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 يهخض حبث

 ادلقانح اجلهٍح يف اختالف ادلذارص األطٕنٍح يف تؼغ يسائم انؼًٕو ٔاخلظٕص
لتي تتعمق بمبحث العام والخاص من خالل دراسة بعض المسائل ا

عند الحنفية واختالفيم فييا, وتأييد قول أحدىم باألدلة والبراىين من أقوال 
األصوليين اآلخرين, يكون ىدف البحث: بيان التطور األصولي داخل 
المدرسة الواحدة. ولما كان العام وأحوالو التي تعرض لو كثيرة منيا أن صيغ 

الحكم فيما تحتيا من األفراد قطعًا, كما ىو رأي العموم قبل التخصيص تثبت 
أكثر الحنفية, وظنًا كما ىو رأي غيرىم, لكثرة التخصيص في العام, حتى 

 شاع أنو ما من عام إال ودخمو التخصيص.
وييدف البحث أيضًا إلى بيان ىذه المسائل ومدى اختالفيا في 

 المذىب الحنفي, مع بيان مذىب المتكممين فييا.
ف البحث أيضا إلى بيان أىمية الوقوف عمى اختالف كما ييد

أصحاب المدرسة الواحدة في النظر في بعض مسائل أصول الفقو, 
 واستخالص الراجح في ىذه المسائل في صورة قريبة من أفيام المعاصرين.   
 
 

* * * * * * 
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Search summary 
The article that is evident in the difference sins of 

fundamentalist schools in some matters of generality and 

particular 

By examining some of the issues related to the public 

and private research at the Hanafi and their differences in it, 

and supporting one's statement of evidence and evidence 

from the statements of other fundamentalists, the goal of the 

research is to show the fundamentalist development within 

the same school. Since the general and its conditions, many 

of which have been subjected to it, the general formulas 

before the allocation prove the judgment under which the 

individuals are certainly, as is the opinion of more hanafi, 

we thought as others, because of the high allocation in 

general, until it was rumored that there is no year but his 

income allocation. 

The research also aims to illustrate these issues and 

the extent to which they differ in the Hanafi doctrine, with  

a statement of the doctrine of their speakers. 

The research also aims to demonstrate the importance 

of identifying different owners of the same school in 

considering some issues of the origins of jurisprudence, and 

to draw the most likely on these issues in a way that is close 

to the understandings of contemporaries.    
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 يقذيح
 الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات، وبفضمو ومنتو تغفر الزالت، 

وأف محمًدا عبده  و إال اهلل وحده ال شريؾ لو،وتقاؿ العثرات، وأشيد أف ال إل
  .ورسولو 

 ..ٔتؼذ
فإف دراسَة بعض المسائؿ التي تتعمؽ بمبحث العاْـّ والخاصّْ عند الحنفية 

البراىيف مف أقواؿ اأُلصولييف واختبلفيـ فييا، وتأييد قوؿ أحدىـ باألدلة و 
ولما  احدة.درسة الو لو فائدة كبرى في بياف التطور األصولي داخؿ الم ؛خريفاآل

كاف العاـ وأحوالو التي تعرض لو كثيرة منيا أف صيغ العموـ قبؿ التخصيص 
تثبت الحكـ فيما تحتيا مف األفراد قطعا، كما ىو رأي أكثر الحنفية، وظنا كما 
ىو رأي غيرىـ، لكثرة التخصيص في العاـ، حتى شاع أنو ما مف عاـ إال 

بياف ىذه المسائؿ ومدى اختبلفيا في  ودخمو التخصيص، فأردت أف أشارؾ في
المذىب الحنفي، مع بياف مذىب المتكمميف في ىذه المسائؿ، وقد جاء تحت 

المقالة الجمية في اختبلؼ المدارس األصولية في بعض مسائؿ "  :عنواف
 ."العموـ والخصوص

 أًٍْح ادلٕػٕع ٔأسثاب اختٍارِ:
حفزتني إلى اختياره، لقد تضافرت عدة مف أسباب أىمية ىذا الموضوع، و 

 وىي ما يمكف إجمالو فيما يمي:
األىمية الظاىرة لموقوؼ عمى اختبلؼ أصحاب المدرسة الواحدة في النظر  -

 في بعض مسائؿ أصوؿ الفقو.
 استخبلص الراجح في ىذه المسائؿ في صورة قريبة مف أفياـ المعاصريف. -
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 الخصوص ليا أثر المسائؿ التي تناولتيا في البحث في مبحث العموـ و  -
 سبًبا في اختبلؼ الفقياء في  -بدوره - كاف ،في البحث الفقيي

 بعض المسائؿ.
وعمى ىذا فقد انتظمت خطة ىذا البحث في مقدمة، وتمييد، وثبلثة 

 مباحث، وخاتمة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 تتناوؿ أىمية الموضوع، وأسباب اختياره. :ادلقذيـح

 عاـ.وفيو التعريؼ بال :انتًٍٓذ
 موجب العاـ. :األٔل ادلثسث
 حكـ نسخ الخاص بالعاـ. :انثاًَ ادلثسث
 حكـ االحتجاج بالعاـ بعد التخصيص. انثانث: ادلثسث
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 انتًٍٓذ
 انتؼزٌف تانؼاو

اتؼزٌف  -
ً
 :انؼاو نغح ٔاططالز

، والشموؿ،  تدور ماد )ع. ـ. ـ( في معاجـ المغة حوؿ معاني العمـو
؛ فيقاؿ: عَـّ الشيء يعُـّ عموًما؛ إذا شمؿ الجماعة، ومنو يقاؿ: (1)واإلحاطة

ُـّ »وعمى ىذا يكوف  َعمَّيـ األمر َيُعمُّيـ عموًما؛ أي: شمميـ. اسـ فاعؿ « العا
، وىو ما (0)«عاّـّ »؛ فاجتمع ميماف، وأدغما؛ فقيؿ: «عامـ»، أصمو: «عَـّ »مف 

متعدد، سواء كاف لفًظا، أو غيره، العاـ في المغة ىو األمر الشامؿ ال»يعني: أف 
عمى  (4)ومف ىنا نص الزركشي .(3)«يقاؿ: عميـ الخير؛ إذا شمميـ، وأحاط بيـ

شموؿ أمر لمتعدد؛ سواء كاف األمر لفظ، أو »أف العاـ في المغة يعني: 
ولذلؾ يقوؿ المنطقيوف: العاـ: ما ال يمنع تصور الشركة فيو كاإلنساف،  ...غيره

وانطبلًقا مف ىذا المعنى المغوي، جاء التعريؼ  .(5)«عامَّاويجعموف المطمؽ 
                                                 

 .(10/406) لساف العرب، البف منظور(، 1/191مختار الصحاح، لمرازي )( ينظر: 1)
 (.1/81ماف محمد عثماف )( ينظر: دروس ىادفة في أصوؿ الفقو، د: عث0)
 (.0/085( أصوؿ األحكاـ الشرعية، د: يوسؼ قاسـ )3)
ىو: أبو عبد اهلل محمد بف بيادر بف عبد اهلل المصري الزركشي الشافعي بدر الديف،  (4)

ولد سنة خمس وأربعيف وسبعمائة ىػ، اإلماـ العبلمة، كاف فقيًيا أصوليِّا مفسًرا أديًبا 
وي، ومغمطاي، وابف كثير، والسراج البمقيني، وأخذ عنو فاضبًل. أخذ عف: اإلسن

البرماوي. ومف مصنفاتو: الخادـ عمى الرافعي والروضة، وشرح المنياج في الفقو، 
وتشنيؼ المسامع شرح جمع الجوامع، والبحر المحيط، وسبلسؿ الذىب، والبرىاف في 

 عمـو القرآف، توفى بمصر سنة أربع وتسعيف وسبعمائة ىػ.
(، إنباء الغمر بأبناء العمر، 3/397الدرر الكامنة، البف حجر العسقبلني )ينظر: 

 (.1/446البف حجر العسقبلني )
 (.3/5( البحر المحيط، لمزركشي )5)
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المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو »االصطبلحي لمعاـ، فعرفو الزركشي: بأنو 
، وىو «بوضع واحد»عمى ىذا التعريؼ:  (0)وزاد بعضيـ .(1)«مف غير حصر

: يعني« المستغرؽ»وقولو:  .(4)، واختاره البيضاوي(3)ما ذىب إليو الرازي
« ما يصمح لو»وقولو:  .(5)المستوعب المتناوؿ لما تحتو مف األفراد دفعة واحدة

لمعاقؿ دوف مف ال يعقؿ، « مف»أي: ما يصمح لو المفظ العاـ: كصبلحية 
                                                 

 (.3/5البحر المحيط، لمزركشي ) (1)
(، 0/75(، منياج العقوؿ، لمبدخشي )0/310) نياية السوؿ، لئلسنوي( ينظر: 0)

(، 1/343، والتحصيؿ مف المحصوؿ، لؤلرموي )(0/329المحصوؿ، لمرازي )
 (. 3/5(، والبحر المحيط، لمزركشي )0/80واإلبياج، البف السبكي )

ىو: محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي، العبلمة سمطاف المتكمميف في  (3)
زمانو، فخر الديف أبو عبد اهلل، القرشي، البكري، التيمي، الطبرستاني األصؿ، ثـ 

ي ابف خطيبيا، المفسر، المتكمـ، إماـ وقتو في العمـو العقمية، وأحد األئمة في الراز 
عمـو الشريعة، صاحب المصنفات المشيورة، والفضائؿ الغزيرة المذكورة، ولد في 

وأربعيف وخمسمائة، أتقف عموًما كثيرة وبرز  -وقيؿ: سنة ثبلث  –رمضاف سنة أربع 
، «كتاب المحصوؿ»، و«مفاتيح الغيب»فييا. مف تصانيفو: تفسير كبير سماه 

  ، وغير ذلؾ. توفي بيراة يـو عيد الفطر سنة ست وستمائة.«المنتخب»و
 وسير أعبلـ النببلء، لمذىبي(، 4/048ينظر: وفيات األعياف، البف خمكاف )

(01/522.) 
ىو: ناصر الديف عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمي البيضاوي الشافعي، قاضي ( 4)

كاف إماًما عارًفا بالفقو والتفسير واألصميف، والعربية والمنطؽ، نظاًرا صالًحا القضاة. 
متعبًدا زاىًدا. ومف مصنفاتو: مختصر الكشاؼ، والمنياج، وشرح المنتخب في 
األصوؿ، والغاية القصوى في الفقو، وشرح المصابيح في الحديث، وشرح المطالع في 

 سير أعبلـ النببلء، لمذىبيينظر:  ىػ.المنطؽ. توفي سنة خمس وثمانيف وستمائة 
 (.93(، طبقات الشافعية، لئلسنوي، ص )17/058)

، لمعبلئي، ص )5)  (.7(  ينظر: تمقيح الفيـو في تنقيح صيغ العمـو
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«: ما يصمح لو»بحسب ما تدخؿ عميو، وليس مراًدا مف قولو: « كؿ»وصبلحية 
قيد يخرج بو « رمف غير حص»وقولو:  أف عمومو في جميع األفراد مطمًقا.

 .(1)أسماء األعداد؛ فإف لفظ العدد متناوؿ لكؿ ما يصمح لو، لكف مع الحصر
مقصود بيا: أف المشترؾ ال يدخؿ في مضموف «: »بوضع واحد»وقوليـ: 

العاـ؛ ألنو وضع ألكثر مف معنى؛ فالمشترؾ حينما يدؿ عمى أكثر مف معنى، 
ختمفة، في حيف أف العاـ إنما يدؿ عمى ذلؾ ليس بوضع واحد؛ بؿ بأوضاع م

لفظ وضع لمعنى واحد شامؿ، ومستغرؽ لجميع أفراده بوضع واحد، وليس 
 .(0)«بأوضاع مختمفة

وقيد االستغراؽ في ىذا التعريؼ يخرج األلفاظ الميممة؛ ألف االستغراؽ 
المطمؽ، والنكرة في  -أيًضا  -فرع الداللة، وال داللة لمميمؿ. وىو قيد يخرج بو 

أما خروج المطمؽ؛ فؤلنو موضوع لمداللة عمى ماىية الشيء  ات:سياؽ اإلثب
 وحقيقتو؛ فبل داللة فيو عمى األفراد أصبًل، فكيؼ يكوف داالَّ عمى االستغراؽ:
وأما خروج النكرة في سياؽ اإلثبات، فؤلف العموـ فييا بدلي ال شمولي، أي: 

صدؽ عمى أنيا تصدؽ عمى كؿ واحد بداًل عف اآلخر؛ في حيف أف العاـ ي
 .(3)جميع أفراده دفعة واحدة

ووراء ىذا التعريؼ عدة تعريفات نص عمييا األصوليوف، أورد بعضيا 
مف  أنو: المفظ الواحد الداؿ  :(4)محقًقا تمقيح الفيوـ في مقدمة التحقيؽ، ومنيا

عمى مسمييف  وقيؿ: ىو المفظ الواحد الداؿجية واحدة عمى شيئيف فصاعًدا، 

                                                 

 (.3/5) البحر المحيط، لمزركشي( ينظر: 1)
 (.086( أصوؿ األحكاـ الشرعية، د: يوسؼ قاسـ ص )0)
 (.1/83الفقو، د: عثماف محمد عثماف )( ينظر: دروس ىادفة في أصوؿ 3)
، لمعبلئي، ص )4)  (.11 - 6( ينظر: تمقيح الفيـو في تنقيح صيغ العمـو
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لمعنى كمي بقيد تتبعو في محالّْو، وقيؿ: ىو الموضوع ًعا، فصاعًدا مطمًقا م
 وقيؿ: إنو كؿ لفظ ينتظـ جمًعا مف األسماء؛ لفًظا. وغير ذلؾ مف التعريفات.

 :انفزق تني انؼًٕو ٔانؼاو -
، وىو مشتؽ مف «عـ»اسـ فاعؿ مف « العاـ»سبؽ أف ذكرنا أف 

بيف العموـ والعاـ؛  الذي ىو المصدر؛ وعمى ىذا يكوف ىناؾ تغاير« العمـو»
وبناًء  .(1)ألف المصدر يدؿ عمى مجرد الحدث، أي الفعؿ، والفعؿ غير الفاعؿ

، وغيرىما؛ (3)وابف برىاف ،(0)عمى ىذا عاب الزركشي عمى القاضي عبد الجبار
: المفظ المستغرؽ»حيث قالوا:  عمى  -؛ ألف المفظ المستغرؽ ىو العاـ «العمـو
، أي: أنيـ عبروا «العاـ«: »العمـو»ادوا بػ فإف قيؿ: إنيـ أر  -ما مضى 

قيؿ: ىذا مجاز، وال ضرورة ىاىنا تدفع إلى ارتكابو  بالمصدر عف اسـ الفاعؿ.

                                                 

، لمعبلئي، 3/7) البحر المحيط، لمزركشي( ينظر: 1) (، وتمقيح الفيـو في تنقيح صيغ العمـو
 (.11مقدمة التحقيؽ، ص )

أبو الحسيف، قاض، أصولي. كاف  ( ىو: عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني،0)
شيخ المعتزلة في عصره. وىـ يمقبونو قاضي القضاة، وال يطمقوف ىذا المقب عمى 
غيره. مف تصانيفو: تنزيو القرآف عف المطاعف، والمجموع في المحيط بالتكميؼ، 

 واألمالي، وشرح األصوؿ الخمسة، وغير ذلؾ. توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة ىػ.
(، ولساف الميزاف، البف حجر 11/113) بغداد، لمخطيب البغدادي تاريخينظر: 

 (.3/386العسقبلني )
( ىو: أحمد بف عمي بف محمد بف َبرىاف أبو الفتح، ولد ببغداد في شواؿ سنة تسع 3)

لكيا اليراسي، وبرع في المذىب وفي  وسبعيف وأربعمائة، وتفقو عمى الغزالي والشاشي وا 
ميو، ولو فيو التصانيؼ المشيورة منيا: البسيط، والوسيط، األصوؿ، وكاف ىو الغالب ع

  والوجيز، وغيرىا، توفي سنة عشريف وخمسمائة، وقيؿ غير ذلؾ.
(، طبقات الشافعية الكبرى، البف 1/079ينظر: طبقات الشافعية، البف قاضي شيبة )

 (.6/32السبكي )
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خبلؼ شكمي؛ إذ يشترؾ  -في تصوري  -والخبلؼ ىاىنا  (1)مع إمكاف الحقيقة
العاـ والعموـ في الداللة عمى أصؿ المعنى، وىو اإلحاطة والشموؿ، لكف مبنى 

قة بيف المفظيف قائـ عمى طريقة االستخداـ؛ فأنت إذا أردت أف تتحدث عف التفر 
أما  إلخ.… العاـ قمت: ىو المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو مف غير حصر

؛ فإنؾ تقوؿ: ىو استغراؽ جميع ما يصمح لو المفظ مف  إذا تحدثت عمى العمـو
لفظ عاـ، أما وبناء عمى ىذا فإنؾ إذا وصفت المفظ قمت:  إلخ.… غير حصر

؛ فما سمى  ؛إذا أردت أف تتحدث عف داللتو فإنؾ تقوؿ: لفظ داؿ عمى العمـو
ومف الجدير بالذكر ىاىنا أف أشير إلى  العاـ عامِّا، إال لداللتو عمى العموـ.

أمًرا  -نكتة ذكرىا األصوليوف تجعؿ مف الدراسة النحوية والمغوية لصيغ العموـ 
إنما يتأتى »صوليوف عمى أف عمـو المفظ مف األىمية بمكاف؛ حيث نص األ

وىو ما يعني اعتماد  (0)«مف جية األوضاع، والمغات، ال مف جية العقؿ
 الدراسة األصولية لصيغ العموـ اعتماًدا كبيًرا عمى الدراسات النحوية والمغوية.

 :انفزق تني انؼاو ٔاألػى -
ستعمؿ في فإنو ي« العاـ»يستعمؿ في المعنى، أما لفظ « األعـ»لفظ 

ذا قيؿ: ىذا عاـ، تبادر »المفظ؛  فإذا قيؿ: ىذا أعـ، تبادر الذىف لممعنى، وا 
، و «العاـ»ومف الناس مف يسوي بيف المفظيف؛ فيطمؽ  .(3)«الذىف لمفظ

والمذكور أواًل ىو األرجح؛ وذلؾ ألف  .(4)بمعنى واحد، وال يفرؽ بينيما« األعـ»
والترادؼ خبلؼ األصؿ؛ إذ األصؿ: إطبلقيما بمعنى واحد يعني: ترادفيما، 
ويرجح ىذا أيًضا نكتة لغوية؛ إذ لفظ  اختبلؼ األسماء عند اختبلؼ المسميات.

                                                 

 (.3/7) البحر المحيط، لمزركشي( ينظر: 1)
، لمقرافي ) ( العقد المنظـو0)  (.1/33في الخصوص والعمـو
 (.3/7) البحر المحيط، لمزركشي( 3)
، لمقرافي، ص )4)  (.04( ينظر: العقد المنظـو في الخصوص والعمـو
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صيغة تفضيؿ عمى وزف أفعؿ؛ فناسب ذلؾ إطبلقيا عمى المعنى؛ « األعـ»
ألف المعنى ىو األصؿ والمقصد، وما المفظ إال وسيمة يتوصؿ بيا إلى أداء 

ظ دوف درجة المعنى؛ فناسب  ذلؾ أف يطمؽ لفظ المعنى؛ فكانت درجة المف
األعـ الذي ىو لمتفضيؿ عمى األعمى درجة وىو المعنى ويطمؽ لفظ العاـ عمى 

 .(1)المفظ الذي ىو أقؿ في الدرجة
 انفزق تني ػًٕو انشًٕل ٔػًٕو انظالزٍح: -

ويريدوف بيما تارة عمـو الشموؿ، « األعـ»، و«العاـ»يطمؽ العمماء لفظ 
موـ الصبلحية، وىناؾ فرؽ بيف العموميف، واألصؿ ىو عموـ الشموؿ، وتارة ع

أما عموـ الصبلحية؛ فيو المطمؽ، وىـ إنما يسمونو: عاما؛ ألف موارده عامة 
 ، ويمكف بياف الفرؽ بيف العموميف مف خبلؿ المثاليف اآلتييف:(0)غير منحصرة

 ْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َوالَِّذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْن ِنَساِئيِ  }قولو تعالى: -
َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِو َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن 

 أو ما يطمؽ -ىا ىنا مف عمـو الصبلحية   َرَقَبةٍ   لفظ  (3) {َخِبيرٌ 

قبة شاء مف فيجوز لممعتؽ أف يعتؽ أي ر  -عمـو البدؿ  -عميو أيضا 
الرقاب بداًل عف األخرى؛ فإذا أعتؽ إحدى الرقاب كاف ممتثبل لؤلمر، 

 وليس عميو عتؽ رقبة أخرى، إال بسبب جديد.

