ�َ ePُ ُر ºوال شك أننا با�شاهدة أدر`نا أنها لم تدمر السماوات  }تَُدم

  ،األشياء الª أراد اهللا عز وجل أن تُدمر وال أي Ùء لم يرد اهللا تدمxه و¢نما دمرت ،ولم تدمر ا�بال  ،واألرض
 إذن من 

ً
 سواء �ن اللفظ العام أمرا

ً
 ، خالل هذا ا{|ل وهو د|ل الوقوع ندرك أن اWخصيص ¤وز مطلقا

ً
  ، أو نهيا

ً
   أو خØا

ا@صوص òف اللفظ عن جهة العموم اOي هو حقيقة فيه إ� جهة ال معW óخصيص العموم سوى أنه :  ا¯(ل اxا¨  •
وال ، لم يلزم ا�حال عنه Oاته -يع� اWجوز أو ا�جاز -و�ذا لو قدرنا وقوعه  ،إذن اWجوز غë xتنع Oاته بطريق ا�جاز،

، �ن قد £لف بعض أهل ا5ت إن و" زارL � أهل ا5ت" :با�ظر إ� وضع اللغة، و�ذا يصح من الشخص اللغوي أن يقول
 ،ـ وال Ëُال فيه فكذلك استخدام اللفظ ا@اص و£صيص العموم به جائز ـ استخدام ا�جاز جائز فما دام أن هذا اWجوز

 و¢ن �ن اWخصيص M ا©قيقة òف اللفظ عن معناه عن دالWه العامة إ� دالWه ا@اصة هو 
ً
 أو نهيا

ً
 أو أمرا

ً
سواء �ن خØا
�ن اللفظ M بداية األمر يصدق ^ °يع ما يصلح � ثم أريد به  -يع� استخدام اللفظ M موضع آخر  - M ا©قيقة iاز

ن تلك األفراد ا5اقية فقلنا أ ،بعض األفراد من خالل تعرفنا ^ ا{|ل ا@اص و¢بقاء األفراد الª لم يشملها ا{|ل ا@اص
 . � الª يصدق عليها ا{|ل العام

وهذا هو ، هو M ا©قيقة òف اللفظ عن معناه العام إ� معناه ا@اص إذن نقول ا{|ل اeاç ^ جواز اWخصيص إنما
وهو M ا©قيقة زاره واحد أو اثن_ فهذا د|ل  "زارL أهل ا5ت" :بداللة أن اإلنسان يقول ،وا�جاز مستخدم M اللغة، ا�جاز

  .^ أن ا�جاز مقبول ومستخدم و`ذلك هو حال £صيص العموم 
 : فيقولون يفرقون ب_ ا@Ø وب_ األمر وا�ø :  ا�سألةالقول اxا¨ �  •

ً
 أو نهيا

ً
 ،¤وز £صيص اللفظ العام إذا �ن أمرا

 فال ¤وز £صيص اللفظ العام
ً
 . وهذا هو قول بعض الطوائف  ،أما إذا �ن خØا

    :د(ل هذا القول
  :قالوا

ً
 أو نهيا

ً
أما عدم  ،له الوقوع كما سبق M د|ل أصحاب القول األولفد| ،أما جواز اWخصيص إذا �ن اللفظ العام أمرا

إنه لو جاز £صيص ا@Ø للزم  :وقالوا -فهم قاسوا هنا اWخصيص ^ النسخ -جواز اWخصيص إذا �ن اللفظ العام خØا 
Øللخ èبما فيه من «الفة ا�خ Ø@ا M الكذب،  Ø@نسخ ا M جائز كما xخصيص ^ إذن هنا قاسوا ا-وهو غWالنسخ - 

  . كما أنه ال ¤وز نسخ ا@Ø فكذلك ال ¤وز اWخصيص M األخبار : قالوا 
�ا �ا من  -كيوم مر علينا M الفروقات ب_ اWخصيص وب_ النسخ -إذن كما أنه ال ¤وز النسخ أو ال يقع النسخ M األخبار

  .فكذلك ال ¤وز اWخصيص M األخبار  ،الكذب
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 ،وقيام ا{|ل ^ ذلك ،ال نسلم لزوم الكذب هنا بتقدير إرادة ا@صوص وا�جاز : ^ هذا األمر أو مناقشته وابنقول M ا�
 
ً
  : "للزم من ذلك أن يكون قول القائل ،ولو لم يكن اWخصيص M األخبار جائزا

ً
وهو يريد الرجل الشجاع أن  " رأيت أسدا

 إذا تبينا أنه لم يُرد ذلك الس
ً
 باإل°اع ̂و هذا  ،بع اOي معروف ûلقتهيكون �ذبا

ً
×واز نسخ  قلناوهذا ليس مرادا

  .األخبار
فكذلك حينما يعØ بتخصيص العموم فإنه ال  ،وتعبxه با�جاز يطلق عليه الكذب ،إذن كما نقول إن اإلنسان يُعØ با�جاز 

 
ً
  .ليه هذا هو ا�ذهب اeاç وهذا هو د|له وا�واب ع ،يكون حينئٍذ �ذبا

 ،¤وز £صيص اللفظ العام إذا �ن غx أمر :اWفريق ب_ األمر وغxه فقالوا:  ا�ذهب اxالث  •
 "ما إذا �ن اللفظ العام أ ،د(ل الوقوع� أدلة أصحاب القول األول اOين ذكروا  :واألدلة 

ً
فقالوا هنا ال ¤وز £صيصه  ،"أمرا

 5عض الطوائف
ً
 .وهذا قول أيضا

 O ن أمراً واستدلواä عدم جواز �صيص اللفظ العام إذا :   
 :أي ،Ùء بدأ هللا عز وجل - ،ونع� با5داء أي ظهور ا�صلحة بعد خفائها ،ا5داء مإن القول ×واز £صيص األمر يوه :قالوا

 عليه
ً
   -وهذا ال يتأM I حق اهللا سبحانه وتعا� ،بدا � Ùء �ن خافيا

لزم بالقول ×واز £صيص األمر ألن ي  �اذا ؟أما األوامر فال £صص  ،ذا �ن M غx األوامريقولون هنا أن اWخصيص يقع إ
 :قالوا ،من أجل أن يفر من قضية ا5داء ،وهذا مستحيل ^ اهللا تعا�  :قالوا ،وهو ظهور ا�صلحة بعد خفائها ،ا5داء مأن يوه

  .ال ¤وز £صيص األمر 
 ßهذا ا¯(ل و O أن  أو أنه يلزم منه ، ال نسلم من كون �صيص األمر أنه يوهم با>داء: نقول   مناقشته� ا�واب

يكون اهللا عز وجل قد ظهرت � مصلحة �نت خافية عليه، ألننا نعلم أن اللفظ M األصل õتمل اWخصيص فقيام ا{|ل 
ريد إخراجه باWخصيصو¢نما يلزم ا5داء أن لو �ن الُمخرج باWخص ،لمرادمب_Ê ل^ وقوعه 

ُ
 M اللفظ العام ثم أ

ً
 ،يص مرادا

  .هنا نقول يلزمه ا5داء
 وهذه � °لة ا�ذاهب M هذه ا�سألة واهللا أعلم أن  

ً
سواٌء äن  ،القول الصحيح � هذه ا�سألة أن اYخصيص واقع مطلقا

âØاً جاء بصيغة اâهذه  ،�£أو جاء بصيغة ا ،أو جاء بصيغة األمر ،اللفظ العام خ M ود|ل وقوع هذا ظاهر وواضح
  .ا�سألة 

   العام بعد اYخصيص هل هو حقيقة فيما تبï من أفراده أو هو ¿از ؟:  ا�سألة اxانية من مسائل اYخصيص
وا�صطلح اeاç مصطلح ، قبل ا©ديث عن هذه ا�سألة ينبú أن نذكر بمعó مصطلح_ ا�صطلح األول مصطلح ا©قيقة 

  :جاز وأنه بفهم هذين ا�صطلح_ نفهم هذه ا�سألة ا�
  تعمل M ا©يوان ا�ف~س ا�عروف هذا اللفظ اس "األسد"فعندنا مثًال "  ö اللفظ ا�ستعمل فيما وضع M: "  ا}قيقة����
الرجل "^  يطلق "األسد"ـهنا ك ةالبد من وجود القرين"  ةهو اللفظ ا�ستعمل � غ¤ ما وضع M لقرين: "  ا�جاز ����

 رأيت ": فأقول مثًال  ،"الشجاع
ً
 õمل سيفا

ً
فهمت من الîم أنه ال يع� باألسد ذلك  ،õمل السيف :حينما قلت ،"أسدا

فكونه õمل السيف هذا د|ل ^ أنه يريد  ،واOي õمل السيف هو اإلنسان، õمل السيف :بد|ل أنه قال ،�ف~سا©يوان ا
 ألنه استُخِدم M غx ما يرجع � M أصل ، األسد M الشجاعة الرجل الشجاع اOي شابه 

ً
 iازيا

ً
ولفظ أسد هنا يعتØ لفظا

  .اللغة العربية
  العام بعد اYخصيص هل هو حقيقة فيما تبï من أفراده أو هو ¿از ؟: بعد ذلك نرجع إ� مسأWنا و�



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                ا�ستوى السادس                        ا�ستوى السادس                        مقرر أصول الفقه ـ مقرر أصول الفقه ـ                     

]- �� -[ 
 

سواء كنا  "°يع ا�طلقات"يشمل  ،"ا�طلقات" :فإذا قلنا ،لفظ مستغرق �ميع ما يصلح �:  اللفظ العام هومر معنا أن 
 أو مسلم_ ،"°يع ا�اس"يشمل  ،"ا�اس"كذلك  ،سواء كنا قبل ا{خول أو بعد ا{خول ،حوامل أو حوائل

ً
 ،سواء �نوا كفارا

 أو نساءً  ،سواء �نوا م�ف_ أو غx م�ف_
ً
  . "ا�اس"� هؤالء يشملهم لفظ  ،سواء �نوا رجاال

 
ً
فإذا استخدمنا تلك ال�مة العامة M بعض أفرادها )K( "يُقال فيه إنه لفظ مستغرق �ميع ما يصلح M" �: تعريف العامإذا

 ب� عندنا أفراد � الª يشملها ا{|ل أو اللفظ العام ،من خالل إخراج بعض األفراد با{|ل ا�خصص
ً
استخدمنا و ، إذا

 ،هو استخدام Oلك اللفظ M غx ما وضع � و، بعد اWخصيص وليس M °يع األفراد ،رادحينئذ اللفظ العام M بعض األف
 M دالWه أو انطباقه ^ أفراده أو ^ ما تب�  ،فعÐ مفهوم من يراه iاز M هذه ا©الة

ً
يكون اللفظ العام بعد £صيصه iازا

  .من أفراده 

  ]ü°[ا}لقة 
   ؟ يكون حقيقة فيما تبï من أفراده صيص يكون حقيقة فيما تبï من أفراده أو الهل العام بعد اYخ :مسأWنا و�

فإن زيد وعمرو  "أكرم الطالب " :فإذا قلت"  اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح M : "ذلك أن العام أخذنا M تعريفه أنه هو
  .وخا{ وأنس وغx هؤالء يدخلون M مسô الطالب

 من 
ً
 : الطالب �كم <صهم فقلتفلو استثنينا أفرادا

ً
 إال َعمروا

ً
^ ما عدا  "الطالب"فصدق 	مة  ،أكرم الطالب إال زيدا

   ؟ دالWها داللة حقيقة أو داللة iازية  هل يكون iاز أم هو حقيقة فيما تب� من هذه األفراد؟ ،زيد وعمرو
 ،يدخلون M مسô الطالب "زيد وعمرو"شك أن  وال،إذا نظرنا إ� اللفظ العام فهو اللفظ ا�ستغرق �ميع ما يصلح �

خرجوا باWخصيص
ُ
 عند بعض العلماء هذه �  ،فÁن العام هنا ح_ استخدم M بعض أفراده ،لكنهم أ

ً
كأنه أصبح iازا

  . مسأWنا 
  :لعلم ^ مذاهب أو أقوال ألهل ا ؟إذن اللفظ العام بعد اWخصيص هل هو حقيقة فيما تب� من أفراده أو هو iاز 

o خصيص فإنه يكون:  ا�ذهب األولWخصيص  حقيقة أن العام إذا دخله اWبعد ا 
 فيما ب
ً
  ،مطلقا

 "ـ ونع� ب
ً
 . )منفصل( سواء �ن ا�خصص متصًال أو غx متصل "مطلقا

  : وأدلة هذا القول، هذا هو مذهب أك0 ا©نفية وأك0 الشافعية وأك0 ا©نابلة وحÞ عن اإلمام أêد  
  ،قياس اللفظ العام بعد اWخصيص ^ اللفظ العام قبل اWخصيص:  |ل األولا{  •

ً
فإنه قبل اWخصيص يكون مستغرقا

 .دام أنه حقيقة قبل اWخصيص فكذلك بعد اWخصيصافم. �ميع ما يصلح � و`ذلك بعد اWخصيص
قبل اWخصيص واستعمال اللفظ العام M ا5ا� أن اللفظ العام متناول للبا� بعد اWخصيص كما �ن متناول �  :وبيان ذلك

 
ً
 � ،قبل اWخصيص حقيقة اتفاقا

ً
لوجود  ،فيكون استعما� M ا5ا� بعد اWخصيص حقيقة كذلك ،لكون اللفظ متناوال

خرج ،وهو اللفظ ا�تناول �ما ،ا�قت� للحقيقة
ُ
العام  بعض األفراد فإن إخراج بعض األفراد من شمول اللفظ فما دام أنه أ

 .�ا ال يؤثر M كون ذلك اللفظ يدل حقيقة ^ ما تب� من األفراد 
•   çاeا�خصوص والُمخرَ أن ا�خص� : ا{|ل ا M الفرد الُمخرج من أفراد العموم فهنا -، جص قد أثر M ك أفراد أي أثر

خرجت من العموم الُمخص� 
ُ
 .بعد اWخصيص فيب� ^ ما هو عليه  ولم يؤثر M ا5ا� -ص هنا أثر M تلك األفراد فقطأ

                                 
t/ كرار فيهWتم ترتيب و¢¦دة صياغة هذا ا�قطع لك0ة  ا  
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وا�خصص اOي -ص قد وُضع �ميع السارق_ فلما جاء ا�خصÊ  -مثالً – "السارق"إن لفظ :  إذن بيان هذا ا{|ل أن نقول
وب_ أن هذا ا5عض  ،عن بعض السارق_ "السارق"òف داللة لفظ  -جاء برفع القلم عن ا�جنون وعن الصÄ وعن ا�ائم

وهما -عن هذين الشخص_  -أي داللة هذا اللفظ-و¢ذا òفت دالWه ، ال تُقطع أيديهما إذا �قا - جنون والصÄ مثالً ��-
دالWه ^ تلك  -غx ا�جنون والصÄ -ا�خصوص_  ^ األفراد غx "السارق"فإن داللة اللفظ وهو  -الصÄ وا�جنون

  . ة فتب� كذلكيو� أنها تدل عليه داللة حقيق ،عليه األفراد باقية لم تتغx ومستمرة ^ ما �نت
ألنهما ال تُقطع أيديهما إذا  ،)ا�جنون والصÄ ( إذن إخراج بعض األفراد من لفظ السارق ومن شمول ا©كم Wلك األفراد 

  ،الصÄوما عدا  ،يطلق حقيقة ^ ما عدا ا�جنون "السارق"�قا فعدم شمول ا©كم �ما ال يؤثر M كون لفظ 
ً
إذا

إخراج ا�جنون "بل أثر M ا�خصوص وهو  ،مثًال لم يؤثر M بقية األفراد "رفع القلم"ص وهو ا{|ل هنا اOي هو ا�خص� 
Äهنا فتب� "و¢خراج الص 
  . داللة اللفظ العام ا�خصوص حقيقة فيما ب

çاeزيد"ـفإن االستثناء هنا خاص ب، "أكرم الرجال إال زيد" :لو قال األب البنه فمثالً  "االستثناء" : ويؤيد هذا ا{|ل ا"، 
ولم  ،فاالستثناء هنا قد òف داللة اللفظ عن زيد فقط ،عن اإلكرام - أي االستثناء  -وقد أخرجه  ،وا@طاب متعلق به

دالWه حقيقة  فتكون ،فيب� ا@طاب موجه إ|هم باإلكرام ^ ا©قيقة ،يتعرض للرجال ا5اق_ ال من قريب وال من بعيد
  ."زيد"مع أنه أخرج ، عليهم

  M ا ،خاصة "زيد"إذن االستثناء أثر xخصيص بغWي أثر فيه ا�خص� فكذلك اOص إنما � تلك األفراد الستثناء فإن ا
فراد داللة فتب� داللة اللفظ العام ^ بقية األ ،وتب� ما عدا تلك األفراد الُمخرجة لم يؤثر فيها ا{|ل ا�خصص ،ا�خرجة
  .بعد اWخصيص كما � قبل اWخصيص ،حقيقية

فذكرنا  "لسارقا"ـ بداللة ما ³بناه من مثال_ بالنسبة ل ،ال فرق بk كون ا¯(ل ا�خصص د(الً متصالً أو د(الً منفصالً  
 متصالً  )رفع القلم عن ثالثة(وهو  ،د|ل «صص منفصل

ً
ال يؤثر M اللفظ العام  فإنه ،و`ذلك لو �ن ا{|ل ا�خِصص أيضا

 .بداللة ëا مثلنا � باالستثناء  هM كونه يصبح حقيقة بعد اWخصيص ^ ما تب� من أفراد
o ¨اxا�ذهب ا  : xخصيص فإنه يصWأن العام إذا دخله ا 

ً
 فيما ب
 بعد اWخصيص iازا

ً
سواء �ن ا�خِصص  ،مطلقا

 ،� ا@طابكأ ،وبعض ا©نابلة ،ثx من الشافعيةو` ،ب كثx من ا©نفيةوهذا هو مذه ،متصًال أو �ن ا�خصص منفصالً 
 الغزاÀ  ،واختاره إمام ا©رم_ ا�وي� ،وابن ا©اجب ،�لقراM ،وبعض ا�الكية ،وابن تيمية

ً
 .وأيضا

  :  واستدل أصحاب هذا ا�ذهب 
ولفظ العموم وُضع أصًال وحقيقًة الستغراق °يع  ،"ع Mأنه استعمال اللفظ � غ¤ ما ُوض :"با�ظر إ� ما قيل M ا�جاز وهو

 فيحكم حينئذ  ،فإذا استعمل اللفظ العام M بعض األفراد صار ذلك اللفظ مستعمًال M غx ما وُضع � ،األفراد
ً
فصار iازا

 أن باعتبار أنه �ن يف~ض ،وليست دالWه داللة حقيقة ^ أن داللة العام بعد اWخصيص ^ ما تب� لألفراد داللة iازية
  ،لكنه هنا قد تناول بعض األفراد ولم يتناول °يع ما يصلح � ،اللفظ العام يستعمل M °يع ما وضع �

خصيص: و¤اب عن هذا ا{|ل بأن يُقالWالعام بعد ا M مîوجعلتموه �©قيقة وا�جاز هنا ^  ،إنكم هنا قستم ال
M  "ا©مار"و ،"الرجل الشجاع"M  "األسد"فذكرتم أن هذا �ستعمال مثًال  ،ت M غx ما وُضعت �أسماء ا©قائق إذا اْستُعمل

 "ا©مار"ولم تضع اسم  ،للرجل الشجاع "األسد"ذلك أن العرب لم تضع اسم  ،لكم وهذا ال يُسلم ،إلخ...  "الرجل ا5ليد"
وïن إنما  ، سبيل ا�جاز ولم تضعه ^ سبيل ا©قيقةو¢نما وضعت هذين اللفظ_ ^ ،للرجل ا5ليد ^ جهة ا©قيقة

  .وليس ^ سبيل ا�جاز  ،نستعمل العموم M بعض أفراده ^ سبيل ا©قيقة
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 من العرب ،قضية االستعمال تإذن اختلف 
ً
 وضعيا

ً
ûالف استعمال العموم M بعض  ،يع� استعمال ا�جاز ليس استعماال


  . M تناو� Wلك األفراد ا�تبقية أفراده فإنما هو استعمال حقي
o  الثxو ذلك ،والغاية ،والصفة ،واالستثناء ،�ل�ط ،وهو أن العام إذا دخله ا�خِصص ا�تصل :ا�ذهب اïفإنه يكون  ،و

 فيما ب
 ،حقيقًة M ا5ا�
ً
 .و¢ن ُخصÊ بمنفصل أي بد|ل منفصل فإنه يصi xازا

 º5هذا هو اختيار أبا ا©ُس_ اçأ� بكر ا5اقال âي ونُسب القول به إ� القا،   
  .والعام ا�خَصص با{|ل ا�تصل ،ص با{|ل ا�نفصلالعام الُمَخصÊ  أنه يوجد فرق ب_ هذا ا�ذهب يرى

واWخصيص با�تصل  ،أن اWخصيص با�نفصل عندهم يقولون �لقرينة الصارفة :خالصة ما يمكن أن يقال M د|لهم هنا 
 .وا�قيد ب�ء ال يتناول غx ما قُيد به ،دقي�ل
  : د(لهم 

فإنه يكون قد أريد بذلك اللفظ العام غx ما  ،والنسخ ،�لعقل ،)باألدلة ا�نفصلة ( ص با�نفصل إن العام إذا ُخص� : يقولون 
 "أريد الِطوال"أو  ،"أريد ا�حدث_"أو  ،مثالً  "أريد الفقهاء" :ثم قال ،"أكرم العلماء : "فمثًال لو قال ،وضع � بسبب القرينة

  ،هنا يتناول ا5ا� من األفراد من غx الفقهاء "العلماء"يع� لفظ  ،فإنه يتناول ا5ا� كما يتناول غxه ،مثالً 
ً
ويتناول أيضا

عليه أنه  فإذا استعمل M ا5ا� بعد اWخصيص َصُدَق  ،هو ما خرج با{|ل الُمخِصص:  "غxه"ـونع� ب،  الفقهاء مثالً 
   ،فيكون حينئذ iاز ،مستعَمل M بعض ما تناو� اللفظ

 Êما ه يكون مقيداً بذلك ا{|ل ا�خص� فإن ،ص با{|ل ا�تصل �الستثناء مثالً أما العام ا�َخص xص وا�قيد ب�ء ال يتناول غ
فقد أثر M  "أو أكرم الرجال إال زيد ،الطالبأكرم  "-فمثًال االستثناء قد أثر M الُمخرج فقط ـ كما سبق أن بينا ،قُيد به
 :M مثال "زيد"ما عدا  ،ألنه يصدق عليه العام ،حقيقةً ) غx زيد( العام متناوالً للبا� فقط ـ فيب� اللفظ  "زيد"إخراج 

 مستعمًال فيما تناو� ال M غx ما تناو� -"أكرم الرجال إال زيد"
ً
اللة حقيقية وليست وباWاÀ تكون دالWه د ،يُعد لفظا

  .داللة iازية 
باWاÀ يكون  ،أنهم يعدون اWخصيص با{|ل ا�نفصل �لقرينة الصارفة: ما يقال � د(ل أصحاب هذا القول  إذاً خالصة

لك بينما لو ُخصÊ ذ، فيكون العام حينئذ iاز M تناو� 5عض األفراد  ،ا�خصص هنا قد أثر M داللة العام بعد £صيصه به
وباWاÀ فإن  ،وا�قيد ب�ء ال يتناول غx ما قُيد به ،فإن اWخصيص با{|ل ا�تصل يعتØ �لقيد ،العام با{|ل ا�تصل

ويكون اللفظ حينئذ  ،ويب� بقية األفراد ^ ما � عليه ،ا�خِصص هنا وهو ا{|ل ا�تصل ال يؤثر إال M ا�خَرج فقط
 M ازية مستعمًال فيما تناو� الi ه داللة حقيقية وليست داللةWدال Øما تناو� إذن هو يعت xغ.  

 ،هما سواءف ،ال نَُسِلم لكم اWفريق ب_ ا{|ل ا�تصل وا{|ل ا�نفصل M اWخصيص بهما: بأن نقول  نناقش هذا ا¯(ل �
كأن�  ،هو نفسه ،"أريد الطوال"أو  ،"�حدث_أريد ا"أو  ،"أريد الفقهاء :"ثم قلت بعد ذلك ،"أكرم العلماء :"فمثًال لو قلت

 ،فأنا استخدمت صيغة أخرى غx ا{|ل ا�نفصل ،مثالً  "إال القراء" ،"إال ا�حدث_" ،"إال القصار أكرم العلماء: "قلت 
فباWاÀ ال  ،و� £صيص بعض األفراد ،فø نفسها الغاية الª أرجوها هنا ،واستخدمت مÁن ا{|ل ا�نفصل د|ًال متصالً 

   ،واWخصيص با{|ل ا�تصل ،فرق ب_ اWخصيص با{|ل ا�نفصل
فإنه يكون الراجح واهللا أعلم هو القول األول ما أوردناه من مناقشات ^ أدلة أصحاب األقوال غx القول األول  ^وبناًء 

  .وهو أن داللة العام O بقية أفراده داللة حقيقية 
  أو ال يكون ُحجة فيما تبï من أفراده ؟ ،العام ا�خصوص يكون ُحجة فيما تبï من األفراد هل :اxاxة  سألةا� �
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 با{|ل ا�خِصص-اللفظ العام إذا دخله اWخصيص وأخرج بعض أفراده يكون اإلخراج 
ً
هل يب� اللفظ العام ُحجة  -طبعا

  :ثال قبل أن نذكر مذاهب العلماء فيما لم ُ<ص أو أنه ال يكون حجة حينئذ ؟ هذه ا�سألة نمثل �ا بم
َمْت { مثًال قو� تعا�  -  ºَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحر

ْ
إذن هو  ،وهذه صيغة من صيغ العموم ،)أل(فإن 	مة ا�يتة لفظ مفرد ُعر�ف بـ }  ال

� هذه يصدق - ،�رادميتة ا ،ميتة السمك ،ميتة اإلبل ،ميتة الغنم ،ميتة ا5قر :وا�يتات عندنا مثالً  ،¦م M °يع ا�يتات
حلت �ا ميتتان ودمان: ( جاءنا «ِصٌص �ذا العموم وهو قو� صÐ اهللا عليه وسلم  -عليها أنها ميتات

ُ
أما ا�يتتان   ،أ

 ثالث ميتات "ميتة السمك وميتة ا�راد"فأخرج هنا ) فا�راد وا}وت
ً
 :بأنها حالل فصار ا5ا� من ا�يتات الª ذكرناها آنفا

َمْت { هل õتج بقو� تعا� ،وميتة ا5قر ،وميتة الغنم ،تة اإلبلو� مي ºَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحر
ْ
M ¨ريم هذه ا�يتات يع� ا5ا� }  ال

  .هذه � صورة هذه ا�سألة ؟ بعد اWخصيص و� اeالث أو ال õُتج بها 

  )ê°(ا}لقة 
ص يكون ُحجة فيما تب� من األفراد أو ال يكون ُحجة فيما تب� مسألة هل العام ا�خصو( اختلف العلماء M هذه ا�سألة 

  :^ أقوال ) من أفراده ؟ 
 أن اللفظ العام إذا دخله اWخصيص يب� حجة فيما لم َ<ص  :القول األول  •

ً
ـ أي سواء ُخص بمتصل أو خص بد|ل مطلقا

  :واستدلوا بما يç  منفصل ـ وهذا هو مذهب °هور أهل العلم
مع أن أك0 تلك العمومات قد ©قه  ،إ°اع الصحابة رâ اهللا عنهم ^ االحتجاج بالعمومات:  األولا{|ل   •

  فلم يمنعهم خروج بعض األفراد من تلك العمومات من أن يستدلوا بها O ما تبï من أفرادها ،اWخصيص
 : منها ^ سبيل ا�ثال  :و�ذا ا¯(ل صور كث¤ة  •

دُِكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ  {بعموم قو� تعا�  عنها احتجاج فاطمة رâ اهللا -
َ
ْوال
َ
فقد احتجت فاطمة بهذه اآلية ^ طلب }  أ

عليها أبو لم يُنكر و ،حقها من مxاث أبيها وهذا د|ل صحيح بالنسبة �ا باعتبار أنها من أوالد ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
مع أن ذلك العموم وهو قو� سبحانه  ،صÐ اهللا عليه وسلم هذا االحتجاجغxه من صحابة ا�Ä بكر رâ اهللا عنه وال 

ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ { وتعا� 
َ
ْوال
َ
 ،وهو £صيص الو{ الÁفر بكونه ال يرث ،قد ُخص بأدلة أخرى غx هذا األمر}  أ

فإن هؤالء قد ُخصوا من عدم  ،و£صيص العبد بكونه ال يرث ،بكونه ال يرث) ليس للقاتل م¤اث(و£صيص القاتل 
ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ {بائهم آإرثهم من 

َ
ْوال
َ
َكرِ  أ eِمْثُل  لِث  ºَحظ  ِkْنْثََي

ُ ْ
جاء ما <صص الÁفر بأنه ال فقد يكون �فر و  }األ

 فيلحقه ذلك الع ،قد يكون قاتًال وقد جاء ما <صص بأن القاتل ال يرث ،يرث
ً
جز ا©ك� وباWاÀ وقد يكون الو{ عبدا

ومع ذلك فإن الصحابية ا�ليلة و� فاطمة بنت ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قد استدلت بهذه اآلية مع أنه قد ©قها ، ال يرث 
 . «صصات سابقة ومع ذلك استدلت بهذه اآلية ولم يمنعها وجود تلك ا�خصصات من االستدالل بهذه اآلية 

 قو� سب -
ً
ِ̈  الزeاغَِيةُ { :  حانه وتعا�من ذلك األمثلة أيضا وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ

ْ
 قو� سبحانه }  َجت

ً
وأيضا

ارُِق { : وتعا�  eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
ا تاحتج الصحابة رâ اهللا عنهم بهات_ اآليت_ وغxهما مع أنهما قد خص}  أ

كما أن فاطمة بنت ا�Ä صÐ اهللا عليه  ،ومع ذلك احتجوا بهذه اآلية مع كونها قد ُخصت ،والصÄ وا�جنون وا�اهلا�كره 
 .إذن هذه صورة من صور احتجاج الصحابة بالعمومات ا�خصوصة  ،وسلم قد احتجت بهذه اآلية مع أنها قد ُخصت

•  çاeخصيصأن داللة العام الزالت ^ ما � علي:  ا{|ل اWبعد ا xخصيص  ،ه لم تتغWكما �نت قبل ا øف 
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فهو يفيد العموم فهو يتناول  ،)أل(حيث إنه لفظ مفرد ÐË بـ  ،مثًال قد وضع �ميع السارق_ "السارق"أن لفظ : بيان ذلك
 أن وب_Ê ، مثًال  ومن �ق دون ا�صاب، والصÄ ،ص وأخرج بعض السارق_ ��جنونفلما جاء ا�خص�  ،� سارق فتقطع يده

ارُِق {وهو السارق M قو� سبحانه وتعا� - م ص قد òف اللفظ العافإن هذا ا�خص� ، هؤالء ال تقطع أيديهم و¢ن �قوا eَوالس 
ارِقَةُ  eين ذكرتهم -}  َوالسOه ^ هؤالء اWفه عن دالò،  ف ا�خص�ò ه و¢ذاWف دالºص داللة اللفظ عن هؤالء فإنه لم ي
 ^ ،وال من بعيد ،ولم يتعرض للبا� ال من قريب ،ا تب� من أفراده^ م

ً
  فيب� اللفظ داال

ً
ا5ا� ^ ما �ن عليه سابقا

xاالستثناء ،ويستمر ^ ذلك بدون تأث ^ 
ً
فإن االستثناء خاص  "أكرم الطالب إال زيد": فإنه إذا قال قائل ،وهذا قياسا

 .م يتعرض االستثناء هنا 5قية الطالب فيبقون ^ إكرامهم دون تغيxوقد أخرجه عن اإلكرام ول "زيد"ـب
وباWاÀ فإن العام بعد اWخصيص  ،إذن العام بعد اWخصيص لم تتأثر دالWه ولم تتغx فø كما �نت قبل اWخصيص 

 .يكون حجة ^ ما تب� من أفراده كما �ن قبل اWخصيص 
 أن اللفظ العام إذ: القول اxا¨  •

ً
سواء �ن ا�خصص د|ًال متصًال أو  ،ا دخله اWخصيص ال يب� حجة فيما لم ُ<ص مطلقا

وهذا هو مذهب أ� ثور إبراهيم بن خا{ صاحب اإلمام الشافä واختار هذا القول من ا©نفية عي�  ،�ن د|ًال منفصالً 

  :د(ل هذا ا�ذهب  –رêه اهللا  -بن أبان 
o  استدل أصحاب هذا ا�ذهب:  

وõتمل أال  ،أن العام بعد اWخصيص أصبح � فرد من األفراد ا5اقية ـ يع� بعد اWخصيص ـ õتمل أن <رج باWخصيص
 فيه ،وال يمكن ترجيح أحد االحتمال_ ،<رج

فاللفظ العام بعد  ،وا�شكوك ال حجة فيه، فيكون بقاء األفراد مشكو�ً
ـ ألن تلك األفراد õتمل أن £رج وõتمل أن تب� فما دام أن هذا االحتمال  £صيص بعض أفراده ال يب� حجة ^ ا5اق_

 فيه فباWاÀ وال يكون العام حجة ^ ما تب� من أفراده ـ 
  .موجود فإن بقاء تلك األفراد يعد مشكو�ً

يؤثر بالظن الغالب ^ ال  -بعد اWخصيص -إن احتمال خروج األفراد ا5اقية  : بأن يقال يمكن أن يناقش هذا ا{|ل �
ص فتب� ^ ما �نت عليه ؛كونها باقية ^ ما �نت

ُ
حã يقوم د|ل ^ خالف ذلك  ،ألن األصل هو بقاؤها و`ونها لم £

وما دام أن العام قد خص منه بعض األفراد فإن دالWه ^ ا5ا� داللة ظنية وا{اللة الظنية ¤ب العمل بها ذلك أن العمل 
  .ع_ وواجب بالظن مت

وال  ،أن العام حجة فيما تب� من األفراد إن �ن ا{|ل ا�خصص د|ًال متصًال �الستثناء والغاية والصفة :القول اxالث  •
  .وهذا هو مذهب أ� ا©سن الكرB من ا©نفية  ،يكون حجة إن �ن ا{|ل ا�خصص منفصًال ��ص والعقل وïو ذلك

 وهو ،والعام ا�خَصص با{|ل ا�نفصل ،أنه يوجد فرق ب_ العام ا�خَصص با{|ل ا�تصلب: واستدل صاحب هذا ا�ذهب �
:  
 أن لالستثناء يعتØ قيد وال يمكن أن  - 

ً
أن العام ا�خصص با{|ل ا�تصل ال õتمل غx األفراد ا5اقية ـ وقد ذكرنا سابقا

 M 
ً
 .فيكون حجة فيهم حيث إن العمل بالظاهر واجب ،هؤالء األفرادنفهم الîم إال بوجود ذلك القيد ـ فيكون العام ظاهرا

وهذا يؤدي إ� جواز أن  ،فإنه متناول �ا خرج كما هو متناول للبا� بعد اإلخراج ،أما العام ا�خَصص با{|ل ا�نفصل - 
بقائه فال يكون العام <رج من ا5ا� بعض آخر بد|ل لم يظهر �ا فيكون مشكوك فيه M بقائه ¨ت مسô العام أو عدم 

  .حينئذ ظاهراً M ا5ا� فال يكون حينئذ حجة فيه 
 خصيص: أن نقول  وجوابنا ^ هذا ا{|لWيع األفراد ،إن العام �ن حجة قبل أن يدخله ا° M لكونه  ،و�ن حجة 

ً
نظرا
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 �ؤالء األفراد فيكون حجة كذلك بعد اWخصيص
ً
  ،متناوال

ً
ص وذلك ألن ا�خص�  ،�ؤالء األفراد ا5اق_لكونه ال يزال متناوال

 لم يتأثروا بهذا ا�خص�  ولم يؤثر M ا5اق_ بل إن ا5اق_ األفراد ،قد أثر M األفراد ا�خرج_ فقط
ً
ص فيب� اللفظ العام داال

  .^ ا5ا� كما هو دال قبل اWخصيص ^ °يع األفراد 
وفيها بأن العام بعد اYخصيص حجة فيما تبï من أفراده وليس كما قاM  قول األولالراجح � هذه ا�سألة واهللا أعلم هو ال