                                                 

، لمقرافي، ص )1)  (.05، 04( ينظر: العقد المنظـو في الخصوص والعمـو
، لمعبلئي، (، وتمقيح الفيـو في تنقيح ص3/7) البحر المحيط، لمزركشي( ينظر: 0) يغ العمـو

، لمقرافي، ص )11ص )  (.08(، والعقد المنظـو في الخصوص والعمـو
 .3سورة المجادلة آية: ( 3)
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فإنو مف عموـ الشموؿ؛ ألنؾ ال  (1) {َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكينَ }وأما قولو تعالى: -
تكوف ممتثبًل لؤلمر باقتصارؾ عمى قتؿ مشرؾ واحد، بؿ إنؾ مطالب 

قتؿ المشرؾ دائًما؛ فإذا قتمت مشرًكا، ثـ وجدت آخر قتمتو أيًضا، وىمـ ب
فثبت بذلؾ أف عموـ الشموؿ ىو األولى  إلى ما ال نياية.… جرِّا

 .(0)بإطبلؽ لفظ العاـ مف عمـو الصبلحية
 
 
 
 

* * * * * * 
 

 

                                                 

 .5سورة التوبة آية: ( 1)
، لمقرافي، ص )0)  (.09( العقد المنظـو في الخصوص والعمـو



 

 

 الف المدارس األصولية في بعض مسائل العموم والخصوصالمقالة الجلية في اخت

 

 111   0202برالعدد السادس والعشروف ديسم - مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بسوىاج
 

 األٔل ادلثسث
 يٕخة انؼاو

، ىي: ك ؿ لفظ ينتظـ جمًعا سبقت اإلشارة إلى أف العاـ، أو ألفاظ العمـو
ما معنى كقولنا: )مف(، و)ما( مف األفراد: ، (1)«إما لفًظا؛ كقولنا: مسمموف، وا 

، أو مسمى معموـ »والعاـ يقابؿ الخاص، وىو المفظ الموضوع  لمعنى معمـو
عمى االنفراد؛ كقولنا في تخصيص الفرد: زيد، وفي تخصيص النوع: رجؿ، 

 .(0)«وفي تخصيص الجنس: إنساف
 :(3)العاـ قسميف وينقسـ

 عاـ لـ يخص عنو شيء. :انقسى األٔل
 عاـ خص عنو البعض. :انقسى انثاًَ

 فنتناوؿ ىاىنا الكبلـ حوؿ القسـ األوؿ؛ في بياف موجب العاـ الذي 
 ىؿ ىو قطعي الداللة، أو ظني الداللة؟  لـ يرد عميو التخصيص؛

فسيأتي  -لبعض وىو العاـ الذي خص عنو ا -وأما الحديث عف القسـ الثاني 
 .في المبحث الثالث
 حتزٌز حمم انُشاع:

الناظر في استعماالت صيغ العموـ مف خبلؿ النصوص الشرعية يجد 
 :يمكف بيانيا عمى النحو التالي أنيا ترد عمى استعماالت

                                                 

 (،1/16(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )14( ينظر: أصوؿ الشاشي، ص )1)
(، كشؼ األسرار، 390-1/387وميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )

 (.1/159لمنسفي )
(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف 3(، المنار، ص )13( ينظر: أصوؿ الشاشي، ص )0)

 (.1/16نجيـ )
 (.17( ينظر: أصوؿ الشاشي، ص )3)
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العاـ الذي أريد بو العموـ قطعا ىو العاـ الذي صحبتو قرينة تنفي احتماؿ  -
ِإالَّ َعَمى  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرضِ  }تعالى:تخصيصو، كما في قوؿ اهلل 

،  (1){المَِّو ِرْزُقَيا ومف ثـ اتفقوا فالعاـ ىنا قطعي الداللة عمى العمـو
عمى قطعية داللتو في حالة ما إذا قاـ الدليؿ العقمي عمى انتفاء 
نو إذا ُأريد بالقطعي ما ال يحتمؿ الخبلؼ أصبًل، وال  التخصيص، وا 

قطعي »فالعاـ ال يطمؽ عميو  -العقؿ، ولو احتمااًل مرجوًحايجوزه 
بيذا المعنى، إال إذا قاـ الدليؿ العقمي عمى انتفاء التخصيص؛ « الداللة

وذلؾ ألف القطعي عند الحنفية قد يطمؽ ويراد منو ما ال يحتمؿ الخبلؼ 
ال أصبًل، وال يجوزه العقؿ، ولو احتمااًل مرجوًحا، وقد يطمؽ ويراد منو ما 

ف احتمؿ احتمااًل ما، (0)يحتمؿ الخبلؼ احتمااًل ناشًئا عف دليؿ ، وا 
والمعنياف يشتركاف في أنو ال يخطر بالباؿ الخبلؼ أصبًل، وال يحتممو 
عند أىؿ المساف، ويفترقاف في أنو لو تصور الخبلؼ لما جوزه العقؿ في 

كبل احتماؿ، األوؿ، وجوزه في الثاني تجويًزا عقميِّا، ويعده أىؿ المحاورة 
وال يعدونو في المحاورة أصبًل، وىو بالمعنى األوؿ ال خبلؼ بينيـ في 
أف العاـ ال يطمؽ عميو، إال إذا قاـ الدليؿ العقمي عمى انتفاء 

 وقوله تعاىل : {المَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ وَ  } التخصيص؛ كما في قولو تعالى:

. فإف داللتو حينئذ قطعية (3){اأْلَْرضِ  سََّماَواِت َوَما ِفيِلمَِّو َما ِفي ال }
 اتفاًقا؛ وأما بالمعنى الثاني فيو محؿ الخبلؼ بيف عمماء األصوؿ.

                                                 

 .6سورة ىود آية: ( 1)
 (. 1/86ر، البف نجيـ )( ينظر: فتح الغفار بشرح المنا0)
 (، سورة البقرة.084( مف اآلية )3)
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العاـ الذي يراد بو الخصوص ىو العاـ الذي صحبتو قرينة تدؿ عمى  -
كما في قولو  ،خصوصو وتنفي عمومو، وتبيف أف المراد منو بعض أفراده

، (1) {ِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل اِس ِحجُّ اْلَبْيِت مَ َوِلمَِّو َعَمى النَّ  }الى:ػتع

فالمراد بالناس في اآلية الكريمة جماعة مخصوصة وىـ أىؿ التكميؼ، إذ 
 العقؿ يقضي بخروج غيرىـ.

األصوؿ عمى أف داللة العاـ عمى أصؿ  ال خبلؼ بيف عمماء كما أنو
قطعية  -ثة في الجمع المعنى، وىو الواحد في المفرد، واالثناف أو الثبل

؛ فبل يحتمؿ خروجو بالتخصيص، بؿ ينتيي إلى الواحد في المفرد، (0)اتفاًقا
ال كاف نسًخا. لى االثنيف أو الثبلثة في الجمع، وا   وا 

العاـ المطمؽ، وىو العاـ الذي لـ تصحبو قرينة تنفي احتماؿ تخصيصو، وال  -
. وىذا ىو محؿ الخبلؼ في   قطعيتو أو ظنيتو.قرينة تنفي داللة العمـو

وعمى ىذا؛ يكوف الخبلؼ فيو ىو القطعي بمعنى: ما ال يحتمؿ الخبلؼ 
ف احتمؿ احتمااًل ما.  احتمااًل ناشًئا عف دليؿ، وا 

أصؿ  ومفاد ما اتفؽ عميو عمماء األصوؿ مف أف داللة العاـ عمى
قطعية: أف  –المعنى وىو الواحد في الفرد، واالثناف أو الثبلثة في الجمع 

ختبلؼ بينيـ فيما زاد عمى ذلؾ، ىؿ تكوف داللة العاـ عميو حينئذ قطعية اال
 بالمعنى المذكور، أو تكوف داللتو عميو ظنية؟

                                                 

 .97ية: اآل مف سورة آؿ عمراف( 1)
(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني 1/87( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )0)

(1/38 ،39.) 
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 يف ادلسأنح: اخلالف
اختمؼ عمماء األصوؿ في داللة العاـ قبؿ أف يطرأ عميو التخصيص، 

 وكاف اختبلفيـ عمى قوليف:
 اللة قطعية، خصوصو دأف داللة العاـ عمى كؿ فرد ب انقٕل األٔل:

لى ىذا ، (1)ذىب جميور العراؽ مف الحنفية، كأبي الحسف الكرخي وا 
  ،(3)زيد الدبوسي القاضي أبو، و (0)وأبي بكر الرازي الجصاص

 

                                                 

نفية بالعراؽ، ( ىو: عبيد اهلل بف الحسيف الكرخي، أبو الحسف، فقيو، انتيت إليو رياسة الح1)
ولد سنة ستيف ومائتيف. مف تصانيفو: رسالة في األصوؿ التي عمييا مدار فروع 
الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، توفي في بغداد سنة أربعيف 

تاريخ بغداد، (، 127: الفوائد البيية، لمحمد عبد الحي المكنوي، ص )ينظر وثبلثمائة.
 (.12/353) لمخطيب البغدادي

أحمد بف عمي، أبو بكر الرازي المعروؼ بالجصاص: مف أىؿ الري، مف فقياء ( ىو: 0)
الحنفية، سكف بغداد ودرس بيا، تفقو عمى أبي سيؿ الزجاج، وعمى أبي الحسف 
الكرخي، وتفقو عميو كثيروف. مف تصانيفو: )أحكاـ القرآف(، و)شرح مختصر شيخو 

الجواىر المضية في طبقات لطحاوي(. ينظر: أبي الحسف الكرخي(، و)شرح مختصر ا
 (.11/056(، البداية والنياية، البف كثير )1/84) الحنفية، لعبد القادر القرشي

( ىو: عبد اهلل بف عمر بف عيسى، أبو زيد، أوؿ مف وضع عمـ الخبلؼ وأبرزه إلى 3)
تصانيفو: الوجود. كاف فقيًيا باحثًا، نسبتو إلى دبوسية )بيف بخارى وسمرقند(، مف 

  سنة ثبلثيف وأربعمائة.« بخارى»تأسيس النظر، واألسرار، توفي في 
(، وشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، 1/053) وفيات األعياف، البف خمكاف: ينظر 

 (.3/045البف العماد )
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وفػي ىػذا ، (3)مػف الحنفيػة ، وعامػة المتػأخريف(0)، وفخر اإلسبلـ(1)وشمس األئمة
حكـ فيما تناولػو قطًعػا ويقيًنػا، العاـ عندنا يوجب ال: »يقوؿ فخر اإلسبلـ البزدوي

 بمنزلػػػة الخػػػاص فيمػػػا يتناولػػػو. والػػػدليؿ عمػػػى أف المػػػذىب ىػػػو الػػػذي حكينػػػا: أف 
قاؿ: إف الخاص ال يقضي عمػى العػاـ، بػؿ يجػوز أف  -رحمو اهلل – (4)أبا حنيفة

 .(5)«ينسخ الخاص بو
                                                 

ىو: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، أبو بكر السرخسي مف أىؿ سرخس بمدة في  (1)
مة، كاف إماًما في فقو الحنفية، ومف تصانيفو: المبسوط، خراساف، ويمقب بشمس األئ

 واألصوؿ، وشرح السير الكبير، توفى سنة ثبلث وثمانيف وأربعمائو ىػ.
الفوائد (، و 0/08) الجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشيينظر: 

 (.158، ص )البيية، لمحمد عبد الحي المكنوي
ف محمد بف الحسف بف عبد الكريـ بف موسى بف عيسى بف ( ىو: أبو الحسف عمي ب0)

ىػ(، لو الكثير مف 422، ولد سنة )«فخر اإلسبلـ»مجاىد البزدوي، الممقب بػ
المصنفات، منيا: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وكشؼ األستار، وشرح الجامع 

 ىػ(.  480الصحيح، وغير ذلؾ، وتوفي بمدينة )كيس( قرب سمرقند، سنة )
(، والجواىر المضية في طبقات 623، 18/620ظر: سير أعبلـ النببلء، لمذىبي )ين 

 (.595، 0/594الحنفية، لعبد القادر القرشي )
وميزاف (، 1/587(، وكشؼ األسرار، لمبخاري )1/587( ينظر: أصوؿ البزدوي )3)

(، كشؼ 1/130(، أصوؿ السرخسي )1/412األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )
 (.1/86(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1/161ار، لمنسفي )األسر 

ىو: النعماف بف ثابت التيمي بالوالء، الكوفي، إماـ الحنفية، الفقيو المجتيد وأحد األئمة ( 4)
األربعة. ولد بالكوفة سنة ثمانيف عمى الراجح، ونشأ بيا وطمب العمـ في صباه، ثـ 

ضرار بف صرد: سئؿ يزيد بف ىاروف: أييما أفقو: الثوري انقطع لمتدريس واإلفتاء، قاؿ 
أو أبو حنيفة؟ فقاؿ: أبو حنيفة أفقو، وسفياف أحفظ لمحديث. روى عف: عطاء بف أبي 
رباح، وعمقمة بف مرثد، وحماد بف أبي سميماف، والحكـ بف عتبة، وغيرىـ، وروى عنو: 

ولقد ضربو يزيد بف عمر  حماد، وحمزة بف حبيب الزيات، وزفر، وأبو يوسؼ، وغيرىـ.
بف ىبيرة عمى القضاء فأبى أف يكوف قاضًيا، وكاف موتو في رجب سنة مائة وأربعيف ا

(، وتيذيب األسماء والمغات، 199، 1/198لميجرة. ينظر: تذكرة الحفاظ، لمذىبي )
 (.0/016لمنووي )

 (.588، 1/587( ينظر: أصوؿ البزدوي )5)
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سواء قبؿ داللة ظنية  جميع أفرادهأف داللة العاـ عمى  انقٕل انثاًَ:
لى ىذا ذىب أبو منصور الماتريديخصيص أو بعدهالت مف  (1)، وا 

وسائر عمماء األصوؿ مف ، (0)، ومف تابعو مف مشايخ سمرقندالحنفية
 .(3)المتكمميف، ومف وافقيـ

 األدنح:
 أدنح انقٕل األٔل:

ف داللة العاـ عمى كؿ فرد أ استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائميف
 ي:ما يممف المعقوؿ ببخصوصو داللة قطعية 

                                                 

أبو منصور الماتريدي، مف أئمة عمماء الكبلـ، نسبتو ( ىو: محمد بف محمد بف محمود، 1)
، مف تصانيفو: التوحيد، وأوىاـ المعتزلة، والرد عمى «سمرقند»، محمة بػ«ماتريد»إلى 

 القرامطة، ومآخذ الشرائع في أصوؿ الفقو، والجدؿ، وتأويبلت القرآف،. توفي 
 سنة ثبلٍث وثبلثيف وثبلثمائة.« سمرقند»بػ 
(، والجواىر المضية في 195لبيية، لمحمد عبد الحي المكنوي، ص ): الفوائد اينظر 

 (. 0/132طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي )
(، وميزاف األصوؿ في نتائج 173( ينظر: تخريج الفروع عمى األصوؿ، لمزنجاني )0)

(، وفتح الغفار بشرح 1/166(، كشؼ األسرار، لمنسفي )1/411العقوؿ، لمسمرقندي )
 (.1/86، البف نجيـ )المنار

(، سبلسؿ 3/369(، البحر المحيط، لمزركشي )1/408ينظر: البرىاف، إلماـ الحرميف ) (3)
(، التحصيؿ مف 0/463(، ونياية السوؿ، لؤلسنوي )048الذىب، لمزركشي )
(، اآليات 79(، غاية الوصوؿ، لمشيخ زكريا األنصاري )1/394المحصوؿ، لؤلرموي )
(، 0/65(، حاشية العطار عمى جمع الجوامع )3/61لعبادي )البينات، البف قاسـ ا

آلؿ تيمية  (، المسودة،0/559(، العدة، ألبي يعمى )98المنتيى، البف الحاجب )
(119.) 
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 أنو لو أريدت الداللة الظنية مف العاـ، لجاز أف يراد البعض في العرؼ، :األٔل
والمحاورة ببل دليؿ صارؼ؛ ألف الكبلـ فيما ال صارؼ فيو، ولو جاز 

فيرتفع األماف  إرادة البعض ببل دليؿ، الرتفع األماف عف المغة وعف الشرع
العرب مف األلفاظ كؿ ما وقع في كبلـ  عف المغة؛ بالذىاب إلى أف

 العامة يحتمؿ الخصوص، فبل يستقيـ ما يفيـ السامعوف مف العموـ.
ويرتفع األماف عف الشرع؛ مف حيث إف األغمب األعـ مف خطاب الشارع 

فمو جوز إرادة البعض مف غير قرينة، لما صح منا فيـ األحكاـ  قد ورد عامِّا،
، ولما استقاـ منا الحكـ بعتؽ جميع كؿ عبد لي »عبيد مف قاؿ:  بصيغة العمـو

مثبل، وىذا يؤدي إلى التمبيس عمى السامع، وتكميفو بما ال يطاؽ، « فيو حر
ذا بطؿ كونو ظنيِّا ثبت  وىو باطؿ، فبطؿ ما أدى إليو، وىو ظنية داللة العاـ، وا 

 .(1)أنو قطعي
 :مبا ٌهً ْذا االستذالل َٕٔقش

ي وسعنا، وليس في إال بما ف لنا لـ يرد –سبحانو  –أف تكميؼ اهلل 
وسعنا الوقوؼ عمى اإلرادة الباطنة، سقط اعتبارىا في حؽ العمؿ، وتبقى في 
حؽ العمـ، فيمزمنا العمؿ بالعموـ الظاىر، وال يمزمنا االعتقاد القطعي، ومع 
القوؿ بوجوب العمؿ بالعموـ الظاىر، ال يرتفع األماف، فبل يترتب المحظور 

 .(0)الذي ذكر

                                                 

(، 1/618(، كشؼ األسرار، لمبخاري )1/42( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )1)
، 1/138(، أصوؿ السرخسي )1/416وميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )

 (.1/168(، كشؼ األسرار، لمنسفي )139
(، وميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، 1/618( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)

(، كشؼ األسرار، 142 -1/138(، أصوؿ السرخسي )419، 1/416لمسمرقندي )
 (. 1/168لمنسفي )
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جو مف النقاش: بأنو لما كاف التكميؼ إنما ال يكوف ويجاب عف ىذا الو 
وليس في وسعنا الوقوؼ عمى الباطف، لـ يعتد باإلرادة الباطنة  بما يفوؽ الوسع،

في حقنا ال عمًما وال عمبًل، وأقيـ السبب الظاىر مقاـ الباطف تيسيًرا، وبقي ما 
نقبًل  -البخاري عبد العزيز  ، وعمى ىذا جرى(1)يفيـ مف العموـ الظاىر قطعيِّا

إنو لما سقط اعتبار : »- إذ يقوؿ عف بعض تصانيؼ فخر اإلسبلـ البزدوي
اإلرادة الباطنة في حؽ العمؿ باالتفاؽ، سقط في حؽ العمـ بالطريؽ األولى؛ 
ألف العمـ عمؿ القمب، والقمب أصؿ الجوارح، والعمؿ يقوـ بالجوارح وىي تابعة 

 .(0)«حؽ األصؿ أولىلمقمب، فمما سقط في حؽ التبع، ففي 
فأجاب أصحاب االعتراض: بأف اعتبار اإلرادة الباطنة إنما يسقط بشأف 

بما ليس في الوسع، وال شؾ أف ىذا يظير في حؽ العمؿ فقط؛ ألف  التكميؼ
مقصود الشارع مف التكميؼ إنما ىو العمؿ، فالقوؿ بعدـ اعتبارىا في حقيما 

بخبر الواحد  مردودعزيز البخاري نقمو عبد الوما  مًعا ليس عمى ما ينبغي.
والقياس، فإف اعتبار االحتماؿ فيو ساقط في حؽ العمؿ، مع بقائو في حؽ 

 .(3)العمـ باالتفاؽ؛ فإنو ال يوجب العمـ قطًعا
وأجاب أصحاب القوؿ األوؿ الذاىبيف إلى أف داللة العاـ عمى كؿ فرد 

ار الباطف إنما بخصوصو داللة قطعية عف جواب مخالفييـ: بأف إسقاط اعتب
مف أجؿ االحتياط، وىو يتحقؽ في حؽ العمؿ دوف العمـ؛ ألف العمـ أصؿ  ىو

والعمؿ تابع، واألصؿ أقوى مف تابعو، فمف الجائز أال يقوى مثبت التبع عمى 
 إثبات األصؿ.

                                                 

 (.139، 1/138ؿ السرخسي )(، أصو 1/618( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )1)
 (.619، 1/618( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)
 (.1/141(، أصوؿ السرخسي )1/619( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )3)
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أف كؿ لفظ  مف المعقوؿ أيًضا وفيو استدالؿ أصحاب القوؿ األوؿ الثاني:
، حتى يدؿ دليؿ عمى خبلؼ (1)الزًما لو وضع لمعنى، كاف ذلؾ المعنى

ذلؾ، والعاـ كباقي األلفاظ وضع لمعنى ىو العموـ، فكاف الزًما لو قطًعا 
عند اإلطبلؽ، وعدـ التقييد بقرينة تنفي تمؾ القطعية؛ إذ ال أثر 
لبلحتماالت التي ال دليؿ عمييا في األلفاظ، فما داـ المفظ موضوًعا 

 .(0)بت بو قطًعا، حتى يقوـ دليؿ الخصوصلمعمـو فإف العمـو يمـز ويث
 َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ  } فقولو تعالى:

كؿ متوفى عنيا زوجيا، إال إذا  -قطًعا  -، يستغرؽ (3){َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشرًا
الدخوؿ، أـ كانت بعده، وسواء أكانت جاء المخصص، سواء أكانت الوفاة قبؿ 

ِئي َيِئْسَن ِمَن }:-عز شأنو-وكذلؾ قولو ، (4)حامبًل أـ غير حامؿ َوالالَّ

ِئي َلْم َيِحْضنَ اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُينَّ َثاَلَثُة َأشْ  ، (5){ُيٍر َوالالَّ
ا عمى سبيؿ القطع، سواء أكاف يشمؿ كؿ معتدة ال ترى الحيض، يأًسا أو صغرً 

ألنو موضوع لمداللة عمى  ؛ذلؾ بعد الدخوؿ، أـ قبمو، إال إذا ثبت المخصص
أفراده عمى سبيؿ الشموؿ واالستغراؽ، واحتماؿ خروج بعض أفراده منو دوف 

ال ضاعت الثقة بالمغة. –دليؿ  والتساؤؿ ىاىنا: ىؿ يعني ذلؾ  ال يؤبو لو، وا 

                                                 

(، كشؼ األسرار، 416، 1/415( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )1)
 (.1/39)(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني 1/167لمنسفي )

(، شرح المنار، البف ممؾ الكرماني 138، 1/137ينظر: أصوؿ السرخسي ) (0)
 (.1/565(، وفواتح الرحموت شرح مسمـ الثبوت، لمحمد بف نظاـ الديف )1/387)

 (، سورة البقرة.034( مف اآلية )3)
 (.1/87( ينظر: شرح المنار، البف ممؾ الكرماني )4)
 (، سورة الطبلؽ.4( مف اآلية )5)
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منو يكوف الباقي  ى خروج البعض مف أفراد ىذا العاـأنو إذا ما قاـ دليؿ عم
 حجة ظنية عند الحنفية.

والجواب عف ذلؾ أف الحجية الظنية لمباقي مف العاـ بعد وجود الدليؿ 
فإنما يكوف الدليؿ القاصر  عمى خروج البعض مف أفراده ليست في المطمؽ،

ىذا إذا كاف  مؤثًرا في حجية العاـ إذا أخرج منو قدًرا غير معيف، ويتحقؽ
 القاصر كبلًما مستقبًل متصبًل.

ال  فالقاصر إف كانت صورتو كبلًما مستقبًل متصبًل فإنما يعد نسًخا،
تخصيًصا، وال أثر لو فتبقى داللتو عمى الباقي بعده قطعية، وكذلؾ يكوف 
الباقي قطعًيا إذا خرج منو شيء بكبلـ غير مستقؿ؛ ألف ىذا ليس تخصيصا 

ف عند الحنفية. التفريؽ في الكبلـ المستقؿ بيف ما كاف منو متصبًل وما كاف  وا 
نسخا، ىذا  –واعتبار الحنفية األوؿ تخصيًصا، والثاني وىو المنفصؿ  منفصبًل،

التفريؽ مبني عمى قاعدة عندىـ، مؤداىا أف البياف يجب أال يتأخر عف وقت 
قرنو بما يدؿ   –، فالشارع إذا أراد بالعاـ مف أوؿ األمر بعض أفراده (1)الحاجة

عمى مراده مف المخصصات، حتى ال يقع التجييؿ الذي يتنزه الشارع الحكيـ 
عنو، فإذا ورد العاـ مف غير مخصص دؿ عمى أف الشارع يريد جميع أفراده 

كاف  –ابتداء، فإذا جاء بعد ذلؾ نص يخرج مف العاـ بعض ما كاف داخبًل فيو 
التخصيص لـ يدخؿ فيو ابتداء، ناسًخا، ال مخصًصا، فالخارج مف العاـ ب

؛ وألف العاـ عند الحنفية حجة قطعية، (0)والخراج منو بالنسخ دخؿ فيو ابتداء
اشترطوا أف يكوف الخاص المخرج بعض أفراد العاـ قطيًعا مثمو، سواء أكاف 

                                                 

(، ونياية السوؿ، لئلسنوي 3/005اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، لآلمدي ) ( ينظر:1)
 (.148، 5/147(، والمحصوؿ، لمرازي )847، 0/846)

 ( وما بعدىا.029( ينظر: أصوؿ التشريع، عمي حسب اهلل، ص )0)
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متصبًل أـ منفصبًل؛ ألنو إذا كاف متصبًل كاف تخصيًصا، والقطعي ال يخصص 
ذا كاف   منفصبًل كاف نسًخا والقطعي ال ينسخو إال قطعي مثمو.إال بمثمو، وا 

ألف أخبار اآلحاد ظنية  ولذا فإنيـ يمنعوف تخصيص العاـ بخبر اآلحاد؛
خصص العاـ قبؿ ذلؾ  إذا إال لتخصيص القطعي وال لنسخو،فبل تصمح 

بقطعي مثمو، فإف داللتو عمى الباقي حينئذ تصبح ظنية، يمكف إخبار اآلحاد أف 
العاـ المخصص ظني الداللة، وخبر اآلحاد  :ساوييا في الظنيةتخصصيا لت
 ظني الثبوت.