  . أصحاب ا�ذاهب اآلخرون
 M نظري مسألة يمكن أن نأخذها من مدلول العام ننتقل إ½ مسألة أخرى جديدة

ً
  . و� أيضا

  :أثر الك�ة والقلة � الغاية ال� ينت£ إ(ها اYخصيص  ����
فاألصل هو أن  ،فال�ء ا�خصص هو M العادة يكون قليل وليس هو الكثx ،فمعناه أن � Ùء يدخل ¨ته ،¦م : إذا قلنا 

ق عليه هذا الوصف فإنه فd من يصد "ا�سلمون" :فإذا قلت ،أو هو مستغرق �ميع ما يصلح � ،العام يدل ^ °يع أفراده
  ،يصدق ^ � م�ك "ا��`ون"كذلك   ،كفرأو بالد  ،أو نساء M بالد إسالم،من رجال  ،يدخل فيه

ً
أو  ،سواًء أكان حربيا

 اللفظ العام هو لفظ  ،أو لفظ ال�ك العام ،� هؤالء يصدق عليهم مسô ال�ك ،أو امرأة ،أو رجالً  ،أو � عهد ،� ذمة
ً
إذا

 أفراد ،مستغرق �ميع ما يصلح �
ً
   ،صوصالعام من خالل هذه ا�ظرة أك0 من أفراد ا�خ إذا

  ا�سألة الª نريد أن نبحثها هنا ما الغاية الª ينتø إ|ها اWخصيص ؟ 
  : مسألة الغاية ال� ينت£ إ(ها اYخصيص  �
و  ،"ا��`ون"ـأو بقتل من ارتد عن دين اهللا ف ،ن يأمر الشارع مثًال بقتل ا��`_أ¦م كأن يرد لفظ :  صورة هذه ا�سألة -
هل ¤وز أن <ص هذا اللفظ العام حã ال يب� مأمور بقتله إال م�ك واحد  ،بقت_ من صيغ العمومM ا�ملت_ السا ،"من"

أو ما يقارب عدد ا��`_ أو ا�رتدين ا�أمور بقتلهم   ؟أو مرتد واحد؟ أو يش~ط أن يب� من العام بعد £صيصه أقل ا�مع
  ؟M الك0ة مثًال 

 أن استع:  ¨رير Ëل الüاع فيها -
ً
  مال اللفظ العام M الشخص الواحد ^ سبيل اWعظيم فإنه جائز اتفاقا

ْنُ  إِنeا{ : هذا مثل قو� سبحانه وتعا� 
َ
å َا

ْ
� eرَ  نَز

ْ
ك ºiا اeِنÀَو  ُ

َ
M  ََافُِظون
َ
َقادُِرونَ  فَنِْعمَ  َفَقَدْرنَا{ : وقو� سبحانه وتعا� }  }

ْ
}  ال

  .صالحية اWعبx عنه باللفظ العامM x فالواحد هنا ¤ري iرى العدد الكث
 ،ألن هذا من إطالق اللفظ العام و¢رادة ا@اص ،االستثناء من Ëل ا@الف هناذا ويرى ا�رداوي وغxه أنه ال حاجة � 

  .ال M العام ا�راد به ا@صوص ،وليس الîم فيه بل الîم هنا M العام ا�خصوص
 وقد ناقش ا�رداوي هذا إذن اWحرير اOي ذكره أهل ال 

ً
علم إن استعمال اللفظ العام M الواحد ^ سبيل اWعظيم جائز اتفاقا

وليس M العام ا�راد به  ،ألن æمنا M العام ا�خصوص �اذا ؟أو ال ينبú هذا اإلخراج  ،ال ينبú هذا االستثناء :األمر وقال
  .ا@صوص 

و|ون M هذه ا�سألة و� مسألة الغاية الª ينتø إ|ها اWخصيص ^ أقوال أهمها اختلف األص:  األقوال � هذه ا�سألة -
  :ثالثة 

  ،¤وز £صيص العام M °يع األلفاظ إ� أن يب� فرد واحد:  القول األول •
ونقله  ،نفيةوهو مذهب ا© ،وذكر ا5اÃ أنه هو قول أك0 ا�اس ،وهذا القول نسبه القاâ عبد الوهاب وغxه إ� ا�مهور •

 إمام ا©رم_ وغxه عن معظم الشافعية وحÁه ا�رداوي عن أك0 ا©نابلة 
ً
القاâ عبد الوهاب عن اإلمام مالك وحÁه أيضا

 القاâ أبو يَعM Ð الُعدة وهو قول الشيخ أ� إسحاق الشxازي  ،وغxهم
ً
 .واختاره أيضا
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  ينظرون إ� اللفظ العام فقد يكون:  القول اxا¨ •
ً
 وقد ال يكون °عا

ً
 .اللفظ العام °عا

o ع° xفإن �ن اللفظ العام غ، óمن صيغ العموم "َمن"وقد مر معنا أن  ،)َمن( :أنه صالح للجمع وا�فرد مثل :بمع . M
إذا دخلت مرت معنا أنها من صيغ العموم إذا دخلت ^ ا�فرد أو  "األلف والالم: "و`ذلك ،  "أكرم من M ا{ار : "قولك مثالً 

  .فإنها تصدق ^ ا�مع ̂و ا�فرد "اقطع السارق : "مثل ،^ اسم ا�نس إ� غx ذلك
o  

ً
 لفظ °ع  "ا�سلم_"فإن  "أكرم ا�سلم_ : "كقو� أو يكون اللفظ العام °عا

  :قالوا -
ً
لق عليها ذلك اللفظ فإنه ¤وز اWخصيص M هذه ا©الة إ� أقل ا�راتب اOي يط ،فإن لم يكن اللفظ العام °عا

 ، وهو أقل ا�راتب هنا هو الواحد  ،العام

-  
ً
ا@الف M هذه  فإنه ينبú أال يقل عن أقل ا�مع وهو اثن_ أو ثالثة ^ -��سلم_ -أما إن �ن اللفظ العام °عا

 .ا�سألة 
والنسè وصدر   ،وا�جد ابن تيمية ،لغزاÀوا ،واختاره الNدوي ،ومال إ|ه إمام ا©رم_ ،واختار هذا القول أبو بكر القفال 

 .ال�يعة وابن السبÞ وغxهم من علماء األصول

  ]Í°[ا}لقة 
  ،¤وز اWخصيص M °يع ألفاظ العموم إ� أن يب� °ع كثx:  القول اxالث •
   :أصحاب هذا القول M تفسx الكثx هنا اختلفو

 M Ðأبو يع âي والقاº5ك�ة"الكفاية وأبو ا�حاسن فذكر أبو ا©س_ ا ïن لم تقدر �ال ،أن ا�قصود هو أن تبÀو." 

   "تعرف بالقرائن :لم �دوا الك�ة هنا بل قالوا": قال ابن برهان  
  ".أن ا�قصود هو بقاء �ع كب¤ يقرب مدلوM من مدلول العام قبل اYخصيص : "وذكر ابن ا©اجب
 غ¤ Wصورأنه البد أن يكون ا : "وذكر ا5يضاوي

ً
  .  ">ا, بعد اYخصيص �عا

اOي يظهر À واهللا أعلم هو أن تفسx ا5يضاوي قريب �ا قبله وهو تفسx ابن ا©اجب إذ ا�راد بكون ا�تب
 بعد 
 �دلول اللفظ العام قبله

ً
هو أن يكون القدر ا�تب� غ¤ Wصور ذلك أن العام هو اللفظ ا�ستغرق  :"اWخصيص مقاربا

  . "يع ما يصلح M من غ¤ ح��م
قال ذلك M كتابه اWحريم وهناك تفسxات أخرى  ،أن مقت� ذلك أن يكون ا5ا� أك0 من ا�صف :وذكر ابن الُهمام 

  .للمراد بالك0ة ا�تبقية بعد اWخصيص ألصحاب هذا القول 
يع� هذا القول نسبه اآلمدي إ� األك0 وهو  ،باش~اط °ع كثx بعد اWخصيص عن األك0 :قد ح$ اآلمدي وغxه القولو

 أبو ا©س_ اº5ي
ً
ونُقل عن القاâ أ� يعM Ð الكفاية ونºه ابن برهان وصححه  ،قول بعض ا©نابلة واختاره أيضا

 القراM وا5يضاوي 
ً
  .الرازي واختاره أبو ا�حاسن بن تيمية وأيضا
ملها
ُ�  :هذه ö �لة األقوال � ا�سألة 

 . ¤وز اWخصيص إ� أن يب� واحد :لقول األول ا  �
�   çاeفرقة ب_ ألفاظ العموم: القول اWفهناك من ألفاظ العموم ما ليس ×مع ،با،  M خصيصWا øوحينئذ يصح أن ينت

 ان أو ثالثة أما إذا �ن °ع تكون الغاية حينئذ � أقل ا�مع عن ا@الف فيه وهو اثن ،هذه األلفاظ إ� أن يب� فرد واحد

  . واختلفوا M تفسx هذا الكثx  ،البد أن يب� °ع كثx : قول ثالثال  �
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  :  األدلة O هذه األقوال 	
 .إ� أن يب� واحد ،بأنه ¤وز اWخصيص M °يع ألفاظ العموم:  أدلة أصحاب القول األول القائل •
  :ومن ذلك  ،M كتاب اهللا تعا�فاستدلوا أنه قد وقع استعمال اللفظ العام و¢رادة الواحد به  
ِينَ { : قو� سبحانه وتعا� M سورة آل عمران  -

e
iاُس  لَُهمُ  قَاَل  اeا�  eاَس  إِنeَوقَالُوا إِيَمانًا فََزاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ  لَُكمْ  َ�َُعوا قَدْ  ا� 

َو�ِيُل  َونِْعمَ  اهللاeُ  َحْسبَُنا
ْ
اeانية  "ا�اس"ـوقيل أن ا�راد ب ،وقيل آخرون ،نعيم ابن مسعود ،ßاألو "ا�اس"ـإن ا�راد ب :قلنا}  ال

جنس معرف  اسم، و¢ن نظرنا إ|ها نظرة iردة فإنها M ا©قيقة صيغة من صيغ العموم "ا�اس"ـف ،هو أبو سفيان واOين معه
و¢نما  ،"°يع ا�اس"ال يُقصد به  إال أنه هنا ،والعام لفظ مستغرق �ميع ما يصلح � ،فø صيغة من صيغ العموم) أل(بـ 

 . يقصد به أفراد معينون �سب ما دل عليه سبب الüول M هذه اآلية

و¢ذا صح إطالق لفظ  ،وهو نعيم بن مسعود ،وقد أريد به M األول واحد ،¦م "ا�اس"إذن وجه ا{اللة من هذه اآلية أن لفظ 
  . نا الشاهدهالعموم ^ الواحد صح اWخصيص إ� أن يب� واحد 

 çوقد نوقش هذا ا¯(ل بما ي: 

 .بل � للعهد ،ألنها ليست للجنس ؛الواردة M اآلية صيغة عموم "ا�اس" M) أل(ال نسلم بأن  :قالوا:  أوالً  �
 ومللعهد فإنها ال تفيد العم) لأ(ليست للعهد أما إذا إن �نت ) أل(الª تفيد العموم البد أن تكون ) أل(وقد مر معنا أن  

�  
ً
 ،بل � من قبيل العام ا�راد به ا@صوص ،ا�اس صيغة عموم لكنها ليست من العام ا�طلق M )أل(لو سلمنا أن :  ثانيا

 .وليس العام ا�راد به ا@صوص ، خصوص وìمنا M ا�سألة هنا هو M العام ا� ،وهو نعيم بن مسعود
 أو الاستدل أصحاب القول اeاç القائل باWفريق بأن الق •

ً
 .ول العام يكون °عا

 "من"وليس كذلك األمر M  ،فè اWخصيص إ� الواحد إخراج �ا عن ا�وضوعة � ،إن ألفاظ ا�موع موضوعة للجميع :قالوا
 ،فهم نظروا إ� قضية الوضع فا�مع موضوع للجميع ،M تناو�ما للواحد واالثن_ "ا�فرد الُمحÐ باأللف والالم"M و ال " ما"و

بينما ما عدا ذلك أنه يتناول حã الواحد واالثن_ فما دام أنه موضوع � ويقبله فإنه  ،وينبú أال يقل عن ثالثة أو اثن_
 .تكون .يته هو ما يقبله ذلك اللفظ 

 :  ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بما ي� �

 أنه لو منعنا أن يكون منت� اWخصيص M ألفاظ ا�موع هو واح:  أوالً  �
ً
كل �ا جاز اWخصيص ب ،د بسبب كونه iازا

 باWخصيص إ� أن يب� واحد ؛حال
ً
 و¢ن بقيت ثالثة ،ألنه إن صار iازا

ً
 باWخصيص أيضا

ً
ـ فما دام أن . فإنه يصi xازا

 ^ هذه القاعدة
ً
 iازيا

ً
 إطالقا

ً
 . العام خص من بعض األفراد فإن إطالق ^ ما تب� من أفراده سيكون أيضا

 ثا �
ً
 :  نيا

ً
M  ،إذ العدول عن ا©قيقة إ� ا�جاز جائز ،وهو �ٍف M األخذ به، أن إطالق لفظ ا�مع ^ الواحد يصح iازا

 َيْقَرُبوا {: æ Mم الشارع ^ ا@الف فيه كما M قو� سبحانه وتعا�  -أي ا�جاز-وقد وقع ذلك  ،اللغة
َ
ِيَن آََمُنوا ال

e
iف�َها ا

َ
يَا ك

 
َ
ال eَرىالصÖَْغُتْم ُس

َ
 .     موضع الصالة وïمله ^ ا�جاز ب�ب من االستدالل  :فإن ا�راد }ةَ وَأ

 .بأنه ¤وز اWخصيص إ� أن يب� °ع كثx:  أصحاب القول اeالث القائل •
 ،ا5ا� من أفرادهإن اللفظ العام إذا ب
 من أفراده بعد £صيصه عدد غË xصور �نت صيغته باقية ^ عمومها M  :قالوا

فما دام أن األعداد ا�تبقية بعد اWخصيص  ،لفظ مستغرق �ميع ما يصلح � دفعة بال حº : ألننا قلنا M تعريف العام إنه
 غË xصورة

ً
 ؛فاللفظ العام إذا ب
 من أفراده بعد اWخصيص عدد غË xصور ،إذن العام هنا صادق ^ تلك األفراد ،أعدادا

أكلت � ما M ا{ار من  : "أنه لو قال الرجل مثالً  :وا¯(ل O ذلك . باقية ^ عمومها M ا5ا� من أفراده �نت صيغته



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                ا�ستوى السادس                        ا�ستوى السادس                        مقرر أصول الفقه ـ مقرر أصول الفقه ـ                     

]- ��  -[ 
 

فإن أهل اللغة يعيبون هذا اللفظ منه، و`ذلك لو  ،أو ثالث ،و�ن قد أكل رمانة واحدة ،و�ن فيها ألف رمانة مثالً  "مانالر� 
 وحده" :لثم قا "� من دخل داري أكرمته :"قال

ً
  "أردت زيدا

ً
فإذا �ن اللفظ العام ال  ،فإنه M هذه ا©الة يعيبه أهل اللغة أيضا

فما دام أن اللفظ العام ال يصلح للثالثة ابتداًء أي ال يصلح  ،يصلح للثالثة ابتداًء فإنه كذلك ال يصلح �ا بعد اWخصيص
أو ثالثة  ،وال تعبxي عن إكرام زيد، � ما M ا5يت من رمان  أن� أكلت ،أو ثالث رمانات ،أن يعØ عن أك� لرمانة واحدة

ما دام أن اللفظ العام ال  ،أو ثالثة ،أو اثن_ ،وهذا ال يع� واحد "� من دخل داري أكرمته :"بأن أقول ،من الرجال مثالً 
 ،Wخصيص هو ذلك العدد ثالثة�يث ال يكون ا5ا� بعد ا ،فإنه ال يصلح �ا كذلك بعد اWخصيص ؛يصلح للثالثة ابتداء

وïن نش~ط هنا أن يكون العدد  ،ألن هذه األعداد تب� M دائرة القلة وليست M دائرة الك0ة ،أو واحد ،أو اثن_ ،أو أربعة
 قليًال 

ً
 وليس عددا

ً
 كثxا

ً
 . ا�تب
 بعد اWخصيص عددا

فيجوز أن يقول ، îم إذا اق~ن به قرينة وال يستقبحونهإن أهل اللغة ال يعيبون هذا ال: ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل �
أما إطالق  ،ويريد به القليل منه "أكلت اللحم : "كما ¤وز أن يقول الرجل ا�ريض للطبيب ،ويريد به القليل ذلك القول

وأريد به الواحد من غx  إذا أطلق اللفظ العام ،فهذا هو األمر ا�ستهجن M اللغة ؛اللفظ العام و¢رادة الواحد من غx قرينة
  ،قرينة

ً
 مستقبحا

ً
  . أما مع وجود القرينة فهو هنا ال يُعد أمرا

وحجة من ، ذكر اآلمدي M ختام �ثه �ذه ا�سألة وبعد أن ذكر حجة من قال ×واز اWخصيص إ� أن يب� واحد :ال�جيح 
ذا ُعرف ضعف ا�أخذ من ا�انبk فعليك باالجتهاد � وÀ: " بعد ذلك ما دام أن ا5ا� °ع كثx قال قال ×واز اWخصيص

 . "ال�جيح
وهو جواز اWخصيص للفظ العام إ�  الراجح فيها هو القول األولأن واOي يبدو À واهللا أعلم بعد ا�ظر M هذه ا�سألة هو  

  :مرينوذلك ألفتكون الغاية الª ينتø إ|ها اWخصيص � واحد  ،أن يب� فرد واحد
  :وهنا ينبú استحضار معó العام فإنه ،أن ا5حث هنا هو M داللة اللفظ العام ^ أفراده: األول ألمر ا 
و¢ذا تقرر ذلك  ،دفعة بال حº ،لفظ مستغرق �ميع ما يصلح � �سب وضع واحد :و¼ االصطالح هو ،الشمول: M اللغة  

  .فإن الشمول واالستغراق متناول للواحد 
çاeخصيص:  األمر اWمراد با©كم  :أن ا xوبعض العام ا�خصوص أعم من أن ، هو بيان أن بعض ما شمله اللفظ العام غ

و¢ذا عرفنا ذلك  .فيجوز بيان أنه غx مراد "بعض"يكون أقل العموم أو أك0ه أو نصفه فما عدا الواحد يصدق عليه اسم 
 أنه ال وجه للتقييد  ؛0 أو أقرب إ� مدلول العامعرفنا أنه ال وجه للتقييد يكون ا5ا� بعد اWخصيص أك

ً
وعرفنا أيضا

 
ً
  .ال M معó ا�مع ،إذ الüاع حينئذ M معó العموم ؛بكونه °عا

وب_ كونها غx مفردة فإن هذه الصيغ الª  ،"من وما"كـ ن قال بالفرق ب_ كون الصيغة مفردة اللفظ�كما أن ال وجه  
M كون معانيها شاملة ألفاظها مفردة ال خالف، çال بمجرد األلفاظ ،واالعتبار إنما هو با�عا.  

 أن ندرك M هذا ا�قام أن العام ا�خصوص صالح  
ً
 وهذا  ،الستدالل به فيما ب
لويكè أيضا

ً
ولو �ن ا5ا� من أفراده واحدا

فإنهم ال يزالون õتجون باألدلة  ،األمة وبقية علماء  ،أمر ظاهر العمل به من {ن صحابة رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم
 Êم «صوص ،تالعامة إذا ُخص¦ � M خصيص ،وهذا األمر جاٍر منهمWالسيما وقد  ،وال ينظرون إ� ا5ا� من أفراده بعد ا

 لم ُ<ص يعز وجوده M ¯يعة اهللا تعا� 
ً
 . علمنا بأن عموما


 : نذكر من ثمار هذه ا�سألة:  ثمرات هذه ا�سألة 
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 منهن :"ثم قال ذلك الرجل" نسا� طوالق "  :لو قال رجل و¨ته أربع نسوة 
ً
فهل يُقبل £صيصه للثالث  "كنت أخرجت ثالثا

 من نسائه �يث ال يقع عليهن الطالق وتب� واحدة من هؤالء النساء يقع عليها وحدها الطالق هل يصح ذلك أو ال يصح ؟ 

 . وز اWخصيص بأن يب� واحد فإنه حينئذ يُقبل هذا اWخصيص من الزوجالقائل بأنه ¤ بناًء ^ القول األول •

 .إذن باقية هنا واحدة 
• çاeوا�مع ال <صص إ� واحد) قو� نسا�(ال يُقبل ألن الصيغة صيغة °ع  وبناًء ^ القول ا. 
 ألن اسم النساء ال يقع ^ الواحدة  وبناًء ^ القول اeالث •

ً
 . ال يُقبل أيضا

  ]Ï°[ }لقة ا
  وسبق أن تكلمنا عن مناهج علماء األصول M تقسيم ا�خصصات  ا�ُخِصصاتموضوعنا M هذه ا©لقة هو عن 

  :فجمهور أهل العلم يقسمون ا�خصصات إ�
 بكالم آخر ، وهو ما يستقل بنفسه: 	صصات منفصلة •

ً
  بأن ال يكون مرتبطا

  رتبط بكالم آخر بل هو م، وهو ما ال يستقل بنفسه: و	صصات متصلة •
  .بينما يرى علماء ا©نفية أن ا�خصص ال يكون إال مستقًال بمعó أنه ال يكون إال ا�خصص ا�نفصل  

   :ا�نفصلة  العموم 	صصات �
  :وا©واس ا@مس � ،د|ل مأخوذ من ا©واس ا@مس وهو:  ا}س/ ا¯(ل األول  ⇐
m-  يةº5الرؤية اl- والسمع وs- اللمس وt- وق وOخصيص به ،الشم -�اWوا©س قد أ°ع أهل العلم ^ جواز ا. 

  :ومن أمثلة ذلك  ،M نصوص ال�يعة واقعٌ أنه  :وقد دل O ذلك
رُ { : قو� سبحانه وتعا� عن ريح ¦د  - ºتَُدم  ePُ  ٍء ْمرِ  َ�ْ

َ
 "Ùء"و`ذلك  "�"فإذا نظرنا إ� هذه اآلية وجدنا لفظ }  َربºَها بِأ

رُ { موم هذه من ألفاظ الع ºتَُدم  ePُ  ٍء ، فريح ¦د لم تدمر ا�بال مثالً  ،دنا أن هناك أشياء لم تدمرها ريح ¦دوبا©س وج}  َ�ْ
 ألفراد ��بال والسماء واألرض بعض ا "� Ùء"أخرج من  "ا©س"إذن . ولم تدمر السماوات واألرض

ويَِيْت  {: كذلك قول اهللا سبحانه وتعا� عن ملكة سبأ  -
ُ
ءٍ  ºPُ  نْ مِ  وَأ ملك سليمان  ؤَت وïن نعلم أن هذه ا�لكة لم تُ }  َ�ْ

ويَِيْت {السيطرة ^ السماوات واألرض مع أن قول اهللا سبحانه وتعا�  ؤَت ولم تُ 
ُ
ءٍ  ºPُ  ِمنْ  وَأ يصدق عليه حã أنها }  َ�ْ

هنا أخرج بعض أفراد العام وهذه  ملك سليمان فا©س ؤَت لكن با©س وجدنا أو شاهدنا أنها لم تُ  ،تيت ملك سليمانوُ أ
  . "السماوات واألرض"و`ذلك  "ملك سليمان"األفراد هنا � 

  ، والعاقل هو ا�درك وهو يم- ب_ األمور  ،هو آلة اإلدراك وآلة اWمي- ب_ األشياء: العقل / ا¯(ل اxا¨  ⇐
ينبú أال يتقدم ^ " ا{|ل"ص اOي هو األصول وذلك با�ظر إ� أن ا�خص� واWخصيص بالعقل اختلف فيه علماء 

 Êي هو ا{|ل العام ا�خصOص ا ، 
ً
  ، والعقل قد تقدم وجوده ^ ا{|ل العام فكيف يكون «ِصصا

  :قولk اختلف العلماء M هذه ا�سألة ^  الشاهد هنا أن نقول
الª � قد  ، لعموم بالعقل بعض تلك األفرادبمعó أنه ُ<رج من أفراد ا ،العقل ¤وز اWخصيص بهأن :  القول األول •

 ^ ما هو عليه مذهب °هور أهل العلم  ،شملها اللفظ العام
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 ،د|ل العقل قد خصص وأخرج بعض أفراد العامأن حيث إنه قد وقع ، بأن اWخصيص بالعقل واقع:  واستدلوا ^ ذلك �
فاWخصيص هو بيان أن ا�راد بالعام بعض ، ا�راد باWخصيصوهذا هو  ،وب_ أن تلك األفراد ليست داخلة M اللفظ العام

 هو د|ل «ِصص فالعقل هنا ب_ �ا ،أفراده
ً
 : ومن أمثلة اWخصيص بالعقل  .والوقوع د|ل ا�واز ،إذا

eِ {   تعا�قو� -   َوِهللا
َ
Oَ  اِسeَْيِت  ِحج�  ا�

ْ
ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا>

َ
  إِ(

ً
 - )أل(اسم جنس معرف بـ -عموم صيغة  "ا�اس"ـف}  َسبِيال

 ا�ؤمن  ،ويشمل الصÄ والكبx ،يشمل العاقل وغx العاقل "ا�اس"ـف
ً
والعقل قد اقت� أنه هناك ، ويشمل الÁفر ويشمل أيضا

وذلك ألن الصÄ  ،أفراد ليست داخلة M لفظ العام �لصÄ وا�جنون فالصÄ وا�جنون غx م�ف_ بهذا األمر وهو ا©ج
 وا�

ً
 تاما

ً
إذن الصÄ وا�جنون قد خرجا من °لة أفراد العام بد|ل  ،جنون ال يفهمان خطاب الشارع أو ال يفهمه الصÄ فهما

 العقل 

 قو� سبحانه وتعا�  -
ً
ءٍ  ºPُ  َخالُِق  اهللاeُ { : أيضا إذن  ،� من صيغ العموم) Ùء(صيغة عموم و`ذلك ) �(فإن لفظ }  َ�ْ

ولكن بالعقل خرجت اOات اإل�ية من دخو�ا M هذا العموم  ،ومن أفراد العام هنا اOات اإل�ية ،تصدق ^ � األفراد
هل يطلق  : وقد يقال ،فال يقال إن اهللا قد خلق نفسه ـ تعا� اهللا وتقدس وتüه ـ فاهللا سبحانه وتعا� هو ا@الق وغxه «لوق

ي�  قُْل { : Ø عنه بأنه Ùء كما قال سبحانه وتعا� لكن < ،نقول اهللا ال يوصف بأنه Ùء ؟^ اهللا Ùء
َ
ءٍ  أ ْ�َ  ُâَ كْ

َ
 َشَهاَدةً  أ

 .إذن العقل أخرج اOات اإل�ية من كونها داخلة M هذا العموم} ،  َوَبيَْنُكمْ  بَيæِْ  َشِهيدٌ  اهللاeُ  قُلِ 
  :استدلوا O ذلك بما يç وال ¤وز اWخصيص بالعقل وذهب إ� هذا طائفة من أهل الîم  :القول اxا¨  •
 عن ا�خصÊ  صوا�خص� ، أن العقل متقدم وسابق M الوجود ^ أدلة السمع :ا¯(ل األول  �

ً
ص فال ينبú أن يكون متأخرا

 للعموم وهو متقدم ^ ا�َخَصص
ً
 يصلح أن يكون العقل «صصا

   : ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال �
 با�ظر إ� ذاتهإن العقل ¤ب أن يكون مت -

ً
  ،أخرا

 5عض األفراد الª يشملها  ،و� صفة كونه «ِصصاً ومبيناً ومزيًال لإلشÁل السابق M العام ،أو با�ظر إ� صفته -
ً
أو «رِجا

  ،اللفظ العام
 با�ظر إ� ذاته

ً
 نقول أن العقل ¤ب أن يكون متأخرا

ً
  :هذا ا�قام أو با�ظر إ� صفته هذان احتماالن نُردهما M ، إذا
 با�ظر إ� ذاته:  أما االحتمال األول 

ً
يع� -فنحن نقول أن العقل با�ظر إ� ذاته متقدم ^ ا�قل  ،وهو كون العقل متأخرا

كما طلبتم و`ما تصورتم يا أصحاب ا�ذهب اeاç حيث قلتم أن د|ل العقل متقدم وسابق M الوجود ^ أدلة السمع نقول 
 با�ظر إ� ذاته العقل متقدم ^ أدلة السمع ل -لكم هذا صحيح

ً
  كنه با�ظر إ� ذاته ال با�ظر إ� صفته إذا

 لكن 
ً
  ،با�ظر إ� صفتهكون العقل متأخرا

ً
 ومبينا

ً
فهو M هذه ا©الة يتأخر عن ا{|ل العام ألنه ال  ،وهو كونه «صصا

 إال بعد ورود ا{|ل العام
ً
 ومبينا

ً
 ،لك ألن ا�خِصص هو ا{|ل ا�عرف إلرادة ا�ت�م بهذا اللفظوذ ،يوصف بكونه «ِصصا

  م بهذا اللفظ العام أراد به معóً وأنه أراد هذا ا�ت�
ً
 M  ،خاصا

ً
والعقل يدل ^ ذلك بعد وجود ا@طاب العام و¢ن �ن متقدما

 .ذاته ^ ذلك ا@طاب العام 
وïن نعلم بال�ورة أن ا�ت�م ال يريد ، بعض ما تناو� اللفظ العامإن حقيقة اWخصيص � إخراج  :قالوا: ا¯(ل اxا¨  �

 عليه لغةً  ،بلفظه العام ا{اللة ^ ما هو «الف لºيح العقل
ً
أنه ال يمكن تناول اللفظ العام  :بمعó ،فال يكون لفظه داال

 ومع عدم ا{اللة اللغوية ^ الصورة ا�خرجة ال يكون ا ،�ا <الف òيح العقل
ً
 .إلخراج بالعقل £صيصا
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eِ {: يقولون إن قو� سبحانه وتعا�    َوِهللا
َ
Oَ  اِسeَْيِت  ِحج�  ا�

ْ
�ورة العقل أن الصÄ وا�جنون ال يدخالن ¨ت لفظ نعلم ب} ا>

 �ما من حيث اللغة "ا�اس"فال يكون لفظ  ،أصالً  "ا�اس"
ً
�ا  "ا�اس"ألنه ال يمكن أن يتناول اللفظ وهو  ،متناوال

 أصًال للصÄ  "الصÄ وا�جنون"<الف òيح العقل وهو 
ً
فقد أخرج بالعقل من هذا ا@طاب فال يكون هذا اللفظ ¦ما

 �ما
ً
 .وا�جنون وباWاÀ ال يكون العقل «صصا

   ،إذن اWخصيص ال يكون إال إذا �ن اللفظ العام شامًال لd أفراده ثم خرج با{|ل بعض األفراد
فهو ليس شامًال �ا M األصل فكيف  ،لك األفراد الª خرجت بد|ل العقلWن اللفظ العام أصًال ليس شامًال أما إذا �

 . £رج تلك األفراد باWخصيص و� لم تكن داخلة أصًال M اللفظ العام 

الª قيل عنها أنها قد بعدم تسليم ذلك بل إن اللفظ العام يشمل حã تلك األفراد : ويمكن مناقشة هذا ا{|ل بأن يقال�
  .مادام أن اللفظ العام شامل �ا ،خرجت بد|ل العقل

 ل 
ً
 .لفظ العام لإذن د|ل العقل حينما <رج تلك األفراد بعد أن شملها اللفظ العام يصبح د|ل العقل د|ًال «ِصصا

  هو القول األول: الراجح واهللا أعلم 
ً
لك أن اللفظ العام قد شمل � األفراد حã ذ ،وهو أن د(ل العقل يعتâ د(الً 	ِصصا

  .تلك األفراد الª قيل عنها إنها خرجت بد|ل العقل
 بالنسبة إ� أفراده؟ و`ذلك  وتتضح ثمرة اØالف � هذه ا�سألة 

ً
M قضية العام بعد اWخصيص هل يكون حقيقة أو iازا

و`ذلك العام بعد اWخصيص هل يكون د|ل العقل هذا العام بعد اWخصيص هل هو حجة أو ليس �جة ^ بقية أفراده؟ 
كما � عليه عند °هور ا©نفية إ� أن تصبح ،للفظ العام من كونها داللة قطعيةوباWاÀ فإنه تنتقل داللة ا ؟«ِصص فعالً 

  ؟ وليست داللة قطعية ،داللة العام حينئذ داللة ظنية
 فإنه حين 

ً
 M ا©لقات ا�اضيةإذا اعتØنا أن العقل د|ًال «ِصصا

ً
و�  ،ئذ يؤثر M اللفظ العام M ا�سائل الª ذكرناها سابقا

 أو حقيقة
ً
و`ذلك كون العام ا�خصوص حجة  ،ومن حيث كونه قطä أو ظ� ،داللة العام ^ أفراده من حيث كونه iازا

 فهذه ا�سائل تتأثر إذ اعتØنا أن د|ل العقل يع ،فيما تب� من أفراد العام
ً
و¢ذا لم نعتØ د|ل العقل د|ال  ،تØ د|ًال «ِصصا

 
ً
ويب� العام  ،فإنه M هذه ا©الة يكون ال أثر للتخصيص بالعقل وتب� مسألة داللة العام قطعية ^ ما � عليه ،«ِصصا

اد الª يشملها اللفظ فيكون حجة ^ األفر ،أصال  ويب� حجة كذلك M أفراده ألنه لم <ص ؛حقيقة M ا{اللة ^ أفراده
 .العام  

ا�ص � صور كثxة وسوف نذكر صور ا�ص هنا ألن � صورة £تلف M ا©كم عن الصورة ا�ص ، / ا¯(ل اxالث  ⇐
 .فإن لم <تلف فال أقل من اختالف وتنوع األمثلة  ،األخرى M الغالب 

  Þصيص الكتاب بالكتاب: الصورة األو�:  
َاهُ  كَِتاٌب  {رآن الكريم ونع� بالكتاب هو الق 

ْ
نَْز�
َ
َْك  أ

َ
بeُروا ُمَباَركٌ  إِ( eرَ  آيَاتِهِ  ِ(َد

e
ولُو َوِ(ََتَذك
ُ
َاِب  أ

ْ
<
َ ْ
  }  األ

  :أمثلة اWخصيص للكتاب
َقاُت { : قو� سبحانه وتعا� 

e
ُمَطل
ْ
بeْصنَ  َوال ْغُفِسِهنe  َفَ�َ

َ
ةَ  بِأ

َ
ث
َ
ال
َ
وا�طلقات بعد  ،ل ا{خولفا�طلقات يشمل ا�طلقات قب}  ُقُروءٍ  ث

  ،وا�طلقات ا©وامل ،ا�طلقات ا©وائل ،ا{خول
ً
فجاءت  ،إال أنه M آيات أخرى جاءت أحÁم £ص بعض من ذكرناه آنفا

ُت { ا©وامل مثًال 
َ
وال
ُ
Êَْالِ  وَأ

َ ْ
َجلُُهنe  األ

َ
نْ  أ

َ
 يَا{ : تعا� وجاءت ا�طلقات قبل ا{خول حكم وقو� سبحانه و}  Êَْلَُهنe  يََضْعنَ  أ

ف�َها
َ
ِينَ  ك

e
iُمْؤِمَناِت  نََكْحُتمُ  إَِذا آَمُنوا ا

ْ
ْقُتُموُهنe  ُعمe  ال

e
نْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطل

َ
وُهنe  أ ةٍ  ِمنْ  َعلَْيِهنe  لَُكمْ  َفَما َيَمس� eوَغَها ِعد ه إذن هذ}  َيْعَتد�

ص كتاب وا�خصÊ ( أمثلة للتخصيص بالكتاب   ) . ص كتاب ا�خص�
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  ]�� [ ا}لقة
  : قولk^ ) £صيص الكتاب بالكتاب ( اختلف العلماء M هذه ا�سألة 

  :واستدلوا بما يçوهذا هو مذهب °هور العلماء  ،أنه ¤وز £صيص الكتاب بالكتاب:  القول األول •
 يع� أنه موجود ،والوقوع د|ل جواز ،لوقوعا: ا{|ل األول  �

ً
 .ونع� بكونه واقعا

 غx ما ذكرناه قو�  وهذا هو مثا� ـ 
ً
 بعض األمثلة الª تدل ^ وقوع اWخصيص بالكتاب ـ من األمثلة أيضا

ً
وقد ذكرنا آنفا

ُمْحَصَناُت {: سبحانه وتعا� 
ْ
ِينَ  ِمنَ  َوال

e
iوتُوا ا

ُ
ِكَتاَب  أ

ْ
{ هذا د|ل خصص ا{|ل العام M قو� سبحانه وتعا�}  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  ال

 
َ
  َيْنِكُحوا َوال

ْ
َ�تِ ال  { إذا نظرنا إ� هذه اآلية وهو قو� }  يُْؤِمنe  َح�e  ُمْ:ِ

َ
َ�ِت  َيْنِكُحوا َوال ُمْ:ِ

ْ
) ا���ت(فإن }  يُْؤِمنe  َح�e  ال

 {وهو كونهن م��ت يقول سبحانه  ،فإنه يصدق عليهن هذا الوصف ،يشملن حã الكتابيات
َ
َ�ِت  َيْنِكُحوا َوال ُمْ:ِ

ْ
 َح�e  ال

 e{وهؤالء يقولون }  يُْؤِمن eإِن  َeالُِث  اهللا
َ
ةٍ  ث

َ
ث
َ
ال
َ
َمِسيحُ  ُهوَ  اهللاeَ  إِنe { ويقولون }  ث

ْ
 ،إذن يصدق عليهن وصف ا���ت}  َمْريَمَ  اْننُ  ال

ُمْحَصَناُت {لكن اهللا عز وجل M آية أخرى قال M ا�باح �ا من النساء 
ْ
ِينَ  ِمنَ  َوال

e
iوتُوا ا

ُ
ِكَتاَب  أ

ْ
فهنا ال }  لُِكمْ َقبْ  ِمنْ  ال

وهم ا|هود وا�صارى فيجوز نكاحهن  ،كما يقتضيه ا{|ل العام إال نساء أهل الكتاب ،¤وز نكاح الÁفرات وا���ت
 . بداللة هذا ا�ص وهذا من باب £صيص الكتاب بالكتاب

�  çاeمن الصور: ا{|ل ا xكث M ا ينب- أن نفهم ،وهذا ا{|ل سوف يتكرر معناiوهذا يمكن أن نسميه ، ه من ا>دايةو
 Wـ وتفصيل هذا ا{|ل � ،د(ل القسمة

ً
 ، اÀ ـ العام وا@اص من الكتاب إما أن يعمل بهما معا

ً
أو يعمل بالعام ، أو ي~� معا

 .هذا هو د|ل القسمة، أو يعمل با@اص وما ب
 من أفراد العام بعد اWخصيص، وي~ك ا@اص
  .يتأI هنا ألنه يعتØ °ع ب_ متناقض_ال  با{|ل_والعمل  �
 .ألنه يستلزم ترك ا{|ل_ وقد ثبتا ،و`ذلك عدم العمل بهما باطل �
 .وهذا ال ¤وز و`ذلك ال ¤وز العمل بالعام وترك ا@اص ألن فيه ترك {|ل بال�ية وهو ا{|ل ا@اص   �
 ه يستلزمألن وهذا هو الصحيح ،ن أفراد العام بعد اWخصيصيب� عندنا االحتمال الرابع وهو أن يُعمل با@اص وما تب� م �

عمل العام فيما تب� من األفراد وعمل با{|ل ا@اص فهنا عملنا با{|ل_ والعمل با{|ل_ أوß من  ،ا{|ل_ عمًال بكال
 . تر`هما أو من العمل بأحدهما وترك العمل باآلخر

كثxا وهو أن العام وا@اص من الكتاب إما أن يعمل بهما و¢ما أن ي~� و¢ما أن  وسوف يتكرر معنا هذا هو د(ل القسمةإذن 
  . يعمل بأحدهما وي~ك اآلخر و¢ما أن يعمل با{|ل ا@اص وما تب� من أفراد ا{|ل العام

  : )�(فتكون االحتماالت للعمل با¯(ل العام مع اØاص أربع

o Þيع أفراده ، وهو باطل ، ص ـ وهذا °ع ب_ متناقض_ إما أن يعمل بهما ـ العام وا@ا:  األو° M ألنه عمل بالعام
  .وا@اص فيما دل عليه

o ¨اxترك العمل با{|ل_:  ا ، 
ً
وا�قصود . وهذا ال ¤وز، وغx متأÚ ألنه يستلزم ترك د|ل_ قد ثبتا، وهو باطل أيضا

  .وليس العامان، با{|ل_ العام وا@اص
o الثxوهذا باطل، وهو عمل بد|ل وترك {|ل بال�ية  ،بالعام وترك ا@اصالعمل :  ا.  

                                 
(� Wا M قسيم هذه الطريقةWف من األخ ا�راجع، نسيق واºوالكتاب ا�عتمد عليه ، بعد الرجوع لتسجيل . � ت )علم أصول الفقه M واهللا أعلم) .ا�هذب.  
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o خصيص، وهو أن يعمل با@اص:  الرابعWوهذا هو الصحيح ألنه يستلزم إعمال ا{|ل_  ،وما تب� من أفراد العام بعد ا
  .^ حسب القدرة

  ،ذا مذهب بعض أهل الظاهروه،وهو أن ا{|ل من الكتاب ال <صص ا{|ل من الكتاب :  القول اxا¨ •
َا{ : واستدل أصحاب هذا ا�ذهب بقو� سبحانه وتعا� 

ْ
نَْز�
َ
َْك  وَأ

َ
رَ  إِ(

ْ
ك ºiا  َ ºkَُبYِ  اِسeلَ  َما لِلن ºِْهمْ  نُز

َ
 } إِ(

ان هو وا5ي ،هو أن اهللا سبحانه وتعا� قد فوض ا5يان إ� الرسول صÐ اهللا عليه وسلم :ووجه ا{اللة من هذا ا{|ل
وال õصل ا5يان بقول اهللا سبحانه  ،أال õصل ا5يان واWخصيص إال بقو� صÐ اهللا عليه وسلم :وذلك يقت�، اWخصيص

و`ونكم تقولون أن الكتاب <صص الكتاب ، فا5يان � وظيفة ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وليست وظيفة القرآن  ،وتعا�
 ان ليس من وظيفة الكتاب بل هو وظيفة الرسول صÐ اهللا عليه وسلم هذا ال نراه ألن اWخصيص بيان وا5ي

 : يمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال�
 ،ال نسلم أنه يلزم من تفويض ا5يان إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أال õصل ا5يان منه سبحانه وتعا� :ا�واب األول  �

فال يمنع من قضية اWفويض أال يتوß  ،يقوم بهذا األمر شخص آخروهذا ألنه ¤وز أن يفوض إ� شخص ما فعل Ùء ثم 
 .العمل طرف آخر

هنا ف ،ال أن غxه ëنوع من القيام بنفس األمر اOي يقوم به ،إذن الفائدة من اWفويض إنما � انتصاب ا�فوض �ا فوض إ|ه 
 .نع ا5يان من طريق غxه هذا هو ا�واب األول حينما يفوض إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ا5يان ال يع� ذلك أن يم

بل ا�راد با5يان هنا إظهار ما نزل اهللا ، ال نسلم أن ا�راد با5يان M اآلية هو ما ذكرتم من كونه اWخصيص :ا�واب اxا¨  �
  ،إ� األمة هو¢بالغ ،سبحانه وتعا�

Wلنا قو� سبحانه وتعا�ويدل ^ ذلك ـ أن ا�قصود با5يان هنا هو اإلظهار وليس اê اِس { خصيص ـ أننا لوeلِلن َ ºkَُبYِ{  ^
 {وهو إزالة اإلشÁل لوقع تعارض ب_ هذه اآلية وقو� سبحانه وتعا� M اآلية األخرى  ،أن ا�قصود با5يان هنا اWخصيص

َا
ْ
� eِكَتاَب  َعلَْيَك  َونَز

ْ
ءٍ  لُِ&º  تِْبَيانًا ال فحã نتخلص من هذا اWعارض ïمل اآلية الª  ،األصل واWعارض خالف}  َ�ْ

و¢ذا �ن ا�راد من تلك اآلية بأن ا�قصود  ،بيان اإلظهار ،بيان اإلبالغ ،بيان اWالوة :استدللتم بها ^ أن ا�قصود با5يان
عليه وسلم أنه ال ¤وز £صيص  لم يلزم من تفويض ا5يان �ذا ا�عó إ� الرسول صÐ اهللا، با5يان فيها اإلبالغ واWالوة

 .الكتاب بالكتاب 
 .أو أن ا{|ل من الكتاب <صص با{|ل من الكتاب  ،هو أن القرآن ¢صص بالقرآن:الراجح واهللا أعلم � هذه ا�سألة 

  :مسألة �صيص الكتاب با¯(ل من السنة : الصورة اxانية   
ثر عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم السنة � 

ُ
قبل أن نبدأ  ،^ ما هو اصطالح علماء األصول ،أو تقرير ،أو فعل ،من قولما أ

  :ïب أن نبدأ M بداية ا©ديث عن هذه ا�سألة ببيان ، والسنة كونها متواترة أو أحادية  ،M ا©ديث باWخصيص M السنة
  : صور اYخصيص بالسنة

أو تقريرية  ،أو فعلية ،سواء �نت السنة � قو|ه ، عليه وسلما{|ل من كتاب اهللا <صصه ا{|ل من سنة الرسول صÐ اهللا
  . فنحن M هذا ا�قام نذكر بعض األمثلة وبعد ذلك ننتقل إ� بيان تلك الصور الª وعدنا با©ديث عنها ،أو أحادية ،متواترة

دُِكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ { : فعندنا مثًال قو� سبحانه وتعا� 
َ
ْوال
َ
فتشمل حã الو{ إذا �ن  ،صيغة عموم) أوالد(نا لفظ فعند}  أ

  ،قاتالً 
ً
ِدُكمْ {� هؤالء يدخلون M عموم قو� سبحانه وتعا�  ،إذا �ن و{ا �Ä ،إذا �ن عبدا

َ
ْوال
َ
فخص العموم M هذه } أ

وهذا  )نبياء ال نورثåن معاë األ(وقو� صÐ اهللا عليه وسلم ) ليس لقاتل م¤اث(اآلية بقو� صÐ اهللا عليه وسلم 
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  .�صيص بالسنة القو(ة
  {و`ذلك ُخص قو� سبحانه وتعا�  

َ
بأن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم �ن يأمر أم ا�ؤمن_ ¦ئشة }  َفْطُهْرنَ  َح�e  َيْقَرُبوُهنe  َوال

  .وهذا يعد �صيص بالسنة الفعلية ،وهذا M الصحيح_ ،/ر ثم يبا¯هائو� حائض أن ت
ا{ : قو� سبحانه وتعا� كذلك  eْخرَْجَنا َوِمم

َ
ْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أ

َ ْ
سواء من  ،فإنه ¦م M °يع ما أخرج اهللا �ا من األرض}  األ

قد أقر أهل ا�دينة O عدم إخراج الز�ة  : (إال أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ،أو غx ذلك ،أو من الفواكه ،أو اeمار ،ا©بوب
  . ^ عدم إخراج الز�ة من ا@�وات هنا ا�خِصص هو اإلقرار منه ص� اهللا عليه وسلمف، )من اØ�وات

فإذا وقع من  ؟بمعó هل الفعل <صص العموم ،هنا إشÁل M اWخصيص بالفعل ، إذن هذه األمثلة وقبل أن نبدأ M الصور
 تعلق به صÐ اهللا 

ً
 ¦ما

ً
كأن يرد لفظ ¦م M ¨ريم  ،عليه وسلم وبسائر ا��ف_ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فعًال <الف لفظا

 للفظ العام ، ثم يقع فعل من ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم <الف ذلك اللفظ العام ،أمر ما
ً
فهل يكون ذلك الفعل «صصا

 با�Ä صÐ اهللا عليه وسلم؟ هذه مسألة ëا وقع ف، �يث تقتدي األمة به فيه
ً
يها خالف ب_ أو يكون ذلك الفعل «صوصا
°ل ا@الف من حيث األقوال فا�سألة فيها 

ُ
  :ثالثة أقوال علماء األصول أ

وهو  ،وهذا القول نسبه أبو ا@طاب وغxه لألك0 ،أن فعل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم <صص به اللفظ العام:  القول األول •
 بالعموم

ً
  .�الكية وبه قال أك0 الشافعية وهو قول ا©نابلة وهو قول ا ،رأي أك0 ا©نفية ب�ط أن يكون الفعل موصوال

•  çاeاهللا عليه وسلم ال َ<َصص به اللفظ العام: القول ا Ðص Äونقله ابن برهان عن طائفة من الفقهاء  ،أن فعل ا�
 .وهو منقول عن الكرB من ا©نفية ونقله الشxازي عن أ� إسحاق اإلسفرائي� من الشافعية  ،وا�ت�م_

 .اختار هذا القول القاâ عبد ا�بار واآلمدي و، اWوقف M ا�سألة: لقول اeالث ا •
  خصيص بالفعل هذا وقع فيه خالف ب_ العلماء :الشاهدWاهللا عليه وسلم أو  ،أن ا Ðص Äهل إذا ورد لفظ ¦م من ا�

هل نقتدي با�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  ،ظ العامM نصوص الشارع ثم رأينا فعًال للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم <الف ذلك اللف
 Äذلك أن ذلك الفعل «صوص با� óذلك الفعل أو ال نقتدي ؟ إن قلنا نقتدي معناه أنه «صص ولو قلنا ال نقتدي فمع M

  .صÐ اهللا عليه وسلم وال تقتدي به األمة فيه
بأن فعل ا�Ä  -كما ذكرناه -ومنهم الكرB:  ظ العاماحتج من يقول بأن فعل ا�ø ص� اهللا عليه وسلم ال ¢صص اللف 

 بهذا الفعل ،صÐ اهللا عليه وسلم ال يدل ^ أن األمة تشار`ه فيه
ً
 ،بل õتمل أن يكون ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم «صوصا

  و¢ذا �ن كذلك فإنه ال ¤وز £صيص العموم والشك قائم  ،وõتمل أن يكون هو وغxه فيه سواء
أن األصل أن ما ¯ع للنÄ صÐ اهللا عليه وسلم م�وع لغxه واألصل هو : يبدو À واهللا أعلم M هذه ا�سألة واOي �

 به بل هو � ولغxه ،عدم ا@صوصية
ً
وïن نقتدي به M هذا األمر هذا هو  ،وما يفعله ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ليس «تصا

   :األصل وا{|ل ^ ذلك
m- أموره أن الشارع ا©كيم � M اهللا عليه وسلم و¢تباعه Ðص Äأقوا� ،أمر باالقتداء با� M، أفعا� M،  يقول سبحانه وتعا�
ْسَوةٌ  اهللاeِ  َرُسولِ  ِ�  لَُكمْ  äَنَ  لََقدْ { : 

ُ
َْومَ  اهللاeَ  يَرُْجو äَنَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أ

ْ
ِخرَ  َوا(

ْ
 ا�ºøِe  رَُسوMِِ وَ  بِاهللاeِ  فَآِمُنوا{ : ويقول جل وعال }  اآل

 º º!
ُ ْ
ِي األ

e
iيُْؤِمنُ  ا  ِeبُِعوهُ  َوَ)َِماتِهِ  بِاهللاeُكمْ  وَات

e
ويشمل هذا االقتداء با�Ä صÐ اهللا عليه وسلم و¢تباعه M أقوا� } َيْهَتُدونَ  لََعل

  .ولو �نت هذه «اِلفة للفظ العام ،وأفعا�
l- أمورهكذلك من األدلة ^ أن األمة ¤ب عليه � M اهللا عليه وسلم Ðص Äاهللا عليه و ،ا أن تقتدي با� Ðأن أفعا� ص

فأفعا� صÐ  ،فكذلك نقتدي به M أفعا� ،وما دمنا ملزم_ باالقتداء با�Ä صÐ اهللا عليه وسلم M أقوا� ،وسلم بمثابة أقوا�
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  .صيص العام بقو� فإنه ¤وز £صيص العام بفعله فكما ¤وز £ ،اهللا عليه وسلم بمثابة أقوا� M حصول ا5يان بها

[�J] ا}لقة                    

  . �صيص الكتاب بالسنة ا�تواترة سواء äنت هذه السنة ا�تواترة سنة قو(ة أو سنة فعليةتابع 
ص وقضية ا�لة ا©كم فيها أنه ¤وز £صيص الكتاب ـ أهذه ا�س Êأن نالحظه قضية ا�خص úص أي نوع وهذا ينب خص�

 Êص ـ ونوع ا{|ل ا�خص�  ،صا{|ل ا�خص çوز باالتفاق عند أهل العلم ويدل عليه ما يÂ فهذا:  
  .والوقوع هو د|ل ا�واز  ،أن اWخصيص هذا واقع M نصوص ال�يعة:  ا¯(ل األول

  :�صيص الكتاب بالسنة القو(ة  مثال ⇐
فإنهما  ،)ال يرث ا�سلم الÖفر وال الÖفر ا�سلم( وقو� صÐ اهللا عليه وسلم  ،) لال يرث القات( قو� صÐ اهللا عليه وسلم 

ِدُكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ { : وردا «صص_ لقو� سبحانه وتعا� 
َ
ْوال
َ
أن °يع األوالد يرثون من آبائهم إال القاتل فإنه ال  :أي}  أ

فإن و{ ا�Ä ال يرث  ) åن معاë األنبياء ال نورث( كذلك  ،ه ال يرثو`ذلك الو{ الÁفر فإن، كما دل عليه ا�ص  ،يرث
  . وOلك منع أبو بكر رâ اهللا عنه فاطمة من أخذ مxاثها من أبيها رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ،منه

 
ً
فكيف نقول أنها د ^ هذه األحاديث بأن يقول هذه األحاديث ليست متواترة بل � M رتبة اآلحا قد يقول قائل مع�ضا
  :فنجيب ^ ذلك بما ي�  أحاديث متواترة ؟

وهذا الزمن هو زمن الصحابة  ،ال نسلم أنها M مرتبة اآلحاد بل إنها �نت M رتبة اWواتر السيما M زمن اWخصيص:  أوالً  �
   .والعØة هنا بزمن اWخصيص ال بهذا الزمن اOي نناقش فيه هذه ا�سألة ،رâ اهللا عنهم

�   
ً
وما دام أنه قد جاز  ،فال شك أن األحاديث األحادية أقل رتبة من األحاديث ا�تواترة ،أحاديث أحادية ^ فرض أنها: ثانيا

 ،فا�تواتر أقوى من اآلحاد ،فإنه ¤وز من باب أوß اWخصيص باألحاديث ا�تواترة ،اWخصيص باألحاديث األحادية
  : الفعلية �صيص للكتاب بالسنة ا�تواترةمثال  ⇐

  {قو� تعا�  -
َ
 /ر ثم يبا¯هائا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم �ن يأمر ¦ئشة و� حائض أن تو } َفْطُهْرنَ  َح�e  َيْقَرُبوُهنe  َوال

وهذا ا©كم من  ،وهو Ëصن أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قد رجم ماعز بن مالك رâ اهللا عنه بعد أن أقر بفعله بالزنا -
ِ̈  الزeاغَِيةُ {  الفعل مع ماعز <صص قو� تعا� عليه وسلم أو هذا ا�Ä صÐ اهللا وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ

ْ
 ،} َجت

لكن الفعل من ا�Ä صÐ اهللا عليه  ،ألنه M هذه اآلية حكم ^ °يع من ارتكب جريمة الزنا من الرجال والنساء با�ت
 ^ ما تب� من  ،<صص بعض الزواç وسلم مع ماعز

ً
 فحكمه يكون كحكم ماعز ويب� اللفظ العام داال

ً
فمن �ن Ëصنا

فإنهم يكون حكمهم إذا وقعوا M هذه  ،وال شك أن األفراد ا�تبقية هنا � M األبكار اOين لم يسبق وأن تزوجوا ،أفراده
 Øاآليةاهللا الفاحشة بأنهم ¤تون كما أخ M اهللا عليه . السابقة تعا� Ðص Äإذن أصبحت هذه اآلية بعد هذا ا5يان من ا�

 كم الزاç ا5كر والزانية ا5كر وسلم  بالفعل قاòة ^ ح

فما دام أنهما ثبتا فإما أن يعمل  ،وهو أن العام من الكتاب وا@اص من السنة ا�تواترة قد ثبتا د(ل القسمة : ا¯(ل اxا¨ �
 
ً
 أو  ،بهما معا

ً
وقلنا إن العمل با@اص وما  ،أو يعمل با@اص وما تب� من أفراد العام ،أو يعمل بالعام وي~ك ا@اص ،ي~� معا
ا{|ل_ أوß من  îـوال شك أن العمل ب ؛î ا{|ل_ـألن فيه عمل ب ،هو األوجه واألحض بالعمل هناتب� من أفراد العام 

 
ً
 .مل با{|ل العام وترك ا{|ل ا@اص أو الع ،أو تر`هما ،العمل بهما معا

  :مسألة �صيص السنة ا�تواترة بالسنة ا�تواترة و�صيص السنة األحادية بالسنة األحادية : الصورة اxاxة  



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                ا�ستوى السادس                        ا�ستوى السادس                        مقرر أصول الفقه ـ مقرر أصول الفقه ـ                     

]- �� -[ 
 

  kقول O اختلف أهل العلم � هذه ا�سألة :  
 - والسنة األحادية بالسنة األحادية ¤وز 	ه أي £صيص السنة ا�تواترة بالسنة ا�تواترة -أن هذا جائز 	ه:  القول األول •

  :وهذا هو مذهب °هور أهل العلم واستدلوا بما ي� 
M ) فيما(فقو� ) فيما سقت السماء الُع:�يقول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ،والوقوع د|ل ا�واز، أنه واقع:  ا¯(ل األول �

xفليس فيما دون   ،)سة أوسق صدقةليس فيما دون ¾( لكن جاء حديث آخر  ،القليل والكث 
ً
والوسق الواحد ستون صا¦

  ) فيما سقت السماء الُع:(uسة أوسق صدقة هذا <صص العموم الوارد M قو� صÐ اهللا عليه وسلم 
ها قد و`ذلك العام من السنة األحادية وا@اص من ،أن العام من السنة ا�تواترة وا@اص منها:د|ل القسمة :  ا¯(ل اxا¨ �

  ،ثبت
ً
 هذا M ترك ا{|ل_ وهذا  ،وهذا ال يتأI ألن فيه °ع متناقض_ ¦م وخاص ،فإما أن نعمل بهما °يعا

ً
و¢ما ي~`ها °يعا

 باطل ،باطل
ً
و¢ما أن يعمل با@اص وما تب� من  ،و¢ما أن يعمل بالعام وي~ك ا@اص وهذا فيه ترك ألحد ا{|ل_ وهذا أيضا

 .هو األحض ألن فيه عمل بكال ا{|ل_  أفراد العام وهذا
 :  القول اxا¨ •

ً
  .وهذا هو قول بعض العلماء ،سواء �نت متواترة أو أحادية ،أنه ال ¤وز £صيص السنة بالسنة مطلقا

َ { : بأن اهللا سبحانه وتعا� يقول  :واستدلوا O ذلك ºkَُبYِ  اِسeلَ  َما لِلن ºِْهمْ  نُز
َ
موجه لرسول اهللا صÐ اهللا  وا@طاب هنا ،} إِ(

 وال õتاج æمه مع ذلك إ� بيانـف ،عليه وسلم
ً
   ،اهللا عز وجل قد نصب نبيه صÐ اهللا عليه وسلم وجعله مبينا

 ،فإذا قلنا إن السنة £صص السنة فمعó ذلك أن æم ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم õتاج إ� بيان وهذا <الف ظاهر اآلية هنا
َ { هللا سبحانه وتعا� نبيه إ|ه M هذا ا@طاب بقو� وهو ما وجه ا ºkَُبYِ  اِسeَل  َما لِلن ºِْهمْ  نُز

َ
فوظيفة ا�Ä صÐ اهللا عليه }،  إِ(

 
ً
  وسلم � ا5يان فإذا قلنا بتخصيص السنة بالسنة فمعó ذلك أننا لم عل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مبينا

 çيناقش هذا ا¯(ل بما ي: 
ل اهللا و¢بالغه إ� األمة : أوالً  � Êاآلية هنا هو إظهار ما نز M ل ،إن ا�قصود با5يانÁوليس ا�راد با5يان هنا إزالة اإلش، 

 ثم إن هذا األمر وهو £صيص السنة بالسنة قد وقع وال ي~تب ^ ،وبناًء ^ ذلك فال يصح االستدالل باآلية ^ ما ذكرتم
 وب_ أنه قد وقع £صيص السنة بالسنة، رين فرض وقوعه تناM ب_ األم

ً
 .يع� كونه مبينا

  – وهو القرآن الكريم –كما أن الكتاب  :ثانًيا  �
ً
فكذلك السنة تب_ و£صص بعضها بعضا وال  ،يب_ و<صص بعضه بعضا

  ُهوَ  إِنْ {إ|ه  واهللا عز وجل يقول عن نبيه صÐ اهللا عليه وسلم وما أوQ ،×امع أن æً منهما من عند اهللا ،فرق
e
 َوÎٌْ  إِال

 .يع� ما ألقاه إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم هو ما ينطق به عليه الصالة والسالم إن هو إال و½ يوQ  ،} يُوَ. 
 كانت سنة أحادية أو سنة متواترة إن الراجح فيها واهللا أعلم هو جواز �صيص السنة بالسنة سواء أ : الراجح M هذه ا�سألة

  مسألة �صيص السنة ا�تواترة واألَحادية بالكتاب :  صورة الرابعة  ال 
وهذه ا�سألة ¤ب أن  ،ص هو القرآنوا{|ل ا�خص� ،تواترة واألحادية ص هو من السنة بنوعيها ا�عندنا ا{|ل ا�خصÊ  إذن

 
ً
 �ا ïن قد تصورناه سابقا

ً
ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وأن ا5يان يكون  وهو أن ا5يان هو وظيفة ،ننتبه إ|ها ألن فيها عكسا

  : وبناًء عليه نقول من صورها  ،M السنة
بk من Î فهو كميت: ( قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  -

ُ
فهذا د|ل من السنة ^ أن  ،يع� ما قطع من ½ فهو ميتة)  ما أ

  َوِمنْ  {: ثم قال تعا� M سورة ا�حل  ، � ما قُطع فهو ميتة
َ
ْوَبارَِها ْصَوافَِهاأ

َ
ْشَعارَِها وَأ

َ
ا وَأ

ً
اث
َ
ث
َ
  َوَمَتا3ً  أ

َ
فهنا ا{|ل }  ِحkٍ  إِ½

فè القرآن هنا أباح �ا االنتفاع بما قطع منها من األصواف واألوبار  ،ا�خِصص من القرآن وا{|ل ا�خَصص من السنة
ص �ا جاء M السنة وهو قول ا�Ä صÐ اهللا عليه ل «ص� فهذا يعتØ د|، ا� تقطع من الR ومع ذلك ننتفع بهو ،واألشعار
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بk من Î فهو كميت ( وسلم 
ُ
 ) .ما أ

قاتل ا�اس ح� يقولوا ال � إال اهللا: ( كذلك من األمثلة ^ ذلك قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  -
ُ
مرت أن أ

ُ
لقو� )  أ

ِينَ  قَاتِلُوا{ :سبحانه وتعا� M سورة اWوبة 
e
iا  

َ
  بِاهللاeِ  يُْؤِمُنونَ  ال

َ
َْومِ  َوال

ْ
ِخرِ  بِا(

ْ
  اآل

َ
ُمونَ  َوال ºمَ  َما ُ�َرeَحر  ُeاهللا  ُ

ُ
Mَوَرُسو  
َ
 يَِديُنونَ  َوال

َقº  ِدينَ 
ْ
ِينَ  ِمنَ  ا}

e
iوتُوا ا

ُ
ِكَتاَب  أ

ْ
ْزيَةَ  ُفْعُطوا َح�e  ال ِ

ْ
 ^ مقاتلة }  َصاِغُرونَ  َوُهمْ  يَدٍ  َقنْ  ا�

Ê
°يع ا�اس حã فا©ديث هنا دل

فأهل الكتاب هم داخلون M  ،لكن M اآلية خصت أهل الكتاب بأنهم ال ُفَقاتَلون إذا أعَطوا ا�زية ،يشهدوا أن ال � إال اهللا
 الكتاب لكن بد|ل اآلية 
ُ
  "ا�اس"خرجوا من داللة العام الª وردت M ا©ديث و� أ

ً
عطوا حكما

ُ
خرجوا بهذا ا{|ل وأ

  .نهم ال يقاتَلون ما داموا أنهم قد دفعوا ا�زيةوهو أ ،<صهم
  .هاتان صورتان Wخصيص السنة ا�تواترة أو األحادية بالكتاب  

  : قولk اختلف علماء األصول M هذه ا�سألة ^  :اØالف � هذه ا�سألة 
  :هور العلماء واستدلوا بما ي� وهذا هو مذهب ° ،أنه ¤وز £صيص السنة ا�تواترة واألحادية بالكتاب:  القول األول •
َا{ : قو� سبحانه وتعا� :  ا¯(ل األول �

ْ
� eِكَتاَب  َعلَْيَك  َونَز

ْ
ءٍ  لُِ&º  تِْبَيانًا ال ووجه ا{اللة من هذه اآلية أن السنة Ùء }  َ�ْ
 �ا 

ً
  .من األشياء واWخصيص بيان فيكون الكتاب «ِصصا

وما دام أنهما قد  ،وا@اص من الكتاب د|الن قد ثبتا، ام من السنة األحادية وا�تواترةأن الع :د(ل القسمة:  ا¯(ل اxا¨ �
وهذا  ،أو يعمل با@اص وما تب� من أفراد العام ،أو يعمل بأحدهما وهو العام وي~ك اآلخر ،أو ي~� ،ثبتا فإما أن يعمل بهما

 . î ا{|ل_ـفيه ـ أي ا©الة الرابعة ـ عمًال ب

وهذا هو مذهب بعض الشافعية بل نسب  ،أنه ال ¤وز £صيص السنة ا�تواترة واألحادية بد|ل الكتاب:  اxا¨القول  •
 . ونقل هذا القول عن اإلمام الشافä نفسه وهذا هو قول بعض ا�ت�م_

وصف الكتاب بكونه أن ب -القائل بأنه ال ¤وز £صيص السنة ا�تواترة واألحادية بالكتاب -:واستدل أصحاب هذا القول
 للسنة يوهم بأنه تابع للسنة

ً
  .هاميال يقع اإلأي اWخصيص ـ &فوجب أن ال ¤وز ـ  ،ألن ا5يان تابع ؛بيانا
� çويمكن أن يناقش ذلك بما ي: 
ون ويلزم منه أن يكون الكتاب باعتبار أنه «صص السنة أن يك، وهو أنه يلزم منه اإليهام ،أننا نمنع هذا األمر: أوالً  �

 للسنة
ً
ءٍ  لُِ&º  تِْبَيانًا{ونقول إن اهللا سبحانه وتعا� قد وصف الكتاب بكونه  ، وال نُسلم ذلك ونمنعه، تابعا وهذا } َ�ْ

  ،الوصف جاء M معرض ا�دح �
ً
 .ه يوهم باWبعية �ا �ن ذلك صفة مدحلغxفلو �ن كونه بيانا

 لÙ dء وقد �ن السياق هنا يقت� أن يُمدح الكتاب بكونه
ً
 لd  ، بيانا

ً
فالسياق هنا سياق مدح الكتاب ألنه جاء بيانا

 .Ùء وليس سياق ذم أو يوهم بأن الكتاب تابع لغxه 
�  

ً
بما ُعلم بال�ورة من  لزائنقول إن اإليهام  ،وهو أن يكون ا5يان تابع للمبَ_ هنا  ،^ فرض تسليم ما قلتموه: ثانيا

 �كون القرآن أصًال غx تابع ل
ً
 �ا ي ،d ما يقع بيانا

ً
 � وهو أقل رتبة منهفالقرآن يعتØ أصًال لd األدلة وليس تابعا

ً
 قع بيانا

 :  بأن نقول ال�جيح � هذه ا�سألةوبناًء ^ هذه ا�ناقشة Õرج إ� ال~جيح وننتø إ� 

  . الراجح � ا�سألة هو جواز �صيص ا¯(ل من السنة با¯(ل من الكتاب
  :  اآلحادأي أن ا{|ل ا�خِصص هو خØ ـ مسألة �صيص ا¯(ل من الكتاب ومن السنة ا�تواترة بأخبار اآلحاد  �

  :هذه ا�سألة مسألة مشهورة عند أهل العلم وقد اختلف فيها علماء األصول ^ مذاهب 
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o الواحد:  ا�ذهب األول Øû أنه ¤وز £صيص العام من الكتاب والسنة ا�تواترة  
ً
وهذا هو مذهب °هور أهل  ،مطلقا

  :و�م M ذلك أدلة كثxة نذكر منها ^ سبيل ا�ثال د|ل_ ، العلم 
 من  ،إ°اع الصحابة رâ اهللا عنهم ^ العمل باألدلة ا@اصة و� أخبار آحاد:  ا¯(ل األول �

ً
و� £صص نصوصا

 من السنة ا�تواترة فالصحابة قد أ°عوا 
ً
 .^ العمل بأخبار اآلحاد ا�خِصصة هناالقرآن أو نصوصا

دُِكمْ  ِ�  اهللاeُ  يُوِصيُكمُ { : ومن أمثلة ذلك أنهم خصصوا قو� سبحانه وتعا�  -
َ
ْوال
َ
بما روى أبو بكر رâ اهللا عنه أن }  أ

)  ملتk 	تلفتk ال يتوارث أهل( وبقو� )  åن معاë األنبياء ال نورث ما تر�ناه صدقة: ( ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قال 
 .وهما من أخبار اآلحاد  ،باعتبار أن الÁفر ال يرث من ا�سلم

ِحلe { : و`ذلك من األمثلة ^ ذلك أنهم خصصوا قو� سبحانه وتعا�  -
ُ
�ا روي عنه عليه الصالة }  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  وَأ

بعد أن ذكر اهللا سبحانه وتعا� iموعة من ا�حرمات من )  هاال تنكح ا�رأة O عمتها وال O خاY: ( والسالم أنه قال 
ِحلe { النساء قال بعد ذلك 

ُ
 وهو ا�مع ب_ ا�رأة }  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  وَأ

ً
ثم جاءت السنة وخصصت ëا وراء ذلكم صنفا

 .)عمتها وال O خاYهاال تنكح ا�رأة O : (وعمتها وب_ ا�رأة وخاWها M قو� صÐ اهللا عليه وسلم 
بما روي أنه صÐ اهللا عليه وسلم }  َلْ¤َهُ  َزوًْجا َيْنِكحَ  َح�e { : و`ذلك من الصور أنهم خصصوا عموم قو� سبحانه وتعا�  -

 .) ح� تذو/ عسيلته ويذوق عسيلتك، ال: ( قال المرأة ُرفاعة 
ُمْ:ِ  َوقَاتِلُوا{: و`ذلك خصصوا قو� سبحانه وتعا�  -

ْ
ةً  �kَِ ال

e
  :بما روي أنه عليه الصالة والسالم قال M حق ا�جوس}  äَف

 ).  سنوا بهم سنة أهل الكتاب(

  .وغx ذلك من األمثلة الª ال ¨� لك0تها
 وهو أن ا{|ل العام من الكتاب أو من السنة ا�تواترة وا{|ل ا@اص من أخبار اآلحاد أنهما :د(ل القسمة:  ا¯(ل اxا¨ �

 وهذا غx صحيح ألنه °ع متناقض_ ،قد ثبتا
ً
 وهذا باطل ،وما دام أنهما قد ثبتا فإما أن يعمل بهما معا

ً
و¢ما  ،و¢ما أن ي~ك معا

و¢ما أن يعمل با@اص واألفراد ا�تبقية من ا{|ل العام وهذا فيه  ،أن يعمل بالعام وي~ك ا@اص وهذا فيه عمل ألحد ا{|ل_
 وال شك أن العمل بكال ا{|ل_ أوß من إبطا�ما أو العمل بأحدهما وترك األخر وهذا هو د|ل ا{|ل_ عمل بكال

 
ً
 .   القسمة اOي مر معنا كثxا

  ] °�[ ا}لقة 
o  ¨اxا�ذهب ا : 

ً
وهذا هو مذهب بعض الفقهاء  وبعض  ،أنه ال ¤وز £صيص الكتاب والسنة ا�تواترة Øû الواحد مطلقا