  يـ بما روىاحتجاجمف األدلة التي دلت عمى قطعية داللة العاـ  :انثانث
عمى أف الحامؿ المتوفى  -رضي اهلل عنو - (1)عبد اهلل بف مسعود

  عنيا زوجيا تعتد بوضع الحمؿ، ال بأبعد األجميف، بأف قولو تعالى:
، نزؿ بعد قػولو (0){نَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَمُينَّ َوُأواَلُت اأْلَْحَماِل َأَجُميُ }

َأْرَبَعَة  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ }تعػالى:

 .(4)فَنسخت اآلية المتأخر نزوليا مخصوَص األولى (3){َأْشُيٍر َوَعْشرًا

                                                 

ىو: عبد اهلل بف مسعود بف غافؿ بف حبيب بف شمخ بف فار بف مخزـو اليذلي، أبو  (1)
وصاحب سره، ولى بيت الماؿ  الرحمف، مف أكابر الصحابة، كاف خادـ النبي  عبد

فتوفي بيا سنة اثنتيف  -رضي اهلل عنو  -بالكوفة ثـ قدـ المدينة في خبلفة عثماف 
(، اإلصابة، 0/372ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر ) وثبلثيف.

 (.4/109البف حجر العسقبلني )
 (، سورة الطبلؽ.4آلية )( مف ا0)
 (، سورة البقرة.034( مف اآلية )3)
(، التمويح 1/167(، كشؼ األسرار، لمنسفي )136، 1/135( ينظر: أصوؿ السرخسي )4)

 (.1/39عمى التوضيح، لمتفتازاني )
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: (3)، قاؿ: قاؿ عبد اهلل(0)، عف أبيو(1)عاصـ بف محمد بف زيدوبما روى 
ُر ِفي ُقَريأٍش َما َبِقَي ِمَف النَّاِس اثأَنافِ »: قاؿ رسوؿ اهلل  َمأ  .(4)«اَل َيَزاُؿ َىَذا األأ

                                                 

( ىو: عاصـ بف محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العمري المدني، روى 1)
خوتو واق د وزيد وعمر، ومحمد بف كعب القرظي وغيرىـ، وروى عنو أبو عف أبيو وا 

إسحاؽ الفزاري وابف عيينة ووكيع وغيرىـ. قاؿ أحمد وابف معيف وأبو داود: ثقة، وقاؿ 
أبو حاتـ: ثقة ال بأس بو، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس، وذكره ابف حباف في 

صالح الحديث، وفي ، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ في الحديث، وقاؿ البزار: «الثقات»
ينظر: سير أعبلـ  ثقة، مف السابعة، مات سنة بضع وستيف ومائة.«: التقريب»

 (.5/52(، وتيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني )7/182النببلء، لمذىبي )
( ىو: محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدوي. روى عف: العبادلة 0)

وغيرىـ. وروى عنو بنوه الخمسة عاصـ، وواقد، وعمر، وأبو بكر، األربعة، وابف الزبير 
وزيد، وابف الزبير وغيرىـ. قاؿ أبو زرعة، وابف أبي حاتـ: ثقو، وذكره ابف حباف في 
 الثقات. قاؿ ابف حجر: ىو: ثقة، مف أىؿ المرتبة الثالثة، أخرج لو الستة.

لثقات، البف حباف (، وا5/124ينظر: تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني )
(5/365.) 

ىو: عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمف: صحابي جميؿ، نشأ في ( 3)
، اإلسبلـ، وىاجر إلى المدينة مع أبيو، وشيد فتح مكة، روى عمًما كثيًرا عف النبي 

ا : ما رأيت أحدً -رضي اهلل عنيا -وعف أبي بكر وعمر والسابقيف، وقالت عنو عائشة 
ألـز لؤلمر األوؿ مف ابف عمر! أفتى الناس في اإلسبلـ ستيف سنة، وغزا إفريقية 
مرتيف. وىو آخر مف توفي بمكة مف الصحابة سنة ثبلث وسبعيف ىػ، وقيؿ: توفي سنة 

(، واالستيعاب في 4/140ينظر: الطبقات الكبرى، البف سعد ) ثبلث وستيف ىػ.
 (.0/382معرفة األصحاب، البف عبد البر )

(، 4/155( كتاب المناقب، باب: مناقب قريش، حديث )4/179أخرجو البخاري )( 4)
( كتاب اإلمارة، باب: الناس تبع لقريش، والخبلفة في قريش، حديث 3/1450ومسمـ )

 (، والمفظ لو.4/1802)
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 بأف داللة العاـ ظنية  يف القائميفيولصاحتج جميور األ :أدنح انقٕل انثاًَ
 بما يأتي:

احتمااًل صحيًحا ناشًئا عف دليؿ؛ ألنو  (1)أف كؿ عاـ يحتمؿ التخصيص :األٔل
بمساعدة القرائف  (0)شائع كثير بمعنى أف العاـ ال يخمو عنو إال قميبًل 

،  {َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم  } والدالئؿ األخرى كما في قولو تعالى:

، حتى اشتير {اأْلَْرِض  َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي } وقولو تعالى:
ومثؿ ىذا مما يورث االحتماؿ في كؿ  ،(3)أنو ما مف عاـ إال وقد خص

، ولوال «أجمع»و« كؿ»عاٍـّ، عاّـّ؛ ولذا يؤكد العاـ بألفاظ التوكيد، نحو 
ذا كاف ىذا شأف العاـ فبل يكوف  االحتماؿ لما احتيج إلى التأكيد، وا 

ذا انتفت قطعيِّا فيما تناولو؛ ألف اليقيف والق طع ال يثبت مع االحتماؿ، وا 
 .(4)القطعية ثبتت الظنية؛ إذ ال واسطة
  َٕٔقش ْذا االستذالل تؼذج ٔخِٕ، كانتايل:

وشيوعو حتى وقع  أف استدالؿ أصحاب ىذا الرأي بكثرة التخصيص :األٔل
؛ أال ترى أف (5)المثؿ بو جار في احتماؿ المجاز مف الخاص أيًضا

إف »ة في األشعار وكبلـ البمغاء، حتى وقع المثؿ: االستعارة شائعة كثير 
 ، ويعيب الشعراء الفصحاء شعًرا خالًيا عنيا.«الشعر كذب

                                                 

 (.1/168( ينظر: كشؼ األسرار، لمنسفي )1)
 (.1/42( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )0)
 (.1/86( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )3)
(، أصوؿ 417 – 1/410( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )4)

 (.1/42(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )1/137السرخسي )
 (.1/42( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )5)
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كاف مقتضى االستدالؿ  وبالتالي فإف شيوع المجاز إذا ثبتت في الخاص؛
المذكور أف كؿ خاص مما وقع في كبلـ البمغاء يحتمؿ التجوز؛ وىذا 

ف استداللو بشيوع التخصيص باطبًل باطؿ عند المستدؿ؛ فينبغي أف يكو 
ال فما يذكره مف الجواب في شيوع المجاز يكوف جواًبا  أيًضا  –أيًضا، وا 

 في شيوع التخصيص. -
بأنو ال عبرة الحتماؿ  وأجاب أصحاب ىذا الرأي عمى ىذا االعتراض:

المجاز في الخاص عند عدـ القرينة؛ ألف وجود القرينة المانعة عف إرادة 
 مأخوذة في تعريؼ المجاز. الموضوع لو

كاؼ في احتماؿ المجاز،  فأجاب المعترضوف بدورىـ بأف احتماؿ القرينة
 .(1)وىو قائـ؛ إذ ال قطع بعدـ القرينة إال نادًرا

عمى تمسؾ  وناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني :انثاًَ
العاـ  المستدؿ بتأكيد العاـ، بأف ىذا إنما يفيد إف ذىب القائموف بأف

قطعي الداللة إلى نفي االحتماؿ أصبًل في العاـ، لكنيـ يقولوف: إف 
احتماؿ التخصيص فيو كاحتماؿ المجاز في الخاص، فإذا ُأكد صار 
محكًما، ال يبقى فيو احتماؿ أصبًل، ال ناشئ عف دليؿ، وال غير ناشئ 

 .(0)عف دليؿ، فبل يكوف تأكيده حجة لممستدؿ في دعواه

                                                 

 (.87، 1/86لمنار، البف نجيـ )( ينظر: فتح الغفار بشرح ا1)
(، 1/88(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1/137( ينظر: أصوؿ السرخسي )0)

 (.1/42التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )



 

 

 الف المدارس األصولية في بعض مسائل العموم والخصوصالمقالة الجلية في اخت

 

 123   0202برالعدد السادس والعشروف ديسم - مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بسوىاج
 

أف يقاؿ ألصحاب ىذا الدليؿ: ما مرادكـ بكثرة وقوع أيًضا بونوقش  الثالث:
التخصيص؟ فإف أردتـ بذلؾ كثرة وقوع تخصيص معيف بحيث يتبادر مف 
غير قرينة كالمجاز المتعارؼ، فبل ُيسمـ كثرة وقوع التخصيص عمى ىذا 
النحو؛ كيؼ ولو كاف كذلؾ لوجب التخصيص، ال أنو يحتمؿ فقط؟! 

 .(1)فضبًل عف الكثرة وليس ىذا أقؿ القميؿ،
بأنواع القرائف، بحيث يكوف  أما إف كاف المراد ىو وقوع أنواع التخصيص

العاـ في استعماؿ ما مخصوًصا ببعض أفراده، وفي استعماؿ آخر ببعض آخر 
فإنو ُيسمـ، ولكف ال يمـز منو احتماؿ التخصيص في  -بمخصص آخر، وىكذا 

ألف غاية ما يمـز عمى ىذه الكثرة أف العاـ المجرد عف القرينة والكبلـ فيو؛ 
يكوف العاـ الذي بقي عمى عمومو مغموًبا، والعاـ المخصص غالًبا، والمغموب 
إنما يحمؿ عمى الغالب إذا كاف مشكوًكا فيو، وليس العاـ الواقع في االستعماؿ 
المجرد عف القرينة الصارفة مشكوًكا في عمومو، بؿ قد دلت األدلة الناىضة 

، والمفظ المجرد عف القرينة الصارفة يتبادر منو عمى أنو م وضوع لمعمـو
الموضوع لو، حتى يقوـ الدليؿ عمى خبلفو، وعمى ىذا يكوف معنى العاـ الزًما 
قطًعا، حتى يقوـ دليؿ الخصوص، كالخاص يثبت مسماه قطًعا، حتى يقـو 

 .(0)دليؿ المجاز، وبيذا ال تكوف الكثرة دليبًل عمى الظنية
 -أيًضا  -القائموف بأف العاـ ظني الداللة  ف األدلة عمى االستدالؿم :انثاًَ

بأف العاـ أكثر احتمااًل مف الخاص؛ ألف الخاص ليس فيو إال احتماؿ 
مثبل احتمؿ فقط مجيء « جاء محمد»واحد ىو المجاز، فإذا قيؿ: 

رسولو أو كتابو، وأما العاـ ففيو احتماالف: احتماؿ المجاز، واحتماؿ 
احتمؿ مجيء غممانيـ، كما « جاء الرجاؿ»لبعض، فإذا قيؿ: إرادة ا

يحتمؿ مجيء الرجاؿ أنفسيـ كميـ أو بعضيـ، وما فيو احتماالف أحط 

                                                 

 (.87، 1/86( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1)
 (.1/42( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )0)
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مما فيو احتماؿ واحد، ومف ثـ ال تكوف داللة العاـ كداللة الخاص، 
 .(1)وحيث كانت داللة الخاص قطعية تكوف داللة العاـ ظنية

لعاـ موضوع لمكؿ باالتفاؽ، وحينئذ فإرادة ىذا االستدالؿ: بأف ا ونوقش
البعض منو دوف البعض إنما يكوف بطريؽ المجاز، وكثرة احتماالت المجاز ال 
يعتد بيا؛ ألنو لو كاف ىناؾ لفظ خاص لو معنى واحد مجازي، ولفظ خاص 
آخر لو معنياف مجازياف أو أكثر، وال قرينة لممجاز أصبًل، فإف المفظيف 

لة عمى المعنى الحقيقي، ببل ترجيح لؤلوؿ عمى الثاني، ومف يتساوياف في الدال
ىنا يعمـ أف احتماؿ المجاز الواحد الذي ال قرينة لو، مساٍو الحتماؿ مجازات 

فبل يكوف فيما تمسؾ بو المستدؿ مف كثرة  -أيضا  -كثيرة ال قرينة ليا 
 .(0)الظنيةاالحتماؿ في العاـ دليٌؿ عمى أف داللتو أحط مف داللة الخاص، وىي 

: بأف ما فيو احتماؿ واحد كالخاص، إذا قامت وأجيب عف ىذه المناقشة
قرينة عمى نفيو، انصرؼ إلى الحقيقة، بخبلؼ ما تعددت االحتماالت فيو، ومف 
ثـ يبقى ما تعددت فيو االحتماالت أحط منزلة مما قمت احتماالتو؛ فيكوف 

 االستدالؿ مستقيًما.
ال : بأوأجيب عف ىذه المناقشة ف فرض الكبلـ عند عدـ قياـ القرينة، وا 

 فمو قامت قرينة عمى نفي االحتماالت في العاـ كاف كذلؾ.
ف كاف مف شأنو أال يرفع الفرؽ بيف العاـ  ومع اإلقرار بأف ىذا الجواب، وا 

مف جية ورود االحتماالت مف كؿ وجو؛ إذ لو قامت قرينة عمى نفي  والخاص
غيره مف االحتماالت، بخبلؼ ما كاف فيو أحد االحتماالت المتعددة بقي 

إال أنو يفيد في موضع النزاع، ما داـ  -احتماؿ واحد، كما ىو مقصود المجيب 
 الكبلـ مفروًضا في العاـ المجرد عف القرينة، والخاص المجرد عنيا.

                                                 

 (.1/42ظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )( ين1)
 ( ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.0)
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 انرتخٍر:
يترجح مف القوليف عند النظر ىو القوؿ  بعد بياف المسألة وأدلة كؿ قوؿ

لقائؿ بأف العاـ ظني الداللة؛ وذلؾ ألف قصر العاـ عمى بعض الثاني، ا
مسمياتو شائع، بمعنى أف أكثر المسميات مقصور عمى البعض، فيورث الشبية 
في تناوؿ الحكـ لجميع األفراد في العاـ سواء ظير لو مخصص أـ ال، ويصير 

 دليبًل عمى احتماؿ االقتصار عمى البعض، فبل يكوف قطعيِّا.
بأف المؤثر في ظنية العاـ مف  في ذلؾ تصريح بعض الحنفيةولذا نجد 

حيث الداللة عمى العموـ، كثرة إرادة البعض فقط، ال مع اعتبار تسميتو 
 .(1)مخصًصا في االصطبلح؛ إذ ال دخؿ لمتسمية في ىذا المعنى

فيو األمر الذي ُيطمأف مف خبللو إلى ترجيح قوؿ مف ذىبوا إلى ظنية 
مذىب الجميور مف  يًضا ما أرى رجحانو والتوافؽ فيو معداللة العاـ، وىو أ

غير الحنفية؛ وذلؾ ألف احتماؿ صرؼ العاـ عف عمومو، وقصره عمى بعض 
أفراده قائـ؛ إذ ىو الثابت باستقراء نصوص الكتاب والسنة، سواء اعتبر القائموف 

سواء قبؿ التخصيص أو  بقطعية العاـ ىذا القصر تخصيًصا، أـ لـ يعتبروه،
ه، وىذا يورث شبية ألفاظ العموـ أريد بو بعض أفراد بعده؛ ألف أكثر ما ورد مف

وليذا يجب عمى المجتيد في شموؿ العاـ لكؿ أفراده فتكوف داللتو عمييا ظنية؛ 
أف يطيؿ البحث والتحري، حتى ال يفوتو التخصيص  –إذا عرض لو لفظ عاـ 
جة ظنية، فميس ىناؾ وما داـ العاـ عند الجميور ح ،(0)مع وجود المخصص

ما يمنع مف تخصيصو بأخبار اآلحاد سواء منيا المستقؿ المنفصؿ، والمستقؿ 
المتصؿ، ال كما فعؿ لمحنفية مف التفرقة بينيما، فيما عند الجميور سواء في 

                                                 

 (.1/87( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1)
-0/114(، وينظر: المستصفى، لمغزالي )029( أصوؿ التشريع، عمي حسب اهلل، ص )0)

-345، 1/065ظاـ الديف )(، وفواتح الرحموت شرح مسمـ الثبوت، لمحمد بف ن100
350.) 
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إفادة التخصيص، والتخصيص عند الجميور مف بياف التفسير، ال مف بياف 
 .التبديؿ الذي ىو النسخ

 يف ادلسأنح: مثزج اخلالف
ترتب عمى خبلؼ العمماء في قطعية العاـ وظنيتو اختبلفيـ في أمريف 

 ىما مف األىمية بمكاف في استنباط األحكاـ الشرعية:
 : تخصيص عاـ الكتاب أو السنة المتواترة بالدليؿ الظني؛ كخبر األٔل

 الواحد والقياس.
يجوز تخصيص  فالحنفية الذيف يقولوف بقطعية العاـ، ذىبوا إلى أنو ال

؛ والحجة في ذلؾ: أف العاـ (1)العاـ ابتداء، بالدليؿ الظني: كخبر الواحد والقياس
مف القرآف والسنة المتواترة قطعي في ثبوتو وداللتو، وما كاف قطعيِّا ال يصح 
تخصيصو بالظني؛ إذ التخصيص عندىـ تغيير، وتغيير القطعي ال يكوف 

 ني ال يعارض القطعي.بالظني، والتخصيص فيو معارضة، والظ
في قصة فاطمة بنت  -رضي اهلل عنو- (0)وأيدوا ذلؾ بما ثبت عف عمر

لـ يجعؿ ليا سكنى وال نفقة، فقاؿ عمر:  ، حيث ذكرت أف رسوؿ اهلل (3)قيس

                                                 

(، 1/165(، كشؼ األسرار، لمنسفي )140، 141، 1/133( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
 (.1/88وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )

ىو: عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى بف رياح، أمير المؤمنيف، روى عف:  (0)
وخمؽ كثير، وروى  -رضي اهلل عنيما  –، وعف أبي بكر، وُأبيّْ بف كعب النبي 

عنو: أوالده: عبد اهلل، وعاصـ، وحفصة، وخمؽ كثير، ولد بعد الفيؿ بثبلث عشرة سنة، 
، وشيد بدًرا قاؿ ابف عبد البر: كاف إسبلمو عزِّا ظير بو اإلسبلـ؛ بدعوة النبي 
مشيورة، وقتؿ  والمشاىد كميا، وولي الخبلفة بعد أبي بكر، ومناقبو وفضائمو كثيرة جدِّا

سنة ثبلث وعشريف، وىو  -وقيؿ: لثبلث  -يـو األربعاء ألربع بقيف مف ذي الحجة 
ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر  ابف ثبلث وستيف سنة.

 (.4/138) وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزري(، 3/1144)
بر بف وىب بف ثعمبة بف وائمة، الفيرية، صحابية، ( ىي: فاطمة بنت قيس بف خالد األك3)

 روى عنيا األسود بف يزيد، وعروة، قاؿ ابف عبد البر: كانت مف المياجرات األوؿ.
 (.10/444) تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني: ينظر 
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، (1)«ال نترؾ كتاب ربنا وسنة نبينا لقوؿ امرأة، ال ندري أصدقت أـ كذبت؟!»
، (0) {ْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ ِكُنوُىنَّ ِمْن حَ َأسْ }والمراد بالكتاب ىنا قولو تعالى:

، وعمر، (3)ونسبوا مذىبيـ ىذا إلى بعض الصحابة فقالوا: وىو قوؿ أبي بكر
فإف أبا بكر جمع  -رضي اهلل عنيـ- (5)، وعائشة(4)وعبد اهلل بف عباس

 الصحابة وأمرىـ أف يردوا كؿ مخالؼ لمكتاب.

                                                 

( كتاب الطبلؽ، باب المطمقة ثبلثًا ال نفقة ليا، حديث 0/1114مسمـ ) ( أخرجو1)
(36/1482.) 