  :واستدلوا ^ ذلك بما ي� ، ا�ت�م_
حيث روي أن عمر رâ اهللا عنه رد خØ فاطمة  ،إ°اع الصحابة ^ رد خØ الواحد إذا خالف الكتاب: ا¯(ل األول �

فقال عمر رâ اهللا  ،لم يفرض �ا ا�فقة وال السكó:أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ح_ طلقها زوجها " بنت قيس فيما روته 
ولم ينكر عليه أحد من " أنسيت أم ذكرت  ،كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت ال ندع :عنه

 من الصحابة ^ هذا األمر
ً
 . الصحابة فÁن إ°ا¦

  .إذن د|ل هذا ا�ذهب إ°اع الصحاب ^ رد خØ الواحد إذا خالف الكتاب
 :ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بما ي��
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ألن عمر رâ اهللا عنه قال ذلك وسمعه بعض  ،نسلم حصول هذا اإل°اع اOي زعمه أصحاب هذا القولال  :أوالً  �
فاد¦ء ، ربما لو سمعوا ألنكرواوأما بقية الصحابة فقد �نوا خارج ا�دينة لم يسمعوا بهذا  ،الصحابة ا�وجودين M ا�دينة

 .اإل°اع هنا بعيد
�   

ً
ألنه خØ يقابل  ،فإن عمر رâ اهللا عنه لم يرد خØ هذه ا�رأة و� فاطمة بنت قيس ،^ فرض أن اإل°اع واقع :ثانيا
فعمر رâ اهللا عنه لم يرد خØ فاطمة بنت قيس لكونه خØ آحاد  ،ولكنه رد خØها باعتبار أنه قد شك M حفظها ،الكتاب

فلو لم يكن هذا هو  ،"ال ندري أنسيت أم ذكرت" :بد|ل أنه قال M هذا ا©ديث ،وباWاÀ فإنه ال يقوى ^ £صيص الكتاب
 .وال يمكن أن يأÚ أي صحا� بعبارة ال فائدة منها ،سبب رده رâ اهللا عنه @Øها �ا �ن �ذه العبارة فائدة

 -�ا �ن �ذه العبارة  ،ولو قلنا بأن سبب رده هو كون خØ الواحد ال <صص الكتاب 
ً
 لÁنوفائدة  -الª ذكرناها آنفا

ً
 ،ت عبثا

 .وهذا ال ¤وز M حق عمر رâ اهللا عنه وهو الصحا� ا�ليل ا�عروف 
فتقديمه ^ الكتاب والسنة ا�تواترة تقديم  ،ونظنوخØ الواحد م ،إن الكتاب والسنة ا�تواترة مقطوع بهما: ا¯(ل اxا¨  �

 .لت|ل ا�رجوح ^ ا{|ل الراجح وهذا ëتنع عقًال 
ا ا{|ل نقولا�واب ^ هذ : 

ً
دالWه ^ معناه أقوى  ه من حيثإال أن ،إن خØ الواحد و¢ن �ن من حيث اeبوت يعد ظنيا

 ،أما العام فهو õتمل ،ذلك أن خØ الواحد خاص M مراده ال õتمل غx ا�راد ،من داللة العام من الكتاب والسنة ا�تواترة
 عليه ،معناه من العامو¢ذا �ن داللة ا@Ø أقوى M ا{اللة ^ 

ً
وهو خØ اآلحاد -والعمل بالراجح  ،فإنه حينئذ يكون راجحا

  العمل به -هنا باعتبار أن دالWه أقوى 
ً
 . حينئذ يكون متعينا

قولكم بأن خØ اآلحاد خØ ضعيف وباWاÀ ال يستطيع وال يقوى ^ £صيص العام من الكتاب : ا�واب اeاç نقول -
  ،منقوض بالØاءة األصلية هذا :والسنة نقول

 ،ومع ذلك ن~ك هذه الØاءة األصلية إذا جاءنا خØ آحاد يغx تلك الØاءة ،فإن الØاءة األصلية عندنا وعندكم يقينية
إال أنها إذا جاء ما <رج بعض أفراد ما دلت عليه تلك  ،فكذلك العام من الكتاب والسنة ا�تواترة فإنها و¢ن �نت يقينية

و¢ن �ن ا�خرج هنا هو ا{|ل من أخبار اآلحاد فإنا نعمل به وال ننظر إ� قضية أن هذا من حيث الطريق يعتØ  ،ا�صوص
 
ً
وا�صوص الª � من الكتاب أو من السنة  ،و� داللة خاص ،بل يكفينا M هذا األمر أن دالWه داللة قطعية ،ظنيا

 .عند °هور أهل العلمو� داللة ظنية  ،ا�تواترة دالWها داللة عموم
 :وبيان ذلك ،يقولون نقيس اWخصيص ^ النسخ ؟يقولون هنا بالقياس وماذا نع� بالقياس هنا: ا¯(ل اxالث  �
ألن النسخ قالوا £صيص  ،فكذلك ال ¤وز £صيصهما به ،أنه كما أنه ال ¤وز نسخ الكتاب وال السنة ا�تواترة بأخبار اآلحاد 

 . M األزمان
بينا M تلك ا©لقة الîم عن الفرق بينه وب_ النسخ وبينا فروقات كثxة ور معنا M بدايات الîم عن اWخصيص قد م 

فهناك عرفنا أن  ،وال شك أننا حينما نبحث عن الفرق �ا يوجد من تشابه ب_ ا�صطلح_ ،ب_ النسخ وب_ اWخصيص
فقد �ن ا�ص ا�نسوخ يعمل به M � األزمنة إ� أن جاءنا ا�ص  ،نسوخالنسخ إنما هو قطع للزمن اOي يعمل به با�ص ا�

  بينما العام فهو عمومه ^ األفراد ،، إذن هناك فيه عموم زم�. ا�اسخ اOي قطع العمل با�ص ا�نسوخ
  //فائدة 

ً
 قول اهللا سبحانه كما ورد عن ابن عباس M ،و¢ن �ن عند ا�تقدم_ من أهل العلم يطلقون ^ اWخصيص نسخا

ُمْؤِمنkَِ  قُْل { : وتعا� 
ْ
وا لِل بَْصارِِهمْ  ِمنْ  َفُغض�

َ
َقَواِعدُ { : قال فنسختها وبينتها اآلية األخرى و� قول اهللا سبحانه وتعا� }  أ

ْ
 وَال
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ِ�  النºَساءِ  ِمنَ  eالال  
َ
 أو ن اWخصيص أ ،هذا إضافة فائدة لإلخوان واألخوات}  نَِكاًحا يَرُْجونَ  ال

ً
عند ا�تقدم_ �ن يسô نسخا

  .يطلق ^ اWخصيص نسخ عند ا�تقدم_
كما أنه ال ¤وز نسخ الكتاب وال  :ـ يقولون ؟أصحاب هذا ا�ذهب يقولون نقيس اWخصيص ^ النسخ ـ و`يف يقيسونه 

ألن  :قالوا �اذا ؟) أخبار اآلحاد ( به ) الكتاب والسنة ا�تواترة (اآلحاد فكذلك ال ¤وز £صيصهما السنة ا�تواترة بأخبار 
   .يش~ك مع اWخصيص M هذا ا�عó :النسخ £صيص M األزمان أي

  _ا�واب ^ هذا ا{|ل يمكن أن ¤اب ×واب M: 
أن هذا القياس صحيح ـ قياسكم للتخصيص ^ النسخ قياس صحيح ـ لو لم يرد د|ل أقوى منه قد ألS : ا�واب األول 

 .لقياسهذا ا
هذا ا{|ل هو اإل°اع؛ فإن الصحابة  ما هذا ا¯(ل ؟قد نعمل بهذا القياس لكن ورد د|ل ألS العمل بهذا القياس  :أي 

 للمقطوع
ً
كما أ°عوا ^ قبو� أي ا@Ø الواحد إذا �ن «صصا  ،رâ اهللا عنهم قد أ°عوا ^ رد خØ الواحد إذا �ن ناسخا

 .ع قد كفانا مئونة ا�ظر M األقيسة � فهنا عندنا اإل°ا
 çاeخصيص ^لكن هذا القيا ،سلمنا عدم حصول هذا اإل°اع: ا�واب اWي ذكرتم وهو قياس اOالنسخ قياس  س ا

 ما وجه الفرق هنا ؟ ،ألنه قياس مع الفارق ،فاسد

يان ـ عبارة عن دفع ـ بينما النسخ ألن اWخصيص هو عبارة عن ب ،إن اWخصيص أهون من النسخ: وجه الفرق أن نقول  
 .وال شك أن ا{فع أسهل من الرفع  ،فهو رفع

o  الثxبد|ل القطع: ا�ذهب ا Êفصيل ب_ ما ُخصWبظ� ،ا Êوب_ ما ُخص. 
إنه ف ،وهو ا{|ل القطä ،إن �ن ا{|ل العام من الكتاب والسنة ا�تواترة قد ُخصÊ بد|ل متفق عليه :وبيان ذلك يقولون 

  .¤وز £صيصه Øû الواحد
 äالواحد ،و¢ن �ن ا{|ل العام من الكتاب والسنة ا�تواترة لم <ص بد|ل قط Øû فإنه ال ¤وز £صيصه،   

 .وهذا هو مذهب عي� بن أبان و`ثxٌ من ا©نفية 
 فيما ب
 ـ أ:  د|ل هذا ا�ذهب يقولون �

ً
ي أن العام اOي دخله ا�خِصص إن ما دخله اWخصيص بد|ل القطع صار iازا


 فيما ب
ً
وحينئذ يقوى خØ الواحد ^  ،وصار داللة العام هنا داللة ظنية -القطä صx ذلك العام بعد £صيصه iازا

والظن يعارضه  ،ون_ظند|ل_ م اأصبح - خصيص با{|ل القطäبعد اWخØ الواحد والعام  -ألن æ األمرين  ،£صيصه
 .ظن مثله

كما مرت -حيث إن داللة العام عند أك0 ا©نفية  ؛ما إذا لم يدخله اWخصيص أصًال فهو باٍق ^ حقيقته M االستغراقأ
والظ� ال  ،وخØ الواحد ظ� -أي ذلك العام-ألنه قطä  ؛داللة قطعية وحينئذ ال يقوى خØ الواحد ^ £صيصه -معنا

 äيقوى ^ £صيص القط. 
هذا الîم مب� ^ القاعدة السابقة و� هل داللة العام ^ أفراده داللة قطعية أو داللة : ا¯(ل نقولا�واب عن هذا  

الراجح فيها أن داللة العام ^ أفراده داللة  -وا@الف فيها وانتهينا فيها بأن وقد مر معنا الîم M هذه ا�سألة- ظنية ؟ 
ِينَ { : M ا©ديث حينما ذكر قو� سبحانه وتعا�  رâ اهللا عنه ابن مسعود قول: قلنا إن من األدلة ^ ذلك و ،ظنية

e
iآَمُنوا ا 

بُِسوا َولَمْ 
ْ
مٍ  إِيَماَغُهمْ  يَل

ْ
ليس هو ( : أينا ال يظلم نفسه يا رسول اهللا قال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم :فقال أحد الصحابة}  بُِظل
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فليس الظلم هو شامل �ميع أنواع الظلم و¢نما ا�قصود ) ك لظلم عظيمكما تظنون إنما هو كقول لقمان البنه إن ال:
 .بالظلم M اآلية هو ال�ك ^ وجه اWحديد

وما دام أنه قد تقرر {ينا أن داللة العام ^ أفراده داللة ظنية  : )ü("ليس هو كما تظنون : " أنه قال الشاهد M هذاإذن  �
 .د يقوى ^ £صيص ا{|ل من الكتاب وا{|ل من السنة ا�تواترة وليست داللة قطعية فإن خØ اآلحا

 .اWفصيل ب_ اWخصيص با{|ل ا�تصل واWخصيص با{|ل ا�نفصل :ا�ذهب الرابع  �
إن العام من الكتاب والسنة ا�تواترة إن لم ُ<َص أصًال أو ُخصÊ بمتصل �ل�ط والغاية  :يقول أصحاب هذا ا�ذهب 

  .فال <صصه خØ اآلحاد ،اءواالستثن
   ،فإن خØ الواحد <صصه ،أما إذا ُخص بد|ل منفصل ��ص أو القياس أو ما شابه ذلك من األدلة ا�نفصلة 

  .وهذا هو مذهب أ� ا©سن الكرM B تفريقه ب_ اWخصيص با{|ل ا�نفصل واWخصيص با{|ل ا�تصل
فال يقوى خØ الواحد ^  ،فإن دالWه ^ أفراده داللة قطعية ،م <صص أصالً إن العام إذا ل :ود(ل هذا ا�ذهب يقول 

والîم ال يُفهم إال بذكر قيده فكأنه  ،ألن االتصال هنا يعتØ �لقيد M ذلك ا{|ل ،و`ذلك إن ُخص بد|ل متصل ،£صيصه
 ال يعتØون اWخصيص ا�تصل £ ،°لة واحدة

ً
 كما مر معنا تقريرهوباWاÀ فعلماء ا©نفية أيضا

ً
أما إذا ُخص العام  ،صيصا

 من حيث ا{اللة ^ ما تب� من أفراده
ً
ألنه õتمل أن  ،بد|ل منفصل ��ص أو القياس فإنه يصبح ذلك ا{|ل د|ًال ظنيا

ßا�رة األو M يع� كما أن  ،ما تب� من األفراد £رج كذلك من ذلك ا{|ل العام بد|ل آخر كما خرجت األفراد األخرى
 ،و¢ذا �ن العام ظ� ا{اللة وخØ اآلحاد كذلك ،ما تب� من أفراد £رج بد|ل آخر هناك أفراد خرجت بد|ل فيحتمل أنّ 

  ،فيتعارضان ،فإنهما يتساويان M الظن
ً
 ،عمل بكال ا{|ل_و¼ العمل به  ،وحينئذ يقدم خØ الواحد باعتباره د|ًال خاصا

   ،هذا هو مذهب أ� ا©سن الكرB ،لة ذلك ا{|ل العامفيعمل به M مقاب
وال شك أن اWفرقة هنا ب_ ا{|ل ا�نفصل وا{|ل ا�تصل قد مر معنا بيان ذلك M مناهج العلماء M تقسيم ا�خصصات إ� 

وقد يكون د|ًال  أن الصحيح أن ا{|ل اOي <ِصص ا{|ل العام قد يكون د|ًال منفصالً  : وقلنا، متصلة ومنفصلة 
 .متصًال 

باعتبار أن ا�سألة تعارضت فيها األدلة ذلك أن خØ الواحد من حيث دالWه قطعية و� . اWوقف  :ا�ذهب اØامس �
فأصبح هناك ، والعام من حيث طريق ثبوته قطä ومن حيث دالWه ظنية ،ومن حيث داللة ثبوته فهو ظ�،داللة خاص

 .مذهب القاâ أ� بكر ا5اقالçوهذا . تعارض فحصل اWوقف
 عند بعض العلماء وال

ّ
 .شك أن اWوقف ال يعد مذهبا

   .هو القول األول وهو أن أخبار اآلحاد �ِصص العام من الكتاب أو من السنة ا�تواترة : الراجح واهللا أعلم
نبنت عليها هذه ا�سألة ان ا�سائل ال� ذكر أهل العلم م: من ثمار هذه ا�سألةبعض الفروع الفقهية ال� ذكرها أهل العلم 

  ، األصو(ة من ا�سائل الفقهية
 { : قو� سبحانه وتعا�  -

َ
ُكلُوا َوال
ْ
ا تَأ eاْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم  ِeهُ  َعلَْيهِ  اهللاeِنÀأصحاب هذا د|ل من القرآن قد خصصه }  لَِفْسٌق  َو

 يأتوننا باللحم ال ندري أُذِكر اسم بما روت أم ا�ؤمن_ ¦ئشة رâ اهللا ع ا�ذهب األول
ً
 قالوا يا رسول اهللا إن قوما

ً
نها أن قوما

ذبيحة ا�سلم (وما روي أنه قال صÐ اهللا عليه وسلم  ،)سموا عليه و)وا: (اهللا عليه أم ال فقال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 

                                 
  حذفت ا�ملة اWا|ة للتكرار  �
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أن التسمية سنة وأن م~وك التسمية ذهب األول ، فعند أصحاب ا�من األحاديث  وïوهما) حالل ذكر اسم اهللا أو لم يذكر
 حالل

ً
 فإن ذبيحته حالل باعتبار أن األحاديث هنا قد خصصت العموم اOي جاء M  ،عمدا

ً
لو ترك ا�سلم التسمية عمدا

  {: الكتاب وهو قو� سبحانه وتعا� 
َ
ُكلُوا َوال
ْ
ا تَأ eاْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم  ِeما ل}  َعلَْيهِ  اهللا dأال يُؤ مف úيذكر اسم اهللا عليه ينب µ

 
ً
 أو نسيانا

ً
 يأتوننا باللحم ال ندري أذكر اسم اهللا : ( فلما جاء ا©ديث هنا قال ،منه سواء �ن هنا عدم اOكر عمدا

ً
أن قوما

ر اسم اهللا أم ذبيحة ا�سلم حالل ذك: (وا©ديث اeاç قال) سموا عليه و)وا(عليه أم ال فقال الرسول صÐ اهللا عليه وسلم 
 فهنا أصحاب ا�ذهب األول َننَو، )لم يذكر 

ً
 أو نسيانا

ً
^ هذا أن التسمية سنة وأن م~وك  اسواًء �ن عدم ذكره عمدا

 حالل
ً
 .وعموم تلك اآلية الª ذكرناها قد خصص بما ذكرناه من أخبار اآلحاد  ،التسمية عمدا

وقالوا إن هذه األحاديث  ،فهم لم <صصوا هذه اآلية بتلك األحاديث ،وغxها أما أصحاب ا�ذهب اeاç واeالث والرابع
 ليس  ،وداللة العام داللة قطعية والظ� ال <َصص القطä ،تعتØ أحاديث ظنية

ً
وبناًء ^ ذلك قالوا إن م~وك التسمية عمدا

 .وال ¤وز أكله أخذا بعموم اآلية السابقة  ،�الل
 ومن ثمار اØالف � هذه ا�سأ -

ً
َرُءوا{ :£صيص قو� سبحانه وتعا� : لة أيضا

ْ
َ  َما فَاق eÃَهذه اآلية خصت �ديث }  ِمْنهُ  تَي

َرُءوا{ : هذه اآلية لو تأملنا فيها)  ال صالة بمن ال يقرأ بفاÒة الكتاب: ( رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم 
ْ
َ  َما فَاق eÃَمِنَ  تَي 

ُقْرآنِ 
ْ
حã ولو من غx الفا¨ة لكن �ا جاء حديث آخر وهو  ،نفية الر`ن ما تي! من القرآنو¼ ذلك يقول علماء ا©}  ال

  وليس ما عداها  ،دل ذلك ^ أن الر`ن هو فا¨ة الكتاب)  ال صالة �ن ال يقرآ بفاÒة الكتاب( قو� 
غeَما َواْعلَُموا {: و`ذلك قو� سبحانه وتعا�  -

َ
ءٍ  ِمنْ  َغنِْمُتمْ  ك ْ�َ  eن

َ
eِ  فَأ من قتل قتيالً (خص �ديث } ......  َولِلرeُسولِ  ُ¾َُسهُ  ِهللا

فإنه ُ<مس بينما °هور أهل العلم فقد أخذوا باWخصيص  ،والسلب عند علماء ا©نفية حكمه حكم الغنيمة) فله َسلُبه 
 .M هذا ا©ديث واعتØوا أن للقاتل سلب قتيله 

  ]��[ ا}لقة 
  :بتقرير ا�ø ص� اهللا عليه وسلم  مسألة �صيص الكتاب والسنة �

  :هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العلم ^ قول_ 
 :  القول األول •

ً
وهذا هو مذهب  ،سواًء �ن اللفظ العام ورد M الكتاب أو M السنة ،أن اWقرير <ِصص العموم مطلقا

 . °هور أهل العلم

وسكوته عن اإلنكار عليه يعد  ،ه وسلم Oلك الواحد ^ ذلك الفعلأن تقرير ا�Ä صÐ اهللا علي :وا¯(ل O هذا القول
 ^ جواز ذلك

ً
 ألن <َصص به األدلة العامة د|ًال واضحا

ً
   ،الفعل وباWاÀ فإنه يكون د|ًال صا©ا

 
ً
 وا{|ل العام إذا �ن ثابتا

ً
و يعمل بالعام وي~ك أ ،أو ي~� ،فإما أن يعمل بهما ،وïن نعلم أن ا{|ل ا@اص لو �ن ثابتا

وقد مر معنا  -وال شك أن M ا@يار الرابع األخx عمًال بكال ا{|ل_ ،أو يعمل با@اص وما تب� من أفراد العام ،ا@اص
 نريده M هذا ا�قام 

ً
 وïن أيضا

ً
  . ونأخذ بهذا الرأي بناًء ^ ما تقرر من األدلة الª يذكرها أصحابه-هذا ا{|ل كثxا

 .يقولون ال ¤وز £صيص العموم بتقرير ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم: اxا¨القول  •
ويقولون اWقرير ليس �  ،وال شك أن العام � صيغ ،فال يقع M مقابل ما � صيغة ،أن اWقرير ال صيغة � :وحجتهم M هذا 

 .<صون به عمومات األدلة  فباWاÀ ال -وباWاÀ فإن ما ليس � صيغة ال يقع M مقابل ما� صيغة-صيغة 
 للخطأ عن  ،غx أنه حجة قاطعة M جواز الفعل ،إن اWقرير و¢ن �ن ال صيغة � :  ونناقش هذا ا{|ل بأن نقول�

ً
نفيا
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  ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ـ 
يفعل أمامه أو بلغه أي أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم حينما سكت أو حينما ضحك أو حينما استب� �ا سمع أو شاهد فعًال 

عن إنسان أنه فعل ذلك الفعل وأقره عليه ـ فال شك أن سكوت ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وعدم إنكار ا�Ä صÐ اهللا عليه 
 � ^ فعله أو ^ قو� وال يمكن أن يقال غx ذلك

ً
ألننا إن قلنا غx ذلك  ،وسلم ^ ذلك الفاعل أو ذلك القائل يعد تقريرا

  . õتمل أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ربما سكت عن أمر هو خطأ أن :قلنا
و¢ن  ،وهذا ينتM è حق ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم اOي هو معصوم و¯يعة اهللا ¯يعة �ملة وال <¿ ^ اهللا خافية

يو½ إ� نبيه صÐ اهللا عليه فال شك أنه  ،خفيت عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فإن اهللا سبحانه وتعا� ال £¿ عليه خافية
  .وسلم حكم تلك الواقعة الª لم يشاهدها أو لم يسمع بها

فيقال إذن إن اWقرير و¢ن �ن ال صيغة � غx أنه حجة قاطعة M  ،هذه � اإلجابة الª يمكن أن ¤اب بها عن هذا ا{|ل 
ن ا{|ل العام م فإوûالف ا{|ل العا ،سلم وسكت عنهجواز ذلك الفعل أو ذلك القول اOي علم به ا�Ä صÐ اهللا عليه و

 وال شك أن اWقرير أقوى حينئذٍ  ،إال أنه حجة ظنية ،و¢ن �ن حجة
ً
ألننا نعتØ أن ا�Ä صÐ اهللا عليه  ،وهو يقابل تقريرا

âوسلم سكت وهو را،  ًTعما شاهده وسكوته ر، M اهللا عليه وسلم حجة قاطعة Ðص Äمقابلة د|ل فيكون تقرير ا� 
 األوß و وه ،M مقابلة اWقرير الضعيف ،وال شك أن العمل با{|ل القوي M هذه ا©الة وهو اWقرير ،ظ� وهو ا{|ل العام

  .األحرى با�اظر 
هو أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قد أقر أهل ا�دينة ^ عدم إخراج ز�ة ا@�وات فهذا د|ل من اWقرير و :ومثال ذلك

ا{ <ِصص عموم قو� سبحانه وتعا� eْخرَْجَنا َوِمم
َ
ْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أ

َ ْ
  .}  األ

  :مسألة �صيص الكتاب والسنة ا�تواترة باإل�اع   �
  هذه ا�سألة متفق عليها ب_ أهل العلم وهو أن اإل°اع ُ<ِصص األدلة 

  :وقد دل ^ ذلك أدلة كثxة نذكر منها ^ سبيل ا�ثال 
 .وقد وقع اWخصيص باإل°اع ،د|ل ا�واز -كما قلنا أنه-الوقوع، والوقوع :  ل األولا¯( �

   :نذكر من صوره ^ سبيل ا�ثال
لَةً  يُوَرُث  رَُجٌل  äَنَ  َوÀِنْ  {: £صيص قو� سبحانه وتعا� 

َ
وِ  َ÷

َ
ةٌ  أ

َ
ُ  اْمرَأ

َ
Mخٌ  َو
َ
وْ  أ

َ
ْخٌت  أ
ُ
ُدُس  ِمْنُهَما َواِحدٍ  فَلُِ&º  أ أ°ع أهل }  الس�

 ، و`ذلك ا�راد باألخت هنا األخت ألم  ،العلم ^ أن ا�راد باألخ M هذه اآلية هو األخ ألم

ُْدنَ { : و`ذلك £صيص قو� سبحانه وتعا� 
ْ
َناَها َوا>

ْ
ُكُروا َخْ¤ٌ  فِيَها لَُكمْ  اهللاeِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعل

ْ
 َعلَْيَها اهللاeِ  اْسمَ  فَاذ

 
e
أ°ع أهل العلم ^ أن هدي جزاء الصيد ال ¤وز أن يأكل منه من ارتكب هذا }  ِمْنَها فَُ�ُوا ُجُنوُبَها وََجَبْت  فَإَِذا َصَواف
فهذا باإل°اع  ،فإنه يأكل منه ا©اج ،ûالف ا�دي اOي هو هدي النُسك ،فهدي جزاء الصيد ال يأكل منه الصائد ،ا�حظور

ُْدنَ  {وز أن يأكل منه الصائد مع أن اآلية هنا ¦مة وهو قو� سبحانه وتعا�  ^ أن هدي جزاء الصيد ال ¤
ْ
َناَها َوا>

ْ
 َجَعل

ُكُروا َخْ¤ٌ  فِيَها لَُكمْ  اهللاeِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ 
ْ
  َعلَْيَها اهللاeِ  اْسمَ  فَاذ

e
}  ِمْنَها فَُ�ُوا -سقطت بعد اOبح-  ُجُنوُبَها وََجَبْت  فَإَِذا َصَواف

فè � ا©االت اهللا  ،أو �نت مقابل جزاء صيد ،أو كونها جاءت M مقابل صيد ،اء �نت ا5ُدن قد ذ�ت من أجل ا�ديسو
عز وجل أباح �ا األكل من ا5ُدن كما دل عليه عموم هذه اآلية لكن اإل°اع <ص جزاء الصيد ألنه ال ¤وز للصائد أن 

 . يأكل منه 
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َمة ،ûالف ا©ُر ،صيص العبد بتنصيف العقوبة عليهوهو £ :كذلك ا�ثال ا�شهور
َ
 ^ األ

ً
الª ورد حكمها M قو�  ،قياسا

ْحِصنe  فَإَِذا{ : سبحانه وتعا� 
ُ
َيkَْ  فَإِنْ  أ

َ
  َما نِْصُف  َفَعلَْيِهنe  بَِفاِحَشةٍ  أ

َ
Oَ  ُمْحَصَناِت
ْ
َعَذاِب  ِمنَ  ال

ْ
ال شك أن عموم اآلية }  ال

ِ̈  الزeاغَِيةُ { : نه وتعا� األوß وهو قو� سبحا وا َوالزeا ةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ePُ  فَاْجِتُ َ
ْ
نوا سواٌء � ،هذا يشمل الزاç والزانية}  َجت

 أو إ
ً
 آخر M حق  ،ماءً حرائر أو �نوا عبيدا

ً
فd هؤالء يشملهم ا©كم وهو ا�ت مائة جتة ولكن اهللا عز وجل فرض حكما

مة وقِيس
َ
مة العبد وقد أ°ع أهل العلم ^ أن العبد حكمه حكم األمة M هذا األمر  األ

َ
  .^ األ

والعموم من الكتاب والسنة يعتØ  ،أن اإل°اع د|ل ثابت: هو  -أن اإل°اع <ِصص عمومات األدلة-:  ا¯(ل اxا¨ �
 د|ل ثابت

ً
أو  ،والعمل بهما ،وß من ترك العمل با{|ل_وال شك أن العمل با@اص هنا وما تب� من أفراد العام أ ،أيضا

 .العمل بالعام وترك ا@اص
  :من األدلة يمكن أن تقال هنا

َ
باعتبار أن عموم الكتاب والسنة إنما هو عموم  ،ß من ¦م الكتاب والسنةوْ إن اإل°اع أ

ـ ألن ا�ص إذا ورد æ Mم العلماء فإما وا�قصود با�صوص هنا هو ما يقابل ا{|ل من ا�عó أو ا{|ل من العقل  - نصوص
و¢ما أن يراد به ما يقابل ا{|ل من ا�عó ـ وهنا نقول إن اإل°اع أوß  ،أو ما ال يقبل االحتمال ،أن يراد با�ص ما ال õتمل

نا ا{|ل اOي هو من الكتاب والسنة من حيث إن اإل°اع ال يقبل اWأويل ûالف ا�ص فإنه قابل للتأويل ـ ونع� با�ص ه
 يقابل ا{|ل من ا�عó ـ 

ص ا{|ل وحينئذ <ص� ، ع يعتØ أقوى من ا�صإذن اإل°ا فما دام أن ا�ص يقبل اWأويل وأن اإل°اع ال يقبل اWأويل
 . األقوى ا{|ل األضعف من هذه ا�احية فهذا هو ما يمكن أن يقال M هذه ا�سألة و� اWخصيص باإل°اع

ذلك أنه يستحيل أن ينعقد اإل°اع ^ خالف  ،نه ينبه ^ أنه ال ¤وز £صيص اإل°اع بالكتاب والسنة ا�تواترةمع أ
هو زمن  ونع� بزمن ا�ص-فاإل°اع ال يكون إال بعد زمن ا�ص ما دام أن زمن ا�ص موجود  ،الكتاب والسنة ا�تواترة

  .ن إ� ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم M بيان األحÁمفإن الصحابة يرجعو -ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
                           :مسألة �صيص الكتاب والسنة بمفهوم ا�وافقة  �

فعندنا Ùء مسكوت " داللة اللفظ O ثبوت حكم ا�نطوق به للمسكوت عنه وموافقته " إن ا�قصود بمفهوم ا�وافقة هو
  . فيطلق ^ هذا مفهوم موافقة ،وق إذا �ن ا�سكوت عنه أوß منه أو هو مساٍو �فا�نط ،وعندنا Ùء منطوق ،عنه

   ، وا�فهوم هو ال�ء ا�سكوت عنه، ا�نطوق هو ال�ء ا�ت�م به وما ننطق به  : عندنا إذن ا�نطوق وا�فهوم
  ،قال عنه مفهوم موافقةفال�ء ا�سكوت عنه إذا �ن مساوياً لألمر ا�نطوق به أو هو أوß منه فحينئذ ي

بل أهل العلم يتفقون ^ هذا ا©كم وهو  ،إن أهل العلم <صصون بمفهوم ا�وافقة :بعد هذا األمر يمكن أن يقال
 د|ل كذلك ،وذلك ألن مفهوم ا�وافقة د|ل خاص من أدلة ال�ع ،اWخصيص بمفهوم ا�وافقة

ً
فإذا تعارض  ،والعام أيضا

 ب_ ا{|ل_ ،@اص وما تب� من أفراد العاما{|الن فإننا نعمل با
ً
وهو  ،وهو أوß من العمل بالعام ،يعد اWخصيص °عا

 هذا االستدالل-وهما متعارضان  ،وهو أوß من العمل بهما ،كذلك أوß من ترك ا{|ل_
ً
  .  -وهذا قد مر معنا كثxا

َمْطُل الغæ ظلم ُ�ُِل : (م بقول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم يمثل � أهل العل:  من األمثلة O اYخصيص بمفهوم ا�وافقة
M  وتباطأأما إذا تراU  ،عليه من دين ويسدد ما، فإنه البد أن يعطيه إياه ،فاإلنسان الغ� إذا أخذ مال لغxه) ِعْرَضُه وُقُقوَبَتهُ 

  .فإن للحاكم أن ¤Øه ^ هذا األمر  ،هذا األمر
  ،هو الوا{لو �ن ذلك الغ�  لكن 

ً
فهل أطا5ه بسداد هذا ا{ين أو ال أطا5ه؟ هذا األمر ¤ري فيه ، وأنا داينت وا{ي دينا

يقول اهللا سبحانه وتعا� M حق و) َمْطُل الغæ ظلم ُ�ُِل ِعْرَضُه وُقُقوَبَتُه : (الîم هنا فقال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
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 { الوا{ين 
َ
  لَُهَما َيُقْل  فَال

¹
ف
ُ
فكون . وقد نهانا الشارع عنها و� تع� اWضجر، هذه 	مة يسxه وسهلة" أف"وال شك أن }  أ

كقضية اإليذاء اOي õصل به كما جاء M " أف"فمن باب أوß ما هو أعظم من ، "أف"يقول القائل M وجه وا{يه iرد 	مة 
   ،)أف( ال شك أن هذا أشد من 	مة  )ِحل العرض أو ِحل العقوبة(ا©ديث 

َمْطُل الغæ ظلم ُ�ُِل ( إذن ا�فهوم من اآلية هنا <صص العموم اOي جاء M حديث رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم وهو
  .ألنه أشد من 	مة أف ëنوع منه ومنø عنه وهو <صص عموم ا©ديث)  ِعْرَضُه وُقُقوَبَتهُ 

  ]�K[ا}لقة 
  :لفة مسألة �صيص الكتاب والسنة بمفهوم ا�خا �

 }كم ا�نطوق به"  مفهوم ا�خالفة هو 
ً
 " أو نقول "  أن يكون ا�سكوت عنه نقيضا

ً
أن يكون حكم ا�سكوت عنه نقيضا

وال  ،"ا�علوفة"فعندنا نقيض السائمة )  � سائمة الغنم الز�ة( فإذا قال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مثًال " }كم ا�نطوق به 
 بمفهوم هذا ا©ديث  ،"�علوفةا"شك أن من غx السائمة 

ً
  .فا�علوفة تكون ال ز�ة فيها أخذا

  kقول O خصيص بمفهوم ا�خالفة اختلف فيه أهل العلمYا :  
  ،وهذا هو مذهب °هور أهل العلم ،أن مفهوم ا�خالفة <صص ا{|ل العام من الكتاب أو من السنة:  القول األول  �

 ،وقلنا أن مفهوم ا�وافقة هو د|ل خاص ،{|ل اOي مر معنا M اWخصيص بمفهوم ا�وافقةوال شك أن ا{|ل هنا هو نفس ا
وال شك أن العمل با{|ل ا@اص وما تب� من أفراد العام أوß  ،فكذلك نقول M مفهوم ا�خالفة أنه عبارة عن د|ل خاص

وأوß من العمل بالعام وترك ا@اص  ،فيه °ع متناقض_وأوß من العمل بهما ألن  ،من ترك العمل با{|ل_ العام وا@اص
والعمل  ،فال شك أن العمل بمفهوم ا�خالفة عمل با{|ل ا@اص ،ألن فيه العمل بأحد ا{|ل_ وترك العمل با{|ل اآلخر

أننا قلنا أن مفهوم فباWاÀ يكون هو أوß ومفهوم ا�خالفة هو د|ل خاص كما  ،با{|ل ا@اص يعد عمًال بكال ا{|ل_
  .ا�وافقة د|ل خاص 

 وهذا ذهب إ|ه بعض العلماء  ، أن مفهوم ا�خالفة ال <صص ا{|ل العام من الكتاب أو السنة:  القول اxا¨  �

 إ� أن ا�فهوم يفتقر M دال، من حيث ا{اللة ،وا�نطوق أقوى من ا�فهوم ،بأن العام منطوق به : واستدلوا O ذلك �
ً
Wه نظرا

فال <صص  ،وباWاÀ يكون ا�فهوم أضعف من ا�نطوق اOي هو العام ،وا�نطوق ال يفتقر M دالWه إ� ا�فهوم ،إ� ا�نطوق
وترك ا{|ل األقوى وهو  ،للزم من ذلك العمل با{|ل األضعف وهو ا�فهوم به فلو ُخصÊ العام با�فهوم ،ا�فهوم ا{|ل العام

  .¦م هنا وهذا هو خالف ا�عقولاOي هو  ،ا�نطوق
وهو أنه يفتقر  ،نسلم لكم أن ا�فهوم أضعف من حيث ا�ظر اOي نظرتم إ|ه :ويمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال�

هو أن  ،لكن اOي جعلنا نعمل با�فهوم ،ونسلم لكم حينئذ بأن ا�فهوم أضعف من ا�نطوقûالف ا�نطوق ،  ،إ� ا�نطوق
باعتبار أن داللة  ا{|ل العام داللة  ،وباWاÀ نعمل با�فهوم وÕصص به ا{|ل العام ،ال أنه داللة مفهوم ،لة خاصدالWه دال

وقد سبق معنا أن داللة ا@اص داللة قطعية فمن هذا ا5اب قدمنا العمل  ،ûالف داللة ا�فهوم هنا فø داللة خاص ،ظنية
  . ار أنه مفهومبا�فهوم باعتبار أنه خاص ال باعتب

  : وقلنا �ا يمكن أن يبO è هذه ا�سألة من آثار 
فهذا ا�فهوم <صص عموم قو� صÐ  ،فمفهوم ا�خالفة ا�علوفة ) � سائمة الغنم الز�ة (: قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  

 ،لكن ا�فهوم هنا أن ا�علوفة ال ز�ة فيها ،ويصدق ^ ا�علوفة ،يصدق ^ السائمة )� أربعk شاةً شاة: ( اهللا عليه وسلم
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واOي جعلنا Õرج ا�علوفة هو مفهوم ا�خالفة من حديث  ،ال M ا�علوفة ،فتكون الز�ة الواجبة � M الغنم السائمة فقط
�فهوم ال <ِصص العموم أما بناًء ^ القول اeاç فإن هذا ا�فهوم وا ،)� سائمة الغنم الز�ة(رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم 

 . اOي هو منطوق باعتبار أن ا�فهوم أضعف من ا�نطوق 

لم يذكر هنا )  ا�اُء َطُهور ال يُنِجسه َ�ء: (كذلك ëا يمكن أن يذكر من آثار M هذه ا�سألة قول ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم 
إذا بلغ ا�اء ُقلتk لم : ( يث رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم Õصصه بمفهوم حد ،كثxه ونع� با�اء قليله و ،مقدار ذلك ا�اء
 هذا مفهوم عدد ومفهوم العدد هو أحد أنواع مفهوم ا�خالفة ،)�مل اØبث 

ً
إذن إذا ، فمفهومه أنه إذا �ن دون القلت_ طبعا

وÕصص به العموم  ،ذا هو مفهوم ا©ديثه ، ولو لم يتغx طعمه أو رõه أو لونه ،لم يبلغ ا�اء دون القلت_ فإنه õمل ا@بث
فنقول إال إذا �ن دون القلت_ فإنه ) ا�اء الطهور ال ينجسه �ء: (اOي هو M ا�ص األول وقو� صÐ اهللا عليه وسلم 
اسة ولو Vه أو لونه يتنجس إذا وقعت فيه ا�جاسة أو إذا الõطعمه أو ر xلم يتغ  

   
 :نة بالقياس مسألة اYخصيص الكتاب والس �

و¢ن �نت M ا�ذاهب ربما  ،و� قريبة من مسألة اWخصيص بأخبار اآلحاد ،وهذه ا�سألة مسألة مشهورة عند أهل العلم
لكنها M اWطبيق يكون فيها تنويع من حيث أننا نذكر أمثلة ^ اWخصيص M القياس وهناك نذكر أمثلة  ،متكون متقاربة

 عن اWخصيص بأخبار اآلحاد 
ً
  :فا�ذاهب نذكرها إ°اال

  ¤وز £صيص عموم الكتاب والسنة بالقياس/  القول األول •
ً
 ويكون القياس هنا «ِصص  ،مطلقا

 .وهذا هو قول °هور أهل العلم 
  أنه ال <َصص الكتاب والسنة بالقياس / القول اxا¨ •

ً
  ،مطلقا

 .مام أêد واختاره بعض ا©نابلة كأ� إسحاق بن شاقال هو وجه عند اإل بعض ا�ع/لة وبعض الفقهاء ، و وذهب إ� هذا
 ،القياس ا�� <صص العموم :فيقولون ،وب_ القياس ا@M، è هذه ا�سألة الفرق ب_ القياس M ا��/  القول اxالث •

è@الف القياس اû، |بعض فإنه ال <ِصص العموم وهذا هو مذهب ابن ُ�يج واالصطخري من الشافعية وذهب إ 
ً
ه أيضا

  ،أهل الîم
والîم M هذه القضية هذا قياس ج� وهذا قياس خè هذا إن شاء اهللا سوف يأÚ ا©ديث عنه M مستويات متقدمة عن 
 è@ذكرها أهل العلم للقياس ا�� والقياس ا ªات الxفسWن فيه ولكن ال بأس من ذكر بعض اï يOهذا ا�ستوى ا

 :فنقول 
 قياس العِ " ل العلم يقولون إن القياس ا�� هو إن بعض أه 

e
  ".قياس الشبه"والقياس ا@è هو "  ةل

  " ما يظهر فيه ا�عè ا�امع بk األصل والفرع" وبعضهم يقول إن القياس ا�� هو  
 ما äنت فيه العِ " والقياس ا@è هو  

e
  "  ة مستنبطة من حكم األصلل

  .أو iتهد M إخراجها ،أما العلة M القياس ا@è فتكون علة مستنبطة ،تكون منصوصة يع� أن العلة M القياس ا��
وهذا هو مذهب  ،أما العام غx ا�خصوص فال <َصص بالقياس ،أن العام ا�خصوص <َصص بالقياس:  القول الرابع •

  .عي� بن أبان واختاره أك0 علماء ا©نفية 
  :دلة وما ¤ري ^ بعضها من مناقشة تفصيالت هذه ا�ذاهب من حيث األ  �
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أن القياس <صص عمومات األدلة وهذا القول هو مذهب °هور العلماء ويستدل أصحاب هذا القول :  القول األول �
  :بأدلة كثxة نذكر منها ^ سبيل ا�ثال 

قد مر معنا ا{|ل هذا ونسميه و -والعام كذلك د|ل ،ود|ل معتØََ  ،ود|ل ¯0 ،أن القياس د|ل ثابت:  ا¯(ل األول �
وال شك أن  ،أو نعمل بأحدهما ون~ك اآلخر ،أو ن~`هما ،فإما أن نعمل بهما ،وهذا د|ل ،وما دام أن هذا د|ل -د|ل القسمة 

فنكون حينئذ قد عملنا بكال -العمل بهما °يعا ـ وذلك عن طريق العمل با@اص وهو القياس وما تب� من أفراد العام 
 .ل_ ـ يكون أوß من ترك العمل بهما أو ترك العمل بأحدهما ا{|
و`0ة احتمال دخول ا�خصصات عليها  ،يقال إن صيغة العموم قد ضعفت بسبب ك0ة تعرضها للتخصيص:  ا¯(ل اxا¨ �

ءٍ  بُِكلº  َواهللاeُ { : ما من ¦م إال وقد ُخص إال قو� سبحانه وتعا�  :حã أنه قيل M ح_ أن القياس ال õتمل هذا }  َعلِيمٌ  َ�ْ
  ،وما دام أن العام õتمل هذا االحتمال وهو أنه <صص منه بعض األفراد وأن القياس ال يرد عليه هذا االحتمال ،االحتمال
ى وال شك أن العمل با{|ل األقو ،يكون أقوى ëا يقبل االحتمال وهو ا{|ل العام ،ال يقبل االحتمال وهو القياس إذن ما
ßتِمل  ،واألقوى هنا من خالل هذه ا�ظرة هو القياس ،أوË الف ا@اص فإنه د|لû ألنه ال يقبل باحتمال. 
 .الوقوع، والوقوع د|ل جواز :  ا¯(ل اxالث �
ض وهذا القول ذكرناه عن بعض ا�ع/لة ��ُبÊاِ� وبع ،ص عموم الكتاب وال السنةأن القياس ال <ص� :  القوال اxا¨  �

 .واختاره بعض ا©نابلة كأ� إسحاق بن شاقال ،وهو وجه عند اإلمام أêد ،الفقهاء
بد|ل حديث معاذ ا�شهور حينما رتب ا�Ä  ،بأن القياس متأخر M الرتبة عن ا�صوص :وأصحاب هذا القول يستدلون 

قال فإن لم ×د قال فبسنة (  ه ^ ذلكوأقر) بما Òكم قال أحكم بكتاب اهللا : ( صÐ اهللا عليه وسلم األدلة فقال � 
وال شك أن القياس نوع من أنواع أو طريق من طرق )  رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال فإن لم ×د قال أجتهد رأ0

   ،االجتهاد الª يسلكها ا�اظر
  ،إذن القياس متأخر عن األدلة

ً
ن ¯وط العمل به أال يوجد M فالقياس م ،بل إنه ال يعمل بالقياس ما دام أنه <الف نصا

وبناًء  ،وحينئذ ال يمكن ^ هذا تقديم القياس ^ عموم ا�ص من الكتاب أو السنة ،أو من السنة ،من كتاب ،ا�سألة نص
 للقياس ^ الكتاب والسنة وهذا خالف ا�ص  عليه يكون القول بتخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس

ً
يعد تقديما

 اOي ذكرناه آنف
ً
 .ا

  : فيمكن أن يناقش هذا ا{|ل بأن يقال �
 بناًء ^ أنكم اعتØتم أن ا{|ل اOي هو القياس:  ا¯(ل األول �

ً
 ،د|ل متأخر M الرتبة ،إن æمكم هذا يقت� أيضا

 �اذا ؟بالسنة ا�تواترة  أنه ال ¤وز £صيص الكتاب ،بناًء ^ هذا ا�ظر :نقول ،ص ا{|ل األ^ منه رتبةً  <ص� وباWاÀ فإنه ال
حيث قد قلنا M تلك ا�سألة إنه ¤وز £صيص  ،وهذا ال شك أنه باطل ،ألن الكتاب M الرتبة متقدم ^ السنة ا�تواترة

 ¤وز £صيص ا�ص  ،فإذا جاز £صيص الكتاب بالسنة ا�تواترة مع تأخرها M الرتبة عنه ،الكتاب بالسنة ا�تواترة
ً
فإنه أيضا

 .قياس مع تأخره عنه M الرتبة بال
والفرع ال يمكن أن  ،Oلك ا�ص العام حيث إنه يلحق به ،والقياس يعتØ فرع ،أن ا�ص العام يعتØ أصل: ا¯(ل اxا¨  �

ولزم منه إسقاط الفرع لألصل وهذا  ،ولو خصصنا ا�ص العام بالقياس للزم من ذلك تقديم الفرع ^ األصل ،يُسقط أصله
 . ال ¤وز
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فحينما ، و¢نما هو معقول �ص آخر ،وهو أننا ال نقول إن القياس هنا فرع Oلك األصل ،ال شك أن هذا ا{|ل ضعيف :جوابه
 Øُا{|ل العام ،نقيس األرز ^ ال xنص آخر غ M قد ورد Øُللنص  س إنما هو فرع �ص آخر وليس فرعفالقيا ،فال

وال معó للقياس إال كونه  ،تارًة <صص بنص آخر وتارة <صص بمعقول نص آخروا�ص  ،ا�خصوص اOي هو ا{|ل العام
  .معقول ا�ص اآلخر 

فيأخذ حكم الØُ أال نبيع األرز  ،قسنا ^ الØُ األرز) ال تبيعوا الeâُ بالâُ : (فمثًال �ا قال رسو�ا الكريم صÐ اهللا عليه وسلم 
 ^ ال ،بمثل ثالً باألرز إال مِ 

ً
حسب ما ذكره أهل العلم M العلة  ،أو ×امع االدخار ،أو ×امع الُطعم ،Øُ ×امع الكيلقياسا

 ^ الØُ  :وقلنا ،الربوية
ً
َحلe  {: وخصصنا بهذا القياس عموم قو� سبحانه وتعا�  ،بأنه ال ¤وز الربا M األرز قياسا

َ
َْيعَ  اهللاeُ  وَأ

ْ
 ا>

 ،وقد يكون ا5يع متفاضل ،وقد يكون ا5يع متساوي ،ل فيه حã ا5يع متفاضالً فا5يع يدخ ،فالعام عندنا هنا ا5يع} 
  ،ولكن الربا وهو بيع متفاضل قد نø عنه M أصناف معينة وب�وط معينة عند أهل العلم

ً
ومن تلك األصناف الØُ وقياسا

  .^ ذلك األرز
َحلe  {تعا� وهو قو� إذن األرز <صص هذا ا{|ل العام  

َ
َْيعَ  اهللاeُ  وَأ

ْ
 إذا نِيع ×نسه ،} ا>

ً
فإنه  ،فيخرج من قضية كونه حالال

 إذا بيع متفاضالً 
ً
  ،ال يكون حالال

ً
 إذا بيع متساويا

ً
فهنا قد خصصنا األصل وهو قو� سبحانه وتعا�  ،و¢نما يكون حالال

} eَحل
َ
َْيعَ  اهللاeُ  وَأ

ْ
 .هو قياس األرز ^ الØُ  :ومعقو�)  بالâُ ال تبيعوا الâُ (بمعقول نص آخر فا�ص اآلخر هو }  ا>

فال ¤وز حينئذ  ،ظن ا©كمإفادة القياس لأك0 من وأن ا�صوص العامة تفيد ظن ا©كم فائدة أقوى :  ا¯(ل اxالث �
  .^ األقوى واألك0 فائدة وهو العموم  -وهو القياس -أن نقدم األضعف واألقل فائدة

بل قد تكون الظنون ا�ستفادة من األقيسة أقوى من  ،ال نسلم لكم ذلك ^ اإلطالق :ويمكن ¤اب عليه بأن نقول�
وباWاÀ فإننا حينما Õصص العموم بالقياس فإنه ال شك عند ا�جتهد ا�اظر M  ،الظنون ا�ستفادة من عمومات ا�صوص

وباWاÀ <صص  ،خذ بعموم ذلك ا{|لأقوى M الظن من األ -وهو معقول ا�ص وهو القياس -ا�سألة أن ا�عقول هنا 
 .عمًال بتقديم األقوى ^ األضعف  ،ا�جتهد عموم ذلك ا{|ل بالقياس

وهذا مذهب -وقد مر معنا تفسx القياس ا�� والقياس ا@è -الفرق ب_ القياس ا�� والقياس ا@è  : القول اxالث �
 بعض ا�ت

ً
 �م_ فيجوز اWخصيص بالقياس ا�� دون القياس ا@è ابن ُ�يج والصخري من الشافعية وأيضا

ûالف القياس ا@è  ،فيقوى ^ £صيصه ،إن القياس ا�� أقوى من عموم الكتاب والسنة: د(لهم O ذلك يقولون �
  فبناًء عليه؛ ^ ا�جتهد أن يتبع ما هو أقوى وي~ك ما هو أضعف ،ال يقوى ^ £صيصهففهو أضعف من العموم 

حيث إن القياس ا@è يعتØ  ،إنه ال فرق ب_ القياس ا�� وال ب_ القياس ا@è:  ويمكن مناقشة هذا ا{|ل بأن يقال� 
وال شك أنه حينما اعتØ  ،ذلك أن القياس ا@è هنا اعتØناه د|ل خاص ، فÁن حكمه حكم القياس ا�� وال فرق ،د|الً 

 أنه ُفَقَدم ^ ع
ً
أو  ،فهو كتقديم خØ اآلحاد و�Wخصيص بأخبار اآلحاد بالنسبة لألخبار ا�تواترة ،موم ا�صوصد|ًال خاصا

فكذلك ¤وز  ،فكما قلنا هناك أنه ¤وز £صيص عموم الكتاب والسنة ا�تواترة بأخبار اآلحاد ،بالنسبة لعمومات الكتاب
  .ن هذه ا�احية باعتبار أنه د|ل خاص ولكونه خاص فهو أقوى م ،اWخصيص بالقياس

  ]��[ ا}لقة 
أما إذا لم يكن ا{|ل العام ، إذا سبق أن خص ذلك العموم بد|ل آخر ،أنه ¤وز £صيص العموم بالقياس : القول الرابع �

 .وهذا هو مذهب عي� بن أبان وأختاره أك0 ا©نفية . اءً قد خص فإنه ال <ص بالقياس إبتد
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 أن ما دخ :يقولون:  د(ل هذا القول �
ً
 فيقوى القياس ^  ،له اWخصيص من اللفظ العام يصi xازا

ً
فيكون بذلك ضعيفا

فال يقوى  ،فتكون دالWه داللة قطعية ،أما العام اOي لم يدخل M اWخصيص فهو باٍق ^ حقيقته M االستغراق ،£صيصه
   .د|ل ظ� والقياس د|ل قطäباعتبار أنه  ،ضعف من ا{|ل القطäأألن القياس  ،القياس حينئذ ^ £صيصه

انطلقتم منها و� أن داللة العام داللة قطعية: و¼ ا�واب عن هذا ا{|ل نقول ªوقد  ،هذا ا{|ل مب� ^ القاعدة ال
صص وباWاÀ فإن القياس يعد من األدلة الª £ ،تقرر سابقاً �ث هذه ا�سألة وانتهينا فيها إ� أن داللة العام داللة ظنية

 ،وال شك أنهما إذا �نا د|الن ظنيان ،والقياس د|ل ظ� ،ألن داللة العام داللة ظنية ،ا{|ل العام من الكتاب أو السنة
وذلك من خالل العمل بالقياس وهو ا{|ل ا@اص  ،ويعالج ذلك اWعارض با�مع ب_ ا{|ل_ ،فيجري بينهما ذلك اWعارض

  . وما تب� من أفراد العام
  :من األمثلة O اYخصيص � هذه ا�سألة  
ِ̈  الزeاغَِيةُ { : £صيص قو� سبحانه وتعا�  -  ،أن العبد نصت عليه العذاب أو العقوبة ،وقد مر معنا هذا ا�ثال ،بالعبد}  َوالزeا

مة الª ورد حكمها M كتا ،و¢نما تكون uسون جتة ،فال تكون عقوبته مائة جتة
َ
 ^ األ

ً
ب اهللا فقو� سبحانه قياسا

  َما نِْصُف  َفَعلَْيِهنe  {: وتعا� 
َ
Oَ  ُمْحَصَناِت
ْ
َعَذاِب  ِمنَ  ال

ْ
مة يقاس عليها العبد}  ال

َ
فيكون عليه نصف ما ^ الزواç  ،فاأل

  .فتكون عقوبته uس_ جتة  ،األحرار من العذاب
�ن ومن دخله أي ا©رم }  آِمًنا äَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  {: ه وتعا� كذلك من اآلثار الفقهية الª تبó ^ هذه ا�سألة قو� سبحان-

 
ً
،  }  آِمًنا äَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  {فمن دخله وقد ارتكب ما يوجب ا©د خارج ا©رم ثم �أ إ� ا©رم فهنا ال يقام عليه ا©د ، آمنا

   ،و`ذلك من ارتكب ما يوجب ا©د داخل ا©رم
و¼ �  ،وقد يكون داخل ا©رم ،قد يكون ارتكابه �ا يوجب ا©د خارج ا©رم ،ب ا©دالشخص اOي يرتكب ما يوج

  {: ال شك أن اهللا عز وجل يقول M كتابه و ،} آِمًنا äَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  {األحوال يقول اهللا عز وجل 
َ
َمْسِجدِ  ِعْندَ  ُيَقاتِلُوُهمْ  َوال

ْ
 ال

ََرامِ 
ْ
مْ  َح�e  ا}

ُ
مْ  فَإِنْ  فِيهِ  ُفَقاتِلُو�

ُ
ُتلُوُهمْ  قَاتَلُو�

ْ
فإنه ال  ،هنا كأنه يقرر أن اإلنسان إذا ارتكب ما يوجب ا©د داخل ا©رم}  فَاق

فكذلك ال  ،فما دام أنه قد ارتكب ُجرمه داخل ا©رم فهو لم يعظم حرم اهللا ،يُعفيه أنه داخل ا©رم من أن يقام عليه ا©د
 داخل ا©رم ،من هو خارج ا©رم ويقاس ^ ذلك ،حرمة � ويقام عليه ا©د

ً
 ^ من ارتكب حدا

ً
ويكون هذا  ،قياسا

 للعموم اOي ذكرناه M ا�ص األول
ً
 َوَمنْ  {فما دام أنه }  آِمًنا äَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ { وهو قو� سبحانه وتعا�  ،القياس «ِصصا

 { : قد ُخص بهذا ا�ص وهو قو� سبحانه وتعا� }  آِمًنا äَنَ  َدَخلَهُ 
َ
َمْسِجدِ  ِعْندَ  ُيَقاتِلُوُهمْ  َوال

ْ
ََرامِ  ال

ْ
مْ  َح�e  ا}

ُ
 فَإِنْ  فِيهِ  ُفَقاتِلُو�

مْ 
ُ
ُتلُوُهمْ  قَاتَلُو�

ْ
 خارج ا©رم يقاس M كونه يقام عليه ا©د ^ من  ،} فَاق

ً
كذلك ُ<ص بالقياس وهو أن من ارتكب حدا

 داخل ا©رم
ً
  .ارتكب حدا

ارُِق {: ه وتعا� كذلك من األمثلة قو� سبحان- eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
اتفق أهل العلم ^ أن ا�ال } َكَسَبا بَِما َجَزاءً  أ

¢ذا �ن قد أتلفه إما بأكل أو أي نوع من أنواع اإلتالف فهل و ،وجب ^ سارقه أن يرده إ� صاحبه ،ا�!وق إذا وجد بعينه
  هل يضمن ذلك ا�ال لصاحبه ؟ ¤ب عليه أن يرده لصاحبه ؟

وفرق  ،إ� وجوب الضمان :وذهب الشاف� وأÊد ،ال ضمان عليه :فقال اإلمام أبو حنيفة :اختلف أهل العلم � هذه ا�سألة
ة أو من �ق} َكَسَبا بَِما َجَزاءً {فا©نفية هنا تمسكوا بعموم اآلية وهو قو� سبحانه وتعا� ،ب_ ا�و� وا�ع! :اإلمام مالك

ال يقوى القياس ^ £صيص عموم اآلية هنا ما ذلك القياس ؟ ذلك القياس اOي استدل به  :إتالف فالقطع هنا �M، وقالوا
ارُِق {فهم قد خصصوا عموم اآلية و� قو� سبحانه وتعا�  ،أصحاب ا�ذهب اآلخر اOي يقول باWضم_ eارِقَةُ  َوالس eَوالس 
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َطُعوا
ْ
يِْدَفُهمَ  فَاق

َ
  ،خصصوها بالقياس ^ ا�ال ا�غصوب} اأ

ً
فإنه  ،فالغاصب ¤ب عليه أن يرد ا�ال فإن لم يكن ا�ال موجودا

فهنا قاسوا  ،و¢ن لم يوجد فإنه يضمنه ،¤ب عليه ضمان ذلك ا�ال اOي قد تلف فكذلك السارق إن وجد ا�ال بعينه رده
  ،السارق ^ الغاصب

ً
ارُِق { إن هذا القياس <صص عموم اآلية :وقالوا M قضية أنه يضمنه إذا �ن تالفا eارِقَةُ  َوالس eَوالس 

َطُعوا
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
  .}َكَسَبا بَِما َجَزاءً  أ

ما وجب رد عينه وجب  فd ،وخصصوا عموم اآلية بالقياس ^ ا�غصوب ،إذن °هور أهل العلم يقولون باWضم_ هنا 
ارُِق {صصون بذلك القياس ا�ص اOي مر معنا وهو قو� سبحانه وتعا� وباWاÀ فإنهم < ،��غصوب ،ضمانه eارِقَةُ  َوالس eَوالس 
َطُعوا
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
  َكَسَبا بَِما َجَزاءً  أ

ً
  .}  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َواهللاeُ  اهللاeِ  ِمنَ  نََكاال

�  ôخصيص بقول الصحاYمسألة ا:  
بل كثx من كتب األصول تكلمت  ،لم تبحث M ا�خِصصات ا5حث الكثx من ا�سائل الª ،اWخصيص بقول الصحا�
 ،وبعض ا�خصصات يكون �ثها M الكتب ا�وسوعية ،واWخصيص با�ص ،واWخصيص با©س ،عن اWخصيص بالعقل

M ã كثx من ومن هذه ا�سائل الª لم تبحث ح ،وال حã الكتب ا�توسطة M هذا الفن ،وال يكون �ثها M بقية الكتب
ربما أنه تكلم عن هذه ا�سألة M مسألة أخرى  ،هو اWخصيص بقول الصحا� ،الكتب ا�توسطة من كتب فن أصول الفقه

  . فاOي <صص بقول الصحا� هو اOي õتج بقو� ، �ا �ا من عالقة به و� مسألة حجية قول الصحا�
  فهل قول الصحاô ¢ِصص ا¯(ل العام ؟

وعن ا�صطلح اOي  ،ينبú أن نعرفه عن الصحابة M مقدمة الîم عن هذا ا�خصص مان نبحث هذه ا�سألة نذكر قبل أ 
ومقام رفيع  ،فالصحبة قبل ذلك � منصب ¯يف ،أو ما يقصد بالصحا� M علم أصول الفقه ،ينبú أن يف! به الصحا�

 ،وiالسته ومشار`ته M ا{عوة وا�هاد M سبيل اهللا تعا� ،لرؤية نبيه ëن اصطفاهم اهللا سبحانه وتعا� ،نا� ثلة من ا�اس
 َعنِ  اهللاeُ  َرµَِ  لََقدْ {: وبيان عداWهم من ذلك قو� سبحانه وتعا�  ،وقد جاءت نصوص كثxة M بيان فضل هؤالء اeلة

 َkُِمْؤِمن
ْ
  ال

ْ
َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذ

َ
Ò  َِجَرة eنَْزَل  لُوبِِهمْ قُ  ِ�  َما َفَعلِمَ  الش

َ
ِكيَنةَ  فَأ eاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  الس

َ
ث
َ
 قو� سبحانه }  قَِريًبا َفْتًحا وَأ

ً
ومنها أيضا

ُفَقَراءِ { : وتعا� 
ْ
ُمَهاِجِرينَ  لِل

ْ
ِينَ  ال

e
iْخرُِجوا ا

ُ
ْمَوالِِهمْ  ِديَارِِهمْ  ِمنْ  أ

َ
  يَْبَتُغونَ  وَأ

ً
ونَ  َورِْضَوانًا اهللاeِ  ِمنَ  فَْضال ُ  اهللاeَ  َويَْنُ�ُ

َ
Mَوَرُسو 

َِك 
َ
pو
ُ
اِدقُونَ  ُهمُ  أ eالص )Í ( َِين

e
iُءوا وَاeارَ  َيَبو ē يَمانَ  ا ِ

ْ
ِْهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُ�ِب�ونَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َواإل

َ
  إِ(

َ
ا َحاَجةً  ُصُدورِِهمْ  ِ�  Âَُِدونَ  َوال eِمم 

وتُوا
ُ
  َويُْؤثُِرونَ  أ

َ
Oَ  ْْغُفِسِهم
َ
ِ  äَنَ  َولَوْ  أ َِك  َغْفِسهِ  ُشحe  يُوَق  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِهمْ ب

َ
pو
ُ
ُمْفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

ْ
و¼ حديث ابن مسعود رâ }  ال

قر ثم اiين يلونهم ثم اiين يلونهم ثم ي1ء قوم : ( سئل ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أي ا�اس خx قال(: اهللا عنه قال 
  ) . تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

- و�يع ذلك" :وقال أحد هؤالء العلماء وهو ا@طيب ا5غدادي ،م ذكر أهل العلم iموعة كبxة من ا�صوص M هذا األمرث
يقت¶ طهارة  -أي ا�صوص الª وردت M فضل هؤالء ثلة من ا�اس وهم صحابة رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم 

O تعديل أحد  ،ا�طلع O بواطنهم ،أحد منهم مع تعديل اهللا تعا½ �مفال �تاج  ،والقطع O تعديلهم ونزاهتهم ،الصحابة
M لقØحق الصحابة ،"من ا M ا قيلë هذا °لة.  

  .عنه عند علماء األصول <تلُف ، الصحا� عند علماء ا©ديث لكن يبï عندنا ما ا�راد بالصحاô ؟  
 kعند علماء ا}ديث أو ا�حدث ôص� اهللا عليه وسلم  هو من رأى :فالصحا øص� اهللا عليه وسلم أو من ل� ا� øا�

  .ولو مات بعد ذلك ،وهو مؤمن به ولو للحظة
 به: فيقولون بينما �د علماء األصول يش�طون طول الصحبة 

ً
 ،إن الصحاô هو من ل� ا�ø ص� اهللا عليه وسلم مؤمنا
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  .ومات O ذلك ،وطالت صحبته
فروي عن  ؟هل � �ا تقدير مع_ ،و<تلفون كذلك M قضية طول الصحبة ،ا� عند علماء األصولفهذا هو مصطلح الصح 

أو البد أن يكون قد الزم الرسول صÐ اهللا عليه وسلم  ،بعضهم أنه البد أن يكون قد غزا مع ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
ال حد Yلك الك�ة بتقدير " :ويقول الغزاM À هذا األمر والصحيح واهللا أعلم أنه ال حد لطول الصحبة ،ستة أشهر ^ األقل

و¢نما مã ما صدق ^ أن ذلك اإلنسان مصاحب Oلك  ،فالصحبة ال ينبú أن تقدر أو يقدر طو�ا �د مع_ ،"بل بتقريب
 ،وسلم غزوة أو غزوت_ البد أن يغزو مع ا�Ä صÐ اهللا عليه :وال õتاج M تقديره إال أن يقال ،اإلنسان يسô حينئذ صحا�
  ،و� ليست Ëددة �د ،أو أك0 ،أو أقل ،و`ذلك ¤لس ستة أشهر ،أو ¤لس معه سنة أو سنت_

ً
فمã  ،و¢نما � معروفة عرفا

أو ا�الزم  ،أو ا�صاحب ،أو مã ما ¨قق فيه وصف الصحبة ،قيل عنه أنه صحا� ،ما أطلق ^ ذلك اإلنسان أنه صحا�
ولكن مع هذا ا@الف ا�نه� ب_ علماء ا©ديث وب_ علماء األصول  ،أطلق عليه أنه صحا� ،عليه وسلم للنÄ صÐ اهللا
 منهجيا فقط ،من فائدة إال أنه ال £لو ،M هذه ا�سألة

ً
  و¢نما � فوائد  ،فهو ليس خالفا

ويمكن أن أب_ ذلك من  ،اهللا تعا� بإذن ،أن æ M القول_ أو æ ا�نهج_ هو حق وصواب فاOي يبدو À واهللا أعلم
هو � من ل
  ،فالصحا� اOي ينال هذا ال�ف ،خذ به M بيان من يثبت �م ¯ف الصحبةأن منهج أهل ا©ديث يؤ: خالل

  ،ولو ©ظة ،ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم
ً
ويدل عليه حديث أ� سعيد ا@دري رâ اهللا عنه عن ا�Ä  ،حã ولو �ن صغxا

فيكم من رأى رسول اهللا ص� اهللا عليه : فيقال �م ؛م من ا�اسئايأ� O ا�اس زمان يغزو فِ : ( هللا عليه وسلم قال صÐ ا
من صحب رسول اهللا ص� اهللا عليه  من رأى  فيكم:فيقال �م  ؛م من ا�اسئاثم يغزو ف ،فيفتح �م ؛نعم: فيقولون ؟وسلم
رسول من صحب من صحب  من رأى  هل فيكم: فيقال �م  ؛م من ا�اسئايغزو ف ثم ،فيفتح �م ؛نعم: فيقولون �م ؟وسلم

فهنا M هذا ا©ديث اكت¿ بالرؤية فيمن يوصف بصحبة ا�Ä صÐ اهللا )  فيفتح �م ؛نعم: فيقولون ؟اهللا ص� اهللا عليه وسلم
وية رâ اهللا عنه ^ عمر بن عبد M تفضيل معا و`ذلك õمل عليه ما نقله ابن كثx عن بعض أهل العلم ،عليه وسلم

وأيامه  ،خx من عمر بن عبد العزيز ،مع رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ،|وم شهده معاوية": فقال –رêه اهللا  –العزيز 
  .ومن يثبت � ¯ف الصحبة  ،يستفاد M بيان من ثبت �اذن هو  ،هذا ما يتعلق بمنهج أهل ا©ديث ،"وأهل بيته

  :ماء األصول فيمكن أن يستفاد منه باإلضافة إ� ما ذكره علماء ا©ديث يستفاد منه M قضية أخرى أما منهج عل
� ßومن حيث  ،لكن الصحابة متفاوتون من حيث طول الصحبة ،أن ¯ف الصحبة و¢ن ثبت بمجرد الرؤية:  القضية األو

 :يستفاد منها M جانب_ ،طول الصحبة و`0ة ا�الزمةو، ك0ة ا�الزمة
 { كما أخØ اهللا سبحانه وتعا� M كتابه  ،أن ¯ف الصحبة متفاوت :ا�انب األول  •

َ
ْغَفَق  َمنْ  ِمْنُكمْ  يَْسَتوِي ال

َ
 َقْبلِ  ِمنْ  أ

َفْتحِ 
ْ
َِك  َوقَاتََل  ال

َ
pو
ُ
ْقَظمُ  أ

َ
ِينَ  ِمنَ  َدرََجةً  أ

e
iْغَفُقوا ا

َ
  َوقَاتَلُوا َنْعدُ  ِمنْ  أ

ُْسèَ  اهللاeُ  َوَعدَ  َو2ُ|
ْ
 }َخبِ¤ٌ  َيْعَملُونَ  بَِما َواهللاeُ  ا}

فاOي طالت صحبته وطالت  ،طول الصحبة هنا يستفاد منها M قضية ال~جيح ب_ الروايات ا�تعارضة:  ا�انب اxا¨  •
 بطول الصحبة  ،ال شك أنه M حال تعارض مع ما روى من هو دون ذلك M طول الصحبة ،مالزمته

ً
ال شك أننا نرجح أحيانا

  .بهذه األمور ترجح ب_ الروايات ا�تعارضة  و، طول ا�الزمةوب
فإن  ،وبناًء عليه ،ال بالواسطة ،أن طول الصحبة تستلزم األخذ عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مبا¯ة: القضية اeانية  �

بمعó  -ماء ا©ديثلكنه تابM ä ا©كم عند عل ،اOي أدرك ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وهو صغx يستحق ¯ف الصحبة
وëا يدل ^ ذلك هذا ا�ص  - ال بمراسيل الصحابة،ل اWابع_ يأن رواية ذلك عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ملحقة بمراس
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 ،الصحيح مرسل، ال ":فقال  ؟x رâ اهللا عنه أهو Ëفوظعَ من أ� حاتم حيث سأل أباه عن حديث عبد اهللا بن ثعلبه بن ُص 
أبو  فمن أجل صغر عبد اهللا عدÊ  "وهو صغx ،نعم: قال  ؟أليس قد رأى ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ،ثعلبهعبد اهللا بن  :قلت
 . حديثه مرسالً  ،حاتم

حã ندلف بعد ذلك إ� الîم عن اWخصيص بقول  ،رأيت أهميتها M هذا ا�قام ،هذه نبذة ëا يتعلق بالîم عن الصحا�
  الصحا�، 

 فيها  ؟أو أنها رأي اجتهادي ؟فهل هذه اآلراء وا�ذاهب ¨مل ^ أنها توقيف ،�م مذاهب M ا�سائلالصحابة �م آراء و
ً
طبعا

 ،أو ما ال ¤ري فيها القياس ،السيما اآلراء الª £الف ما ال يقبل العقل االجتهاد فيها ،أنواع ¨مل ^ أنها توقيف
 فهذه ا�سائل أو هذه ا�واط ،درات وïو ذلك��ق

ً
ويؤخذ  ،فإن هذا الرأي õمل ^ أنه توقيف ،ن إذا أبدى الصحا� فيها رأيا

 
ً
 .كما حÁه غx واحد من علماء األصول  ،به اتفاقا

يب� قضية ا�سائل أو ا�واطن الª تكلم فيها الصحا� و� مسائل اجتهادية وتقبل االجتهاد هذه ا�سائل اختلف العلماء 
ا�واطن ومن منهج اإلمام أêد M االستدالل االعتبار بآراء الصحابة ûالف غxه �لشافä وغxه M االحتجاج برأيه M هذه 