 (، سورة الطبلؽ.6( مف اآلية )0)
ىو: عبد اهلل بف عثماف بف عامر بف عمرو بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة التيمي،  (3)

، وصاحبو في الغار، أبو بكر الصديؽ األكبر، ابف أبي قحافة، خميفة رسوؿ اهلل 
خبلفة : أبو بكر عتيؽ اهلل مف النار، ولي الوقيؿ: اسمو عتيؽ، قاؿ عنو رسوؿ اهلل 

سنتيف وشيًئا، وقيؿ: عشريف شيًرا، توفي يـو االثنيف في جمادى األولى  بعد النبي 
سنة )ثبلث عشرة( مف اليجرة، وىو ابف )ثبلث وستيف( سنة، وصمى عميو عمر، ودفف 

 أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزريينظر:  .مع رسوؿ اهلل 
 (.15/079ء الرجاؿ، لممزي )(، وتيذيب الكماؿ في أسما3/025)

( ىو: عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ الياشمي، أبي العباس 4)
وصاحبو، وحبر األمة وفقيييا،  المكي، ثـ المدني، ثـ الطائفي، ابف عـ النبي 

وترجماف القرآف، روى ألًفا وستمائة حديث، اتفؽ البخاري ومسمـ منيا عمى خمسة 
 ف. مات بالطائؼ سنة ثماف وستيف ىػ، وصمى عميو محمد ابف الحنفية.وسبعي

(، وأسد الغابة في 3/933ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر ) 
 (.3/186معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزري )

( كتاب الغسؿ، باب: كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبؿ 1/390( أخرجو البخاري )5)
يرقد  ( عف أبي سممة، قاؿ: سألت عائشة ))أكاف النبي 086ف يغتسؿ، الحديث )أ

وىو جنب؟ قالت: نعـ ويتوضأ((. وىي: عائشة بنت أبي بكر الصديؽ عبد اهلل بف 
عثماف بف عامر القرشي، أفقو نساء المسمميف، وأعمميف بالديف واألدب، تكنت بأـ 

بؿ اليجرة، وبنى بيا في الثانية بعد اليجرة، ق المؤمنيف، وأـ عبد اهلل، تزوجيا النبي 
وكانت أحب نسائو إليو، وأكثرىف رواية لمحديث عنو. قاؿ عروة: ما رأيت أحًدا أعمـ 
بالطب منيا، وعف ىشاـ عف أبيو قاؿ: ما رأيت أحًدا أعمـ بالقرآف وال بفريضة وال 

اهلل عنيا.  بحبلؿ وحراـ وال بشعر وال بحديث العرب وال النسب مف عائشة، رضي
 وتوفيت سنة سبع وخمسيف، وقيؿ: ثماٍف وخمسيف مف اليجرة.
(، وأسد الغابة في 0/764ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )

 (.5/521معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزري )
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العاـ عمى أفراده، فقد قالوا بجواز تخصيص وأما القائموف بظنية داللة 
العاـ مف الكتاب والسنة ابتداء بالدليؿ الظني؛ كخبر الواحد، والقياس الذي ثبتت 

، كما أنيـ قالوا إف كبل مف عاـ الكتاب والسنة المتواترة (1)عمتو بنص أو إجماع
ينيما مع خبر الواحد دليبلف باتفاؽ أطرؼ النزاع في ىذا الموضوع، وقد وقع ب

التعارض؛ ألف العاـ يقتضي الثبوت في جميع أفراده، وخبر الواحد الخاص 
يقتضي االنتفاء عف بعض ىذه األفراد، وال يمكف العمؿ بكؿ واحد منيما مف 
كؿ وجو؛ الستحالة ذلؾ؛ ألنو يفضي إلى اإلثبات والنفي في القدر الذي 

الخاص النفي، كما يتعارض فيو العاـ والخاص، حيث يقتضى العاـ اإلثبات، و 
أف إىماليما مف كؿ وجو ال يمكف أيضا؛ ألنو ترؾ لكؿ واحد منيما وىو 
ممتنع، فوجب أف يجمع بينيما بقدر اإلمكاف. وىذا الجمع يقتضينا أف نعمؿ 
بكؿ واحد منيما مف وجو، وبيذا يحفظ الدليبلف مف اإللغاء المطمؽ. والذي 

اـ في غير مورد الخاص، يحقؽ العمؿ بكؿ واحد مف وجو ىو إعماؿ الع
عماؿ الخاص في مورده، فيتعيف ذلؾ وىو معنى التخصيص ، وأف كبل مف (0)وا 

عاـ الكتاب والسنة المتواترة، وخاص خبر الواحد قطعي مف جية وظني مف 
جية؛ ذلؾ أف العاـ مف الكتاب والسنة المتواترة منيما قطعي؛ نظرا إلى 

ى عموميما الذي يحتمؿ التخصيص، تواترىما، ولكف داللتيما ظنية؛ نظرا إل
وأما خبر الواحد، فإنو بالعكس منيما، حيث إنو قطعي الداللة؛ لكونو خاصا، 
 ، والخاص يدؿ عمى مدلولو قطعا، وظني المتف؛ لكونو خبر واحد غير معصـو
فأصبح لكؿ واحد منيما قوة يعارض بيا اآلخر، وينبغي دفع التعارض بالجمع 

                                                 

(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ 1/166( ينظر: كشؼ األسرار، لمنسفي )1)
 (.42، 1/39(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )1/88)

 (.4/519ينظر: الكاشؼ عف المحصوؿ، لمحمد بف محمود العجمي )( 0)
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، وأف الصحابة (1)خصيص، فيتعيف التخصيص لذلؾبينيما الذي يتحقؽ بالت
رضواف اهلل عمييـ أجمعيف، أجمعوا عمى تخصيص القرآف بخبر الواحد، ذلؾ 
أنيـ خصوا القرآف بخبر الواحد، ولـ ُيتعرض إلنكاره فكاف إجماعا. واألمثمة 

 (0) {َء َذِلُكمْ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَا} عمى ذلؾ كثيرة منيا: تخصيص قولو تعالى:

َما َورَاَء  }فإف قولو: (3)«ال تنكح المرأة عمى عمتيا وال عمى خالتيا: »بقولو 

نكاح المرأة عمى عمتيا وخالتيا تحتو، فتقتضى اآلية حمو،  عاـ يندرج {َذِلُكْم 
 .(4)إال أف الحديث أخرجو مف حكـ العاـ

ـ في إذا اختمؼ حكـ العاـ والخاص بأف دؿ أحدىما عمى ثبوت الحك :انثاًَ
شيء ودؿ اآلخر عمى انتفائو، فالقائموف بقطعية العاـ يحكموف في ىذه 

؛ لتساوييما (5)الحالة بالتعارض بينيما في القدر الذي دؿ عميو الخاص
 :(6)في القطعية، وحينئذ ال يخمو األمر مف أحواؿ ثبلثة

أف يعمـ مجيء الخاص بعد العاـ مف غير تراخ وكاف مخصًصا  :احلال األٔىل
َبا  } ومبيًنا، كقولػو تعالى:لو    بالنسبة لقولو تعالى: {َوَحرََّم الرِّ

                                                 

 (.1/352) فواتح الرحموت شرح مسمـ الثبوت، لمحمد بف نظاـ الديفينظر: ( 1)
 .04النساء: اآلية سورة ( 0)
ح المرأة عمى عمتيا، حديث ( كتاب النكاح، باب: ال تنك9/162( أخرجو البخاري )3)

 ( كتاب النكاح، باب: تحريـ الجمع بيف المرأة وعمتيا 0/1208(، ومسمـ )5129)
 (.33/1428أو خالتيا، حديث )

(، وتحفة 0/81(، والبحر المحيط، لمزركشي )0/550ينظر: العدة، ألبي يعمى )( 4)
 (.0/119(، والمستصفى، لمغزالي )3/035المسئوؿ، لمرىوني )

 (.143، 1/140نظر: أصوؿ السرخسي )( ي5)
 (.1/41( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )6)
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َباَوَأَحلَّ المَّ  } َفَمْن َكاَن } :-تعالى  – ، وقولو(1) {ُو اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّ

، مع قولو تعالى: (0) {َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفرٍ 

، ففي ىذه الحالة يكوف الخاص {ِمْنُكُم الشَّْيَر َفْمَيُصْمُو  َفَمْن َشِيدَ  }
 مبيًنا لمعاـ عمى سبيؿ التخصيص.

أف يعمـ تأخر مجيء الخاص عف العاـ بأف جاء بعده عمى  :احلال انثاٍَح
التراخي؛ فعندئذ يكوف الخاص ناسًخا لمعاـ في القدر الذي اختمفا فيو 

 حتى تساوى معو في الثبوت.
في شأف حد  –سبحانو  -الذي ُيتبيف ذلؾ مف خبللو ىو قوؿ اهلل  والمثاؿ

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُىْم  }القذؼ:

في شأف  -جؿ شأنو  -، مع قولو (3){َبُموا َلُيْم َشَياَدًة َأَبًداَثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َتقْ 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُيْم َوَلْم َيُكْن َلُيْم ُشَيَداُء ِإالَّ َأْنُفُسُيْم َفَشَياَدةُ  }المعاف:

اِدِقيَن   .(4) {َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَياَداٍت ِبالمَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّ
ح ػػؾ واضػػـ، وذلػػػرىػػيػاألزواج وغ فاألوؿ مف ىذيف النصيف عاـ يشمؿ

، والنص الثاني خاص باألزواج كما ىو ظاىر، {َوالَِّذيَن َيْرُمونَ  }ولو: ػػق يػػف
ف كانت متصمة وقد ثبت تأخر ىذه اآلية بيا مف  في النزوؿ عف اآلية األولى وا 

 حيث النظـ والترتيب.

                                                 

 (، سورة البقرة.075( مف اآلية )1)
 (، سورة البقرة.184( مف اآلية )0)
 (، سورة النور.4( مف اآلية )3)
 (، سورة النور.6( مف اآلية )4)
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َعِف ابأِف  ما جاءويستدؿ عمى تأخر ثاني ىذيف النصيف عف أوليما ب
َرَأَتُو ِعنأَد النَِّبيّْ  (1)َميَّةَ َأفَّ ِىبلَؿ بأَف أُ  ،َعبَّاسٍ  َماءَ  َقَذَؼ امأ  ،(0)ِبَشِريِؾ بأِف َسحأ

ِإَذا َرَأى َأُحُدَنا  ،َيا َرُسوَؿ المَّوِ  :َفَقاؿَ  ،الأَبيَّْنُة َأوأَحدّّ ِفي َظيأِرؾَ " : َفَقاَؿ النَِّبيُّ 
َرَأِتِو َرُجبل َينأَطِمُؽ َيمأَتِمُس الأَبيَّْنةَ  ال َحدّّ ِفي  :َيُقوؿُ  َجَعَؿ النَِّبيُّ فَ  ؟َعَمى امأ الَبيَّْنُة َواِ 

َفَمُينأِزَلفَّ المَُّو َما ُيِبرُّْئ  ،َوالَِّذي َبَعَثَؾ ِبالأَحؽّْ إنّْي َلَصاِدؽٌ  :فَقاَؿ ِىبلؿٌ  ،َظيأِرؾَ 
ُموَف أَ  :ُوَأنأَزَؿ َعَميأوِ  ،َفَنَزَؿ ِجبأِريؿُ  ،َظيأِري ِمَف الأَحدّْ  ـأ َفُقُرَأ َحتَّى َبَمَغ َوالَِّذيَف َيرأ َواَجُي زأ

اِدِقيفَ  َسَؿ ِإَليأَيا َفانأَصَرَؼ النَِّبيُّ  ،ِإفأ َكاَف ِمَف الصَّ َفَشِيَد  ،َفَجاَء ِىبلؿٌ  ،َفأرأ
ـُ َأفَّ َأَحَدُكَما َكاِذبٌ  :َيُقوؿُ  َوالنَّبيُّ  َم َـّ قاَمتأ  ،َفَيؿأ ِمنأُكَما َتاِئبٌ  ،ِإفَّ المََّو َيعأ ُث
 :ِإنَّْيا ُموِجَبٌة َقاَؿ ابأُف َعبَّاسٍ  :َوَقاُلوا ،َوقَُّفوَىا ،َفمَما َكاَنتأ ِعنأَد الأَخاِمَسةِ  ،تأ َفَشِيد

َـّ َقاَلتأ  ،َوَنَكَصتأ َحتَّى َظَننَّا َأنََّيا َترأِجعُ  ،َفَتَمكََّأتأ  ـِ  :ُث  ،ال َأفأَضُح َقوِمي َساِئَر الأَيوأ
َحَؿ الَعيأَنيأِف َساِبَغ األَلأَيتَيأفِ  ،ُروَىاَأبأصِ  :َوَقاَؿ النَِّبيُّ  ،َفَمَضتأ   ،َفِإفأ َجاَءتأ ِبِو َأكأ

َماءَ  ،َخَدلََّج السَّاَقيأفِ  َلوأال  :َفَقاَؿ النَِّبيُّ  ،َفَجاَءتأ ِبِو َكَذِلؾَ  ،َفُيَو ِلَشِريِؾ بأِف َسحأ
 .(3)" َلَكاَف ِلي َوَلَيا َشأأفٌ  ،َما َمَضى ِمفأ ِكَتاِب المَّوِ 

                                                 

اقفي، شيد بدرا وأحدا، كاف يكسر ىو: ىبلؿ بف أمية بف عامر بف قيس األنصاري الو ( 1)
أصناـ بني واقؼ، وكانت معو رايتيـ يـو الفتح، ىو أوؿ مف العف في اإلسبلـ، وىو 

 أحد الثبلثة الذيف تخمفوا عف غزوة تبوؾ.
( واإلصابة، 5/426) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزريينظر: 

 (.3/626البف حجر العسقبلني )
 بف سحماء )بفتح السيف وسكوف الحاء الميممتيف( وىى أمو، واسـ أبيو:  ( ىو: شريؾ0)

 عبدة بف مغيث ابف الجد بف العجبلف البموى حميؼ األنصار. 
 (.0/152ينظر: اإلصابة، البف حجر العسقبلني )

 (.4747( )8/323) { َوَيْدَرُأ َعْنَيا اْلَعَذابَ  }:( أخرجو البخاري، كتاب التفسير، باب3)
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قد ورد النص بيا الحًقا  –التي مقدمو الخاص  –فإف ىذه اآلية  وبذلؾ
وىي مف العاـ؛ فتعد ناسخة ليا نسًخا جزئيِّا فيما تعارضا فيو  عف اآلية السابقة،

إذا  -مما شممو العاـ قبؿ التخصيص وىـ األزواج، فبعد أف كاف حكـ الزوج 
بذلؾ اآلية  كما تقضي -إقامة الحد عميو  -قذؼ زوجو وعجز عف البينة 

أصبح حكمو إجراء المعاف بينو وبيف زوجتو بأف يشيد الزوج أربع  -األولى
شيادات باهلل إنو لمف الصادقيف فيما رماىا بو، والخامسة أف لعنة اهلل عميو إف 
كاف مف الكاذبيف، فإذا شيد ذلؾ وأرادت الزوجة أف تدرأ عف نفسيا العذاب 

الكاذبيف، والخامسة أف غضب اهلل عمييا  فعمييا أف تشيد أربع شيادات إنو لمف
 إف كاف مف الصادقيف؛ كما دلت عمى ذلؾ آيات المعاف.

أال يعمـ تأخر الخاص عف العاـ وال مقارنتو لو، فيقع التعارض  :احلال انثانثح
بينيما، فيعمؿ بالراجح منيما، فإف لـ يتوفر ما يرجح أحدىما عمى اآلخر 

 يما دؿ عميو األخص.تساقطا فمـ يعمؿ بواحد منيما ف
فعمى ىذا التفصيؿ كاف موقؼ أصحاب الرأي األوؿ القائميف بقطعية 

 داللة العاـ عند اختبلؼ حكمو عف حكـ الخاص.
فإنيـ ال يحكموف  أما أصحاب القوؿ الثاني القائموف بظنية داللة العاـ،

نما يخصوف العاـ  بالتعارض عند اختبلؼ حكـ العاـ مع حكـ الخاص، وا 
منو فيعمموف بالخاص فيما دؿ عميو، ويعمموف بالعاـ فيما وراء ذلؾ؛  باألخص

 ألف التعارض منتؼ بيف العاـ الذي ىو ظني الداللة وبيف الخاص الذي 
 .(1)ىو قطعييا

                                                 

 (.1/41نظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )( ي1)
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 ٌٔظٓز أثز ْذا اخلالف يف كثري يٍ انفزٔع انفقٍٓح ٔانتً يُٓا:
 رض.النصاب في زكاة ما أخرجتو األ اختبلؼ العمماء في اشتراط -
 اختبلؼ العمماء في جواز التداوي ببوؿ ما يؤكؿ لحمو. -

 :اختالف انؼهًاء يف اشرتاط انُظاب يف سكاج يا أخزختّ األرع
اتفؽ الفقياء عمى وجوب الزكاة فيما يخرج مف األرض في الجممة 

 .(1)واختمفوا في اعتبار النصاب لوجوب الزكاة في الزروع والثمار
 زكاة الزروع والثمار عمى قوليف: واختمفوا في اشتراط نصاب

، فبل يشترط ةأف الزكاة تجب في قميؿ ما خرج مف األرض وكثير  :انقٕل األٔل
لى ىذا ذىب أبو حنيفة  وجود النصاب في الزروع والثمار، وا 

 .(0)يوالنخع

                                                 

(، 0/32(، األـ، لمشافعي )1/091) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، لمزيمعيينظر: ( 1)
وحمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء، لمحمد بف أحمد (، 1/014الميذب، لمشيرازي )

  (.4/189(، والحاوي، لمماوردي )3/70) الشاشي
(، اليداية 0/182(، بدائع الصنائع، لمكاساني )0/028المبسوط، لمسرخسي )ينظر: ( 0)

 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، لمزيمعي(، 0/040في شرح بداية المبتدي، لمفرغاني )
، أبو عمراف يإبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسود النخع (، والنخعي ىو:1/091)

ة سبع وأربعيف، يرسؿ كثيًرا، روي عف الفقيو، ولد سنة خمسيف، وقيؿ: سن يالكوف
ولو عف  ،عبيدة بف عبد اهلل ومسروؽ يعمقمة وىماـ بف الحارث واألسود بف يزيد وأب

التقريب: ثقة، إال أنػو يرسؿ  يوابف ماجو، قاؿ الحافظ ف يداود والنسائ يأب يعائشة ف
 ة خمس: سنيكثيًرا. قاؿ أبو نعيـ: توفي سنة ست وتسعيف ىػ. وقاؿ عمرو بف عم

 آخر السنة.  وتسعيف
 .(0/145والتعديؿ، البف أبي حاتـ )(، والجرح 1/333ينظر: تاريخ البخاري الكبير )
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ذىب جميور عمماء األمة مف الصحابة والتابعيف وأكثر أىؿ  انقٕل انثاًَ:
كاة ال تجب في شيء مف الزروع والثمار حتى العمـ بعدىـ إلى أف الز 

لى ىذا ذىب المالكية تبمغ خمسة أوسؽ،  ،(3)والحنابمة (0)والشافعية (1)وا 
وعمر بف  (6)وأبي أمامة بف سيؿ (5)وجابر (4)روي ذلؾ عف ابف عمرو 

 .(7)عبد العزيز

                                                 

  (.1/445ينظر: حاشية الدسوقي )( 1)
(، روضة الطالبيف، لمنووي 1/014(، الميذب، لمشيرازي )0/32ينظر: األـ، لمشافعي )( 0)

 (.1/566(، مغني المحتاج، لمخطيب الشربيني )0/138)
 (.0/554ينظر: المغني، البف قدامة )( 3)
  ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.( 4)
(. وجابر 12226( رقـ )0/372(، وابف أبي شيبة )7052( رقـ )4/139( أخرجو عبد الرزاؽ )5)

أبو عبد اهلل،  :أو – أبو عبد الرحمف يممَ السَّ  يراـ األنصار ىو: ابف عبد اهلل بف عمرو بف حَ 
ليمة البعير  رسوؿ اهلل  يمشيور، قاؿ جابر: استغفر ل يصحاب ي:المدن – أبو محمد :وأ

 خمًسا وعشريف مرة. قاؿ الفبلس: مات سنة ثماف وسبعيف بالمدينة، عف أربع وسبعيف سنة.
(، وأسد الغابة في معرفة 1/019) االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر ينظر:

 (.1/327الجزري ) الصحابة، ألبي الحسف
أسعد بف سيؿ بف حنيؼ األوسي األنصاري  . وىو:(4/101( أخرجو البييقي في السنف الكبرى )6)

. وروى عنو مرسبًل في سنف النسائي وابف ماجو، أبو أمامة المدني. ولد في حياة النبي 
 توفي سنة مائة ولو مائة سنة. وقيؿ اثنتاف وتسعوف.

(، وسير أعبلـ النببلء، لمذىبي 1/063) حجر العسقبلنيتيذيب التيذيب، البف ينظر: 
(3/517.) 

ىو: عمر بف عبد العزيز بف مرواف بف الحكـ، قرشي و  (.0/096ينظر: المغني البف قدامة )( 7)
، معدود مف ولعدلو وحزم« خامس الخمفاء الراشديف» :ؿ لواقيمف بني أمية، الخميفة الصالح، و 

مارتيا لموليد، ثـ استوزره سميماف بف عبد الممؾ وولي إدينة، وولي كبار التابعيف، ولد ونشأ بالم
كاف ثقة، مأمونا، لو الخبلفة بعيد مف سميماف سنة تسع وتسعيف ىػ فبسط العدؿ، وسكف الفتف، 

 قاؿ أنس: ما رأيت أحًدا أشبو  .فقو وعمـ وورع، وروى حديثًا كثيًرا، وكاف إماًما عداًل 
 توفي في رجب سنة  ا،الفتى، ومناقبو وفضائمو كثيرة جدِّ مف ىذا  صبلة برسوؿ اهلل 

(، وتيذيب األسماء 7/475تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني ): ينظر إحدى ومائة ىػ.
 (.0/19والمغات، لمنووي )
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 .(4)ومكحوؿ (3)وعطاء (0)والحسف (1)وجابر بف زيد

                                                 

، أبو الشعثاء يوىو: جابر بف زيد األزد(. 3/15ينظر: أحكاـ القرآف، لمجصاص )( 1)
روى عف جمع مف الصحابة، وقاؿ ابف  ي:البصر  – جوؼنسبة إلى درب ال - يالجوف

وغيره: مات سنة ثبلث وتسعيف ىػ. وقيؿ غير  يمعيف وأبو زرعة: ثقة، وقاؿ البخار 
ذلؾ. وقاؿ ابف حباف في الثقات: كاف فقيًيا، ودفف ىو وأنس بف مالؾ في جمعة 

(، 4/434ينظر: تيذيب الكماؿ، لممزي ) واحدة. وكاف مف أعمـ الناس بكتاب اهلل.
 (.0/38) تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلنيو 

وىو: الحسف بف أبي الحسف البصري،  (.12229( رقـ )0/372( أخرجو ابف أبي شيبة )0)
َبيّْع بنت النضر، أبو سعيد اإلماـ، أحد أئمة اليدى والسنة، قاؿ ابف  مولى أـ سممة والرُّ

ا، عابًدا، ناسكا، كثير العمـ، فصيًحا، قاؿ سعد: كاف عالًما، جامًعا، رفيًعا، ثقة، مأمونً 
 ابف عمية: مات سنة عشر ومائة.
 (.4/563) سير أعبلـ النببلء، لمذىبي(، و 6/95ينظر: تيذيب الكماؿ، لممزي )

ىو: عطاء بف أبي رباح القرشي موالىـ، أبو (. و 0/096ينظر: المغني البف قدامة )( 3)
األئمة، ولد سنة سبع وعشريف، روى عف: محمد الجندي، نزيؿ مكة، وأحد الفقياء و 

أسامة بف زيد بف حارثة، وعمر بف أبي سممة وأبي سعيد الخدري، وأبي ىريرة وعائشة، 
براىيـ بف ميسرة، وأبو إسحاؽ السبيعي، وخمؽ. قاؿ ابف  وروى عنو: أباف بف صالح، وا 

و حنيفة: ما سعد: كاف ثقة، عالًما، كثير الحديث، انتيت إليو الفتوى بمكة، وقاؿ أب
 لقيت أفضؿ مف عطاء، توفي سنة أربع عشرة ومائة.