فمن منهج اإلمام أêد وغxه من العلماء االعتبار بآراء الصحابة هنا واألخذ بآرائهم واعتبارها د|ًال من األدلة يعتمد عليه 
   .تأÚ قضية اWخصيص بقو� -وهو قضية االحتجاج  -هذا األمر وبناًء ^ ، ا�اظر ا©نب� M ا�سألة الفقهية 

� ôخصيص بقول الصحاYمسألة ا:  
ل دينه فاقتلوه: ( مثًال حديث رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم  • eروي عن ابن عباس أن ا�رأة إذا ارتدت عن  ،) من بد

  .اإلسالم فإنها ¨بس وال تقتل
روي عن ابن عباس رâ  ،)ليس O ا�سلم � عبده وال فرسه صدقة : (يه وسلم كذلك حديث رسول اهللا صÐ اهللا عل •

  .اهللا عنهما أنه خص ا@يل هنا بالª يغزى عليها، أما الª ال يغزى عليها ففيها الصدقة
روي عن ابن ) ن� عن وطء ا}امل ح� تضع وال غ¤ ذات Êل ح� Òيض حيضة ( كذلك ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  •
 " شاء إذا �نت األمة عذراء لم يستØئها إن"مر رâ اهللا عنهما قو� ع

ً
 ،فإنها ال ¨تاج إ� قضية االستØاء ،ا�قصود أنها بكرا

õتمل أن تكون عذراء وõتمل أال تكون عذراء فهنا غx ذات ا©مل ف  ،)وال غ¤ ذات Êل( ûالف ما ورد M ا©ديث 
 ."شاء ستØئها إنإذا �نت األمة عذراء لم ي"قال 

 من ألفاظ العموم ،إذا تأملنا هذه األمثلة
ً
 :فإننا �د � P واحد منها لفظا

 .لكن ابن عباس استثó ا�رأة من ذلك ،قتل رجًال �ن أو امرأةيدل بعمومه ^ أن ا�رتد يُ  :فاألول  �
�  ßا¨ وxيغزى عليهافيه لكن ابن عباس خص اإلخراج بال ،أخرج الفرس من وجوب الز�ة :ا ª.  
 �نت أم ثيب لكن ابن عمر خص ا©كم باeيب :وß اxالث �

ً
فإنها � الª تستØأ  ،ن� عن وطء غx ا©امل بكرا

  .أما العذراء فإنها ال ¨تاج إ� االستØاء �يضة ،�يضة
عند ما يرى االحتجاج ويصار إ� اWخصيص بقول الصحا�  ،هنا هذه iموعة من األمثلة ^ اWخصيص بقول الصحا�

 ^ القياس ،بقو�
ً
  .فهنا ال يرى اWخصيص بقو�  ،أما من ال õتج بقول الصحا� ،ويراه مقدما
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  ]�ü [ا}لقة 
  :مسألة اYخصيص بالُعرف والَعادة  �

معكم الîم M  والعرف والعادة مر ،الª ذكر أهل العلم أنه <صص بها العموم ،العرف والعادة يعتØ من األدلة ا�نفصلة
  .لكن ال بأس باWذكx بمعناها ،معناها M �ث األدلة ا�ختلف فيها

  . ما استقر � ا�فوس وتلقته الطباع السليمة بالقبولهو : فالعرف 
يأÚ من قضية ا�عاودة مرة بعد األخرى حã أصبحت هذه العادة طبيعة ثانية كما يقول ابن ¦بدين العادة طبيعة : والعادة

  .انية ث
�يث £صص عمومات  ،هو أحد األدلة الª ذكر أهل العلم أنه ¤ري فيها ما جرى M غxها من األدلة :العرف والعادة 

  :من األمثلة ^ اWخصيص بالعرف والعادة قبل أن نطرح فيها من تفصيل ،ا�صوص

اُت { : قو� سبحانه وتعا�  –رêه اهللا  – £صيص اإلمام مالك � َ ِ̄ َوا
ْ
َدُهنe  يُْرِضْعنَ  َوال

َ
ْوال
َ
إن ا�قصود هنا : يقول رêه اهللا }  أ

غx ذوات ا©سب ذلك أن ذوات ا©سب ال ¤ب عليهن اإلرضاع ûالف غx ذوات ا©سب فهن اللواÚ ¤ب عليهن 
اُت { الرضاعة واهللا عز وجل يقول  َ ِ̄ َوا

ْ
َدُهنe  يُْرِضْعنَ  َوال

َ
ْوال
َ
أو غx ذوات ا©سب لكن من غx ¨ديد بذوات ا©سب }  أ

 بالعادة الª تعارف عليها أهل ا�اهلية ثم 
ً
خصها اإلمام مالك أن الª ¤ب عليهن اإلرضاع هنا هن غx ا©سيبات أخذا

  .جرى العمل فيها M اإلسالم وأقرها الشارع ^ هذا األمر 
إن ا�قصود با©مار هنا ا©مار : قالوا ) ر وال�ب يقطع الصالة ا�رأة وا}ما: ( قو� صÐ اهللا عليه وسلم  £صيص ا©نابلة �

" يقول ابن مفلح  ،فاOي يقطع الصالة هو ا©مار األه� ال ا©مار الوح� وهذا £صيص بالعادة ،األه� ال ا©مار الوح�
  " ا�عهود ا�ألوف � االستعمال وهو األهç سم ا}مار إذا أطلق إنما ين�ف إ½وا
� Äاهللا عليه وسلم  و`ذلك قول ا� Ðأما  ،هذه تو½ أن اإلناء فيه ماء "ولغ"ف�مة )  إذا ولغ ال�ب � إناء أحدكم: (ص

هذه � iموعة  ،و¢نما اOي فيه ماء ،فهنا خصصوا اإلناء ليس بكل إناء ،اإلناء اOي فيه طعام فال يأخذ مثل هذا ا©كم
 .عوائد من الصور الª قيل فيها أنها نصوص خصصت بالعرف وال

  :� هذه ا�سألة تفصيل ويمكن أن Âمل فيها القول من خالل ا�قاط اYا(ة
�  Þبلفظ ¦م: ا�قطة األو 

ً
 أو حرم شيئا

ً
ثم رأينا العرف والعادة  ،إن �ن رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم قد أوجب شيئا

ا�راد من ذلك العام ما عدا ذلك  :م حã يقالفهل تؤثر تلك العادة M £صيص ذلك العا ،أو بفعل بعضها ،جارية ب~`ها
  :فيقال � هذه ا�سألة اYفصيل O ا�حو اYاó أو فعله أم ال؟  ،ا5عض اOي جرت العادة ب~`ه

 ،وعدم منعه عنها ،إن ُعلم أن العادة �نت حاصلة M عº الرسول صÐ اهللا عليه وسلم مع علمه بها: اWفصيل األول  �
ص M ا©قيقة هو تقرير رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم وليس هو العرف لكن ا�خص�  ،تكون «ِصصةفالعادة حينئذ 

  .والعادة 
�  çاeفصيل اWاهللا عليه وسلم لم تكنإن ُعلمت أنها : ا Ðه صºع M من ذلك مأو �ن يمنعه ،أو ما علم بها ،حاصلة، 

 .ألن أفعال ا�اس ليست �جة عن ال�ع  ،رف والعادة M هذه ا©الةفإنه ال ¤وز اWخصيص بالع ،أو لم يثبت Ùء من ذلك
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 إذا فرضت العادة �يث تكون iَُمع: اWفصيل اeالث 
ً
فهنا  M هذه  ، عليها بأن يستمر عليها � واحد من العلماء وغxهم ا

ألن ، وليس هو العرف والعادة ،ولكن ا�خصص M ا©قيقة يكون هو اإل°اع ،صةا©الة يعمل بهذه العادة وتكون «ص� 
 .أفعال ا�اس ليست �جة ^ ال�ع 

ثم إنه ُسمع عن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم  ،إذا �نت العادة جارية بفعل مع_ كأكل طعام مع_ مثالً  )ê( :ا�قطة اxانية  �
 :أنه نهاهم عنه بلفظ تناو� وغxه 
 ^ أكل ذلك الطعام اOي جرت )  الطعامنهيتكم عن أكل (  :مثل قو� صÐ اهللا عليه وسلم

ً
فهل يكون ا�ø مقتºا

هل هنا العادة �ا أثر M اWخصص أو   ،عن � طعام)  نهيتكم عن أكل الطعام(  : وهو قو� ؟أم ¤ري ذلك اللفظ ،العادة به
  : اختلف أهل العلم � هذه ا�سألة O قولk ؟ليس �ا أثر

  ،وهذا هو مذهب °هور العلماء ،لعادة ال £صص العمومأن العرف وا:  القول األول  •
والعادات ال تصلح  ،وال يوجد � معارض ،واللفظ ¦م ،وذلك ألن أفعال ا�اس و¦داتهم وأعرافهم ال تكون حجة ^ ال�ع

 .فوجب العمل بعموم اللفظ  ،أن تكون معارضة
 وهذا هو مذهب ا©نفية أن العرف والعادة <صص بهما عموم األدلة:  القول اxا¨  •

 ،و¦رض عموم آية أو حديث ،بأن العرف يعتØ من أدلة ال�يعة فإذا دل هذا ا{|ل ^ Ùء خاص:  واستدلوا O ذلك  �
 ب_ ا{|ل_ ،فإننا نعمل بذلك ا@اص وما ب
 بعد اWخصيص من أفراد العام

ً
بالعام وترك ا{|ل  من العمل  وهو أوß ،°عا

 أوß من ترك ا{|ل_ -ي هو العرف اO -ا@اص
ً
العمل بهما ألنه °ع ب_  ل ال يتأIب ،وأوß من العمل بهما ،وأيضا

 .متناقض_ 
لكن العرف يكون د|ًال ب�ط أال ، ïن معكم أن العرف د|ل من أدلة ال�ع: ونقول M ا�واب ^ هذا ا{|ل�

 من نصوص ال�يعة
ً
  ،وال يؤخذ به ،ون د|الً فال يك فإن ¦رضه ،يعارض نصا

ً
 فاسدا

ً
وباWاÀ فإننا ال نعمل  ،بل يكون عرفا

 M زمن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم ويقره ا�Ä  ؛وتب� دائرة العمل بالعرف ،بهذا العرف إذا ¦رض األدلة
ً
إما أن يكون واقعا

 فإنه يؤول M ا©قيقة إ� ك ،صÐ اهللا عليه وسلم
ً
أما إذا �ن بعد عهد ا�Ä صÐ اهللا  ،ونه تقريرفحينئذ و¢ن سميناه عرفا

¦دة �ن هذا العمل أو ال�ء اOي جرت  أما إذا ،ألن أفعال ا�اس ال تق� ^ ا�صوص ،عليه وسلم فإنه ال يعمل به
صص M فإن هذا العمل أو هذه العادة تكون من قبيل ا�جمع عليه فإن ا�خ ،ا�اس به iمع عليه عند أهل العلم وغxهم
  .ا©قيقة هو اإل°اع وليس هو العرف والعادة 

 öخصيص وYبعض ا�سائل ا�تعلقة با: 

  هل Âوز �صيص العام بذكر بعضه ؟  �
 دل ذلك ^ أن� ال أريد إكرام الطالب؟ أو أن  "أكرم زيداً "ثم قلت  "أكرم الطالب" :إذا قلت :مثالً   

ً
فهل �ا ذكرت زيدا

  الطالب �م حكم آخر؟ أو
ً
 أو أكرم زيدا

ً
 درهما

ً
أن زيد � حكم آخر؟ يع� هنا �ا قلت أكرم الطالب ثم قلت أعطي زيدا

 أو ال ؟ 
ً
  فهل ذكر ا@اص بعد العام هنا يعد £صيصا

 ،م M � جت غx مدبوغ¦) هابإ(ومعلوم أن )  هاب دبغ فقد طهرأي إ( قو� صÐ اهللا عليه وسلم  :مثاM من ا�صوص
M شاة  فهل ذكر هذا)  دباغها طهورها( وقد قال عليه الصالة والسالم M شاة ا�يمونة  ، يصدق ^ هذا ا�عó اسم :هابفاإل

                                 
  تم حذف ا�قطع اWاW Àكراره ونقل بعض ا�قاط الزائدة للمقطع السابق �
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 Oلك العام  ميمونة
ً
  :اختلف العلماء � هذه ا�سألة O قولk  ؟ يعتØ £صيصا

 :  القول األول  •
ً
  ،وهذا هو مذهب °هور أهل العلم ،أن ذكر بعض العام ال يعد £صيصا

ال يصدق عليه وصف  اإذً ، أو بيان أن ا�راد بالعام بعض أفراده، وذلك ألن هذا اOي فعلناه ليس M ا©قيقة هو إخراج 
 ©كم العام ،اWخصيص هنا

ً
  : "وïن هنا حينما قلت ،فا�خصص ¤ب أن يكون حكمه منافيا

ً
لم أناM ا©كم  "أكرم زيدا

 " :وقلت بعد ذلك"طالبأكرم ال" :�ا قلت ،اOي أصدرته للعام
ً
 "فا@اص وهو  "أكرم زيدا

ً
أو بعض العام اOي هو  "أكرم زيدا

اWخصيص إنما هو بيان أن ا�راد ففال يكون حينئذ يصدق عليه وصف اWخصيص،  ،أعطيته نفس ا©كم العام، "زيد"
و¢نما أعطيته نفس حكم  ،لعاموهنا لم أناM حكم ا ،وال بد أن يكون ا�خصص مناM ©كم العام ،بالعام بعض أفراده

يعتØ غx مناM فحكمهما واحد فيمتنع حينئذ  ،وذكر بعض العام �كم العام ،فال يصدق عليه أنه «صص، العام
  .اWخصيص لعدم وجود ما يقتضيه 

راد فيكون ا� – رêه اهللا –وهذا ا�ذهب نُسب إ� أ� ثور  ،أنه ¤وز £صيص العام بذكر الفرد ا�ذكور هنا:  القول اxا¨  •
وليس إهاب  ،ليس إهاب اإلبل ،فيكون ا�راد باإلهاب ،� شاة ميمونةباعتبار أن هذه  ،عموًما  هاب هنا جت الشاةمن اإل
 .هاب أو جت الشاة فقطو¢نما إ ،ا5قر

ل ا@اص إذا �ن وا{|، بأن ا�فهوم ـ كما سبق معنا M ا�خصصات ـ يعتØ د|ًال خاص :ويستدل أصحاب هذا ا�ذهب 
و¢نما يعمل با{|ل ا@اص وما  ،وال ي~ك العمل بأحدهما وهو ا{|ل ا@اص ،وال ي~ك العمل با{|ل_ ،ثابت فإنه يعمل به
   ،ويكون هذا أوß من العمل با{|ل العام وترك ا{|ل ا@اص ،تب� من أفراد العام

 هذ
ً
وهو هنا شاة ميمونة يدل ^ نè ا©كم عما عداه  ،صيص ال�ء باOكرو£ ،صا ا�ذهب õتجون بأن ا�فهوم «ص� إذا

و¢ذا ورد ¦م  ،̂و ذلك يكون £صيص جت الشاة باOكر يدل ^ نè ذلك ا©كم عما عداه ،بطريق مفهوم ا�خالفة
لتخصيص ت� لكون ا�قإذ ي ،ويقع اWناM بينهما ،بينه وب_ مفهوم ذلك ا@اص ضفإنه يقع اWعار ،متناول لd ا�لود

 Oلك العام ،موجود
ً
أي ( فيكون  ،وºõ ا©كم M ذلك ا�ذكور اOي هو شاة ميمونة هنا ،فيكون ذكر بعض العام «صصا

 .هاب الشاة اOي ذكر بعد ذلكو¢نما ا�قصود إ،وليس إهاب ا5قر  ،ا�قصود ليس إهاب اإلبل، ) إهاب دبغ فقد طهر
هو اOي اعتØ د|ًال من أدلة  ،صص� إن مفهوم ا�خالفة اOي قلنا بأنه «: |ل بأن يقاليمكن أن ¤اب عن هذا ا{ �

وهنا  -وسوف يأÚ الîم عن ا�فاهيم- ،وغxها من ا�فهومات ،ومفهوم العدد ،ومفهوم ال�ط ،وهو مفهوم الصفة ،ال�ع
 ،Oلك ال <صص العام ،وهو ليس بد|ل ،وم اللقبوهو مفه ،هو M ا©قيقة من أضعف ا�فاهيمفهوم اOي تعلقتم به ا�

ال يصلح أن ف، لكنه M .ية الضعف ،ولو سلمنا أن مفهوم اللقب حجة ،فباWاÀ ال نعتمد عليه وال نأخذ بنقيض حكمه هنا
 للعام اOي دالWه داللة ظنية

ً
  . و� أرجح من داللة هذا ا�فهوم هنا ،يكون مقاوما

أن ذكر فرد  : الراجح � ا�سألة هو القول األول وهوانتقلنا إ� قضية ال~جيح M ا�سألة وتب_ �ا أن فنكون بهذه اإلجابة قد 
 للعام
ً
ص ال يصدق هنا ،من أفراد العام بعد ذكر العام ال يعد �صيصا ذلك أن اOكر الفردي بعد ، �ذا ا�حل ألن ا�خص�

 يناM للحكم األول
ً
 مناٍف للحكم األول اOي هو ،  اOكر العمو# ال يعطي حكما

ً
فذكر ا©كم للفرد لم نعطه حكما

  .فباWاÀ ال يصدق عليه أنه «ِصص ، ا©كم العمو# 
 : مسألة العام إذا قُصد به ا�دح أو اiم هل ¢صص ذلك العام أو ال ¢صص ذلك العام  �

ِينَ { : مثال هذه ا�سألة قو� سبحانه وتعا� 
e
iُونَ  وَاýَِهَب  يَْك eiةَ  ا eِفض

ْ
  َوال

َ
ُهمْ  اهللاeِ  َسبِيلِ  ِ�  ُفْنِفُقوَغَها َوال ْ º:َمٍ  بَِعَذاٍب  فَب)ِ

َ
} أ
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  :هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العلم O قولkفهل قصد اOم هنا ُ<رج هذا اللفظ عن عمومه أو ال ؟ 
  ،ذا هو مذهب أك0 العلماءوه ،أن قصد اOم وا�دح من اللفظ العام ال <صص العام:  القول األول •

ألنه ال منافاة ب_ قصد  ؛فال يمنع ذلك من قصد العموم معه ،وهذا ألن قصد ا�دح أو اOم و¢ن �ن مطلوباً ومقصوداً للمت�م
، وقصد ا�دح واOم ليس من «صصاتها - وهو الشارع -وقد أI ا�ت�م بالصيغة ا{الة ^ العموم ،ا�دح واOم وب_ العموم
فتكون هذه األلفاظ الª نطق بها الشارع مفيدة للعموم وال يؤثر فيها كونها جاءت  ،مفيدة للعموم فتب� ^ ما � عليه

  .بقصد ا�دح أو بقصد اOم 
واستدل  ،وهذا القول ÞË عن اإلمام الشافä ،<صص العام ،و ا�دح من اللفظ العامأن قصد اOم :  القول اxا¨ •

أو قصد به اOم  ،مبالغة M ا©ث ^ االمتثال ،و¢نما قصد به ا�دح فقط ،أن اللفظ لم يقصد به العموم ،بصاحب هذا ا�ذه
 وما دام أنه لم يقصد باللفظ العموم فإنه ال يكون ¦ ،مبالغة M الزجر عنه

ً
 .ما

  فقد يكون قد قصد األمرين ،إننا ال نعلم مقصد الشارع: ويمكن أن ¤اب عن ذلك بأن يقال �
ً
وباWاï Àتاط M  ،معا

وتعطيل  ،وهذا يكون أوß من العمل بأحدهما ،وقصد ا�دح واOم ،قصد العموم ،هذا األمر ونقول با�مع ب_ ا�قصودين
هل �ب ز�ة ا©ُ� أو ال �ب ز�ة M  ،ويمكن أن ينب� ^ هذه ا�سألة ا@الف اOي ذكرناه M قضية ز�ة ا©ُ� ،اآلخر
  ؟ا©ُ�

ِينَ { : اهللا عز وجل يقول  
e
iُونَ  وَاýَِهَب  يَْك eiةَ  ا eِفض

ْ
  َوال

َ
ُهمْ  اهللاeِ  َسبِيلِ  ِ�  ُفْنِفُقوَغَها َوال ْ º:َمٍ  بَِعَذاٍب  فَب)ِ

َ
فهذه اآلية تصلح }  أ

 
ً
  .اللفظ عن العموم رجواOم لم < ،االستدالل ^ وجوب ز�ة ا©ُ� لكون العموم مقصودا

لكون  ،ا©ُ�لالستدالل بها ^ وجوب الز�ة M  فإن تلك اآلية ال تصلح ،بأن ا�قصود هنا اOم :�ذهب اeاçوبناًء ^ ا 
فيكون ا�قصود هنا أن اآلية سيقت  ، وقد أخرج اOم العموم عن Ëله ،بل ا�قصود M ذلك هو اOم ،العموم هنا غx مقصود

 .فال £رج الز�ة من ُح�  ،" ا©ُ�"خل M اOهب والفضة ولم يقصد بها العموم �يث ال يد ، مساق ذم

  ]�ê [ا}لقة 
 ؟   �

ً
  :مسألة عطف اØاص O العام هل يعد 	ِصصا

M ًلو قال قائل:  مثاال":  
ً
 وأنسا

ً
 وعمرا

ً
فهل ذكر أفراد من الطالب يكون ا©كم خاص بهم ويعد ذلك  "أكرم الطالب وخا{ا

؟ أو£صيص للطالب اOين سبق ذكر
ً
؟  :نقول  هم أوال

ً
 أو ال يعد £صيصا

ً
  عطف بعض أفراد العام ^ العام هل يعد £صيصا

فهل نقول إن ا�قصود بالÁفر )  بعهده وال ذو عهدٍ  ،ال يُقتل مسلم بكافر: ( قو� صÐ اهللا عليه وسلم  : مثاM من ا�صوص
 :ن ا�قصودأن يقاألأو  ،هنا الÁفر ا©رí )الÁفر(ـفيكون ا�قصود ب)  بعهده وال ذو عهدٍ ( هنا الÁفر ا©رí باعتبار أنه قال 

  ،ال يقتل ا�سلم بكافر
ً
  ،سواء �ن حربيا

ً
  . أو معاهًدا ،أو ذميا

 ،ا�قصود اO# ؟M هذا ا©ديث ¦م وشامل �ميع الكفار )�فر(هل يعمل فيها ^ أن لفظ : هذه ا�سألة ا�قصود بها 
  ،فإذا قتل مسلم أحد هؤالء اeالثة ،وا©رí ،وا�ستأمن

ً
) وال ذو عهد � عهده( أو أن قو� بعد ذلك  ،فإنه ال يقتل به قصاصا

 عليه
ً
 ^  ،يعد معطوفا

ً
والÁفر اOي ال يقتل به ذو ، وال ذو عهٍد M عهده بكافر  :فيكون اWقدير ،هنا )ا�سلم(أي معطوفا

 "ذو العهد"تسوية ب_ ا�عطوف وهو  ،الÁفر اOي ال يقتل به ا�سلم هو ا©رíفيجب أن يكون  ،العهد هو ا©رí باإل°اع
  : هذه ا�سألة �ا وقع فيها اØالف بk أهل العلم O قولk "ا�سلم"وب_ ا�عطوف عليه وهو 

 وهذا هو مذهب °هور أهل العلم  ،أن عطف ا@اص ^ العام ال <صص العموم : القول األول  •
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 "�فر"ـف)  ال يقتل مسلم بكافر( وهو هنا نكرة M سياق نè  ،ا�قت� للتعميم ال يزال قائما وهو اللفظ العاموذلك ألن 
øأو ن èسياق ن M نكرة،  M ي ندعيه هو عطف  ،هل � ال ا�افية أو ال ا�اهية" ال"^ حسب ما نقو�Oوا�عارض هنا ا

 Oلك ا{|ل العام هذا ا�عارض ال يصلح أن ،ا@اص ^ العام
ً
ألن مقت� العطف هو االش~اك ب_  ،يكون معارضا

 "كونه ال يقتل مسلم بكافر"وهو  ،M أصل ا©كم اOي عطف عليه ،"�فر"وا�عطوف عليه وهو  ،"ذو العهد"وهو  ،ا�عطوف
  "ال يقتل مسلم بذي عهد M عهده"و

ً
 ëكن أن يكون تقديرا

ً
  .هذا أيضا

 .وهذا هو مذهب ا©نفية ،ن عطف ا@اص ^ العام <صص العامأ :القول اxا¨   •

¤عله معه �ل�ء الواحد ، "ا�سلم "وا�عطوف عليه  ،"ذو العهد"هو وبأن حرف العطف ¤عل ا�عطوف  :واستدلوا O ذلك 
 .وذلك يقت� التسوية بينهما M ا©كم 

 ا�واب عن هذا ا¯(ل نقول � :  
ذو "فهنا ا©نفية يمكن أن يقال أنكم عطفتم  -" �فر"وهو 	مة  -لعطف يكون ألقرب مذكورإن ا: ا�واب األول  �

ال (و¼ ا©ديث  ،نه أقرب مذكور إ� حرف العطفأل "الÁفر"مع أنه �ن ينبú أن يكون العطف ^  ،"ا�سلم"^  "العهد
فا�سلم كما  .كما يقو� ا©نفية "مسلم"وليس ^ ،"�فر"معطوف ^  "ذو العهد"فيكون ) يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد 

  ، ال يقتل بالÁفر فإنه ال يقتل با�عاهد
eِ  َعُدو|ا äَنَ  َمنْ { : مثل قو� سبحانه وتعا�  -وليس اإلخراج– اWأكيد: ومن فوائده  ،واWخصيص بعد اWعميم � فائدة  ِهللا

ئَِكتِهِ 
َ
 .معدودون من مالئكة اهللا سبحانه وتعا�  ،ميÁل و ،ال شك أن جØيل}  َل َوِميÖَ  وَِجâِْيَل  َوُرُسلِهِ  َوَمال

�   çاeمة  "ا�سلم"^  "و العهدذ"إن عطف  :فيقال ،كذلك يمكن أن ¤اب ^ د|ل ا©نفية: ا�واب ا	يقت� إضمار 
خالف األصل فمذهبكم  "د M عهدهوال ذو عه"بعد ) �فر(وال شك أن إضمار 	مة . "ذو العهد M عهده"بعد 	مة  "�فر"

 . يقت� اإلضمار واإلضمار خالف األصل 

واو "هنا  "الواو"ـف ،وليست °لة معطوفة ^ °لة سابقة ،°لة مستأنفة) ذو العهد وال(إن °لة : ا�واب اeالث  �
Ä صÐ اهللا عليه وسلم للصحابة و� تنبيه من ا� ،°لة مستأنفة) ذو العهد وال(فجملة  ،"واو العاطفة"وليست  "استئنافية

وهذا جواب :"يقول ابن السبM Þ هذا ا�واب ،حã ال �رهم عداوتهم للكفار ^ أن يقتلوا ا�عاهدين ،رâ اهللا عنهم
 . "جدير بأن يغتبط

 انتهينا فيها بعد ا�واب ^ ،فهذه � مسألة عطف ا@اص ^ العام هل يقت� اWخصيص أو ال يقت� اWخصيص
 çاeعمومه صاحب القول ا O خصيص بل العام باٍقYالعام ال يقت¶ ا O اصØبأن الصحيح واهللا أعلم أن عطف ا

 iلك العموم
ً
 . والعطف هنا ليس معارضا

 :مسألة ا�خِصصات ا�تصلة  �
ص منا�خصصات ا�تصلة ^ منهج °هور أهل ا ص إ� «ص�  ،ص متصلفصل و«ص� لعلم اOين يعدون أو يقسمون ا�خص�

  ا5دل  -�الغاية  -tالصفة و-sال�ط و-lاالستثناء و-m: ا�خصصات ا�تصلة نذكر منها ^ سبيل ا�ثال 
 اج بعض ا�ملة عنها M صيغ خاصة إخر: هو و: االستثناء : أوال 

 .ثناء ا�عروفة عند أهل اللغة^ غx ذلك من صيغ االست ،لكن ، احاش، عدا ،خال ، غx ، سوى ،إال :أهم صيغ االستثناء
ِينَ { : قو� سبحانه وتعا�  : مثال هذا ا�خِصص 

e
iُمْحَصَناِت  يَْرُمونَ  وَا

ْ
تُوا لَمْ  ُعمe  ال

ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأ ةً  َعَماغkَِ  فَاْجِتُ َ

ْ
 َجت

 
َ
بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقَبلُوا َوال

َ
َِك  أ

َ
pو
ُ
َفاِسقُ  ُهمُ  وَأ

ْ
 ) K( ونَ ال

e
ِينَ  إِال
e
iَذلَِك  َنْعدِ  ِمنْ  تَابُوا ا  { Úفهنا استثناء من °ل سابقة وسوف يأ
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   الً معنا االستثناء اOي يتعقب ُ° 
َق  َذلَِك  َفْفَعْل  َوَمنْ { : كذلك قو� سبحانه وتعا� 

ْ
اًما يَل

َ
ث
َ
ُ  يَُضاَقْف ) üÍ( أ

َ
M  َعَذاُب
ْ
ِقَياَمةِ  يَْومَ  ال

ْ
َ¢ُْتْ  ال  ) üÏ( ُمَهانًا هِ فِي َو

e
 َمنْ  إِال

 {وقو� سبحانه وتعا�  ،ال�طية � من صيغ العموم" من"¦م أن ) َذلَِك  َفْفَعْل  َمنْ (فلفظ }  َوآَمنَ  تَاَب 
e
أخرج } تَاَب  َمنْ  إِال

  .من عموم اآلية اWائب_ فهذا هو اWخصيص باالستثناء 
 
ً
   ال:ط: ثانيا
Mْزَواُجُكمْ  تََركَ  َما نِْصُف  ُكمْ َولَ { : قو� سبحانه وتعا�  مثا

َ
ٌ  لَُهنe  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  أ

َ
¯ط الزوج  هنا ال�طية فمن "إن"ـف} َو¯

كما  ،فإن الزوج يأخذ الربع ،فإن �ن �ا و{ ،أو أال تكون للمرأة و{ ،أال يكون � و{ ،زوجته حã يأخذ نصف ما تر`ت
ْزَواُجُكمْ  تََركَ  َما نِْصُف  َولَُكمْ { أخØ اهللا سبحانه وتعا� 

َ
ٌ  { ،للزوجات: أي } لَُهنe  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  أ

َ
ٌ  لَُهنäَ  eنَ  فَإِنْ  َو¯

َ
 فَلَُكمُ  َو¯

ُبعُ  ا الر� eنَ  ِمم
ْ
ُ  äَنَ  فَإِنْ { : و`ذلك قو� سبحانه وتعا� } تََر�

َ
M  ٌهِ  إِْخَوة ºم

ُ
ُدُس  فَِأل   . } الس�

فال�ط اللغوي هو ال�ط اOي نت�م عنه  ،ال�ط اللغوي وليس هو ال�ط ال�0 هو:  فا�قصود بال:ط � هذا ا�قام
فيكون  ،بل هو مرتبط بما قبله ،ذلك أن ال�ط M هذه ا©الة ال يمكن أن ينطق به لوحده ،^ أنه أحد ا�خصصات ا�تصلة

 منفصالً 
ً
 متصًال وليس «ِصصا

ً
  . M هذه ا©الة «ِصصا

 ،ص ا�نفصلعليها نصوص فتكون من قبيل ا�خص�  فهذه دلت ،أو اش~اط م� ا©ول ،ش~اط الطهارةال�ط ال�0 � اأم
و¢ذا �ن ال�ط هنا عق� فيكون مآ� إ� اWخصيص  ،ويكون اWخصيص M ا©قيقة راجع إ� ا{|ل ا�خصص وهو ا�ص

  . بالعقل إ� غx ذلك
 نذكر مثال آخر من السنة

ً
×دون ا�اس معادن خيارهم � ا�اهلية خيارهم � : ( Ð اهللا عليه وسلم وهو قو� ص:  وأيضا

ألنه مفرد مضاف إ� معرفة يشمل � من �ن  ؛¦م) خيارهم � ا�اهلية(فقو� صÐ اهللا عليه وسلم )  اإلسالم إذا فقهوا
 M ا�اهلية

ً
 بعد اإلسالمفإنه ال  ،أخرج من لم يتفقه M ا{ين)  إذا فقهوا(  :وقو� ،خيارا

ً
 M  ،يكون خيارا

ً
و¢ن �ن خيارا

  .ا�اهلية 
 
ً
فيشمل ما يسميه علماء اللغة أو  ،ويقصد به � معó يم- بعض ا�سميات ،� ما يم- ا�سô :ونع� بالصفة الصفة:  ثاxا

 ما يسميه ا�حويون 
ً
 أو  ،نعتا

ً
 أو  ،حاال

ً
 أو  ،ظرفا

ً
 وiرورا

ً
اع يطلق عليها أنها صفات M هذا � هذه األنو ،أو غx ذلك ،جارا

  .وهو مقام اWخصيص بالصفة ،ا�قام
 Mِمْنُكمْ  يَْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ { : قو� سبحانه وتعا�  مثا  

ً
نْ  َطْوال
َ
ُمْحَصَناِت  َفْنِكحَ  أ

ْ
ُمْؤِمَناِت  ال

ْ
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما فَِمنْ  ال

َ
 مِنْ  أ

ُمْؤِمَناِت  َفَتَياتُِكمُ 
ْ
وقو�  ،ماء°ع مضاف إ� معرفة فيشمل � اإلألنه  ؛هذا ¦م}  َفَتَياتُِكمُ  ِمنْ  {حانه وتعا� فقو� سب}  ال

ُمْؤِمَناِت  {سبحانه وتعا� بعد ذلك 
ْ
ماء با�ؤمنات عند عدم القدرة ^ مهر صفة خصصت من ¤وز نكاحهن من اإل } ال

  .فهذا هو اWخصيص بالصفة وهو أحد ا�خصصات ا�تصلة  ،ا©رة
 
ً
  .إ�  ،  حã :ومن أشهر ألفاظها ،ومنقطعهنهاية ال�ء  :والغاية هو الغاية:  رابعا

وهم °هور أهل  ،منهم من يقول بدخول ما بعدها فيما قبلها ،هذه مسألة خالفية مشهورة ؟وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها
   ،ال يدخل ما بعدها فيما قبلها ومنهم من يقول  ،العلم

  .و¢ن لم يكن من جنس ما قبلها فإنه ال يدخل ،ذا �ن ما بعدها من جنس ما قبلها دخلأنه إ: والصحيح 
  {: قو� سبحانه وتعا� :  ومنه ،وارد وواقع � نصوص ال:يعةبالغاية اYخصيص  

َ
فقو� جل }  َفْطُهْرنَ  َح�e  َيْقَرُبوُهنe  َوال

  {وعال 
َ
ألن ا�ø كما تعلمون يقت� ا{وام واالستمرار فيكون  ؛العموم همنفيمكن أن يؤخذ  ،هذا نø } َيْقَرُبوُهنe  َوال
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óال يكن منكم قربان �ن :ا�ع، øوقو� سبحانه وتعا�  ،فتكون الصيغة � ا�كرة � سياق ا� } eهذا }  َفْطُهْرنَ  َح�
  ينئذ ¤وز القربان فإنه ح فإذا طهرنَ  ،فيخرج من عموم ا�ø هنا ما بعد الُطهر ،£صيص للعموم بالغاية

ْرنَ  فَإَِذا{ لكن جاء بعد ذلك ¯ط آخر وهو £صيص بال�ط وهو قو� سبحانه وتعا�  eَيَطه  eتُوُهن
ْ
فإن اآلية تدل ^ أن } فَأ

فإن الغاية لوحدها  ،وهذا £صيص للمخصص األول وهو الغاية ،إذ هو ا�راد باWطهر ،الوطء ال يباح إال بعد اغتسال ا©ائض
ولكن ال�ط دل ^ أن الوطء ال ¤وز إال بعد الطهر  ،و¢ن لم تغتسل دلت ^ أنه ¤وز بعد الطهر أن يطأ الزوج زوجتهقد 

   ،واWطهر اOي هو االغتسال
 xهذا األخ M طهر -وقد خالفWفأجازوا للزوج أن يطأ زوجته بعد الطهر و¢ن لم تغتسل  ،علماء ا©نفية - وهو قضية ا.  