 (.02/69) تيذيب الكماؿ، لممزي(، و 0/386: الطبقات الكبرى، البف سعد )ينظر 
مكحوؿ الشامي، أبو عبد اهلل، ويقاؿ: أبو  (. وىو:0/096ينظر: المغني البف قدامة ) (4)

، مرسبًل، وعف أبى بف نبي أيوب، ويقاؿ: أبو مسمـ الفقيو الدمشقي، روى عف ال
كعب، وقاؿ ابف عمار: كاف مكحوؿ إماـ أىؿ الشاـ، وقاؿ العجمي: تابعي ثقة، وقاؿ 
ابف خراش: شامي صدوؽ، كاف يرى القدر، وقاؿ أبو حاتـ: ما أعمـ بالشاـ أفقو مف 

 مكحوؿ، توفى سنة ثماني عشرة ومائة، وقاؿ أبو نعيـ: مات سنة اثنتي عشرة.
 (.3/170(، والكاشؼ، لمذىبي )08/464) الكماؿ، لممزيتيذيب ينظر: 



 

 

 الف المدارس األصولية في بعض مسائل العموم والخصوصالمقالة الجلية في اخت

 

 136   0202برالعدد السادس والعشروف ديسم - مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بسوىاج
 

 سثة اخلالف:
السبب في اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة إلى  (1)أرجع ابف رشد

ُر، »: معارضة العموـ لمخصوص، أما العمـو فقولو  ِفيَما َسَقِت السََّماُء الأُعشأ
رِ  ُؼ الأُعشأ ِح ِنصأ َليأَس ِفيَما : »، وأما الخصوص فقولو (0)«َوِفيَما ُسِقَي ِبالنَّضأ

ُسٍؽ َصَدَقةٌ  َسِة َأوأ َليأَس ِفيَما ُدوَف »لجميور إلى حديث فنظر ا .(3)«ُدوَف َخمأ
ُسٍؽ َصَدَقةٌ  َسِة َأوأ ِفيَما َسَقِت »عمى أنو خاص: فيخصص عموـ حديث « َخمأ

رُ  وذىب أبو حنيفة إلى العمؿ بالعاـ وأجاب عف حديث األوساؽ  «.السََّماُء الأُعشأ
، وىذا  ؛ ألنو مشيور ولو حكـ المعمـو بأنو ال ينتيي لتخصيص حديث العمـو

ا يتـ عمى مذىب الحنفية القائميف بأف داللة العمـو قطعية وأف العمومات إنم
 .(4)القطعية ال تخصص بالظنيات

                                                 

محمد بف أحمد بف محمد بف رشد،  وىو: (.1/057( ينظر: بداية المجتيد، البف رشد )1)
أبو الوليد، فقيو مالكي، فيمسوؼ، طبيب مف أىؿ األندلس، مف أىؿ قرطبة، عني 

يـ بالزندقة واإللحاد؛ بكبلـ أرسطو، وترجمو إلى العربية، وزاد عميو زيادات كثيرة، ات
فنفي إلى مراكش، وأحرقت بعض كتبو، ومات بمراكش ودفف بقرطبة. قاؿ ابف األبار: 

كاف يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقو، ويمقب بالحفيد؛ تمييًزا لو »
فصؿ »عف جده أبي الوليد محمد بف أحمد بف رشد الذي يميز بالجد. مف تصانيفو: 

في الفمسفة و « تيافت التيافت»و « ؿ في ما بيف الحكمة والشريعة مف االتصاؿالمقا
، وتوفي سنة خمس وتسعيف «بداية المجتيد ونياية المقتصد»في الطب، و « الكميات»

(، 0/75ينظر: عيوف األنباء في طبقات األطباء، البف أبي أصيبعة ) وخمسمائة ىػ.
 (.4/302عماد )وشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، البف ال

( كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء، وبالماء 3/347أخرجو البخاري )( 0)
 (.1483الجاري، الحديث )

(، ومسمـ 1447( كتاب الزكاة، باب: زكاة الورؽ، حديث )3/312البخاري ) ( أخرجو3)
 .(51/979( كتاب: الزكاة، حديث )0/674)

(، 0/013(، واإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، لآلمدي )0/57) ليالمستصفى، لمغزاينظر:  (4)
وفواتح الرحموت شرح مسمـ الثبوت، (، 3/160) شرح الكوكب المنير، البف النجارو 

 (.1/328) لمحمد بف نظاـ الديف
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 أدنح انقٕل األٔل:
عمى مذىبو بعموـ النصوص الموجبة لمزكاة  أصحاب القوؿ األوؿ استدؿ

 وذلؾ مف السنة والمعقوؿ. ،(1)بدوف اعتبار لمنصاب
 أيا انسُح:
ِفيَما َسَقِت » قاؿ: عف أبيو عف رسوؿ اهلل  (0)سالـ بف عبد اهلل روى

رِ  ُؼ الُعشأ ِح ِنصأ ُر، َوَما ُسِقَي ِبالنَّضأ  .(3)«السََّماُء َوالُعُيوُف َأوأ َكاَف َعَثِريِّا الُعشأ
: أنو يوجب الزكاة في القميؿ والكثير مف الزروع ٔٔخّ انذالنح يٍ ْذا احلذٌث

 .(4)ؽ(والثمار دوف اشتراط النصاب )الخمسة أوس
 ادلؼقٕل: ثاٍَا

 :(5)ازتح أطساب انقٕل األٔل يٍ ادلؼقٕل تٕخٓني
 أف الزروع والثمار ال يعتبر فييا الحوؿ فبل يعتبر فييا النصاب. :األٔل

اعتبار النصاب في أمواؿ الزكاة لحصوؿ صفة الغنى لممالؾ بيا وذلؾ : انثاًَ
 وذلؾ غير معتبر إليجاب العشر فإف أصؿ الماؿ ىنا ال يعتبر، 

 مثؿ خمس الركاز فإف الخمس يجب في زكاة الركاز دوف تحديد 
 نصاب معيف.

                                                 

 (.0/040( ينظر: فتح القدير، لمكماؿ ابف اليماـ )1)
أحد السبعة، قاؿ: ابف إسحاؽ:  ( ىو: سالـ بف عبد اهلل بف عمر العدوي المدني الفقيو0)

أصح األسانيد كميا الزىري عف سالـ عف أبيو. وقاؿ مالؾ: كاف يمبس الثوب بدرىميف. 
وعف نافع: كاف ابف عمر يقبؿ سالًما، ويقوؿ: شيخ يقبؿ شيًخا، مات سنة ست ومائة 

(، خبلصة 3/436) تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلنيينظر:  عمى األصح.
 (.1/361) الخزرجييب الكماؿ، ألحمد بف عبد اهلل تذىيب تيذ

 تقدـ. ( 3)
 (.9/70( ينظر: عمدة القاري، لمعيني )4)
 (.0/043) العناية شرح اليداية، لمبابرتي( ينظر: 5)
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عمى أنو ال بد مف بموغ الزروع   احتج أصحاب القوؿ الثاني :انقٕل انثاًَ أدنح
 بالسنة والمعقوؿ: (1)والثمار نصاًبا حتى تجب الزكاة

 أيا انسُح:
َسِة  َليأَس ِفي» قاؿ: عف النبي  (0)سعيد الخدري روى أبو َأَقؿَّ ِمفأ َخمأ
ُسٍؽ َصَدَقةٌ   .(3)«َأوأ

أنو خاص يقضي عمى كؿ حديث عاـ ومطمؽ مثؿ  :ٔٔخّ انذالنح يٍ احلذٌث
 .(4)«ِفيَما َسَقِت السََّماُء الأُعشأرُ » :حديث

داللة واضحة عمى بياف المقدار الذي يجب أف  -أيًضا  -كما أف فيو 
وليذا  اة وىي خمسة أوسؽ.تبمغو الزروع والثمار كي يخرج منيا الزك

َواَل »التخصيص نظير أيًضا: في زكاة الحيواف، والنقديف حيث خصص حديث 
ِد َصَدَقةٌ  َسٍة ِمَف اإِلِبِؿ الذَّوأ  ِفي َساِئَمِة اإِلِبؿِ وَ »عموـ حديث « ِفي َأَقؿَّ ِمفأ َخمأ

ِس َأَواٍؽ ِمفَ  »، وكذلؾ خصص حديث «اةالزكَ  الأَوِرِؽ  َليأَس ِفي َأَقؿَّ ِمفأ َخمأ
قَِّة ُربأُع الأُعشأرِ »عمـو حديث « َصَدَقةٌ   .(5)«َوِفي الرّْ

                                                 

(، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، 0/093( ينظر: المغني، البف قدامة )1)
ض الطالب، لزكريا األنصاري (، أسنى المطالب في شرح رو 3/90لممرداوي )

(1/094.) 
َرة الخدري، أبو سعيد: ( 0) ىو: سعد بف مالؾ بف ِسَناف بف عبد بف ثعمبة بف عبيد بف ُخدأ

بايع تحت الشجرة، وشيد ما بعد ُأُحد، وكاف مف عمماء الصحابة. توفي سنة أربع 
وأسد (، 0/620ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر ) وسبعيف.

 (.5/140) الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزري
 ( تقدـ.3)
 ( تقدـ. 4)
 (.1448( كتاب الزكاة، باب: الفرض في الزكاة )366، 3/365أخرجو البخاري )( 5)



 

 

 الف المدارس األصولية في بعض مسائل العموم والخصوصالمقالة الجلية في اخت

 

 141   0202برالعدد السادس والعشروف ديسم - مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بسوىاج
 

  :ادلؼقٕل ثاٍَا
 :ازتدٕا يٍ ادلؼقٕل تٕخٓني

القيػاس عمى المػواشي والنقػديػف بجامػع أف الػزكاة ال تجػب في المواشي  :األٔل
 .(1)والنقديػف حتى يبمغػا نصاًبا معيًنا فكػذلؾ األمر في الزروع والثمار

أف القميؿ مف الزروع والثمار تافو عادة وىو عفو شرًعا ومروءة؛ وليذا  :انثاًَ
 .(0)ال تجب الزكاة فيو

 يُاقشح األدنح:
 :انقٕل األٔليُاقشح أدنح 

 اػرتع ػهى أدنح اإلياو أتً زٍُفح تؼذج اػرتاػاخ:
وعمؿ بو « رُ ِفيَما َسَقِت السََّماُء الأُعشأ »أنو استدؿ بعموـ حديث  :االػرتاع األٔل

في وجوب الزكاة في القميؿ والكثير وترؾ االستدالؿ بالحديث الذي 
ُسٍؽ َصَدَقةٌ »يخصص ىذا العمـو وىو حديث  َسِة َأوأ « َليأَس ِفيَما ُدوَف َخمأ

 .(3)مع كوف ىذا األخير متفؽ عمى صحتو
 أنو ترؾ القياس فمـ يقس الزرع عمى المواشي والنقديف مع أف :االػرتاع انثاًَ

المواشي والنقديف ال يجب في قميميما الزكاة حتى يبمغ نصاًبا وجامع 
القياس بيف الزروع والثمار وبيف المواشي والنقديف أف جميعيا أمواؿ 

 .(4)تجب فييا الزكاة
عمى قولو بأف الزروع والثمار ال يعتبر فييا الحوؿ وبناء  :االػرتاع انثانث

 عمى ذلؾ ال يعتبر فييا النصاب.

                                                 

  (.1/445(، حاشية الدسوقي )5/439(، شرح الميذب )0/554ينظر: المغني )( 1)
  المراجع السابقة، الصفحة نفسيا.( 0)
 (.5/041البف حـز ) ى،( ينظر: المحم3)
 (.5/458( ينظر: المجموع، لمنووي )4)
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أف الحوؿ يعتبر في أمواؿ الزكاة مظنة النماء والكماؿ أما في  :الػرتاعٔٔخّ ا
الزروع والثمار ال يعتبر ليا الحوؿ؛ ألنو يكمؿ نماؤىا بحصدىا وليس 

 .(1)ببقائيا حواًل كامبلً 
عمى قولو: إف النصاب يعتبر في أمواؿ الزكاة لحصوؿ صفة  :االػرتاع انزاتغ

قياًسا عمى وجوب الخمس في الركاز الغنى، وأصؿ الماؿ ىنا ال يعتبر 
 دوف اعتبار النصاب.

أف قياس عدـ اعتبار النصاب في زكاة الزروع والثمار عمى  :ٔٔخّ االػرتاع
عدـ اعتبار النصاب في المعدف غير صحيح؛ ألف النصاب اعتبر 
ليبمغ حدِّا يحتمؿ المواساة منو، فميذا اعتبر فيو النصاب؛ يحقؽ ىذا، 

تجب عمى األغنياء وال يحصؿ الغني فيما دوف  ويؤكده أف الصدقة
 .(0)النصاب كسائر أمواؿ الزكاة

 :انقٕل انثاًَيُاقشح أدنح 
 اػرتع ػهى أدنح اجلًٕٓر تاػرتاػني:

ُسٍؽ َصَدَقةٌ »أف حديث  :االػرتاع األٔل َسِة َأوأ ، حديث «َليأَس ِفيَما ُدوَف َخمأ
رُ ِفيَما سَ »خاص والحديث الذي استدؿ بو أبو حنيفة   «َقِت السََّماُء الأُعشأ

حديث مشيور ولو حكـ المعمـو وبناء عمى ذلؾ فحديث األوساؽ ال 
 .(3)ينتيض لتخصيص حديث العموـ لكونو مشيوًرا

حيث  عتراض ال يعمؿ بو إال عند الحنفيةويجاب عف ىذا بأف ىذا اال
ات، يقولوف: بأف داللة العموـ قطعية وأف العمومات القطعية ال تخصص بالظني

ولكف ىذا ال مجاؿ لو ىنا؛ ألف كبلِّ مف العاـ والخاص ظنياف والخاص أرجح 
                                                 

 (.0/554( ينظر: المغني، البف قدامة )1)
 (.4/141( ينظر: نيؿ األوطار، لمشوكاني )0)
 (.4/141) المرجع السابؽ( ينظر: 3)
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سناًدا فيقدـ عمى العاـ تقدـ أو تأخر أو قارف ، ثـ إذا تعارض العاـ (1)داللة وا 
 والخاص كاف العمؿ بالخاص عند جيؿ التاريخ كما ىنا وىذا أظير األقواؿ 

 .(0)في األصوؿ
الخاص يقضي عمى عموـ العاـ إذا كاف البياف أف الحديث  :االػرتاع انثاًَ

وفؽ المبيف ال زائًدا عميو وال ناقًصا عنو، أما إذا انتفى شيء مف أفراد 
َليأَس ِفيَما ُدوَف »العاـ فبل يعمؿ بالحديث الخاص كما ىنا في حديث 

ُسٍؽ َصَدَقةٌ  َسِة َأوأ ؛ ألنو داؿ عمى النصاب فيما يقبؿ التوسيؽ «َخمأ
ِفيَما »قبؿ التوسيؽ، وبناء عمى ذلؾ يتمسؾ بعموـ وسكت عما ال ي

رُ  يجاب الزكاة في القميؿ والكثير في الذي ال «َسَقِت السََّماُء الأُعشأ ، وا 
ُسٍؽ َصَدَقةٌ »يقبؿ التوسيؽ، ويعمؿ بحديث  َسِة َأوأ ، «َليأَس ِفيَما ُدوَف َخمأ

 في الذي يقبؿ التوسيؽ عمبًل بالدليميف.
َليأَس ِفي »لذي روي مرفوًعا عف عمي وطمحة وأجيب عف ىذا بالحديث ا

َراَواِت َصَدَقةٌ   .(3)«الأَخضأ
أف الذي ال يكاؿ وال يدخر وال يحتمؿ التوسيؽ وىو الخضراوات  ٔٔخّ اجلٕاب:

وما شابييا مف القطف والزعفراف وغيرىما ال تجب فييا الزكاة فيكوف 
 .(4)االعتراض في غير محؿ النزاع

                                                 

 .(4/141: نيؿ األوطار، لمشوكاني )( ينظر1)
 (.0/130(، سبؿ السبلـ، لمصنعاني )1/99صاص )( ينظر: الفصوؿ في األصوؿ، لمج0)
كشؼ األستار(،  - 885( عف عمي، وأخرجو البزار )0/94( أخرجو الدارقطني )3)

( مف طريؽ الحارث بف نبياف 0/96(، والدارقطني )5901والطبراني في األوسط )
عف عطاء بف السائب عف موسى بف طمحة عف أبيو. وقاؿ الطبراني: لـ يصؿ ىذا 

 -موصواًل  -ث عف موسى بف طمحة عف أبيو إال عطاء بف السائب وال رواه الحدي
 عف عطاء إال الحارث بف نبياف تفرد بو أبو كامؿ الجحدري.

 (.3/429( ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البف حجر العسقبلني )4)
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 انرتخٍر:
وغيرىـ ومناقشاتيا، يتضح لنا رجحاف أدلة  لة الحنفيةوبعد عرض أد

مف المالكية والشافعية والحنابمة؛ وذلؾ لقوتيا وسبلمتيا مف  (1)جميور الفقياء
ال بد أف  -كغيرىا مف أنواع الزكوات  -المعارض الحقيقي، وألف زكاة الزروع 

ع يكوف مخرجيا ممف ينطبؽ عميو وصؼ الغني، وال يتحقؽ ذلؾ الوصؼ بزر 
مقدار ربما ال يكفي قوتو وقوت عيالو، والصدقة تكوف عف ظير غنى، 
والمقررات الشرعية تعفي الحاجات األصمية مف الزكاة، وال توجد حاجة أكثر مف 
القوت، كما أف الزكاة شرعت لممواساة، وما دوف النصاب ال يحتمؿ المواساة؛ 

 مـ.فاعتبر النصاب لرفع الحرج عف أرباب األمواؿ، واهلل أع
 :اختالف انؼهًاء يف خٕاس انتذأي تثٕل يا ٌؤكم حلًّ

وىذا في  ،تفؽ الفقياء مف حيث الجممة عمى تحريـ التداوي بالمحرماتا
غير حاؿ الضرورة، أما في حالة الضرورة وعدـ وجود الدواء المباح الحبلؿ 

ؤكؿ ببوؿ ما ي التداوي ختمفوا في حكـا لكفالذي يقوـ مقاـ ما ُحـر التداوي بو 
 عمى قوليف: لحمو

 .(5)والظاىرية ،(4)والحنابمة ،(3)الشافعيةو  ،(0)المالكية وىو مذىب :انقٕل األٔل
ببوؿ ما يؤكؿ أنو ال يجوز التداوي  .الحنفيةوىو مذىب  :انقٕل انثاًَ
 .(6)لحمو

                                                 

 (.4/165(، نيؿ األوطار، لمشوكاني )1/513( ينظر: سبؿ السبلـ، لمصنعاني )1)
(، والبياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ 1/59ينظر: أحكاـ القرآف، البف العربي )( 0)

 (.409، 18/408في مسائؿ المستخرجة، البف رشد )
(، والمجموع، 1/35ينظر: العزيز شرح الوجيز المعروؼ بالشرح الكبير، لمرافعي ) (3)

 (.1/424) يفتح الباري، البف حجر العسقبلن(، و 0/567لمنووي )
(، وكشاؼ 464، 0/463) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، لممرداويينظر: ( 4)

 (.6/198(، )0/85القناع، لمبيوتي )
 (.177 – 1/168ينظر: المحمى، البف حـز )( 5)
(، شرح العناية عمى 89، 1/88ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدي، لمفرغاني ) (6)

 (.89، 1/88اليداية، لمبابرتي )
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ورود حديثيف في موضوع واحد أحدىما عاـ واآلخر  :ٔيُشأ ْذا االختالف
  (0)، عف أبى ىريرة(1)فيما راوه الدارقطنى و قولبخاص. أما العاـ: ف

ِؿ َفِإفَّ : »قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضى اهلل عنو  َتنأِزُىوا ِمَف الأَبوأ اسأ
اسـ  عاـفي الحديث  المذكور، فإف البوؿ (3)«ِمنأوُ  َعامََّة َعَذاِب الأَقبأرِ 

                                                 

( ىو: عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي البغدادي الدارقطني، أبو الحسف، ولد سنة ست 1)
وثبلثمائة، الحافظ المشيور، كاف عالًما فقيًيا عمى مذىب اإلماـ الشافعي، رضي اهلل 
عنو، وُسمي الدارقطني؛ نسبة إلى دار القطف، وكانت محمة كبيرة ببغداد، روى عنو 

ـ األصبياني صاحب حمية األولياء. وصنؼ كتاب السنف والمختمؼ الحافظ أبو نعي
الغني بف سعيد عمى تخريج المسند، توفي  والمؤتمؼ وغيرىما. واجتمع بالحافظ عبد
 تاريخ بغداد، لمخطيب البغداديينظر:  سنة خمس وثمانيف وثبلثمائة لميجرة.

   .(16/449أعبلـ النببلء، لمذىبي ) (، وسير10/34)
، وحافظ الصحابة، واخُتِمؼ في أبو ىريرة الدوسي اليماني، صاحب رسوؿ اهلل ىو:  (0)

اسمو واسـ أبيو اختبلًفا كثيًرا، فقيؿ: اسمو عبد الرحمف بف صخر، وقيؿ: ابف غنـ، 
الكثيَر الطيَب، وعف أبي بكر، وعمر، وروى عنو: ابف عباس،  روى عف: النبي 

نحو مف ثمانمائة رجؿ أو أكثر مف أىؿ وابف عمر، وأنس، قاؿ البخاري: روى عنو 
 العمـ مف الصحابة والتابعيف وغيرىـ. توفي سنة سبع وخمسيف.

وأسد الغابة في  (،4/1768ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )
 (.5/318) معرفة الصحابة، ألبي الحسف الجزري

( مف طريؽ أبي 640رقـ ) (015عبد بف حميد في المنتخب مف المسند ص ) ( أخرجو3)
إف عامة عذاب " : يحيى القتات، عف مجاىد عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

(: ىذا الحديث 0/567. قاؿ النووي في المجموع )" القبر في البوؿ؛ فتنزىوا مف البوؿ
رضي  -في مسنده مف رواية ابف عباس  -شيخ البخاري ومسمـ  -رواه عبد بف حميد 

بإسناد كمو عدوؿ ضابطوف بشرط الصحيحيف إال رجبًل واحًدا وىو أبو  -اهلل عنيما 
يحيى القتات، فاختمفوا فيو، فجرَّحو األكثروف، ووثقو يحيى بف معيف في رواية عنو. 
وقد روى لو مسمـ في صحيحو، ولو متابع عمى حديثو وشواىد يقتضي مجموُعيا 

أكثر " ث أبي ىريرة بمفظ: حسنو وجواز االحتجاج بو. ولمحديث شاىد قوي مف حدي
( كتاب الطيارة، باب: التشديد في 1/105. أخرجو ابف ماجو )" عذاب القبر مف البوؿ

 (.348البوؿ حديث )
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، وعمومو يتناوؿ أبواؿ ا فأفادجنس، محمى باأللؼ والبلـ،  إلبؿ العمـو
وغيرىا، فتندرج أبواؿ اإلبؿ تحت عموـ البوؿ المأمور باالستنزاه عنو 

، سواء كاف لمتداوي أو لغيره. وأما الخاص: فيو ما  عمى وجو العمـو
َتَوُوا َأوأ قاَؿ: ُعَريأَنَة  رواه َأَنس بف َماِلٍؾ؛ َأفَّ َرىأطًا ِمفأ ُعكأؿٍ  َقِدُموا، َفاجأ

ـأ  َرُبوا مف  َرُسوُؿ اهلل الَمِديَنَة َفَأَمَر َلُي ُرُجوا َفَيشأ ِبِمَقاٍح، َوَأَمَرُىـ أف َيخأ
 شرب أبواؿ اإلبؿ.  فأباح ليـ النبي .(1)َأبأواِلَيا َوَألَباِنَيا

الشافعية عموـ حديث )االستنزاه( بحديث العرنييف؛ لظنية داللة  فخص
عمى  األوؿ لعمومو، وقطعية داللة الثاني لخصوصو في أبواؿ اإلبؿ بناء

 أصميـ، وعميو أجازوا التداوي بيا.
وأما الحنفية: فإنيـ قالوا بنسخ حديث العرنييف بحديث االستنزاه؛ بناء 
عمى قوليـ بقطعية العاـ ومماثمتو لمخاص، ومساواتو لو في قطعية الداللة، أو 
لما ثبت عندىـ مف تقديـ حديث )العرنييف(، أو لعدـ معرفة تاريخيما، وجعؿ 

 .(0)را لبلحتياطالعاـ متأخ
وبتدقيؽ النظر في ىذيف القوليف يتبيف عدـ التعارض بيف داللتي ىذيف 

أف بياف عدـ التعارض بينيما يتمثؿ في أف  –مع مف يرى  -الحديثيف. فأرى 
لممريض ال ينافي وجوب التنزه عنو لغير المتداوي، فقد  جواز التداوي بالبوؿ

 في غيره.يجوز األمر لممتداوي، ويظؿ عمى الحرمة 

* * * * * * 
                                                 

(، 033( كتاب: الوضوء، باب: أبواؿ اإلبؿ والدواب، الحديث )1/335البخاري ) ( أخرجو1)
ف، الحديث ( كتاب: القسامة، باب: حكـ المحاربيف والمرتدي3/1096ومسمـ )