 
ً
  ونع� به بدل ا5عض  >دلا:  خامسا

eِ { :قو� سبحانه وتعا�  : ومثال ذلك   َوِهللا
َ
Oَ  اِسeَْيِت  ِحج�  ا�

ْ
ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا>

َ
  إِ(

ً
يشمل � ا�اس ) O ا�اس(فقو� }  َسبِيال

  .يعد بدل وهو «صص لعموم ا�اس فال ¤ب ا©ج إال ^ ا�ستطيع ) من استطاع(وقو� 
لة من ا�خصصات ا�تصلة ذكرنا منها اWخصيص باالستثناء واWخصيص بال�ط واWخصيص بالصفة فهذه � °

  .واWخصيص بالغاية واWخصيص با5دل 

 ] �Í [ا}لقة 

  :ا�تصلة �خصصاتاا�سائل ا�تعلقة ب ����
  االستثناء:  هرهاشفأول هذه ا�خصصات وأ 

  :االستثنــــاء   ����
  ëوط االستثناء) أ ( 
  :ط االستثناء كثxة يمكن أن ملها فيما ي� ـ وهذه ال�وط ليس 	ها Ëل إتفاق ب_ أهل العلم ـ ¯و 

  وا�راد باتصال االستثناء با�ستثó منه  ،بمعó أن يكون االستثناء متصًال بالîم:  االتصـــال/ ال:ط األول 
 **  :اتصا�

ً
 نطقا

ً
 **أو ، لفظا

ً
   ،يكون االتصال هنا اتصال حك� - اصل غx مؤثرلكن ف - و¢ن حصل فاصل حكما

 البد من االتصال اللفظي
ً
 ،واالتصال اللفظي يكون بعدم الفصل ب_ االستثناء وب_ ا�ستثó منه ،أو االتصال ا©ك� ،إذا

بسبب  �لفصل بسبب انقطاع نفس أو ،واالتصال ا©ك� يكون بوجود فاصل يسx ال يدل ^ انقطاع الîم واستيفائه
  .بلع ريق أو سعال وïوه

  :وقد اش~ط °هور أهل العلم أن يكون االستثناء متصًال با�ستثó منه واستدلوا ^ ذلك بما ي�  
واإلرادة الطارئة ال تصلح  ،د|ًال ^ أنه لم يكن مراداً عند ا�Wم باللفظ السابق ،أن تأخر ا�طق باالستثناء:  أوالً   �

  .مه «ِصصًة �ا قصد عمو
�   

ً
ألنه سوف يلجأ إ�  ،حالف قط نثوïو ذلك وال ح ،لو جاز االستثناء ا�تأخر �ا حصل الوثوق بالعهود والعقود:  ثانيا

 .ولو تأخر ذلك االستثناء، مã شاء، ألنه سوف يستث� ا�ت�م من æمه السابق ما شاء ،االستثناء و¢ن تأخر هذا االستثناء
اً منها من حلف O يمk ورأى غ¤ها خ¤: ( قو� صÐ اهللا عليه وسلم :  اش~اط االتصالكذلك من األدلة ^:ثاxًا  �

أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أرشد ا©الف إذا رأى ا@M x  :وجه ا¯اللة هنا) اiي هو خ¤  فليكفر عن يمينه و(أت
 ا�ولو �ن االستثناء ، فر عن يمينه فباWاÀ يفعل ما حلف ^ تر`ه من ا@x ويك ،«الفة ما حلف عليه

ً
 ،تأخر صحيحا
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د|ل ^ أن االستثناء ا�تأخر ال يصلح أن يكون  ،ولكنه لم يرشده إ� ذلك ،ألرشده ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم إ� االستثناء
 من أن يستث� ،وا©الة هذه أن يكون متأخر

ً
  .بل البد وأن يكفر عن يمينه بدال

{  فقال تعا� ،بحانه وتعا� أرشد أيوب عليه السالم إ� ³ب امرأته بعثÁل ا�خلة بعد �ريده من اWمرأن اهللا س :رابًعا  �
  بِهِ  فَاْ/ِْب  ِضْغًثا نَِيِدكَ  وَُخذْ 

َ
َْنْث  َوال
َ
Ò  { 

ً
  . ألرشده الشارع إ� ذلك االستثناء ،ولو �ن االستثناء متأخر جائزا

 :وقد اختلف ا�قل عنه ،اهللا عنهما أنه ¤وز االستثناء ا�تأخرنُقل عن ابن عباس رâ : القول اxا¨  •
m-  فقيل ¤وز أن يتأخر االستثناء إ� شهر أو شهرين  
l-  _وقيل إ� سنة أو سنت 

s-  
ً
 وقيل مطلقا

t - أبو بكر بما إذا نوى االس âمه األولوتأو� القاæ ولكنه لم ي، تثناء عند 
ً
 نطق به إال متأخرا

  ،بكالم اهللا جل وعال -ناء ا�تأخرأي االستث -وخصه بعضهم  -�
  ا�نقول عن ابن عباس M جواز أن هذا هو القول

ً
نقل عنه M تفسx ا�راد باWأخر هنا هو  ، ومايكون االستثناء متأخرا

أنه ، أو أو أنه تأخر ب�ط أن ينوي M بداية æمه االستثناء ،أو أنه تأخر مطلق ،أو إ� سنة ،أو شهرين ،اWأخر إ� شهر
وا�قل عن ابن عباس رâ اهللا عنهما ثابت كما M ا�ستدرك وغxه عن ابن عباس رâ ، «صوص بكالم اهللا جل وعال 

ُكرْ  {و¢نما نزلت هذه اآلية ) إذا حلف الرجل ^ يم_ فله إ� أن يستث� إ� سنة: ( اهللا عنهما أنه قال 
ْ
}  نَِسيَت  إَِذا َربeَك  َواذ

  .صحيح ^ ¯ط الشيخ_ : يقول ا©اكم M هذه الرواية  ،إذا ذكر استثó :قال
  :د|ل هذا القول وهو جواز تأخر االستثناء أو عدم اتصا� 

 : ( ما روي أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم أنه قال :  ا¯(ل األول �
ً
   ،واهللا ألغزون قريشا

ً
واهللا ألغزون  ،واهللا ألغزون قريشا

 
ً
 ) إن شاء اهللا ،قريشا
o ¯فهذا الفصل د|ل ^ أنه ¤وز أن يتأخر  ،بقسم ثاٍن وثالث ،واالستثناء ،أنه فصل ب_ القسم األول :اللة هناوجه ا

 .االستثناء
  ،إنما � تأكيد للقسم األول ،بأن القسم_ اeاç واeالث :ويمكن أن يناقش هذا� 

ً
و¢نما هو  ،فال يعدان فصًال حقيقيا

 الîم متصل و¢ن �ن M ا©قيقة 
ً
  .هو بينهما فصل إال أنه متصل حكما

قا� بعد شهر من ا�Wم به وذلك �ا نزل  ،أن رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ورد عنه أنه استثó من æمه:  ا¯(ل اxا¨ �
ُكرْ { : قو� سبحانه وتعا� 

ْ
إن  ،من الîم السابقرسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم وذلك بعد شهر  :فقال}  نَِسيَت  إَِذا َربeَك  َواذ

وهذا األثر ا�روي رواه ابن جرير M تفسxه من طريق Ëمد بن إسحاق عن شيخ من أهل مº وباWاÀ ال يصح  ،شاء اهللا
  .االعتماد ^ هذه الرواية باعتبار ا�هالة هنا فهذا األثر أو هذا ا@Ø ضعيف ال تقوم به ا©جة 

وهذا القول منقول عن عطاء بن أ� رباح وعن  ،االستثناء وتأخره ما دام M ا�جلسوهو أنه ¤وز تأخx :  القول اxالث •
  ،ا©سن اº5ي

 ،أن الîم M ا�جلس الواحد يكون � حكم االتصال و¢ن £لله سكوت أو æم M أمر آخر :ود(ل أصحاب هذا القول 
فجعل عقد ا5يع قابًال للنقض واإلبطال ما  ،دام M ا�جلسأي ما )  ا>يعk باØيار ما لم يتفرقا( وذلك ألن الشارع جعل 
 لقضية تأخر االستثناء ،دام العاقدان M ا�جلس

ً
فما دام أن االستثناء لم <رج عن ا�جلس فإنه  ،فهنا اعتØوا ا�جلس مناطا

 ،ولو تأخر إ� آخر ا�جلس  ،مقبول
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طول وبأن ا@يار هنا اOي هو خيار ا�جلس قد ثبت بنص بأن يقال أن ا�جلس قد ي :يمكن أن يناقش هذا القول  �
ومسأWنا هنا و� مسألة االستثناء مسألة لغوية فال  ،خاص وهو ثابت M هذه ا©الة ^ خالف القياس فال يقاس عليه

  .¤ري القياس فيها
الîم من غx جنس الîم  õصل ،إذن ا�جلس قد يطول وقد يقº قد يطول وõصل فيه æم آخر فاصل ب_ االستثناء 

  . فيكون ذلك الîم فاصل ب_ االستثناء وب_ الîم األول وباWاÀ ال يكون االستثناء هنا متصًال  ،األول
و.لب هذه اآلثار M األيمان وما M معناها ëا يدل ^ أن ا�نقول عن ابن عباس رâ ، العلماء ذكروا � هذه ا�سألة آثار 

   ،فإنه ال ¤وز فيها االستثناء ا�تأخر {فع ا{عوىولم <تلفوا أنه إذا �نت ا|م_  ،إنما هو M ا|م_اهللا عنهما 
 فقال ا�د6 عليه  ،ليس � عندي Ùء :فمثًال لو حلف ـ وهنا يدفع ا{عوى ـ يقول

ً
إنسان طلب من آخر أو اد6 عليه شيئا

 
ً
إن ا|م_ بدفع  :فقالوا ،إال كذا :ثم قال ا©الف بعد مدة ،ندي Ùءõلف واهللا ليس � ع ،ليس � عندي Ùء :حالفا

 ،فإن يمينه فاجرة وال يفيده ذلك االستثناء ا�تأخر ،)ا©الف ( ا{عوى ال ¤وز فيها االستثناء ا�تأخر من أجل أال õنث 
âلف وال يفيد وال شك أنه إذا طلب ا|م_ م ،وا|م_ ^ نية ا�ستحلف فا�ستحلف هنا هو القاõ ن ا�د6 عليه فإنه

  . ا©الف هنا االستثناء ا�تأخر
 أثر ا@الف فيما لو قال الزوج 

ً
إال فالنة فإن هذا  :ثم قال بعد ف~ة أو بعد زمن قال ،ثم سكت ،نسا� طوالق: ويظهر أيضا

 
ً
 .و¢ن �ن ينفعه ديانة عند اهللا سبحانه وتعا�  ،االستثناء ال ينفعه حكما

 ،أال ينè االستثناء °يع ا�ستثó منه :ونع� باالستغراق ،وهذا ال�ط مشهور M االستثناء: عدم االستغراق  /xا¨ ال:ط ا
عّ� ع�ة  :ال يصح أن يقول � ،عّ� ع�ة :فمثًال لو قال � ،وقد ح$ اآلمدي وغxه االتفاق ^ بطالن االستثناء ا�ستغرق

 ا�راد باالستثناء ا�ستغرق هو إخراج °يع  ،فهذا يسô استثناء مستغرق ،ع�ة األوßفالع�ة هنا نفت ال ،إال ع�ة
ً
إذا

  ،أو بإحدى أخواتها "الإ"ـأفراد ا�ستثó منه ب
ً
  :و`أن يقول الزوج أيضا

ً
وهذا الزوج ليس � إال ثالث  ،نسا� طوالق إال ثالثا

  .زوجات
 : ا¯(ل O بطالن هذا االستثناء �
m- æ م  ،وال يعرفونه و¢نما هو نوع من العبث ،م العربأنه ليس منæ ليس من 

ً
فال õمل عليه æم العقالء بل هو أيضا

  .العقالء 
l- م السابق إقرار فال يقبل منه ذلك اإلبطالîم السابق وقد يكون الîألنه إبطال لل . 

dال óنسا� طوالق إال أربع :فلو قال ،تفاالستثناء هنا باطل واإلقرار األول ثاب ،̂و ذلك فإنه لو استث،  
ً
وال  .طلقن °يعا

  . بطل االستثناء وصح اإلقرار باأللف ،� عّ� ألف ريال إال ألف ريال :ولو قال ،ينفعه هنا االستثناء
ة إال وذلك ��ثال اOي ذكرناه � عّ� ع� ،ا@الف M هذه ا�سألة مقصور ^ االستثناء من األعداد:وبعض العلماء يقول 

  .ع�ة مثًال فاالستثناء ا�ستغرق يقصد به M األعداد أما استثناء الصفات فيجوز حã و¢ن استغرق
 .فاستثناء الصفات ¤وز أن يقع ولو استغرقت الصفة °يع أفراد ا�ستثó منه ،هذا ¨رير جيد M ا�سألةو 
و¢ذا  ،فإن هذا االستثناء ال يبطل ، أن من M ا5يت 	هم أغنياءفإذا تب_ ،أعطي من M ا5يت إال األغنياء: لو قال قائل فمثالً  

فتب_ أن أوالده 	هم لم يصلوا الفجر معه فإنه حينئذ ال يبطل  ،ألوالدي ألف ريال إال من لم يص� الفجر منهم :قال كذلك
 ال يناæ M ،وال õصلون كذلك ^ ألف ريال اOي ذكرها األب ، االستثناء

ً
  م العرب وهذا أيضا

 
ً
   ،وا�قصود هنا االستثناء M األعداد ،إذن االستثناء من ¯طه أن ال يكون مستغرقا
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 وال يبطل حينئذ االستثناء ، أما االستثناء M الصفات فقد يقع 
ً
 .وقد يكون مستغرقا

       : أن يكون ا>ا, بعد االستثناء أك� من ا�خرج به/ ال:ط اxالث 
M فأبطلوا االستثناء إذا �ن مساوياً للبا� أو أك0  ،فقد ذهب بعض العلماء إ� اش~اطه، هذا ال�ط  وقد اختلف العلماء

 - ،وحº بعضهم ا@الف فيما إذا �ن االستثناء من العدد بالعدد ،منه
ً
وأما االستثناء من الوصف أو بالوصف  -كما بينا آنفا

óفيجوز و¢ن أدى إ� زيادة ا�ستث.  
اج ال بأن أهل اللغة :أن يكون االستثناء أك� من ا�ستثè منه ال 3Âوناiين  واحتج  ÊجÊون استثناء األك0 يقول الز-¤: 

 بالعربية "مائة إال تسعة وتسع_" :لو قال قائل :ويقول ابن ج� ،االستثناء إال M القليل من الكثx لم يأِت 
ً
و¢ذا  ،ما �ن مت�ما

  .فال õمل عليه æم ا�ت�م بهذه اللغة  ،æم العرب �ن أهل اللغة ال يعدونه من
أنه قد جاء M القرآن استثناء األك0 حينما يكون االستثناء  وا¯(ل O ذلكء ، هو جواز هذا االستثنا:  والراجح واهللا أعلم
  ،بالصفة ال بالعدد

تَِك  قَاَل { : ومن ذلك قو� سبحانه وتعا�  � eهُ  فَبِِعزeْغِويَن
ُ َ
ْ�َِعkَ  مْ أل

َ
 ) °Í( أ

e
ُمْخلَِصkَ  ِمْنُهمُ  ِعَباَدكَ  إِال

ْ
وقال سبحانه وتعا� }  ال

َطانٌ  َعلَْيِهمْ  لََك  لَيَْس  ِعَبادِي إِنM}  e اآلية األخرى 
ْ
  ُسل

e
َغاوِينَ  ِمنَ  ايeَبَعَك  َمنِ  إِال

ْ
من  "ا�خلص_"فاستثM ó األوß }  ال

فالبد حينئذ أن يكون أحدهما إما ا�خلص_ أو الغاوين البد أن  ،"ا�خلص_"من  "اوينالغ"واستثM ó اeانية  ،"الغاوين"
  .وحينئذ يثبت ما قررناه أو ما عرضنا تقريره هنا M استثناء األك0  ،يكون أك0 من ا�ستثó منه

ليس من æم أهل اللغة أو هو صحيح أن استثناء األك0  -أن ا�ت�م ال يعاقب ^ تكلمه بغx الفصيح ا¯(ل اxا¨  �
ولو أبطلنا  -لكن ا�ت�م ال يعاقب ^ تكلمه غx الفصيح M معاشه و¼ تºفاته خاصة ،ليس من فصيح أهل اللغة

وال يعرفون أنها  ،ن ا�ت�م_ باللغة العربية ¤هلون هذه األحÁمإثم  ،لÁن ذلك عقوبة � ،وهو استثناء األك0 هنا ،استثناءه
 .ة فال يلæ Sمهم من أجل جهلهم باللغة العربيةغx فصيح

 بمائة وال يطالب بغxها  ،مائة� ع� ّ ألف إال تسع: لو قال قائل ،وبناًء ^ ذلك نقول
ً
  يكون حينئذ مقرا

  .وعنده ثالث زوجات فحينها ال تطلق منهن إال واحدة بناء ^ ما استثناه  ،زوجاÚ طوالق إال اثنت_ :ولو قال قائل
  :أن يكون ا�ستثè من جنس ا�ستثè منه  / ال:ط الرابع

   ،وقد اختلف أهل العلم M صحة االستثناء من غx ا�نس
  ؟ وهل يصح ذلك M األقارير واºWفات؟ أو استدراك   أنه هل يسô ذلك استثناء حقيقةً : وËل ا@الف 
  ا�نس،  ذهب بعض العلماء إ� منع االستثناء من غx/  القول األول 

   "لكن"هناك حينئذ تكون بمعó  "إال"وأن  ،وêلوا ما جاء منه M القرآن والسنة ^ أنه iاز
 { : فقو� سبحانه وتعا�  -

َ
  لَْغًوا فِيَها يَْسَمُعونَ  ال

َ
عِيًما َوال
ْ
 ) �°( تَأ

e
  إِال

ً
ًما قِيال

َ
ًما َسال

َ
ليس من  ،"السالم السالم"ـف}  َسال

   ،"اللغو واWأثيم"جنس 
 { : و`ذلك قو� سبحانه وتعا�  -

َ
ُكلُوا ال
ْ
ْمَوالَُكمْ  تَأ

َ
َاِطلِ  بَيَْنُكمْ  أ

ْ
  بِا>

e
نْ  إِال
َ
فال شك أن }  ِمْنُكمْ  تََراٍض  َقنْ  ِ×َاَرةً  تَُكونَ  أ

   ،ليست من جنس أكل أمواٍل با5اطل ،اWجارة عن تراٍض 
  : سبحانه وتعا� يقولكأن اهللا "لكن"فيها تف! بمعó  "إال" ،فd هذه اآليات وغxها

ً
 وال تأثيما

ً
لكن  ،ال يسمعون فيها لغوا

 
ً
 سالما

ً
ف�وا  ،لكن أن تكون �ارة عن تراٍض منكم ،و`ذلك ال تأكلوا أموالكم بينكم با5اطل ،يسمعون القول سالما

هنا الª � استثناء من  "إال"إذن . األموال حينئذ بينكم إذا �نت �ارتكم هذه �ارة مبنية ^ ال~اâ وا�ساËة ،منها
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   ،وليست � استثناًء من ا�نس فتكون من هذا ا5اب اOي نعنيه ،"لكن"تكون بمعó  ،غx ا�نس
  :فلو قال مثالً  ،تفيد Ùءال  فø  ،هذه باطلة "إال"وß األقارير وا�Yفات جعلوا 

ً
فبعض العلماء  ،� عّ� ألف ريال إال ثوبا

  .ليس من جنس األلف ريال ألنه ،من األلف ريال ال يستثó اeوب :يقولون
 ،صححوه M األقارير مولكنه ،واألك0 ^ أنه iاز ،أنه حقيقة  :وقليل منهم قالوا ،هم إ� جوازهضذهب بع/  القول اxا¨ 
  :وجعلوا قو�

ً
 :فيكون قو� ،تثó األولوتستثó حينئذ القيمة من ا�قدار اOي سبقه ا�س ،ا�قصود به إال قيمة اeوب ،إال ثوبا
  .فيكون � عّ� ألف إال قيمة ثوب  ،� عّ� ألف إال ثوب
  : أن ينوي ا�ت�م االستثناء حk ا�طق با�ستثè منه : ال:ط اØامس 
  : وا�راد من ذلك

ً
 طارئا

ً
لم ولكنه  ،بل البد أن يكون قد سبق M علمه أنه سوف يستث� ،أال يكون قد قصد االستثناء قصدا

  ،يسعفه ا�قام إ� أن ينطق باالستثناء
ً
  .فالبد أن يكون {ى ا�اطق ا�ية بأنه يستث� ،فنطق به متأخرا

فإن جاء طارئاً بعد ا�Wم با�ستثó منه فحينئذ ال ،  إذن من ¯وط االستثناء أن ينوي االستثناء ح_ ا�طق باالستثناء منه  
  .يصح 

  ]�Ï[ ا}لقة 
  :أن ينوي ا�ت�م االستثناء حk ا�طق با�ستثè منه وهو: ال:ط اØامس

  هذا ال�ط Ëل خالف  
   ،وهو اش~اط أن ينوي االستثناء ح_ ا�طق با�ستثó منه ،ذهب أك0 العلماء إ� اش~اطه  /القول األول 

واالستثناء عند  ،5عض مراد ا�ت�مأنه لو لم ينوه قبل ا�طق با�ستثó منه لÁن االستثناء حينئذ إلغاء  :واحتجوا O ذلك
  . و¢نما هو بيان أن ا�ملة ليست مرادًة بكاملها منذ إنشاء الîم ،أهل اللغة ليس إلغاء

فمثًال  ،ب�ط أن يكون االستثناء متصالً  ،وذهب بعض العلماء إ� جواز االستثناء و¢ن لم ينوه من أول الîم /القول اxا¨ 
ألن هذا االستثناء  ،فإنها ال تطلق بناًء ^ هذا القول ،"إال فالنة" :فقال "إال فالنة" :قال � صديقهف ،نسا� طوالق :لو قال
  استثناء و¢نما ذكره صديقه باالستثناء  متصًال و¢ن �ن ذلك الزوج لم ينوِ أصبح 

فقال  )�ها وال ¢ت� خالهاد شوضعال يُ : (بأن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم عندما قال M حرم مكة :  واستدلوا O ذلك �
 ) إال اإلذخر(: فقال الرسول ص� اهللا عليه وسلم ،"فإنه لقيننا وبيوتنا ،إال اإلذخر يا رسول اهللا" :العباس

  ،أنه استثó بعد سؤال العباس رâ اهللا عنه :ووجه ا¯اللة
 ،إما بصيغة االستثناء ،م أن اإلذخر مستث�óن M نيته أنه سوف يب_ � بأن الرسول صÐ اهللا عليه وسلم:  وأجيب عن ذلك 

  إال اإلذخر  :فقال M أثناء الîم ،ولكن العباس رâ اهللا عنه خ� أن õُرم مع حاجتهم إ|ه ،أو بد|ل مستقل
 ،وا©ديث اOي استدل به أصحاب القول اeاç أنه البد من أن ينوي ا�ت�م االستثناء قبل ا�طق به: فالراجح واهللا أعلم 

  .لكن سبقه إ� ذلك العباس، إنما هو Ëتمل ألنه õتمل أن ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم قد أراد أن <رج اإلذخر
   مسألة االستثناء اiي يتعقب �الً هل يعود إ½ ا�مل السابقة أو يعود إ½ ا�ملة األخ¤ة ؟ �

ِينَ { : مثال ذلك قو� سبحانه وتعا� 
e
iَوا  

َ
  آَخرَ  إِلًَها اهللاeِ  عَ مَ  يَْدُعونَ  ال

َ
ِ�  ا�eْفَس  َفْقُتلُونَ  َوال

e
  اهللاeُ  َحرeمَ  ال

e
َقº  إِال

ْ
  بِا}

َ
 يَْزنُونَ  َوال

َق  َذلَِك  َفْفَعْل  َوَمنْ 
ْ
اًما يَل

َ
ث
َ
ُ  يَُضاَقْف ) üÍ( أ

َ
M  َعَذاُب
ْ
ِقَياَمةِ  يَْومَ  ال

ْ
َ¢ُْتْ  ال xة M هذه ا�سألة من ا�سائل الكب}  ُمَهانًا فِيهِ  َو

  : من خالل ا�قاط اYا(ةاالستثناء و� Ëل خالف ويمكن أن õرر ا@الف M ا�سألة 
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 ،أو غx ذلك ،إذا قامت قرينة تدل ^ أنه يعود إ� ا�ميع أو يعود إ� األخxة ،ال خالف M أن االستثناء ا�تعقب °الً :  أوالً 
  .ا خال الîم عن قرينةتبي_ عود االستثناءو¢نما ا@الف فيما إذ ،فإنه يعمل بالقرينة حينئذ

قرينة أن  ،فال شك أن ا�جتهدين تعود إ� الطالب وليس إ� األبقار ،رأيت الطالب واألبقار إال ا�جتهدين :لو قلت :فمثالً  
  .االجتهاد يصدر من الطالب وليس من األبقار 

 
ً
أو ما يش~ك  ،ا�سألة هو فيما لو �نت ا�مل السابقة متعاطفة بالواوأن الîم M هذه  ،كذلك ëا يتحرر به Ëل الüاع:  ثانيا

فا�هم أن يكون حرف  ،أو ïو ذلك ،أو يكون مع ال~تيب تعقيب ،فقد يكون مع ا�مع ترتيب ،مع الواو M قضية ال~تيب
 للت�يك

ً
فا�هم أن يكون حرف العطف  ،د ذلكيك ال~تيب أو اWعقيب أو لم يفسواء أفاد مع الت� ،العطف هنا مقتضيا

   ،"ثم"أو  "الفاء"ـأو ما يتعلق ب "الواو"إما 
 ،فإنها ال تدخل هنا M هذه ا�سألة ،"لكن"و "بل :"مثل ،و<رج من حروف العطف �لª تدل ^ اإل³اب أو االستدراك

هنا تعتØ حرف عطف " بل" ألن ،ال تصلح M هذا ا�قام" بل"رأيت ب� تميم بل ب� خا{ بل ب� زيد فهنا : فلو قلت 
" الواو"ونع� بها  ،� M حروف العطف الª تقت� الت�يك ،لكن الîم M حروف العطف الª نبحثها هنا ،و¢³اب

  .فإنها ال تدخل معنا M هذا ا�قام  ،أما حروف العطف الª تقت� اإل³اب أو االستدراك" ثم"و" لفاءا"و
 
ً
فنع� بها ما  ،و� ا�مل االسمية أو ا�مل الفعلية ،ال نع� بها ا�مل الª يقصدها ا�حويون "السابقةا�مل "ـا�راد ب:  ثاxا

و`ذلك � ما يصح أن يستثó منه ëا هو من قبيل  ،أو تكون °لة اسمية ،هو أوسع من ذلك إما أن تكون °لة فعلية
ال ،وب� زيد ،أكرم ب� تميم :من ذلك لو قال قائل ،ا�فردات Êو¢ن �ن ما قبل  ،صح هذا االستثناء ،وب� عمرو إال ا�ُه

  . ألن هذه ا�فردات يمكن االستثناء منها ،لكنه يصح االستثناء منه ،االستثناء ال يعد من قبيل ا�مل ^ ا�فهوم ا�حوي
   :إذن �ا يتحرى به Wل الýاع

m. مل السابقةأال توجد قرينة تدل ^ عودة االستثناء إ� أحد هذه ا�.  
l. ا يقت� الت�يكë أن يكون حرف العطف. 
s.  أن يكون ا�مل السابقة ليس ا�قصود منها ا�مل االسمية والفعلية فحسب ،  ªهذا ا�قام ا�فردات ال M بل يدخل

  .يمكن االستثناء منها 
  :خالف العلماء � عود االستثناء إذا توافرت هذه الضوابط � ا�سألة

  :لعلم M هذه ا�سألة ^ أقوال أهمهافاختلف أهل ا 
منهم األئمة اeالثة اإلمام مالك واإلمام  ،وهذا هو مذهب °هور أهل العلم ،أن االستثناء يعود إ� الd /القول األول  •

  :استدل أصحاب هذا القول بمجموعة من األدلة منها ، الشافä واإلمام أêد 
أكرم ب� تميم وب� خا{ وب� عمرو  :فلو قلت ،ال�ط متفق ^ أنه يتعلق بما قبلهو ،أن االستثناء �ل�ط:  ا¯(ل األول �

  .فال�ط هنا يعود إ� °يع ا�مل السابقة فكذلك االستثناء  ،إن اجتهدوا
 من الîم ،أن تكرر االستثناء عقب � °لة:  ا¯(ل اxا¨ �

ً
نَةولُ ، وتكراره بعد � °لة يعد ِقيا

ْ
 سبيل Oلك فإنه ال ،ك

  .إال بطريق االستثناء وحينئذ ال حاجة إ� تكرار االستثناء بعد � °لة  ،إ� إ¦دة ا©كم ^ °يع ا�مل
 من اال¨اد ب_ ا�عطوف:  ا¯(ل اxالث �

ً
فتصx ا�ملتان ��ملة الواحدة و�ذا  ،وا�عطوف عليه ،إن العطف يوجب نو¦
 . فيلزم ا¨اد ا�عطوفات M ا©كم الالحق لألخxة منها ،ال يكرر العامل بل يُكت¿ بالعطف عنه

 .إذن هذه iموعة من األدلة ا{الة ^ أن االستثناء يعود إ� °يع ا�مل وهذا هو مذهب °هور أهل العلم 
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  ،وهذا القول هو ا�شهور عن ا©نفية ،أن االستثناء يرجع إ� ا�ملة األخxة وحدها :القول اxا¨  •
  ويعتØون

ً
وعود االستثناء إ� °يع تلك ا�مل الM � ª  ،أن العموم M � صورة من الصور السابقة عموم ثابت يقينا

 .ال يرفع بالشك اOي هو عود االستثناء  -اOي هو ذلك العموم-وا�تيقن  ،عود مشكوك فيه ،ا©قيقة عمومات
هذا ال نسلم فيه بل قد مر معنا أن داللة العام ^  ،تيقنبأن قو�م أن هذا العموم م: ويمكن أن ¤اب عن هذا ا{|ل�

   ،وليست داللة قطعية ،أفراده داللة ظنية
باعتبار أن االستثناء ال  ،ألنه ال يستقل ،إن االستثناء ¤ب رده إ� ما قبله ³ورة:  كذلك يقولون � االستدالل �ذهبهم

وعند أهل العلم أن  ،االستثناء إ� ا�ملة األخxة إنما هو من باب ال�ورةفعود  ،بل البد من اتصا� بما قبله ،ينطق به لوحده
  .فليقتº ^ ذلك  ،بإ¦دة االستثناء إ� ا�ملة األخxة -أي ال�ورة عندهم-ال�ورة تقدر بقدرها و� تندفع 

ألنه تعلق بما قبله  ،هذا ëنوع إن رد االستثناء �ا قبله يعتØ من رد ال�ورة: قولكم : ويمكن أن ¤اب عن ذلك فيقال�
   ،وليس تعلق من باب ال�ورة ،تعلق صالحية
  الفصل ب_ ا�ستثó واالستثناء وال يصح ،إن ا�ملة األوß مفصول بينها وب_ االستثناء با�ملة الª بعدها :كذلك يقولون

 �عطوف حكمه حكم ا�عطوف عليها بأن، وإن الفصل هنا ليس بكالم أجنÄ : وهذا يمكن أن ¤اب عنه بأن يقال�

أن االستثناء � ا}قيقة يعود إ½ �يع ا�مل ما دامت أنه ال يوجد قرينة تدل O عود أحد : تبk أن الراجح واهللا أعلم وقد 
  .فإن االستثناء M ا©قيقة يعود إ� °يع ا�مل السابقة  هذه ا�مل أو بعض هذه ا�مل

   :للقاذف ا�جلود إذا تاب  مسألة رد الشهادة بالنسبة  �
القاذف ا�جلود إذا تاب هل تقبل شهادته أو ال تقبل شهادته ؟ هذه ا�سألة وقع فيها ا@الف ب_ العلماء بناًء ^ هذه ا�سألة 

   ،األصو|ة
 ، فذهب ا©نفية إ� أن شهادته ترد -

  وا�مهور ^ أن شهادته مقبولة إذا تاب،  -
ِينَ { : � سبحانه وتعا� وب� ذلك ^ ا@الف M قو

e
iُمْحَصَناِت  يَْرُمونَ  وَا

ْ
تُوا لَمْ  ُعمe  ال

ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأ ةً  َعَماغkَِ  فَاْجِتُ َ

ْ
 َجت

 
َ
بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقَبلُوا َوال

َ
َِك  أ

َ
pو
ُ
َفاِسُقونَ  ُهمُ  وَأ

ْ
 ) K( ال

e
ِينَ  إِال
e
i{ـ فقو� ـ بعد ذلك }  تَابُوا ا  

e
ِينَ  إِال
e
iهل يعود االستثناء }  تَابُوا ا

  إ� وصفهم بالفسق ورد شهادتهم؟ 
ذلك أن ا�َت حق  ،أنه يعود ^ األمر با�َت :ولم يقولوا ،ألن االستثناء ا�تعقب للجمل يعود إ� ا�ميع ،نعم: قال ا�مهور 

  .آلد# فال يسقط باWوبة
َِك { : نه يرجع إ� ا�ملة األخxة وهو قو� سبحانه وتعا�  إ :فيقولون:  أما علماء ا}نفية 

َ
pو
ُ
َفاِسُقونَ  ُهمُ  وَأ

ْ
فأما ا�َت }  ال

  ،فقد ثبت أنه حق آلد#
ً
باعتبار أنها ليست � ا�ملة األخxة من ا�مل الª قبل  ،وأما الشهادة فال استثناء منها أيضا

  .االستثناء 
  :مسألة الُمطلق والُمقيد  �
  :يقال ،ن القيدماØاó  :هو: لق � اللغةا�ط

ّ
  .ه بال قيدأطلق ا5عx من قيده إذا خال

 ومثاM ما دل O فرد شائع � جنسه :وقد عرفه بعضهم بأنه ،ا}قيقة من غ¤ وصف زائداً عليها Oا¯ال : وß االصطالح 
نْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { : مثل ذلك قو� سبحانه وتعا�  ،ا�كرة M سياق األمر:

َ
ا أ eاآلية }  َفَتَماس M فالرقبة ا�أمور بها

لم توصف  ،فالرقبة هنا مطلقة}  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ {  : فاهللا عز وجل يقول ،مطلقة لم توصف بقيد زائد ^ حقيقة جنس الرقبة
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والرقبة  ،الرقبة ا5يضاء ،والرقبة الÁفرة ،ؤمنةتشمل الرقبة ا� ،فباWاÀ تكون مطلقة ،بقيد يقيدها أو يم-ها عن غxها
  .إ� غx ذلك  ،السوداء
 : فهو : أما الُمقيد

ً
  .مثًال  "رقبة مؤمنة"يقال  كأن ،أو موصوف بوصف زائد O حقيقة جنسه ،"زيد"ـك ،ما تناول معينا

  : فا�قيد إذاً نو3ن
  مثًال  "هذا الرجل"ـك ،أو ا�شار إ|ه ،   مْ لَ �لعَ  ا�عkإما  �ا�وع األول 

   ،أو رجل طويل ،رقبة مؤمنة :ن يقالكأ، لكنه موصوف بوصف زائد O معè حقيقته ،غ¤ ا�ع�k ا�وع اxا¨
ومطلق  ،مقيد باعتبار -وهو غx ا�ع_ وموصوف بوصف زائد ^ معó حقيقته-وهذا ا�وع األخx من أنواع ا�قيد 

ا�ذكورة M اآلية مقيدة باإليمان لكنها مطلقة  "الرقبة"ـف}  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  {وتعا�  ومثال ذلك قو� سبحانه ،باعتبار
 باعتبار  ،ومن حيث الكØ والصغر ،من حيث اOكورة واألنوثة

ً
 باعتبار،فيكون اللفظ مطلقا

ً
وهو <تلف عن ا�طلق  ،ومقيدا

  .اOي ال تقييد فيه 
  :�قيد مسألة Êل ا�طلق O ا �

أو أن  ،نفهمه بناًء ^ ذلك القيد ا�وجود M ا�وضع اeاç ؟أي كيف نفهم ا{|ل ا�طلق ،ونع� �مل ا�طلق ^ ا�قيد
  .هذا موضع ¤ب �ثه M هذا ا�وطن ،وا�قيد حكمه ^ ما جاء فيه من قيد ،يكون ا�طلق حكمه ^ إطالقه

 M موضع ومقي 
ً
 بهما أو الفإذا جاء اللفظ مطلقا

ً
 M موضع آخر فهل õمل ا�طلق ^ ا�قيد و¤عل ا©كم اeابت مقيدا

ً
  ؟دا

 مرة أخرى ،من خالل بيان صور ذلك ا©مل ،هذه ا�سألة ينبú اWفصيل فيها 
ً
� أحوال  ،فورود اللفظ مطلقا مرة ومقيدا

  ،وبعضها Ëل اتفاق ،بعضها Ëل خالف
ً
ما قا�  ونشx إ� بعض ،كر األمثلة الواردة فيهاونذ ،هذه األحوال نذكرها إ°اال

  :ألن األحوال 	ها مبنية ^، فلها صور أربع ينبú أن نتحدث عنها، العلماء M هذه األحوال

 . ا¨اد ا©كم والسبب  �

 اختالف ا©كم والسبب �

 .يكونا متفقان M ا©كم و«تلفان M السببأن  �
. M ا©كممتفقان M السبب و«تلفان يكونا  أن �

� Þا}الة األو : k١(: أن يتحد ا}كم والسبب � ا�وضع(  
َمْت { : واعتاد كثx من علماء األصول أن يمثل �ذا ا�وطن M قو� سبحانه وتعا�  ºَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحر

ْ
مُ  ال ē " ا{م"فهنا }  َوا

ْو {يالحظ أنه مطلق مع قو� سبحانه وتعا� M ا�وضع اآلخر 
َ
وقيد M ، قد أطلق M موضع" ا{م"إن : فقالوا}، َدًما َمْسُفوًحاأ

 
ً
وقد مر معنا أن ) أل(يعد اسم جنس ÐË بـ ، "ا{م"أن لفظ ، و¼ هذا ا�ثال و¢ن �ن فيه نظر، موضع آخر بكونه مسفوحا

 ، ذلك من صيغ العموم
ً
 ال مطلقا

ً
وأما من حيث ، والكثx، لقليلا" ا{م"أنه ¦م M : إال أنه يمكن أن يقال، فيكون ¦ما

ْو َدًما َمْسُفوًحا{: وهو قو�، وقد جاء تقييده M اآلية األخرى، صفات ا{م األخرى فهو مطلق
َ
و¼ هذه الصورة õمل ا�طلق }، أ

  ^ ا�قيد باالتفاق عند أهل العلم 
 ، أن ¢تلف ا}كم والسبب:  ا}الة اxانية �

ارُِق  {: مثال ذلك قو� سبحانه وتعا�  eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
اآلية " ال!قة"والسبب هو ، "القطع"اآلن ا©كم هو } أ

يِْديَُكمْ { : اeانية قو� سبحانه وتعا� 
َ
  وَأ

َ
َمَرافِقِ  إِ½
ْ
M هذه ا©الة ال õمل ، "ا©دث"والسبب هو ، "الغسل"فا©كم هو }  ال

 و
ً
 ا�طلق ^ ا�قيد قوال

ً
  .احدا

                                 
m  تم ترتيب الفقرة السابقة وتقديم òتسلسل العناW هxم وتأخîبعض ال 
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 ،أن يتحدا � ا}كم و¢تلفا � السبب:  ا}الة اxاxة �
 }  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { : وقو� سبحانه وتعا� M اآلية األخرى }  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { : مثال ذلك قو� سبحانه وتعا�  

ً
إذا

أما M قو� سبحانه " الظهار"ألوß �ن السبب هو فهو M اآلية ا، لكن السبب «تلف، "¨رير رقبة"ا©كم واحد وهو 
هذه الصورة ëا وقع فيها ا@الف ب_ علماء األصول ê Mل ، "القتل ا@طأ"فÁن السبب هو }  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { وتعا� 

 ، ا�طلق ^ ا�قيد
ً
علم أنه õمل ا�طلق ^ ا�قيد واOي يظهر واهللا أ، باعتبار أن السبب «تلف و¢ن �ن ا©كم متحدا

  ، وذهب إ� هذا القول بعض علماء ا©نابلة كأ� ا@طاب وغxه، إذا توفرت ¯وطه، بطريق القياس
 قو� سبحانه وتعا� M ا�داينة 

ً
مع قو� M اآلية األخرى و� M }  رَِجالُِكمْ  ِمنْ  َشِهيَديْنِ  َواْستَْشِهُدوا{ : ومن أمثلته أيضا

ْشِهُدوا{ " ةالرجع"
َ
 ا©كم واحد وهو }  ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  وَأ

ً
و� M " ذوي عدل"ولكن M اآلية اeانية " إشهاد رجل_"إذا

إذن ا©كم هو إشهاد رجل_ والسبب �ن M األوß . بدون الîم عن عدالة الشهود هنا" ا�داينة"و¼ اآلية األوß ، "الرجعة"
ْشِهُدوا{ " الرجعة"فهنا اختلف M السبب وا¨دا M ا©كم فهل õمل قو� M مداينة و¼ اeاç رجعة 

َ
}  ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  وَأ

�يث يش~ط M ا�داينة بأن يكون الرجل_ عدل_ أم ال؟ هذه }  رَِجالُِكمْ  ِمنْ  َشِهيَديْنِ  َواْستَْشِهُدوا{ ^ قو� M ا�داينة 
 .صورة من صور هذه ا�سألة 

  ] �K[ }لقة ا
 ، أن يتحدا � السبب و¢تلفا � ا}كم:  الصورة الرابعة �

يِْديَُكمْ {: ويمثل � أهل العلم بقو� سبحانه وتعا� M الوضوء 
َ
  وَأ

َ
َمَرافِقِ  إِ½
ْ
 فَاْمَسُحوا{ : وقو� سبحانه وتعا� M اWيمم }  ال

يِْديُكمْ  بِوُُجوِهُكمْ 
َ
ولكن " ا©دث"فالسبب متحدان فيه وهو ، سبب و<تلفا M ا©كمفعندنا هنا أن يتحدا M ال}  وَأ

  فهل õمل ا�طلق ^ ا�قيد أو ال õمل؟ ، "مسح بال~اب:" و¼ اeانية، "غسل:"ا©كم «تلف فè األول 
 ، يمسح يديه إ� ا�رفق_: ذهب بعض الشافعية فيها إ� êل ا�طلق ^ ا�قيد فقالوا M اWيمم -

- M يمموا�مهورWا M ملون ا�طلق ^ ا�قيد بل يقولونõ هنا تقييد با�رافق و¼ الغسل قيد :  هذا ا�وطن ال Úلم يأ
وأما القياس ، ألنه ال يمكن دعوى داللة اللغة ^ اWقييد هنا فال ïمل ا�طلق هنا ^ ا�قيد وهذا هو الصواب، با�رافق

  .ه ألجل ا¨ادهما M السبب وهذا ال يصح فيكون من باب قياس حكم ^ حكم «تلف عن
مل ما قاM العلماء � هذه ا�سألة وÊ öل ا�طلق O ا�قيد بذكر ال:وط ال� ينب- مرا3تها ح� يصح ا}مل  ُ�:  

وال يصح أن يكون M إثبات زيادة لم ترد M ، �إليمان M الرقبة، أن يكون القيد من باب الصفات: ال�ط األول  -
ألنه قد جاء M الغسل أنه تغسل الرجل ويمسح ، ¤ب أن ييمم الرجل_ أو تيمم الرأس: وOلك ال يصح أن يقال ، طلقا�

فهذا زيادة M غx ، و¤عل هناك تيمم M الرأس، أو أن ¤عل هناك تيمم M الرجل، فال يقال إنه البد أن يقاس عليهما، الرأس
  . البد أن تكون من باب الصفات ال من باب آخر وïن æمنا هنا M القيود ، الصفات

-  çاeفإن ¦رضه قيد آخر حينئذ يلجأ ا�جتهد إ� ال~جيح، أال يعارِض القيد قيد آخر: ال�ط ا ، 

وورد ، )أوالهن(ورد بلفظ ،  ) فليغسله سبعاً إحداهن بال�اب( حديث غسل اإلناء من ولوغ ال�ب فقد ورد بلفظ : مثا�
يع� بقيدين متضادين فال يمكن ، واeانية واeاeة مقيدتان، فاألوß مطلقة، و5ها أسا|ب صحيحة، )نأخراه(بلفظ 

 .حينئذ êل ا�طلق ^ ا�قيد هنا إال بال~جيح 
أما M سياق ا�è وا�ø فال õمل ا�طلق ^ ا�قيد  ، أن يكون ورود ا�طلق M باب األوامر واإلثبات :ال�ط اeالث   -
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 غi xتهد 
ً
 ثم قال بعد ذلك ال تكرم طا5ا

ً
ألنه حينئذ يكون داللة ¦م وليست داللة إطالق فلو قال مثًال ال تكرم طا5ا
 ألخل بعموم اللفظ األول

ً
 iتهدا

ً
 فال õمل ا�طلق ^ ا�قيد ألنه لو أكرم طا5ا

 ، من اWقييد فحينئذ ال ¤وز اWقييدفإن قام د|ل يمنع ، أال يقوم د|ل يمنع من اWقييد :ال�ط الرابع   -

ِينَ { : ومثلوا � بقو� سبحانه وتعا� 
e
iْونَ  وَا

e
ْزَواًجا َويََذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُفَتَوف

َ
بeْصنَ  أ ْغُفِسِهنe  َفَ�َ

َ
ْرَبَعةَ  بِأ

َ
ْشُهرٍ  أ

َ
ا أ مع قو� }،  َوَعْ:ً

ُمْؤِمَناِت  نََكْحُتمُ  إَِذا{ : سبحانه وتعا� 
ْ
ْقُتُموُهنe َط  ُعمe  ال

e
نْ  َقْبلِ  ِمنْ  ل

َ
وُهنe  أ ةٍ  ِمنْ  َعلَْيِهنe  لَُكمْ  َفَما َيَمس� eوَغَها ِعد }،  َيْعَتد�

ßعنها زوجها: فاألو Gالعدة ا�تو M ،ألن لفظ ، و� ُمْطلََقة" 
ً
M عدم : واآلية اeانية، مطلق M ا�دخول بها وغxها" أزواجا

وذلك ألن ا�توG عنها سبق �ا أحÁم ، وال يقال إن ا�توG عنها غx ا�دخول بها ال عدة �ا، بها العدة للُمَطلََقة غx ا�دخول
 ، وجواز تغسيل الزوج ا�يت �ا، من ثبوت اإلرث، الزوجية

ً
 بائنا

ً
، فوجب اWفريق بينهما أي ب_ ا5ائن، ûالف الُمَطلَقة طالقا

  .وغx ا�دخول بها فيمتنع اWقييد 
  :ة ا�نطوق وا�فهوم مسأل  �

 من أهل العلم قد جروا ^ تقسيم ا{اللة
ً
أو ، أو داللة منظوم، وداللة مفهوم، إ� داللة منطوق، ونب_ M هذا ا�قام أن كثxا

 أو ما دل، ا�عó ا�ستفاد من òيح اللفظ: فا�نطوق يعنون به، ومفهوم، إ� منطوق، ويقسمون ا{اللة هنا، داللة غx منظوم
 {هو ما دل عليه اللفظ M غË xل ا�طق فمثًال : ويعنون با�فهوم، عليه اللفظ Ë Mل ا�طق

َ
  لَُهَما َيُقْل  فَال

¹
ف
ُ
داللة }، أ

وهو ال�ب واإليذاء أو غx " أف"فا�فهوم هو ما أ^ من ، "أف"ألن ا�نطوق به هنا ، "أف"ا�نطوق هنا هو ا�ø عن قول 
  .وهذا ما سوف نعرفه ما يسô بمفهوم ا�وافقة ، فإنه يدخل M هذا ا�ø من باب أوß، ذلك من أنواع اإليذاء

 با�نطوق وهو ما يدل عليه اللفظ Ë Mل ا�طق 
ً
، وا�فهوم وهو ما يدل عليه اللفظ M غË xل ا�طق، فهذا ما يسô إذا

  .وداللة مفهوم، فتنقسم ا{اللة من هذه ا�احية إ� داللة منطوق
  .وداللة غx منظوم، إ� داللة منظوم :اiين يقسمون ا¯الالت -
ود|ل ا@طاب ، "مفهوم ا�وافقة"وداللة اWنبيه اOي نسميه ، وداللة اإليماء، داللة االقتضاء: داللة غ¤ ا�نظومÂعلون �  

  ".مفهوم ا�خالفة"اOي نسميه 
من ضمن داللة ، ومفهوم ا�وافقة، واإليماء، اللة االقتضاء¤علون د، وداللة مفهوم، واOين يعØون بداللة منطوق -

 .ا�نطوق

 ما يتعلق بهذه ا�صطلحات ومثال عليها  قبيل داللة ا�فهومو¤علون مفهوم داللة ا�خالفة من   -
ً
وبناًء عليه نذكر �يعا

  : فأول هذه ا�صطلحاتحõ ãصل �ا فهم أكØ قدر من ا�صطلحات األصو|ة M هذا ا5اب 
 : فنقول داللة االقتضاء � -وقد مر معنا ما يتعلق بعموم ا�قت�-:  داللة االقتضاء  •

ً
داللة اللفظ عن معèً مسكوتا

 أو عقالً 
ً
3ë ب تقديره لصدق ال�م أو لصحتهÂ ال وصية لوارث ونع� بذلك أي ال وصية نافذة : أمثلتهومن ، عنه.  

  ،ا�عè الالزم من ال�م اiي لم يسق ال�م >يانه:  ونع� بداللة اإلشارة:  داللة اإلشارة  •
 M رمضان: مثل 

ً
مع ، فلو أصبح ا�نب M رمضان فإنه ال Ùء عليه وال يق� ذلك ا|وم ،فهم جواز أن يصبح ا�سلم جنبا

أنه ¤وز أن يأÚ ، سانو¢نما �ن الغرض من إيرادها هنا هو بيان لإلن، إن اآلية لم ترد 5يان هذا ا©كم ^ وجه ا@صوص
ولكن لم تسق من أجل بيان أن اإلنسان ¤وز � أن ، من غروب الشمس إ� طلوع الفجر، أهله M سا¦ت الليل من رمضان

  ، يصبح ولو �ن ^ جنابة وال يق� هذا ا|وم
أنه يلزم من ذلك ، الليل أن يأÚ أهلهأنه إذا اإلنسان أبيح � M سا¦ت ، وقد فهم العلماء من هذه اآلية من باب داللة اإلشارة
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وباWاÀ يكون صيامه ، أنه ربما يأÚ أهله M سا¦ت متأخرة من الليل �يث أنه ال يمكنه أن يغتسل إال بعد طلوع الفجر
 من قول اهللا سبحانه وتعا� 

ً
 أخذا

ً
ِحلe { : صحيحا

ُ
ْلَةَ  لَُكمْ  أ

َ
َيامِ  ( ºفَُث  الصeالر  

َ
هو ، داللة اإلشارة M هذه اآليةف}  نَِسائُِكمْ  إِ½

  .وال يق� ذلك ا|وم ، أن اإلنسان ¤وز � أن يصبح ولو ^ جنابة
 ، مناسبعليل من ترتيب ا©كم ^ وصف نع� بها هنا فهم اW:  داللة اإليماء  •

ارُِق {مثال ذلك قو� سبحانه وتعا�  eارِقَةُ  َوالس eَطُعوا َوالس
ْ
يِْدَفُهَما فَاق

َ
   �اذا ؟هذا يدل ^ أن العلة ال!قة فإن }  أ

وهذا يومئ إ� العلة وينبه عليها و�ذا سماه ، "ال!قة"^ وصف مناسب وهو " الفاء"ألن اهللا سبحانه وتعا� رتب ا©كم بـ
  .وسماه بعضهم اWنبيه إ� العلة ، بعضهم اإليماء

  ،مفهوم «الفة -l    ،فقةمفهوم موا  -m: وهو نو¦ن عند أهل العلم" ا�فهوم"ننتقل إ� 
  :مفهوم ا�وافقة

  .مفهوم موافقةفحينئذ يكون ، أوÞ من ا�نطوق به � ا}كم، إذا äن ا�سكوت عنه 
 للمنطوق به � ا}كم 

ً
 حينئذ ، وÀن äن كذلك مساويا

ً
  .مفهوم موافقةفيكون أيضا

  .مساوي و¢ما أن يكون مفهوم، ألن مفهوم ا�وافقة إما أن يكون مفهوم أولوي 
  {مثل قو� سبحانه وتعا� : ا�فهوم األولوي 

َ
  لَُهَما َيُقْل  فَال

¹
ف
ُ
 من ، فال شك أن ال�ب وغxه من أنواع اإليذاء}  أ

ً
أشّد ¨ريما

  .قضية 	مة أف
ِينَ  إِنe {:قو� سبحانه وتعا�: ا�فهوم ا�ساوي 

e
iُكلُونَ  ا

ْ
ْمَواَل  يَأ

َ
ََتاَ'  أ ًما ا(ْ

ْ
ُكلُونَ يَ  إِغeَما ُظل

ْ
}  َسِع¤ًا وََسَيْصلَْونَ  نَاًرا ُنُطونِِهمْ  ِ�  أ

 إذا �ن أخذ ، أو � ما فيه تفويت انتفاع ا|تيم بهذا ا�ال، أو اWصدق بمال ا|تيم، فال شك أن إحراق مال ا|تيم
ً
يعد حراما

 ^ أي صورة �نت، مال ا|تيم ^ سبيل الظلم
ً
حã الصدقة وهو أن آخذ مال ا|تيم ، أو إحراق، أكل، فإنه يكون حراما

  . � هذا ^ السواء فهذا يعد من باب مفهوم ا�وافقة ا�ساوي، وأتصدق به هذا ال ¤وز
  :مفهوم ا�خالفة

 M ا©كم للمنطوق به 
ً
بمعó أن يكون £صيص ال�ء باOكر يدل ^ نè ، نع� به أن يكون ا�سكوت عنه «الفا

فمعó ذلك أن غx السائمة ) � سائمة الغنم الز�ة(فلو قال ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم مثًال ، طوقا©كم عما عدا ذلك ا�ن
ومفهوم ، ومفهوم ال�ط، مفهوم الصفة: هذا ا�فهوم وهو مفهوم ا�خالفة � صور كثxة من أنواعه، ��علوفة ال ز�ة فيها

  .الغاية 
m- ويشمل ا�ار وا�جرور، ويشمل ا©ال، ا�عت: فيشمل، �عت عند ا�حاةويقصد بالصفة ما هو أعم من ا:  مفهوم الصفة ،

  ) .� سائمة الغنم إذا äنت أربعk ففيها شاة(ومثال ذلك قو� صÐ اهللا عليه وسلم ، ويشمل اWمي-، ويشمل الظرف
l- اهللا عنها :  مفهوم ال:ط âا�رأة غسل يا رسول اهللا إذا (مثال ذلك قول أم سليم ر Oاحتلمت؟قالأ ö ) :إذا رأت ، نعم
  .فيفهم من هذا أنها إذا لم ترى ا�اء فإنه ال غسل عليها ، )ا�اء
s- كر:  مفهوم العددOمثا� قو� ، أو ما يفهم من تعليق ا©كم ^ عدد «صوص، وهو ما يفهم من £صيص العدد با

وُهمْ { : سبحانه وتعا�  ةً  َعَماغkَِ  فَاْجِتُ َ
ْ
، ^ عدم إجزاء ما نقص عنها: وبمفهومه" اeمان_"^ : دل بمنطوقه فإنه قد}  َجت

 .ألن ا�قدار هو أحد صفات ال�ء ، واOي يظهر أن هذا داخل M مفهوم الصفة، ̂و ا�نع من الزيادة عليها
t - إ�: (و�، وهو ما يفهم من مد ا©كم إ� .ية بإحدى أدوات الغاية:  مفهوم الغاية ،ãومثال ذلك  ).والالم، وح:  
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دال ^ نè الز�ة قبل : فمنطوقه، ) ال ز�ة � مال ح� �ول عليه ا}ول: ( حديث رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم  -
 ، دال ^ وجوبها عند تمام ا©ول : ومفهومه، ا©ول

وا ُعمe { : وقو� سبحانه وتعا�  - تِم�
َ
َيامَ  أ ºالص  

َ
ْيلِ  إِ½

e
، وجوب استمرار الصيام من طلوع الفجر إ� الليل دال ^: منطوقه}  الل

  . هذه °لة من أنواع ا�فاهيم، ال تصوموا الليل: يدل ^ أن الليل ليس Ëًال للصيام فيبطل الوصال كما لو قال: ومفهومه
 من أنواع مفهوم ا�خالفة : مفهوم اللقب -�

ً
 M االعتماد عليه لكنه مشهور M كونه نو¦

ً
 و¢ن �ن ضعيفا

فإن تعليق ا©كم عليه هل يدل عن نè ا©كم عما ، أو اسم جنس، سواء �ن اسم علم، االسم ا�جرد :نعæ باللقب هناو
  وال شك أن هذا يعتØ من أضعف ا�فاهيم " مفهوم لقب"اعتØناه هنا ، ¦داه؟ إن ن¿ ا©كم عما ¦داه

فهنا علق ا©كم ^ اOهب باOهب لو �ن غx ) إال مثالً بمثلال تبيعوا اiهب باiهب (قو� صÐ اهللا عليه وسلم : مثا� 
 مع اOهب M كونه ثمناً؟ هذا Ëل �ث فمن يربط هنا الربا 

اOهب فهل معó ذلك ¤وز فيه اWفاضل و¢ن �ن مش~�ً
ربوية الستة باOهب والفضة ^ وجه ا@صوص فهنا يعتمد ^ مفهوم اللقب كما هو مذهب الظاهرية M األصناف ال

 .ا�عروفة 
  : بصورة 3مة حجية مفهوم ا�خالفة 

ليست كمفهوم ، واWقسيم، والغاية، وال�ط والعدد، فال شك أن الصفة، و¢ن �ن مفهوم ا�خالفة يعد ^ درجات بالقوة
ار أن هذه ا�فاهيم يمكن وباWاÀ فإننا نذكر ^ وجه اإل°ال الîم M حجية مفهوم ا�خالفة باعتب، اللقب من حيث القوة

  أن تدخل ولو بنوع من اWأويل فيما يسô بمفهوم الصفة 
ويستدلون ^ ذلك ، يعد حجة عند °هور أهل العلم -عدا مفهوم اللقب ^ وجه ا@صوص  -مفهوم ا�خالفة بأنواعه 

  :بأدلة كثxة نذكر منها ^ سبيل ا�ثال
 إِنْ  {: أما فهم ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم فقد فهم من قو� سبحانه وتعا� ،  لصحابة فهم ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم وفهم ا- 

ةً  َسْبِعkَ  لَُهمْ  تَْسَتْغِفرْ  eَفْغِفرَ  فَلَنْ  َمر  ُeقييد بالسبع_ أنه لو زاد عن }  لَُهمْ  اهللاWاهللا عليه وسلم من هذا ا Ðص Äفقد فهم ا�
   ،فدل ^ أن هذا ا�فهوم õتج به) يدن عن السبعkألز: (السبع_ لغفر �م وOلك قال

ويدل ^ ذلك . قد فهموا من £صيص الوصف باOكر انتفاء ا©كم عما خال عنهف، م الصحابة رâ اهللا عنهمو`ذلك فه
  :وقائع كثxة منها

نْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  يَْس فَلَ {: ألم يقل اهللا تعا� : ما روى يعÐ بن أمية قال قلت لعمر بن ا@طاب رâ اهللا عنه -
َ
وا أ  مِنَ  َيْقُ�ُ

ةِ 
َ
ال eنْ  ِخْفُتمْ  إِنْ  الص

َ
ِينَ  َفْفتَِنُكمُ  أ

e
iاهللا : قال، فقد أمن ا�اس؟}  َكَفُروا ا Ðا عجبت منه فسألت رسول اهللا صë لقد عجبت

  ) صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته: ( عليه وسلم فقال
 - Ðص Äاهللا عنهم)  يقطع الصالة ال�ب األسود: ( اهللا عليه وسلم و�ا قال ا� âما : قال عبد اهللا بن الصامت أل� ذر ر

، )ال�ب األسود شيطان: (سألت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم كما سأ�W فقال:فقال : بال األسود من األêر من األصفر
فهموا من £صيص ا©كم بوصف انتفاءه عما لم يوجد فيه ذلك  فهؤالء هم فصحاء العرب اOين نزل القرآن بلغتهم وقد

  . الوصف
: وقال عليه الصالة والسالم ، و`ذلك ا�Ä صÐ اهللا عليه وسلم �ا سئل عما يلبس ا�حرم؟ أجاب بذكر ما ال يلبسه ا�حرم-
أنه لوال : ا{اللة من هذا ا©ديثووجه ، وهذا ا©ديث متفق عليه) ا�حرم ال يلبس القميص وال الÃاويالت وال الâانس(

 لسؤا�م، £صيص ا�منوع باOكر يدل ^ إباحة ما ¦داهأن 
ً
ألنهم سألوا عما ، �ا �ن قول الرسول صÐ اهللا عليه وسلم جوابا
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  . فدل ^ أن ما ¦داه ¤وز لبسه، فأجاب عليه الصالة والسالم بذكر ماال ¤وز لبسه، أو ¤ب، ¤وز لبسه
فاء ا©كم عما عداه فإذا لم نعلم فائدة غx انت ، األدلة للجمهور أن £صيص ال�ء باOكر البد � من فائدة كذلك من-

 . جعلناها � الفائدة من £صيص ال�ء باOكر 

  :�تجون بمفهوم ا�خالفة هم أك� ا}نفية ويستدلون O عدم االحتجاج بمفهوم ا�خالفة ال اiين
مليئان با�صوص الª فيها تعليق ا©كم ^ وصف أو عدد أو .ية وال يكون نè ا©كم عما سوى أن القرآن والسنة  -

 باتفاق الصحابة
ً
  .ا�ذكور مرادا

ِ�  َوَرَبائُِبُكمُ { : وذكروا من ذلك قو� سبحانه وتعا�  - أ eمْ  ِ�  الال
ُ
ال خالف M ¨ريم الربيبة و¢ال لم تكن : فقالوا}  ُحُجورِ�

 M ا©جر 

نْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  فَلَْيَس { : ذلك قو� سبحانه وتعا� و` - ب
َ
وا أ ةِ  ِمنَ  َيْقُ�ُ

َ
ال eِخْفُتمْ  إِنْ  الص  { ºجواز صالة الق M ال خالف

 
ً
 للمسافر و¢ن لم يكن خائفا

َرْدُيمُ  َوÀِنْ  {: و`ذلك قو� سبحانه وتعا�  - ت
َ
  قِْنَطاًرا اُهنe إِْحدَ  َوآتَيُْتمْ  َزْوٍج  َمÖَنَ  َزْوٍج  اْستِْبَداَل  أ

َ
ُخُذوا فَال
ْ
قالوا }  َشْيًئا ِمْنهُ  تَأ

ال خالف M أنه لو رغب طالق ا�رأة ولم يرد الزواج بغxها أنه داخل M ا�ø عن أخذ Ùء من ا�هر ولو �ن ا�فهوم حجة :
 . �ا �ن ذلك إال �ن رغب االستبدال

فجاءت بغرض مثًال أنها خرجت «رج ، ª جاءت فيها �ن �ا غرض آخرواهللا أعلم أن ما ذكروه من هذه األمور القيود ال
و¯طه أن يكون الغرض من ذكر القيد هو نفيه ، وقصدنا M مفهوم ا�خالفة البد أن يتحقق M ¯طه، الغالب أو لغx ذلك

ا من مسألة االحتجاج بمفهوم ونكون بذلك قد انتهين. فإذا توافر هذا القيد قمنا باالحتجاج بمفهوم ا�خالفة ، عما ¦داه
  .وÀن الراجح فيها هو قول �هور أهل العلم. ا�خالفة



 

  

  

  

 بk الفرق/   االستغراق تعريف/    اللفظ تعريف /  العام تعريف
  .  وا�طلق العام

  
  
 ألفاظ /  العموم معرفة طرق /  العموم أقسام /  العام اللفظ داللة
  . العموم

  
  
    ؟ العموم � األلفاظ هذه أكمل هو ما / العموم ألفاظ أقسام

  
  
األقوال � /   ا�مع أقل مسألة/  العموم الصيغ هذه إفادة O األدلة
  .واألدلة  ا�سألة

  
  
 � اxالث القول/   اثنان ا�مع أقل أن وهو:ا�سألة � اxا¨ القول
 وö:  ا�سألة � الرابع القول / واحد ا�مع أقل أن وهو:ا�سألة
 القول � اØالف Òرير/   السبب õصوص ال اللفظ بعموم العâة
  .الرابع 

  
 األقوال/   السبب؟ õصوص أو اللفظ بعموم العâة هل مسألة 

  .قول  P وأدلة با�سألة

  
/  ؟ العموم تفيد هل 3م بلفظ للحادثة الصحاô حÖية مسألة
 ثمرة / وا�ؤمنk للناس ا�ضاف اØطاب � العبد دخول:مسألة
  .ا�سألة  هذه � ال�م

   
  
  
 � النساء دخول مسألة / العامة اØطابات � الكفار دخول

  .  ا�ذكر بصيغة جاءت ال� اØطابات

  
  
 ا�ذكر با�مع اØطاب بأن: ( القائلون األول القول أصحاب أدلة
 اØطاب بأن: (القائلk اxا¨ القول أصحاب أدلة ) /النساء يتناول
 ا�وجه اØطاب مسألة)  /النساء يتناول ال ا�ذكر ا�مع صيغةب

  ويكون ال ؟ أم أمته يشمل هل وسلم عليه اهللا ص� للرسول
ً
 خاصا

  ؟ وسلم عليه اهللا ص� به

  
  

 صحابة من غ¤ه يعم هل الصحابة من لواحد ا�وجه اØطاب مسألة
  وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول

  
  

 هذه O ا��تبة اxمرة/   نفسه خطاب � ا�ت�م دخول مسألة
  .ا�سألة 

  
  

  .ا�قت�  أنواع/  الُمقت� عموم مسألة

  
  

   ا�ادرة الصورة مسألة/   الشيئk بk ا�ساواة نÄ مسألة

  
  

 ُفýَل االحتمال قيام مع األحوال حÖيات � االستفصال ترك مسألة
  . ا�قال � العموم مýلة

 )J(ا}لقة 

 )°(ا}لقة 

 )�(ا}لقة 

 )K( ا}لقة

 )�(ا}لقة 

 )ü(ا}لقة 

 )ê(ا}لقة 

 )Í(ا}لقة 

 )Ï(ا}لقة 

 )�J(ا}لقة 

 )JJ(ا}لقة 

 )°J(ا}لقة 

 )�J(ا}لقة 

 )JK(ا}لقة 



  ))فهرس موضوعات الحلقات فهرس موضوعات الحلقات ((                                                                          

 

  
  

 قيام مع األحوال حÖيات � االستفصال ترك( قاعدة ُحجية
 O تدل ال� األدلة) / ا�قال � العموم مýلة ُفýَل االحتمال
  .القاعدة  بهذه االحتجاج ëوط /  القاعدة بهذه االحتجاج

  
  
 الفروع من أمثلة / االستفصال ترك بقاعدة اإلحتجاج ëوط تابع

  .القاعدة  بهذه العمل O الفقهية

  
  

  . ا�عنوي العموم صور/  ا�عنوي العموم

  
  
 ا�راد ما / والظنية القطعية حيث من العام اللفظ داللة قوة 

 O بقائه حيث من العام أقسام/  ؟ بالظن ا�راد وما ؟ بالقطع
  . عمومه O بقائه عدم أو عمومه

  
  
 أو ظنية دالYه تكون هل عليه اYخصيص دخول قبل العام
  . ا�سألة هذه ثمرات /  ا�سألة هذه أدلة/   قطعية؟

  
  

  الُمَخِصص ا¯(ل عن ا>حث قبل به والعمل العموم مسألة اعتقاد
.  

  
  

 با�سألة األقوال/  ابتداءً  الظæ با¯(ل العام ا¯(ل �صيص مسألة
  . عليها واألدلة

  

  
  

/   عليها با�سألةواألدلة األقوال/  واØاص العام تعارض مسألة
  . يصاYخص مسائل

  

  
  . اYخصيص أر�ن/  اYخصيص تعريف

  
  
  . معناه O اØاص داللة /  واYخصيص النسخ بk الفرق

  
  
 هو هل اYخصيص بعد العام/   ؟ العام اللفظ �صيص Âوز هل

   ؟ ¿از هو أو أفراده من تبï فيما حقيقة

  
  

 أو األفراد من تبï فيما ُحجة يكون ا�خصوص العام هل مسألة
  ؟ أفراده من تبï فيما ُحجة يكون ال

   
  

 ا�سألة � األقوال/ اYخصيص  إ(ها ينت£ ال� الغاية مسألة
  .واألدلة 

  
  
 P وأدلة اYخصيص إ(ها ينت£ ال� الغاية مسألة � األقوال تابع
  . ا�سألة هذه ثمرات/  قول

  
  
  .ا�ص ،العقل،ا}س: ا�نفصلة ا�خصصات/   ا�خصصات أقسام

 )�J(ا}لقة 

 )Jü(ا}لقة 

 )Jê(ا}لقة 

 )JÍ(ا}لقة 

 )JÏ(ا}لقة 

 )�°(ا}لقة 

 )J°(ا}لقة 

 )°°(ا}لقة 

 )�°(ا}لقة 

 )K°(لقة ا}

 )�°(ا}لقة 

 )ü°(ا}لقة 

 )ê°(ا}لقة 

 )Í°(ا}لقة 

 )Ï°(ا}لقة 



  ))فهرس موضوعات الحلقات فهرس موضوعات الحلقات ((                                                                          

 

  
  

 الكتاب �صيص مسألة ) / بالكتاب الكتاب �صيص(  مسألة
  . السنة من با¯(ل

  

 السنة و�صيص ا�تواترة بالسنة ا�تواترة السنة �صيص مسألة
 ا�تواترة السنة �صيص مسألة /األحادية بالسنة األحادية
 السنة ومن الكتاب من ا¯(ل �صيص مسألة /بالكتاب واألَحادية
  .  اآلحاد بأخبار ا�تواترة

  
  
 بأخبار ا�تواترة السنة ومن الكتاب من ا¯(ل �صيص مسألة تابع
  .  اآلحاد

  

 /وسلم عليه اهللا ص� ا�ø بتقرير والسنة الكتاب �صيص مسألة
 �صيص مسألة /باإل�اع  ا�تواترة والسنة الكتاب �صيص مسألة
  . ا�وافقة بمفهوم والسنة الكتاب

  
  

 مسألة /ا�خالفة بمفهوم والسنة الكتاب ص�صي مسألة
  . بالقياس والسنة الكتاب اYخصيص

  

  
  . الصحاô بقول اYخصيص مسألة

  
  
  
  
  

  
  

 ا�تعلقة ا�سائل بعض/   والَعادة بالُعرف اYخصيص مسألة
 العام مسألة / ؟ بعضه بذكر العام �صيص Âوز هل: باYخصيص

 ذلك ¢صص ال أو العام ذلك ¢صص هل اiم أو ا�دح به ُقصد إذا
  .  العام

  

  يعد هل العام O اØاص عطف مسألة
ً
 مسألة/   ؟ 	ِصصا

  . ا�تصلة ا�خِصصات

  

  . االستثناء ëوط / االستثنــــاء

  
  
 هل �الً  يتعقب اiي االستثناء مسألة / االستثناء ëوط تابع
 رد مسألة / ؟ األخ¤ة ا�ملة إ½ يعود أو السابقة ا�مل إ½ يعود
 الُمطلق مسألة /تاب إذا ا�جلود القاذف إ½ بالنسبة الشهادة
  .  ا�قيد O ا�طلق Êل مسألة /  والُمقيد

  
  

 حجية /  ا�خالفة مفهوم /اإليماء داللة/ وا�فهوم ا�نطوق مسألة
  .ا�خالفة  مفهوم

  
  
  
  

 )��(ا}لقة 

 )�J(ا}لقة 

 )°�(ا}لقة 

 )��(ا}لقة 

 )�K( ا}لقة

 )��(ا}لقة 

 )�ü(ا}لقة 

 )�ê(ا}لقة 

 )�Í(ا}لقة 

 )�Ï(ا}لقة 

 )�K(ا}لقة 