(9/1671.) 
 .1/160، وكشؼ األسرار، لمنسفي090-1/091ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري  (0)
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 انثاًَ ادلثسث
 َسخ اخلاص تانؼاو

وقع االختبلؼ بيف الحنفية في حكـ نسخ الخاص بالعاـ، وكاف اختبلفيـ 
 فيو عمى قوليف:

لى ىذا  :انقٕل األٔل أنو يجوز نسخ الخاص بالعاـ؛ إذا كاف العاـ متأخًرا، وا 
ـ البزدوي ذىب أبو حنيفة رحمو اهلل تعالى؛ حيث حكى عنو فخر اإلسبل

أف الخاص ال يقضي عمى العاـ، بؿ يجوز أف : »-رحمو اهلل تعالى -
 .(1)«ينسخ الخاص بو

نما يبنى العاـ عمى الخاص،  انقٕل انثاًَ: أنو ال يجوز نسخ الخاص بالعاـ، وا 
لى ىذا ذىب القاضي أبو زيد، وجمع مف مشايخ الحنفية  .(0)وا 

 سثة اخلالف ٔيُشؤِ:
حكـ نسخ العاـ لمخاص ما بيف مجوز ومانع،  إف اختبلؼ الحنفية في

ىؿ ىما في منزلة  إنما كاف مبناه عمى اختبلفيـ في منزلة العاـ مف الخاص:
 .(3)سواء، أو أف الخاص أعمى منزلة مف العاـ؟

أجاز  فمف قاؿ مف الحنفية بتساوي العاـ والخاص قوة ومنزلة نجده قد
لمخاص في القوة ىـ جميور  نسخ الخاص بالعاـ، والقائموف بمساواة العاـ

                                                 

(، التمويح عمى 1/133(، أصوؿ السرخسي )588، 1/587( ينظر: أصوؿ البزدوي )1)
(، فتح الغفار 164، 1/161(، كشؼ األسرار، لمنسفي )1/41التوضيح، لمتفتازاني )

 (.87، 1/86)بشرح المنار، البف نجيـ 
(، المحصوؿ، لمرازي 1/320( ينظر: التقرير والتحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج )0)

 (.030(، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )3/164)
 (.1/87( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )3)
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العاـ عندنا يوجب الحكـ فيما : »(1)الحنفية؛ وفي ىذا يقوؿ عبلء الديف البخاري
 .(0)«تناولو قطًعا ويقيًنا بمنزلة الخاص فيما تناولو

فإنيـ لـ  وأما القائموف منيـ بأف العاـ أدنى منزلة وقوة مف الخاص؛
 .(3)يجيزوا أف ينسخ العاـ الخاص

 األدنح:
 ح انقٕل األٔل:أدن

 استدؿ القائموف بجواز نسخ العاـ لمخاص بالحديث والمعقوؿ؛ كاآلتي:
 أٔاًل: احلذٌث:

 ازتدٕا جلٕاس َسخ اخلاص تانؼاو يٍ احلذٌث انشزٌف مبا ٌأتً:
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو -ما روي عف أبي ىريرة  -1

ِؿ َفِإفَّ َعامََّة » َتنأِزُىوا ِمَف الأَبوأ  .(4)«َعَذاِب الأَقبأِر ِمنأوُ اسأ

                                                 

مى عمو محمد ىو: عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبلء الديف البخاري، تفقو ع (1)
شرح  -المايمرغي، لو تصانيؼ منيا: شرح أصوؿ البزدوي المسمى بكشؼ األسرار 

المنتخب الحسامي، ووضع كتاًبا عمى اليداية ولـ يكممو ألف المنية قد اخترمتو، توفي 
الجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر ينظر:  سنة ثبلثيف وسبعمائة ىػ.

 (.188التراجـ في طبقات الحنفية، لقاسـ بف قطموبغا، ص ) (، وتاج1/317) القرشي
(، أصوؿ 1/130(، أصوؿ السرخسي )1/587( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)

(، كشؼ األسرار، 1/42(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )17الشاشي، ص )
 (.1/86(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1/161لمنسفي )

(، المحصوؿ، لمرازي 1/320ر: التقرير والتحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج )( ينظ3)
(3/164.) 

(، باب: نجاسة البوؿ واألمر بالتنزه منو، حديث 1/108( أخرجو الدارقطني في سننو )4)
 (، وقاؿ: المحفوظ مرسؿ.7) رقـ
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: أنو عاـ ومع ذلؾ وقع بو نسخ حديث خاص، ٔٔخّ انذالنح يٍ ْذا احلذٌث
َأوأ  َأفَّ َرىأطًا ِمفأ ُعكأؿٍ  » -رضي اهلل عنو –وىو ما روى أنس بف مالؾ 

ـأ النبي قاَؿ: ُعَريأَنَة  َتَوُوا الَمِديَنَة َفَأَمَر َلُي َوَأَمَرُىـ أف ِبِمَقاٍح،  َقِدُموا، َفاجأ
َرُبوا مف َأبأواِلَيا َوَألَباِنَيا في الحديث األوؿ لمتعدية ال  «ِمف»؛ ألف (1)«َيشأ

جاءت محبلة بالبلـ التي لمجنس؛ ومف ثـ « البوؿ»لمتبعيض، وكممة 
بطمب النزاىة منو، والطاىر ال  فيي عامة في كؿ بوؿ، وقد أمر 

 .(0)يؤمر باالستنزاه منو
نقٕل انثاًَ تاستذالل أطساب انقٕل األٔل تٓذا احلذٌث ٔمل ٌسهى أطساب ا

 ػهى ْذا انُسٕ، فؼارػِٕ تاػرتاػني:
أف القوؿ بالنسخ إنما يصح إذا ثبت تقدـ أحد الحديثيف عمى  :االػرتاع األٔل

 .(3)اآلخر، وذلؾ لـ يثبت؛ لعدـ العمـ بالتاريخ
بدليؿ أنو قد ورد بأنو قد ثبت تقدـ حديث العرنييف؛  :ٔأخٍة ػٍ ْذا االػرتاع

أف يخرجوا إلى إبؿ  قد مثؿ بيـ؛ ألنو بعد أف أمرىـ  فيو أنو 
الصدقة، ويشربوا مف أبواليا وألبانيا، ففعموا وصحوا، ارتدوا بعد ذلؾ، 

في  ومالوا إلى رعاة اإلبؿ، فقتموىـ، واستاقوا اإلبؿ؛ فبعث رسوؿ اهلل 
وأرجميـ، وسمؿ أعينيـ،  أيدييـ أثرىـ قوًما، فأخذوىـ فقطع رسوؿ اهلل 

 وتركيـ في شدة الحر حتى ماتوا.
وىذه المثمة التي تضمنيا ذلؾ الحديث قد ثبت نسخيا باالتفاؽ، وقد 
كانت مشروعة في أوؿ اإلسبلـ؛ فدؿ ىذا النسخ عمى تقدـ حديث العرنييف. 

                                                 

 (. 031(، باب: أبواؿ اإلبؿ والدواب...حديث )1/90( أخرجو البخاري )1)
(، كشؼ 1/133(، أصوؿ السرخسي )1/588( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)

 (.1/87(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )164، 1/161األسرار، لمنسفي )
 (.1/589( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )3)
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ؿِ »وأما حديث:  تَنأِزُىوا ِمَف الأَبوأ يس ، فميس ىناؾ دليؿ يدؿ عمى تقدمو، ول«اسأ
 .(1)فيو سوى مجرد االحتماؿ؛ فبل يعتبر

أنو ال نسخ أصبًل؛ فإف حديث العرنييف إنما دؿ عمى سقوط  :االػرتاع انثاًَ
 نجاسة بوؿ اإلبؿ في حقيـ ىـ فقط، ألنيـ ىـ الذيف ُعرؼ شفاؤىـ  

 .(0)بو وحًيا
أنو قاؿ:  -رضي اهلل عنو  -بما روي عف ابف عباس  -يًضاأ -احتجوا  -0

َدثِ  ُكنَّا» َحأ َدِث َفاألأ َحأ  .(3)«َنأأُخُذ ِباألأ
رضواف اهلل  -أنو قد دؿ عمى أف الصحابة  :ٔٔخّ انذالنح يٍ ْذا احلذٌث

كانوا يأخذوف باألحدث مف األحكاـ  وفييـ رسوؿ اهلل  -عمييـ
ذا كاف العاـ متأخًرا كاف أحدث مف الخاص؛ فوجب األخذ  فاألحدث، وا 

 بو بمقتضى ىذا الحديث.
بأنو قوؿ صحابي؛ فيكوف ضعيؼ  :ػهى االستذالل تٓذا احلذٌث ٔاػرتع

 الداللة؛ ومف ثـ ينبغي تخصيصو بما إذا كاف األحدث ىو الخاص.
ا: ادلؼقٕل

ً
 احتجوا لجواز نسخ الخاص بالعاـ مف المعقوؿ بما يأتي: :ثاٍَ
أف العاـ والخاص لفظاف تعارضا وعمـ التاريخ بينيما؛ فوجب تسميط  :أٔالً 

ااألخير   .(4)عمى األوؿ؛ كما لو كاف األخير خاصِّ
                                                 

(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ 1/589( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )1)
(1/87.) 

 (.1/87( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )0)
( في كتاب المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضاف، ومسمـ 5/92( أخرجو البخاري )3)

( كتاب الصياـ، باب: جواز الصـو والفطر في شير رمضاف لممسافر في 0/784)
 (. 1113غير معصية، حديث رقـ )

 (، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، 1/592خاري )( ينظر: كشؼ األسرار، لمب4)
 (.030ص )
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بأف ىناؾ فرًقا بيف العاـ والخاص؛ إذ  :ٔاػرتع ػهى ْذا االستذالل
الخاص أقوى مف العاـ؛ فوجب تقديمو عميو، وألنو لو لـ يسمط الخاص 

 المتأخر عمى العاـ المتقدـ، لمـز إلغاء الخاص.
 فبل يمـز ذلؾ؛  أما لو لـ يسمط العاـ المتأخر عمى الخاص المتقدـ،

 فظير الفرؽ.
وبناء عمى ذلؾ، فإنو بثبوت ىذا الفرؽ بينيما ال يجوز أف يكوف حكميما 

 المتأخر عمى المتقدـ عند التعارض. واحًدا سواًءا بسواء، في تسميط
 
ً
أف المفظ العاـ في تناولو آلحاِد ما دخؿ تحتو يجري مجرى ألفاظ  :اثاٍَ

ا فقط مف تمؾ اآلحاد؛ ألف قولو كؿ واحد منيا يتناوؿ واحدً (1)خاصة
َفِإَذا اْنَسَمَخ اأْلَْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم  }تعالى:

اَلَة  َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
قائـ مقاـ قولو:  (0) { وا َسِبيَمُيْم ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ َوَآَتُوا الزََّكاَة َفَخمُّ 

اقتموا زيًدا المشرَؾ، اقتموا عمًرا المشرؾ، اقتموا خالًدا المشرؾ، فوجب 
بعدما قاؿ: ال تقتموا زيًدا، أف يكوف « اقتموا المشركيف»أنو لو قاؿ: 

 الثاني ناسًخا لؤلوؿ.
قوؿ بأف المفظ العاـ في تناولو آلحاِد ما بأف ال :ٔاػرتع ػهى ْذا االستذالل

دخؿ تحتو يجري مجرى ألفاظ خاصة كؿ واحد منيا يتناوؿ واحدا فقط 
مف تمؾ اآلحاد؛ قوؿ ممنوع؛ وذلؾ ألف تخصيص العاـ واالستثناء منو 

َمتأ أفراده ال يجوز تخصيصو وال االستثناء منو  .(3)جائز وفاًقا، وما ُفصّْ
                                                 

 (.030( ينظر: بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )1)
 ( سورة التوبة.5( مف اآلية )0)
 (.1/320( ينظر: التقرير والتحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج )3)
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 أدنح انقٕل انثاًَ:
 ؿ مف منع نسخ العاـ لمخاص وجعؿ العاـ مبنيِّا عمى الخاص استد
 بما يأتي:

إف القوؿ بتقديـ العاـ عمى الخاص يمـز عنو القوؿ بإلغاء الخاص أو  :أٔالً 
أما تقديـ الخاص عمى العاـ فبل يوجب  إسقاطو وعدـ اعتباره بالكمية،

وجوب إلغاء العاـ بالكمية؛ فكاف تقديـ الخاص أولى؛ ألف األصؿ ىو 
العمؿ باألدلة الشرعية ما أمكف؛ وذلؾ في ترتيب العاـ عمى الخاص، 

 .(1)ال في رفع الخاص بالعاـ
ا
ً
 أف تقدُّـ الخاص عمى العاـ يكوف في صورتيف: :ثاٍَ

 أف يكوف منسوًخا لما بعده؛ بأف أريد بالعاـ كؿ ما يتناولو. :األٔىل
 وراء أف يكوف مخصًصا لو؛ بأف أريد بالعاـ ما  :انثاٍَح

 مدلوؿ الخاص.
ذا جاز األمراف كاف الحمؿ عمى التخصيص أولى؛ ألنو أقؿ مفسدة.  وا 

ا
ً
أف الخاص أقوى داللة عمى مدلولو مف العاـ؛ لجواز تخصيص أي فرد  :ثانث

مف أفراد العاـ بالنسبة إليو؛ ومف ثـ يجوز إطبلؽ العاـ بغير إرادة 
طبلقو بغير إرادة مدلوؿ الخاص منو، بخبلؼ الخاص؛ فإنو ال يجوز إ

مدلولو منو؛ فثبت بيذا أف الخاص أقوى مف العاـ، واألقوى راجح؛ 
 ؛ فبل ينسخ بالعاـ.(0)فيكوف الخاص ىو الراجح

                                                 

 (.031سمندي، ص )(، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤل1/140( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
 (.031( ينظر: بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )0)
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 :انرتخٍر
ومما تقدـ؛ يتضح رجحاف مذىب القائميف بعدـ جواز نسخ الخاص 

 بالعاـ؛ وذلؾ لقوة أدلتيـ، وخموىا عف المعارضة.
الخاص بالعاـ؛ فإنو لـ يخؿ واحد منيا عف  بخبلؼ أدلة المجيزيف لنسخ

اعتراض، وأكثرىا لـ يقؼ الباحث عمى جوابو؛ فثبت بذلؾ ضعؼ أدلتيـ، 
 –ويؤيد رجحاف قوؿ المانعيف لنسخ الخاص بالعاـ  ورجحاف أدلة المانعيف.

ما ذكره ابف نجيـ الحنفي مف ترجيح الجميور لكوف العاـ دوف  -أيًضا 
المانعوف لنسخ الخاص بالعاـ قوليـ؛ فيكوف قوليـ  الخاص؛ وىو ما بنى عميو

 بالمنع راجًحا؛ لرجحاف ما بني عميو.
كالخاص،  -أي: العاـ-والحاصؿ أف الخبلؼ في أنو »يقوؿ ابف نجيـ: 

أو دونو، ورجح الجميور الثاني بقوة احتماؿ العاـ إرادة البعض لتمؾ الكثرة، 
صار التحقيؽ أف إطبلؽ القطعية وندرة ما في الخاص؛ كندرة كتاب زيد بزيد؛ ف

 .(1)«عمى الخاص؛ لعدـ اعتبار ذلؾ االحتماؿ؛ لندرتو بخبلؼ العاـ
 
 

* * * * * * 
 

                                                 

 (.1/87( ينظر: فتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )1)
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 انثانث ادلثسث
 زكى االزتداج تانؼاو تؼذ انتخظٍض

ىو تمييز بعض الجممة بحكـ، ومنو قوليـ: خص  :-يف انهغح -انتخظٍض 
 .(1)فبلف بكذا

قصر العاـ عمى بعض أفراده بدليؿ » ىو: خظٍضٔأيا يف اططالذ احلُفٍح، فانت
؛ كذا نص عميو عبلء الديف البخاري، وقاؿ: إنو الحد (0)«مستقؿ مقترف

نيـ احترزوا بقوليـ:  عف « مستقؿ»الصحيح عمى مذىب الحنفية، وا 
بد لمتخصيص عندىـ مف معنى  الصفة واالستثناء ونحوىما؛ ألنو ال
َـّ المعارضة، وال يتحقؽ ىذا المعنى في  الصفة، وال في االستثناء؛ ومف َث

 يجري االستثناء في العاـ والخاص، وال يجري التخصيص حقيقة 
 إال في العاـ.

عف الناسخ؛ فإف دليؿ « مقترف»كما بيف أنيـ احترزوا بقوليـ: 
 .(3)التخصيص إذا تراخى، كاف ذلؾ نسًخا عندىـ ال تخصيًصا

 عض ما تناولو إخراج ب" قاؿ الرازي في بياف حد التخصيص: 
 .(4)" الخطاب عنو

                                                 

(، تاج العروس، 555مادة )خصص(، ص ) ،( ينظر: القاموس المحيط، لمفيروزآبادي1)
(، وفتح 1/601(، كشؼ األسرار، لمبخاري )17/551لمزبيدي، مادة )خصص( )

 (.1/89الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )
(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ 1/601( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)

(1/89.) 
 (.1/601( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )3)
 (.3/7) ( المحصوؿ، لمرازي4)
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 .(1)وىذا التعريؼ قد اعتمده سراج الديف األرموي
قصر العاـ عمى بعض " في تعريؼ التخصيص ىو:  (0)وقاؿ السيوطي

 .(3)" أفراده
 .(4)وىذا التعريؼ قريب مف تعريؼ ابف الحاجب

                                                 

مد وىو: محمود بف أبي بكر بف أح(. 1/366التحصيؿ مف المحصوؿ، لؤلرموي )( 1)
األرموي، القاضي سراج الديف، أبو الثناء، صاحب التحصيؿ المختصر مف المحصوؿ 
في أصوؿ الفقو، مولده سنة أربع وتسعيف وخمسمائة، ومف تصانفيو: المباب، مختصر 
األربعيف في أصوؿ الديف، وصنؼ كتاًبا في المنطؽ، قاؿ السبكي: وقيؿ: إنو شرح 

ثمانيف وستمائة.ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، الوجيز في الفقو، توفي سنة اثنتيف و 
 (.0/020(، وطبقات ابف قاضي شيبة )5/155البف السبكي )

الفضؿ. ولد في  ىو: عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيوطي، جبلؿ الديف أبو (0)
سنة تسع وأربعيف وثمانمائة ىػ، ونشأ بالقاىرة يتيًما. مف تصانيفو: األشباه والنظائر، 

حاوي لمفتاوى، وغير ذلؾ، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة ىػ. ينظر: الضوء وال
وشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، (، 4/65البلمع ألىؿ القرف التاسع، لمسخاوي )

 (.8/51) البف العماد
 (.1/005( شرح الكوكب الساطع عمى نظـ جمع الجوامع، لمسيوطي )3)
(. 3/170يى السوؿ، ألبي زكريا الرىوني )( ينظر: تحفة المسؤوؿ شرح مختصر منت4)

وىو: جماؿ الديف أبو عمرو عثماف بف عمر بف أبي بكر المصري المالكي المعروؼ 
ًزا  بابف الحاجب. ولد بأسنا سنة )سبعيف وخمسمائة ىػ(، كاف فقيًيا مناظًرا مفتًيا ُمَبرّْ

، وكاف ثقة ديًنا ورًعا متواضًعا. أخذ عف أب ي الحسف األبياري، متبحًرا في عدة عمـو
وقرأ عمى الشاطبي بعض القراءات، وأخذ عنو: الحافظ المنذري، والدمياطي، وغيرىما. 
ومف مصنفاتو: الكافية والشافية في النحو والصرؼ، والمنتيى ومختصره في األصوؿ، 

 وشرح المفصؿ، توفي باإلسكندرية سنة )ست وأربعيف وستمائة ىػ(.
(، والطالع السعيد الجامع ألسماء نجباء 3/048مكاف )ينظر: وفيات األعياف، البف خ

 (.350الصعيد، لكماؿ الديف األدفوي، ص )
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ىو إخراج بعض ما كاف داخبًل "  أف يعرؼ بقولو: (1)وقد اختار الشوكاني
 .(0)" تحت العموـ، عمى تقدير عدـ المخصص

يتضح مف خبلؿ الوقوؼ عمى تعريفات التخصيص أنيا تدور عمى 
، أو قصر العاـ عمى بعض أفراده، فيذا  إخراج بعض إفراد العاـ مف العمـو

 اإلخراج، أو القصر ىو ما يسمى بالتخصيص عند العمماء.
 حتزٌز حمم انُشاع:

 كاليؼ المشروعة في كتابو وسنة اقتضت حكمة اهلل أف تكوف الت
في البعض  وكثيرًا ما تكوف كذلؾ  موضوعة عمى طريقة العموـ   رسولو

غير أف أغمب ما احتواه القرآف  وعمى طريقة الخصوص في البعض اآلخر...
مف عاـ، وما اشتممت عميو السنة منو قد تطرؽ إليو التخصيص فأخرجو عف 

حتى قيؿ: إنو ما مف عاـ إال وقد خص منو  .(3)عمومو، وشمولو لجميع األفراد
عند عمماء والثابت البعض؛ عمى ما سبؽ بيانو في مسألة مدلوؿ العاـ. 

األصوؿ أف دليؿ التخصيص تارة يكوف عقبًل، وتارة يكوف كبلًما، وتارة ال يكوف 
. فإف كاف المخصص ىو العقؿ، (4)عقبًل وال كبلًما، كالحس والزيادة والنقصاف

                                                 

محمد بف عمي بف محمد الشوكاني، ولد سنة ثبلث وسبعيف ومائة وألؼ، بيجرة ( ىو: 1)
شوكاف، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءىا سنة تسع وعشريف ومائتيف وألؼ، وىو فقيو 

مف. مف مصنفاتو: نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار لممجد مجتيد مف كبار عمماء الي
 ، وغير ذلؾ. توفي سنة خمسيف ومائتيف وألؼ.بف تيمية، وفتح القدير في التفسير

(، ونيؿ الوطر مف تراجـ رجاؿ 005 – 0/014والبدر الطالع، لمشوكاني )ينظر: 
 (.1/3) اليمف في القرف الثالث عشر، لمحمد بف زبارة اليمني الصنعاني

 (.1/350إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ، لمشوكاني )( 0)
 (.1/42( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )3)
 (.45 -1/40) المرجع السابؽ( ينظر: 4)
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ـ قطعيِّا في الباقي؛ إذ ليس فيو ما يورث الشبية؛ ألف ما يقتضي العقؿ كاف العا
إخراجو فيو مخرج، وغيره باٍؽ عمى ما كاف عميو؛ إذ ىو في حكـ االستثناء، 

َيا َأيَُّيا  }:-تعالى –لكنو حذؼ اعتماًدا عمى العقؿ. فمثبًل: ليس في قوؿ اهلل 

، شبية في داللتو مع خروج الصبي (1) {اَلةِ ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ الَِّذيَن َآَمُنوا 
ال لما أجمعوا عمى كفر مف جحد العمؿ بمقتضى  والمجنوف بالعقؿ، وا 
الخطابات الواردة بالفرائض ِمفأ مثؿ ما معنا، وليس لقائؿ أف يقوؿ: مف الجائز 
أف تكوف قطعيتيا بواسطة اإلجماع؛ ألف ىذه الخطابات قطعية قبؿ أف يتحقؽ 

 . (0)اإلجماعاالجتياد و 
، وقاؿ: إف ىذا الذي ذكره مف (3)التوضيح ىكذا أطمؽ صدر الشريعة في

وىو »فرؽ تفرد ىو بذكره،  -الفرؽ بيف ما إذا كاف المخصص عقبًل أو كبلًما
واجب الذكر حتى ال يتوىـ أف خطابات الشرع التي خص منيا الصبي 

 .(4)«والمجنوف بالعقؿ دليؿ فيو شبية
ما إذا كاف المخرج بالعقؿ معموًما أو لـ يفرؽ بيف  لكفَّ صدر الشريعة

مجيواًل؛ إذ العقؿ قد يقتضي إخراج بعض معموـ، وقد يقتضي إخراج بعض 
 الرجاؿ »مجيوؿ؛ بأف يكوف الحكـ مما يمتنع عمى الكؿ دوف البعض، مثؿ 

 . (5)«في الدار

                                                 

 (، سورة المائدة.6( مف اآلية )1)
 ح المنار، (، وفتح الغفار بشر 45، 1/44( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )0)

 (.1/92البف نجيـ )
 (.1/44( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )3)
 ( ينظر: المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.4)
 (.1/45( ينظر: المرجع السابؽ )5)
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عمى أف المخرج بو إف كاف  (1)وفي ذلؾ فقد جاء التنبيو في التمويح
جيوال، فيو ال يصمح حجة حتى يتبيف المراد منو؛ ألف جيالة المخرج أورثت م

 جيالة في الباقي. 
وال شؾ أف القوؿ بقطعية العاـ المخصص بالعقؿ إنما يكوف عمى مذىب 
مف يرى قطعية العاـ قبؿ التخصيص، أما مف يرى ظنيتو فظاىر أنو يكوف 

كاف مف أجمو الحكـ بالظنية ظنيِّا بعده كما كاف قبمو؛ ألف االحتماؿ الذي 
 عندىـ باٍؽ بعد التخصيص بالعقؿ. 

ف كاف المخصص غير العقؿ والكبلـ، فالظاىر أف العاـ ال يبقى  وا 
قطعيِّا؛ الختبلؼ العادات وخفاء الزيادة والنقصاف، وعدـ اطبلع الحس عمى 

 . (0)تفاصيؿ األشياء، الميـ إال أف يعمـ القدر المخصوص قطًعا
مف خبللو أف محؿ النزاع في مدى حجية العاـ بعد ورود  وىو ما يثبت

 التخصيص إنما يكوف في شأف العاـ الذي يكوف المخصص لو ىو الكبلـ 
 ال العقؿ.

 :(3)اختمؼ الحنفية في حجية العاـ بعد التخصيص عمى أربعة أقواؿوقد 

                                                 

 .(1/44عمى التوضيح، لمتفتازاني ) : التمويح( ينظر1)
 والتحبير شرح التحرير،  (، التقرير1/80( ينظر: التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )0)

 (.1/081البف أمير الحاج )
(، أصوؿ الشاشي، 405-1/403( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )3)

(، أصوؿ 93-1/89(، وفتح الغفار بشرح المنار، البف نجيـ )01، 02ص )
(، التقرير 1/328(، تيسير التحرير، ألمير بادشاه )151 -1/144السرخسي )

(، كشؼ األسرار، لمنسفي 1/074التحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج )و 
(، التمويح عمى 643 -1/601(، كشؼ األسرار، لمبخاري )176 -1/168)

 (.49 -1/40التوضيح، لمتفتازاني )
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، سواء كاف المخصوص (1)أف العاـ بعد الخصوص يبقى حجة :انقٕل األٔل
: اقتموا المشركيف وال تقتموا أىؿ الذمة، أـ -مثبًل  -ا، بأف قيؿ معمومً 

مجيواًل، كأف يقاؿ: اقتموا المشركيف وال تقتموا بعضيـ، لكف، مع بقاء 
 -حجيتو يدخمو ضرب مف الشبية حتى يصير ظني الداللة ال قطِعيَّيا 

وىذا ىو الذي اختاره العبلء  -عمى القوؿ بأف العاـ قطعي الداللة 
، وصححو (5)في أصولو (4)، والشاشي(3)«بذؿ النظر»في  (0)مندياألس

، (6)فخر اإلسبلـ البزدوي، وقاؿ: إنو الصحيح مف مذىب الحنفية

                                                 

(، بذؿ النظر في 1/404( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )1)
(، كشؼ 1/45، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )(042األصوؿ، لؤلسمندي، ص )

 (.1/168األسرار، لمنسفي )
( ىو: محمد بف عبد الحميد بف الحسيف بف الحسف بف حمزة األسمندي السمرقندي، أبو 0)

ىػ(. مف 488الفتح، عبلء الديف، فقيو، مف كبار الحنفية، مف أىؿ سمرقند، ولد سنة )
والتعميقة، وبذؿ النظر في أصوؿ الفقو، توفي سنة كتبو: مختمؼ الرواية في الفقو، 

، 0/74) الجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشيينظر:  ىػ(.550)
 (.3/012) وشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، البف العماد(، 080

 (.041( ينظر: بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )3)
يعقوب الخراساني الشاشي، فقيو الحنفية في زمانو، ولي  ( ىو: إسحاؽ بف إبراىيـ، أبو4)

سنة خمس وعشريف « القاىرة»القضاء في مصر، مف تصانيفو: أصوؿ الفقو، توفي بػ
(، 1/136وثبلثمائة. ينظر: الجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي )

 (.452در الغزي ص )الطبقات السنية في تراجـ الحنفية، لتقي الديف بف عبد القا
 (.02( ينظر: أصوؿ الشاشي، ص )5)
 (.608، 1/607( ينظر: أصوؿ البزدوي )6)
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السرخسي في أصولو، وقاؿ: إنو المذىب عند  -أيًضا -وصححو
 .(3)وعامة الفقياء (0)وبو قاؿ جميور األصولييف .(1)الحنفية

اري وغيرىما لكوف ىذا القوؿ ىو واستدؿ السرخسي وعبلء الديف البخ
عف بيع  قد استدؿ بنيي النبي  -رحمو اهلل تعالى  -المذىب بأف أبا حنيفة 

نيي عاـ، وقد خص منو  عمى فساد البيع بالشرط، مع أف نييو  (4)وشرط
 شرط الخيار.

 (5)مف السنة النبوية بما روى َأِبو َراِفع -أيًضا-كما احتج أبو حنيفة 

                                                 

 (.1/144( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
(، 0/443(، واإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، لآلمدي )0/57) المستصفى، لمغزاليينظر: ( 0)

، 3/161ر )(، شرح الكوكب المنير، البف النجا1/488ونياية السوؿ، لئلسنوي )
المعتمد في أصوؿ الفقو، ألبى الحسيف (، و 0/140(، والتمييد، ألبي الخطاب )160

 (.1/345) التقرير والتحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج(، و 1/065) البصري
(، واإلحكاـ في أصوؿ 043، 040، ص )البف بدراف المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد،( 3)

 (.0/443األحكاـ، لآلمدي )
(، والحاكـ في عمـو الحديث، 4/85( أخرجو الطبراني في األوسط كما في مجمع الزوائد )4)

 (.108ص )
، قيؿ: اسمو إبراىيـ، وقيؿ: أسمـ، وقيؿ: ( ىو: أبو رافع القبطى مولى رسوؿ اهلل 5)

وعف ابف مسعود، وروى عنو: أوالده الحسف  ثابت، وقيؿ: ىرمز. روى عف: النبي 
وأعتقو لما   والمعتمر وغيرىـ. يقاؿ: أنو كاف لمعباس فوىبو لمنبي ورافع وعبيد اهلل

انتصر عمى  بشره بإسبلـ العباس والمحفوظ أنو أسمـ لما بشر العباس بأف النبي 
 أىؿ أخيو وذلؾ في قصة جرت وكاف إسبلمو قبؿ بدر ولـ يشيدىا وشيد أحدا 

 وما بعدىا.
ينظر: اإلصابة، البف حجر  لصحيح.قاؿ ابف حجر: مات في أوؿ خبلفة عمي عمى ا

 (.10/122(، وتيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني )7/134العسقبلني )
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عمى استحقاؽ  (1)«الَجاُر َأَحؽُّ ِبَصَقِبوِ : »َعنأُو َقاَؿ: َقاَؿ رسوُؿ اهلِل  َرِضَي اهللُ 
الشفعة بالجوار، مع أف الحديث عاـ قد خص منو الجار عند وجود الشريؾ؛ 

 فإنو ال يكوف أحؽ بصقبو.
  -قاؿ   (3)َحِكيـ بأَف ِحَزاـبما روى  (0)واحتج محمد بف الحسف

ـُ إِ  المَِّو  َيا َرُسوؿَ  َتِري َىِذِه الأُبُيوَع َفَما ُتِحؿُّ ِلي ِمنأَيا، َوَما ُتَحرّْ نّْي َرُجٌؿ َأشأ
؟، َقاَؿ:  َتَريأَت َبيأًعا َفبَل َتِبعأُو َحتَّى تَقأِبَضوُ »َعِميَّ عمى ، (4)«َيا ابأَف َأِخي ِإَذا اشأ

عدـ جواز بيع العقار قبؿ القبض، مع أنو قد خص مف النيي بيع الميراث 
 قبؿ القبض. والمير

                                                 

( كتاب الشفعة، باب: عرض الشفعة عمى صاحبيا قبؿ البيع، 4/437البخاري ) ( أخرجو1)
 (.0058الحديث )

بالفقو  ( ىو: محمد بف الحسف بف فرقد، مف موالي بني شيباف، أبو عبد اهلل، إماـ0)
سنة إحدى وثبلثيف « واسط»واألصوؿ، وىو الذي نشر عمـ أبي حنيفة، مولده بػ 

ومائة، وأصمو مف قرية حرستا في غوطة دمشؽ، قاؿ الشافعي: لو أشاء أف أقوؿ: نزؿ 
القرآف بمغة محمد بف الحسف، لقمت؛ لفصاحتو. لو كتب كثيرة في الفقو واألصوؿ، 

رضي  الزيادات، والجامع الكبير، وغير ذلؾ. توفي منيا: المبسوط في فروع الفقو، و 
(، 0/170) تاريخ بغداد، لمخطيب البغداديينظر:  سنة تسع وثمانيف ومائة. اهلل عنو 

 (.3/100والجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي )
عف النبي ( ىو: حكيـ بف حزاـ بف خويمد بف أسد بف عبد العزى القرشي األسدي، روى 3)

 ،أسمـ يـو الفتح، وكاف مف المؤلفة، وقاؿ البخاري: عاش في اإلسبلـ ستيف سنة ،
(، تقريب التيذيب، 7/172) تيذيب الكماؿ، لممزيينظر:  وفي الجاىمية ستيف سنة.
 (.1/194البف حجر العسقبلني )

ي (، وابف الجارود ف14014(، حديث رقـ )8/38( أخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ )4)
( في كتاب 3/392(، والدارقطني في السنف )620(، حديث رقـ )1/154المنتقى )

( باب: النيي عف 5/511(، والبييقي في السنف الكبرى )0802البيوع، حديث رقـ )
 (.6/452بيع ما لـ يقبض، وضعفو ابف الممقف في البدر المنير )
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خص ىذا العاـ بالقياس؛ فدؿ عمى أف مذىبو  -رحمو اهلل  -وأبو حنيفة 
أف العاـ المخصوص يكوف حجة لمعمؿ مف غير أف يكوف موجًبا قطًعا؛ ألف 

 .(1)القياس ال يصمح موجًبا قطًعا؛ فكيؼ يصمح معارًضا لما يكوف موجًبا قطًعا
حجة، بؿ يجب التوقؼ فيو  أف العاـ بعد التخصيص ال يبقى انقٕل انثاًَ:

إلى البياف، سواء كاف المخصوص معموًما، أـ مجيواًل، إال أنو يجب بو 
لى ىذا ذىب أبو الحسف الكرخي،  أخص الخصوص إذا كاف معموًما. وا 

، وعيسى بف (3)، ومحمد بف شجاع الثمجي(0)وأبو عبد اهلل الجرجاني
 .(5)في رواية (4)أباف

                                                 

(، 608، 1/607ري )(، كشؼ األسرار، لمبخا145، 1/144( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
 (.169، 1/168كشؼ األسرار، لمنسفي )

( ىو: محمد بف يحيى بف ميدي، أبو عبد اهلل، الُجرجاني، الفقيو، أحد األعبلـ، تفقو عمى 0)
 أبي بكر الرازي، وتفقو عميو: أبو الحسيف القدوري، مات سنة ثماف وتسعيف وثبلثمائة. 

(، والجواىر المضية في طبقات 3/433) تاريخ بغداد، لمخطيب البغداديينظر: 
 (.398، 3/397الحنفية، لعبد القادر القرشي )

( ىو: محمد بف شجاع بف الثمجي البغدادي، أبو عبد اهلل، ولد سنة إحدى وثمانيف ومائة 3)
ىػ، فقيو العراؽ في وقتو، مف أصحاب أبي حنيفة، لو كتاب تصحيح اآلثار في الفقو، 

 . توفي سنة ست وستيف ومائتيف ىػ.والرد عمى المشبية، وغير ذلؾ
(، والجواىر المضية في طبقات 5/352) تاريخ بغداد، لمخطيب البغداديينظر: 

 (.0/62الحنفية، لعبد القادر القرشي )
( ىو: عيسى بف أباف بف صدقة، أبو موسى، قاض مف كبار فقياء الحنفية، كاف سريًعا 4)

عشر سنيف، مف تصانيفو: إثبات القياس،  بإنفاذ الحكـ، عفيًفا، وولي القضاء بالبصرة
تاريخ بغداد، : ينظر اجتياد الرأي، توفي بالبصرة سنة إحدى وعشريف ومائتيف.

 (.1/421(، والجواىر المضية، لمقرشي )11/157) لمخطيب البغدادي
(، وميزاف 605 -1/603(، كشؼ األسرار، لمبخاري )1/601( ينظر: أصوؿ البزدوي )5)

(، بذؿ النظر في األصوؿ، 1/403العقوؿ، لمسمرقندي ) األصوؿ في نتائج
(، التمويح عمى التوضيح، 1/144(، أصوؿ السرخسي )042لؤلسمندي، ص )

 (.1/44لمتفتازاني )
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لمخصوص مجيواًل، لـ يبؽ العاـ حجة فيما بقي، أنو إف كاف ا :انقٕل انثانث
 بؿ يتوقؼ فيو إلى البياف.

وأما إف كاف المخصوص معموًما، فإف العاـ يبقى حجة فيما بقي؛ كما 
كاف عميو مف قبؿ؛ بمعنى: أف مف ذىب إلى أف العاـ قبؿ التخصيص 
حجة قطعية جعؿ ىذا العاـ المخصوص ىنا حجة قطعية أيًضا، ومف 

حجة ظنية، فيو حجة ظنية ىنا أيًضا، وحاصؿ ذلؾ أف جعمو ىناؾ 
 .(1)تخصيص المعموـ ال يؤثر في العاـ أصبًل 

ىذا القوؿ إلى عامة  ،(0)وقد نسب عبلء الديف البخاري في كشؼ األسرار
 .(3)«الميزاف»األصولييف، وىو الذي صححو عبلء الديف السمرقندي في 

فإف العاـ يبقى فيما وراءه عمى  أف المخصوص إف كاف معموًما؛ :انقٕل انزاتغ
ما كاف، أما إف كاف المخصوص مجيواًل؛ فإنو ُيسقط دليؿ الخصوص، 
ويبقي موجب حكـ العاـ في الكؿ كما كاف قبؿ أف يمحؽ التخصيص، 

لى ىذا ذىب الشيخ أبو  .(4)المعيف وا 
                                                 

(، وميزاف 1/605(، كشؼ األسرار، لمبخاري )1/144( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
توضيح، لمتفتازاني (، التمويح عمى ال1/405األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )

(1/44 ،45.) 
 (.1/605( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)
 (.1/405( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )3)
(، التمويح عمى 1/144(، أصوؿ السرخسي )1/605( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )4)

د بف معبد بف مكحوؿ، (. وىو: ميموف بف محمد بف محم1/45التوضيح، لمتفتازاني )
أبو المعيف النسفي الحنفي، عالـ باألصوؿ والكبلـ، ولد سنة ثماني عشرة وأربعمائة، 
كاف بسمرقند وسكف بخارى. مف تصانيفو: بحر الكبلـ، وتبصرة األدلة، والتمييد لقواعد 

 التوحيد. توفي سنة ثماف وخمسمائة.
 (.0/189قادر القرشي )ينظر: الجواىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد ال
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 األدنح:
 أدنح انقٕل األٔل:

 ية في الباقي احتج القائموف بأف العاـ بعد التخصيص يبقى حجة ظن
 بما يمي:

فيكوف حجة في كؿ فرد مف أفراده، ومف المعمـو  تناوؿ المفظ العاـ لمكؿ؛ :أٔالً 
َـّ  بالضرورة أف نسبة المفظ إلى كؿ فرد مف األفراد عمى السوية؛ ومف َث
فإف إخراج البعض منيا بمخصص ال يقتضي إىماؿ داللة المفظ عمى ما 

قؼ كونو حجة في البعض عمى كونو بقي، وال يرفع التعبد بو، ولو تو 
 . (1)حجة في الكؿ لمـز الدور وىو محاؿ

أف الشيئيف  وعورض ىذا االستدالؿ؛ بأنو استدالؿ بادى الضعؼ، ذلؾ
وىو  - إذا توقؼ كؿ منيما عمى اآلخر، فإف كاف التوقؼ بالبعدية والقبمية

أدخؿ الدار ال »فالوقوع يستحيؿ؛ كما إذا قاؿ زيد:  -المسمى بالدور السبقي 
 ، وقاؿ عمرو كذلؾ. «حتى يدخؿ قبمي عمرو

ال أدخؿ الدار حتى »وأما إف لـ يكف التوقؼ سبقيِّا؛ كما لو قاؿ زيد: 
، فبل استحالة «ال أدخؿ الدار حتى يدخؿ زيد»، وقاؿ عمرو: «يدخؿ عمرو

 فيو؛ إلمكاف دخوليما مًعا.
لسبقي فبل يمـز مف التوقؼ اوىو ما خبلصتو أنو إذا كاف المراد بالتوقؼ: 

عدمو جواز وجود الداللة بعد إخراج البعض؛ فإنو يجوز التبلـز مف الجانبيف 
ف أريد بالتوقِؼ توقُؼ المعية  كالبنوة واألبوة، وغيرىما مف المتضايفيف، وا 

 فاالستحالة تتأتى فيو. 

                                                 

(، بذؿ النظر في 406، 1/405( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )1)
 (.040األصوؿ، لؤلسمندي، ص )
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ا
ً
 أف داللة العاـ عمى ما بقي منو بعد ورود التخصيص قائمة، وموجودة، :ثاٍَ

معارض مفقود، فوجد المقتضى لمعمؿ، وانتفى المانع، فوجب ثبوت وال
الحكـ؛ ألنا مكمفوف بالعمؿ حينئذ، فإنو لو كاف التخصيص مانًعا مف 
، والبلـز باطؿ؛ ألف غالب ىذه  العمؿ بالباقي، لمـز إبطاؿ كؿ عمـو
الشريعة المطيرة إنما يثبت بعموماٍت أكثرىا مخصص عمى ما تقدـ بيانو 

 ذه المسألة وغيرىا، فمـز مف ذلؾ أف يكوف العاـ حجة في أوؿ ى
 في الباقي. 

ا
ً
أنو ثبت عف سمؼ ىذه األمة وَمفأ بعدىـ، االستدالؿ بالعمومات  :ثانث

المخصوصة وشاع ذلؾ، وذاع ولـ ُينَكر؛ فكاف ذلؾ إجماًعا عمميِّا عمى 
 أف العاـ يبقى حجة بعد التخصيص.

رضي  – (1)احتجت بو فاطمةومما استدؿ بو الصحابة مف ذلؾ ما 
  :-ػعػالىت -و ػولػوـ قػمػعػيا بػيػف أبػيا مػراثػيػي مػر فػكػي بػى أبػعم –عنيا  اهلل
، مع كونو مخصوًصا بالقاتؿ عمًدا لمورثو، (0){يُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكمْ ُيوصِ  }

 والكافر إف كاف المورث مسمًما، ولـ ينكر أحد مف الصحابة عمى فاطمة 
، بؿ واجو أبو بكر (3)احتجاجيا بذلؾ مع ظيوره وشيرتو -رضي اهلل عنيا  -

                                                 

سيدة نساء المؤمنيف، ، تكنى أـ أبييا، وتعرؼ بالزىراء، ( ىي: فاطمة بنت رسوؿ اهلل 1)
، روت عف: النبي يث، اتفؽ البخاري ومسمـ عمى حد، و ليا ثمانية عشر حديثًا

وعائشة، وأنس، وروى عنيا: ابناىا الحسف، والحسيف، وأبوىما عمي بف أبي طالب، 
ستة أشير، وتوفيت وىي بنت سبع وعشريف  عاشت فاطمة بعد رسوؿ اهلل وطائفة. 

(، تقريب التيذيب، البف حجر 35/047) تيذيب الكماؿ، لممزيينظر:  سنة.
 (.0/629العسقبلني )

 (، سورة النساء.11اآلية )( مف 0)
 (.1/608(، أصوؿ البزدوي )609، 1/608( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )3)
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حجتيا بحجة أخرى أدؿ عمى المطموب، وتُثبت حرمانيا،  -رضي اهلل عنو  -
َناُه َصَدَقةٌ »: وىو قولو   . (1)«اَل ُنوَرُث َما َتَركأ

في احتجاج الصحابة مف العاـ بعد ورود  –أيًضا  –ومف ىذا القبيؿ 
أنو احتج  -رضي اهلل عنو- (0)ما روي عف عمي بف أبي طالب صالتخصي
، عمى جواز الجمع بيف األختيف، (3){أْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُيمْ } :-تعالى –بقولو 

مع أف األخوات والبنات مخصوصات مف اآلية الكريمة، وقد اشتير ذلؾ بيف 
 الصحابة، ولـ ينكره أحد.

أمثمة ىذه االحتجاجات، التي تبمغ كثرتيا  وال يتسع المقاـ لذكر الكثير مف
فكاف ذلؾ إجماًعا عمى أف العاـ يبقى  حدِّا يجعؿ إنكارىا ضرًبا مف المكابرة؛

 .(4)حجة فيما بقي بعد التخصيص

                                                 

( كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس، حديث 008، 6/007( أخرجو البخاري )1)
 (.49/757( كتاب الجياد، باب: حكـ الفيء، حديث )3/1377(، ومسمـ )3294)

د المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، أبو الحسف ىو: عمي بف أبي طالب بف عب (0)
 ، وعف أبا تراب، روى عف: النبي  الياشمي: أمير المؤمنيف، كناه رسوؿ اهلل 

 قاؿ:  أبي بكر، وعمر، وروى عنو: أوالده: الحسف، والحسيف، وروي أف النبي 
 -: بقيت وقيؿ -أنا مدينة العمـ وعمي بابيا، ُقتأُؿ عمي ليمة الجمعة لثبلث عشرة خمت 
ينظر: االستيعاب  مف رمضاف سنة أربعيف. وقيؿ: في أوؿ ليمة في العشر األواخر.

وأسد الغابة في معرفة الصحابة، (، 1/390في معرفة األصحاب، البف عبد البر )
 (.0/67(، واإلصابة، البف حجر العسقبلني )3/594) ألبي الحسف الجزري

 (، سورة المؤمنوف.6( مف اآلية )3)
 (، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، 1/609ظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )( ين4)

 (.043ص )
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ا
ً
ف كاف المخصوص  :راتؼ أف حجية العاـ فيما بقي بعد التخصيص تبقى وا 

مف جية  مجيواًل؛ ألف المخصوص المستقؿ المبيـ يشبو االستثناء
الحكـ؛ ألنو لدفع الدخوؿ تحت حكـ العاـ، ويشبو الناسخ مف جية 
 الصيغة؛ ألنو نص مستقؿ قائـ ومفيد بنفسو فائدة ما، فصار 
 ىذا المخصص مترددا بيف شبييف: شبيو باالستثناء، وشبيو بالناسخ، 
 وال يصح إبطاؿ أحدىما بالكمية، فيأخذ مف كؿ منيما وفاء بحؽ المفظ 

  ما أمكف.
ثـ إف ىذا المخصص مف جية أنو منفصؿ مستقؿ ال تتعدى جيالتو إلى 
العاـ، فبل يسقط االحتجاج بو، وىو مف جية أنو مخصص لمعاـ ومرتبط بو 

 . (1)يفيد جيالة في العاـ كاستثناء المجيوؿ فيسقط االحتجاج بو
 أدنح انقٕل انثاًَ:

ا، مبا ٌأتً:ازتح انقائهٌٕ تأٌ انؼاو تؼذ انتخظٍض ال ٌثقى زدح يط
ً
 هق

أف معنى العموـ حقيقًة غيُر مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحتو  :أٔالً 
ذا كانت الحقيقة غير مرادة، وتعددت المجازات،  مف المراتب مجازات، وا 
وال مرجّْح ألحدىا عمى تكافؤ المجازات، بؿ المجاز في الباقي كمو راجح؛ 

ؿ عمى الكؿ؛ ألف فيو تكثيًرا فإف ىذا يمنع مف الحم-ألنو مرتبة واحدة 
لجيات التجوز، ويمنع مف حممو عمى بعض المجازات دوف بعض؛ ألف 

غيرىا؛ لعدـ داللة المفظ  حممو عمى إحداىا ليس أولى مف حممو عمى
عمييا، فكاف مجمبًل، وىذا يقتضي أال يكوف العاـ المخصوص منو 

 . (0)بعضو حجة مطمًقا

                                                 

، 1/45(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني )149، 1/148( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
 (.172، 1/169(، كشؼ األسرار، لمنسفي )46

 ندي، (، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسم1/632( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)
 (.1/145(، أصوؿ السرخسي )040ص )
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ظ إنما صار مجاًزا مف حيث إنو لـ بأف المف :ٔػٕرع ْذا االستذالل
يوضع لما عدا المخصوص عمى االنفراد، ال أنو لـ يوضع لو أصبًل؛ 

 . (1)وىذا النوع مف المجاز ال يمنع مف صحة االستدالؿ بو
ا
ً
، فقد عسر إجراؤه  :ثاٍَ أف المفظ إذا خصص وىو في أصؿ الوضع لمعمـو

قي مف العاـ؛ ألف عمى موجب أصؿ الوضع، ولـ يوجد ما يثبتو في البا
المفظ لـ يوضع لو خصوًصا، وال يمكف إعمالو عمى حكـ المغة، فيتضمف 

 ذلؾ إجماال واشتباًىا ما؛ فبل يسوغ التمسؾ بو. 
إذا خرج منو سارؽ القميؿ، والسارؽ مف « السارؽ»وبياف ذلؾ: أف لفظ 

ـَ يفيـ المراد منو عمى سبيؿ الحص ر، غير حرز، ومف لو شبية وغير ذلؾ، َفِب
 وقد خرج الوضع مف أيدينا وال قرينة، وىذا مقتٍض إلجمالو، ومع اإلجماؿ 

 . (0)ال استدالؿ
 ٔاػرتع ػهى ْذا االستذالل تاػرتاػني: 

 أف لفظ السارؽ يتناوؿ كؿ ما وضع لو ىذا المفظ أما خروج :االػرتاع األٔل
البعض المعيف بدليؿ ال يصرؼ داللتو عمى الباقي، فإف داللتو عمى 

باقي باقية، فكاف القوؿ بعدـ قياـ الدليؿ عمى حممو عمى الباقي، قواًل ال
غير مسمـ، وألف الداللة دلت عمى حجيتو في الباقي فيجب كونو حجة 

 كما تقدـ. 
 : عدـ التسميـ بما قاؿ بو أصحاب ىذا االستدالؿ مف اإلجماؿ؛االػرتاع انثاًَ

يص يعمـ أف المراد ألف المجمؿ ما ال يعرؼ مراده، والعاـ بعد التخص
 .(3)منو الباقي؛ ألنو يتناولو بحكـ الوضع

                                                 

 (.040( ينظر: بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )1)
(، بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، 632، 1/609( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)

 (.1/145(، أصوؿ السرخسي )040ص )
 (.40( ينظر: بذؿ النظر في األصوؿ، لؤلسمندي، ص )3)
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 أدنح انقٕل انثانث:
احتج القائموف ببقاء العاـ حجة بعد التخصيص إذا كاف المخصوص 

 معموًما، وعدـ االحتجاج بو إذا كاف المخصوص مجيواًل، بما يأتي:
المشركيف وال تقتموا اقتموا »أنو إذا كاف المخصوص مجيواًل، بأف قيؿ مثبًل:  :أٔالً 

، فإف المتنازع فيو يحتمؿ أف يكوف ىو المخصوص، «منيـأقواًما 
ذا وجد  ويحتمؿ أف يكوف غير مخصوص؛ ومف ىنا يدخؿ االحتماؿ، وا 
االحتماؿ بطؿ االستدالؿ؛ فكاف ىذا كالمستثنى المجيوؿ، بأف يقاؿ: 

 ، فإنو ال يصح االستثناء مع ىذه الجيالة.«لفبلف عمي كذا إال شيًئا»
وص معموًما، فإف العاـ يبقى حجة في الباقي وأما في حاؿ كوف المخص

بعد التخصيص؛ لما مضى بيانو في أدلة القوؿ األوؿ مف أف النص 
العاـ يتناوؿ كؿ فرد مف أفراده؛ كأنو نص عميو؛ فإذا خص منو بعض 

 معموـ يبقى الباقي داخبًل تحتو بيقيف، فيكوف حجة فيو كما كاف.
 ، فإنو بعد «تقتموا أىؿ الذمةاقتموا المشركيف وال »فمثبًل لو قيؿ: 

إخراج أىؿ الذمة يبقى المفظ في الباقي قطًعا؛ فوجب أف يبقى حجة 
 .(1)قطعية فيو

ا
ً
أف دليؿ الشرع ىو ما يتوصؿ بو إلى معرفة حكـ الشرع، والعاـ  :ثاٍَ

المخصوص منو بعض معموـ كذلؾ؛ فإنو يمكف أف يتوصؿ بو إلى 
ف يبقى عمى حجيتو قطًعا بخبلؼ معرفة حكـ الشرع في الباقي؛ فيجب أ

ما لو كاف المخصوص مجيواًل؛ فإنو ال يمكف أف يتوصؿ بو إلى معرفة 
 .(0)حكـ الشرع في الباقي؛ فميذا افترقا

                                                 

(، كشؼ األسرار، 406، 1/405اف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )( ينظر: ميز 1)
(، التمويح عمى التوضيح، 147، 1/146(، أصوؿ السرخسي )1/632لمبخاري )
 (.1/45لمتفتازاني )

 (.1/406( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )0)
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إذا كاف  وعورض ىذاف الدليبلف وما استدؿ بيما عميو: بأف المخصوص
ىي حينئذ ال معموًما، فإنو يحتمؿ كونو معمواًل بعمة قد عرفت بالرأي واالجتياد، و 

 تخمو عف أف تكوف خطًأ أو صواًبا.
في  -أيًضا -فإف كانت صواًبا، وكانت ىذه العمة المستنبطة موجودة 

 غير المخصوص، لـز أف يكوف مخصوًصا أيًضا.
ف كانت خطًأ، ال يمـز أف يكوف ذلؾ الغير مخصوًصا.  وا 

ذا لـ يوقؼ باالجتياد عمى عمة المخصوص، فيو معموؿ عند اهلل  وا 
إف كانت  -أيًضا-عالى؛ فإف حكمو ال يخمو عف الحكمة، وىذه الحكمة ت

ف كانت خطًأ فبل.  صواًبا تتعدى إلى غير المخصوص، وا 
وعمى احتماؿ الصواب ووجود العمة أو الحكمة في غير المخصوص 

 .(1)يدخؿ االحتماؿ في الباقي؛ فبل يكوف العاـ حجة فيو
تراض: بأف المخصوص وأجاب أصحاب ىذا االستدالؿ عف ىذا االع

عمى عمتو؛ فإف وجود ىذه العمة  المعموـ إف لـ يكف ىناؾ تبيُّف لو بالوقوؼ
وعدميا يكوف سواء في حقنا؛ ألنا غير مكمفيف إال بما في وسعنا، والذي في 
وسعنا ىو معرفة الحكـ مف حيث الظاىر؛ ولذا يبقى العاـ حجة في الباقي؛ 

 لعدـ عمة الخصوص في حقنا.
عرفت عمة الخصوص بالرأي واالجتياد، فإف ما أورد مف أما إف 

االعتراض ال يمـز َمفأ لـ يجز تخصيص العاـ قبؿ التخصيص بالقياس؛ ألنو ال 
يجيزه بعد التخصيص أيًضا؛ وعمى ىذا ال يمـز عميو أف يكوف غير 

 بالقياس. -أيًضا  -المخصوص المنصوص مخصوًصا 

                                                 

(، كشؼ األسرار، 407، 1/406) ( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي1)
 (.1/147(، أصوؿ السرخسي )1/632لمبخاري )
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بالقياس، فإنو يجيب عف  أما مف أجاز تخصيص العاـ قبؿ التخصيص
االعتراض المذكور بأنو إف وجدت العمة في غير المخصوص، فإف الحكـ يثبت 
فيو ويصير مخصوًصا؛ فمف ادعى أف المعنى موجود في الفرع حتى يكوف 

 .(1)تخصيًصا لو؛ فعميو الدليؿ
 أدنح انقٕل انزاتغ:

وراءه عمى  احتج القائموف بأنو إف كاف المخصوص معموًما بقي العاـ فيما
بأف التخصيص ال  -ما كاف، فأما إذا كاف مجيواًل، فإف دليؿ الخصوص يسقط 

يكوف إال بدليؿ مستقؿ متصؿ، يتناوؿ بعض ما يتناولو العاـ عمى خبلؼ 
موجبو، بحيث لو تراخى عنو، لكاف ناسًخا لو، ويكوف بياًنا إذا كاف مقارًنا؛ 

ر بو صيغة الكبلـ األوؿ؛ إذ وعمى ىذا إذا كاف المخصوص مجيواًل، لـ تتغي
ذا لـ تستقـ  المجيوؿ ال يصمح أف يكوف دليبًل، فبل يصمح معارًضا لمدليؿ، وا 
المعارضة، أسقط دليؿ المخصوص، وبقي العاـ عمى ما كاف عميو مف كونو 

 موجًبا لمحكـ فيما يتناولو قطًعا.
مجرى إسقاط الناسخ المجمؿ؛ « ىنا»ويجري إسقاط دليؿ الخصوص 

 .(0)لو طرأ المجمؿ عمى ظاىٍر ناسًخا، لـ يثبت بو النسخ حتى يتبيف المرادفإنو 
 انرتخٍر:

القوؿ األوؿ؛ فيكوف وبالنظر في األقواؿ السابقة وأدلتيا يتبيف لي رجحاف 
 العاـ حجة فيما بقي بعد التخصيص، وذلؾ لما يأتي:

ـ بعد أف المخالفيف لـ ينظروا فيما عرض مف الشبية في حجية العا :أٔالً 
                                                 

(، كشؼ األسرار، لمبخاري 1/407( ينظر: ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ، لمسمرقندي )1)
(، التمويح عمى التوضيح، لمتفتازاني 1/147(، أصوؿ السرخسي )631، 1/632)
(1/45.) 

 (.148، 1/147(، أصوؿ السرخسي )1/631( ينظر: كشؼ األسرار، لمبخاري )0)
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نظرة تتفؽ وما قرروه ِمف أف ألفاظ العمـو موضوعة التخصيص 
وقد دؿ الدليؿ عمى أف  -الستغراؽ جميع األفراد، وما كاف أجدرىـ 

بالذىاب إلى  -بعض ىذه األفراد غير مراد، سواء كاف دليؿ عقؿ أو نقؿ 
نع الحجية في الباقي ما داـ التناوؿ بالنسبة لو باقًيا، وما داـ لـ يمنع ما

 مف العمؿ بمقتضاه. 
ا
ً
أنو إذا ثبت أنو ما مف عاـ إال وقد خص منو البعض، وقيؿ مع ذلؾ: إف  :ثاٍَ

العاـ بعد التخصيص ال يكوف حجة، كانت النتيجة البلزمة ليذا أف العاـ 
 . (1)ليس حجة، وال شؾ أف ىذا مخالؼ لئلجماع عمى حجية العاـ

ا
ً
لمساف والمغة وعادات الصحابة، فيـ لـ أف الرجوع في ىذا إلى عادة أىؿ ا: ثانث

يطرحوا عمومات الكتاب والسنة لتطرؽ التخصيص إلييا، بؿ النقؿ شاىد 
عمى أنيـ احتجوا بيا، وذاع ذلؾ بينيـ واشتير ولـ يوجد لو نكير؛ فكاف 
إجماًعا منيـ عمى صحة االحتجاج بو؛ عمى ما مضى بيانو في أدلة 

 القوؿ األوؿ.
 

 
 
 

* * * * * * 

                                                 

 (.605، 1/604(، أصوؿ البزدوي )1/145( ينظر: أصوؿ السرخسي )1)
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 امحاخل
بعد االنتياء مف ىذا البحث في تحقيؽ مذىب الحنفية فيما اختمفوا فيو 
، يظير لي أىـ النتائج التي أسفر عنيا البحث فيما  مف مسائؿ المتعمقة بالعمـو

 ما يمي:
كشؼ ىذا البحث عف اختبلؼ الحنفية بعضيـ مع بعض في بعض مسائؿ  -

 ئؿ.مذاىب األصولييف في ىذه المسا وأباف عف ،ـاالع
، أو مسمى معمـو »العاـ يقابؿ الخاص، وىو المفظ الموضوع  - لمعنى معمـو

عمى االنفراد؛ كقولنا في تخصيص الفرد: زيد، وفي تخصيص النوع: 
 «.رجؿ، وفي تخصيص الجنس: إنساف

العاـ الذي أريد بو العموـ قطعا ىو العاـ الذي صحبتو قرينة تنفي احتماؿ  -
َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ  } عالى:تخصيصو، كما في قوؿ اهلل ت

  .فالعاـ ىنا قطعي الداللة عمى العموـ (1) {َعَمى المَِّو ِرْزُقَيا 
رجح البحث أف العاـ ظني الداللة؛ وذلؾ ألف قصر العاـ عمى بعض  -

مسمياتو شائع، بمعنى أف أكثر المسميات مقصور عمى البعض، فيورث 
كـ لجميع األفراد في العاـ سواء ظير لو مخصص الشبية في تناوؿ الح

أـ ال، ويصير دليبًل عمى احتماؿ االقتصار عمى البعض، فبل يكوف 
 قطعيِّا.

رجح البحث مذىب القائميف بعدـ جواز نسخ الخاص بالعاـ؛ وذلؾ لقوة  -
  أدلتيـ، وخموىا عف المعارضة.
 .أواًل وأخيًرا -تعالى -والحمد هلل 

                                                 

 .6سورة ىود آية: ( 1)
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 غادلظادر ٔادلزاخ
اإلبياج في شرح المنياج، لشيخ اإلسبلـ عمي بف عبد الكافي   -1

 السبكي، تحقيؽ جماعة مف العمماء، دار الكتب العممية، بيروت، 
 ـ.1984 -ىػ 1424، 1ط 

أحكاـ القرآف، البف العربي، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي، عيسى   -0
 (، د. ت، د. ط.0البابي الحمبي وشركاه،، ط )

بي بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيؽ: عبد أحكاـ القرآف، أل  -1
السبلـ محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، 

 ـ.1994 -ىػ 1415(، 1ط )
اإلحكاـ في أصوؿ اإلحكاـ، ألبي الحسف عمي بف محمد، اآلمدي،   -2

(، 1تحقيؽ: سيد الجميمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط )
 ىػ.1424

لى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ، لمحمد بف عمي إرشاد الفحوؿ إ  -3
الشوكاني، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود، وعمي محمد 

 -ىػ 1417(، 1معوض، مكتبة نزار الباز، مكة الرياض، ط )
 .ـ1997

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بف محمد األنصاري،   -4
 دار الكتاب اإلسبلمي، د.ط، د.ت.

شرح إرشاد السالؾ في فقو اإلماـ مالؾ، لشياب الديف أسيؿ المدارؾ   -5
عبد الرحمف بف حمد بف عسكر المالكي البغدادي، مطبعة 

 (.1عيسى البابي الحمبي، ط )
أصوؿ اإلحكاـ الشرعية، د: يوسؼ قاسـ، دار النيضػة العربيػة،   -6
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 ـ.1991-ىػ1411
د كنز الوصوؿ إلى معرفة األصوؿ، لعمي بف محم -أصوؿ البزدوي  -7

 البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد بريس، كراتشي.
(، 5أصوؿ التشريع، عمي حسب اهلل، دار المعارؼ، مصر، ط )  -12

 ى.1396
أبي سيؿ، تحقيؽ:  بكر محمد بف أحمد بف أصوؿ السرخسي، ألبي  -11

(، 1أبي الوفاء األفغاني، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط )
 ـ.1993 -ىػ 1414

نظاـ الديف أبي عمي أحمد بف محمد بف إسحاؽ أصوؿ الشاشي، ل  -10
الشاشي، ضبطو وصححو: عبد اهلل محمد الخميمي، دار الكتب 

 ـ.0223 -ىػ 1404(، 1العممية، بيروت، لبناف، ط )
األـ، لمحمد بف إدريس الشافعي أبي عبد اهلل، دار المعرفة، بيروت،   -11

 ىػ.1393(، 0ط)
مى مذىب اإلماـ أحمد بف اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ع  -12

حنبؿ، لعمي بف سميماف المرداوي، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، 
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

اآليات البينات، البف القاسـ أحمد بف قاسـ العبادي، دار الكتب   -13
 ـ.1996 -ىػ1417(، 1العممية، بيروت، ط )

زركشي، قاـ بتحريره البحر المحيط، لبدر الديف بف محمد بف بيادر ال  -14
د: عمر سميماف األشقر، وراجعو: د: عبد الستار أبو غدة، ود: 

 محمد سميماف األشقر، وزارة األوقاؼ، والشئوف اإلسبلمية.
بداية المجتيد ونياية المقتصد، لمحمد بف أحمد بف محمد بف رشد   -15

 القرطبي أبي الوليد، دار الفكر، بيروت.



 

 

 الف المدارس األصولية في بعض مسائل العموم والخصوصالمقالة الجلية في اخت

 

 174   0202برالعدد السادس والعشروف ديسم - مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنات بسوىاج
 

شرائع، لعبلء الديف الكاساني، دار الكتاب بدائع الصنائع في ترتيب ال  -16
 ـ.1980(، 0العربي، بيروت، ط )

البدر المنير، البف الممقف سراج الديف عمر بف عمي، تحقيؽ:   -17
مصطفى أبو الغيط، دار اليجرة لمنشر والتوزيع، الرياض، 

 ـ.0224 -ىػ 1405(، 1السعودية، ط )
ألسمندي، تحقيؽ: بذؿ النظر في األصوؿ، لمحمد بف عبد الحميد ا  -02

 ـ.1990(، 1محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث، القاىرة، ط )
البرىاف في أصوؿ الفقو، إلماـ الحرميف، تحقيؽ: د. عبد العظيـ   -01

 ىػ.1422(، 0الديب، كمية الشريعة، جامعة قطر، ط )
البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ في مسائؿ المستخرجة،   -00

بف رشد القرطبي، تحقيؽ: د.محمد حجي وغيره، ألبي الوليد ا
 .ىػ1424(، 1دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، ط )

تاج العروس مف جواىر القاموس، لمسيد محمد مرتضى الحسيني   -01
الزبيدي، تحقيؽ: د.حسيف نصار، دار الجيؿ، بيروت، لبناف، د. 

 ط، د. ت.
شيرازي، التبصرة في أصوؿ الفقو، إلبراىيـ بف عمي بف يوسؼ ال  -02

تحقيؽ: د. محمد حسف ىيتو، دار الفكر، دمشؽ، بيروت، 
 ىػ.1423(، 1) ط

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشمبي، لعثماف بف عمي بف   -03
محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي، المطبعة الكبرى 

 ىػ.1313(، 1األميرية، بوالؽ، القاىرة، ط )
راج الديف األرموي، تحقيؽ: د. عبد التحصيؿ مف المحصوؿ، لس  -04

(، 1الحميد عمي أبي زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )
 ـ.1988-ىػ1428
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تحفة المسؤوؿ شرح مختصر منتيى السوؿ، ألبي زكريا يحيى بف   -05
موسى الرىوني، تحقؽ: د. اليادي بف الحسيف شبيمي، دار 

حياء التراث، اإلمارات، ط (، 1) البحوث لمدراسات اإلسبلمية وا 
 ـ.0220 -ىػ 1400

تخريج الفروع عمى األصوؿ، لمحمود بف أحمد الزنجاني، تحقيؽ: د.   -06
 ىػ.1398(، 0محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )

، لمحمد رشيد رضا، «تفسير المنار»تفسير القرآف الحكيـ المسمى   -07
 ـ.1991(، 1طبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط )

والتحبير شرح التحرير، البف أمير الحاج، دار الكتب العممية،  التقرير  -12
 ـ.1999بيروت، 

، لصبلح الديف العبلئي، دار   -11 تمقيح الفيوـ في تنقيح صيغ العمـو
 ـ.1997القمـ، بيروت، 

التمويح عمى التوضيح، لمسعود بف عمر التفتازاني، مكتبة صبيح،   -10
 مصر.

أحمد بف الحسف الكموذاني التمييد في أصوؿ الفقو، لمحفوظ بف   -11
الخطاب الحنبمي، تحقؽ: د. مفيد محمد أبو عمشة، دار  أبي

 ـ.1985 -ىػ 1426(، 1المدني، جدة، ط)
تيسير التحرير، لمحمد أميف بف محمود البخاري، المعروؼ بأمير   -12

 بادشاه الحنفي، دار الفكر، بيروت.
لدمشقي، حاشية ابف عابديف، لمحمد أميف الشيير بابف عابديف ا  -13

المسماة رد المحتار عمى الدر المختار، شرح متف تنوير 
-ىػ1410(، 0) األبصار، طبعة دار الكتب العممية، ط

 ـ.1990
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حاشية البيجوري عمى شرح العبلمة ابف القاسـ الغزي عمى متف أبي   -14
شجاع، إلبراىيـ البيجوري، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ شاىيف 

 ـ.1994-ىػ1415(، 1بناف، ط )دار الكتب العممية، بيروت، ل
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الشرح الكبير، ألبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار إحياء 
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