
 النقص من النص حقيقتو وحكمو

 وأثر ذلك في االحتجاج بالسنـة ااَلحاديـة

 عمر بن عبد العزيز: دكتور

 بقسم الدراسات العليا باعبامعة اإلسبلمية

                                                                    باؼبدينة اؼبنػورة

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 .الحمد لّلو رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيو

. وأشهد أن ال الو إال الّلو وحده ال شريك لو، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولو
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن تمسك بسنتو، واىتدى 

 .بهديو

فإف اغبرص على السنة اؼبطهرة، كإعماؽبا ُب شٌب ؾباالت اغبياة، كالعمل دبا تأٌب : أما بعػد
بو من األحكاـ الدنيوية كاألخركية، كعدـ ترؾ العمل بأم نوع من أنواعها ماداـ صح عن 

 اهلل عليو كسلم فبا ينبغي أف يتحلى بو كل مسلم، كالسيما العلماء الذين صلىالرسوؿ 
يستنبطوف منها األحكاـ باعتبارىا ثانية اؼبصادر الٍب تستقي منها الشريعة السمحة أحكامها، 

 .كتأخذ األمة منها نظامها، كتؤسس هبا كياهنا

كقد ربلى بذلك العلماء من السلف الصاحل من ىذه األمة رضي الّلو عنهم حرصوا على 
 .السنة اؼبطهرة أشد اغبرص، كسبسكوا هبا جبميع أنواعها كعملوا دبقتضاىا ُب شٌب اؼبيادين

 كمن اغبرص على السنة، إزالة أم عقبة تعَبض طريق تطبيق أم نوع من أنواع السنة، 
كإذابة أم عثرة تعوؽ العمل هبا ُب أم زاكية من زكاياىا كإتاحة اؼبكنة لسلوؾ اؼبداخل اؼبؤدية 

. إىل إعماؽبا كاألخذ دبوجبها
كىناؾ بعض القواعد قد يكوف مدخبل إىل مس العمل بالسنة ُب نوع من أنواعها، كقد 

 .قاؿ هبا علماء ال نعلم أف اغبرص على السنة ينقصهم، أك أف التمسك هبا يعوزىم

". النقص من النص نسخ : " كمن ىذه القواعد، قاعدة
فإين رأيت أف القوؿ هبا مطلقا يؤثر ُب العمل بالسنة اآلحادية ُب بعض حاالهتا مع 



 .الكتاب الكرًن أك السنة اؼبتواترة

فأحببت أف أدرس ىذه القاعدة، كأحبث عن مكامن أثرىا ُب االحتجاج بالسنة 
 .اآلحادية

 :كقد خططت أف يقع البحث ُب ثبلثة فصوؿ على النحو التايل

 :كيتضمن مبحثْب. النقص من النص: الفصل األكؿ

 .تعريفو، كلشرحو، كسبثيلو: سبهيد يتضمن: اؼببحث األكؿ

 :كيتضمن ثبلثة مطالب. أنواعو: اؼببحث الثاين

 .نقص الشرط:   اؼبطلب األكؿ

 .نقص اعبزء:   اؼبطلب الثاين

 .نقص اعبزئي:   اؼبطلب الثالث

 :كيتضمن مبحثْب. حكم النقص من النص: الفصل الثاين

 .حكم نقص الشرط كاعبزء: اؼببحث األكؿ

 :كفيو مطلباف. حكم نقص اعبزئي: اؼببحث الثاين

 .التخصيص:   اؼبطلب األكؿ

 .التقييد:   اؼبطلب الثاين

 :كفيو ثبلثة مباحث. أثر النقص من النص ُب االحتجاج بالسنة اآلحادية: الفصل الثالث

. تعريف السنة اآلحادية:        اؼببحث األكؿ
 .تأثّب نقص الشرط كاعبزء: اؼببحث الثاين

 :كفيو مطلباف. تأثّب نقص اعبزئي: اؼببحث الثالث

 .بالنسبة للتخصيص:   اؼبطلب األكؿ

 .بالنسبة للتقييد:   اؼبطلب الثاين

كأسأؿ الّلو سبحانو كتعاىل أف هبعل أعمالنا خالصة لوجهو الكرًن كأف يهدينا سواء 
. السبيل، كأف يوفقنا للعمل بكتابو كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم كيرشدنا إىل الصواب
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 عمر بن عبد العزيز اؼبدينة اؼبنورة

 الفصل األول

 النقص من النص

 . تعريفو، كشرحو، كسبثيلو:المبحث األول

 . مصدر نقص ينقص بفتح القاؼ ُب اؼباضي، كضمها ُب اؼبضارع من باب نصر:النقص

 .القلة، كاػبسة، كالضعف: كىو ُب اللغة دبعناه اؼبصدرم

. نقص عقلو ؼبا أم ضعف: "ك. أم خسر، كقَقلَّل " نقص الشيء نقصا كنقصانا: "يقاؿ
 .اػبسراف، كذىاب شيء من الشيء بعد سبامو: كالنقص أيضا

أف الذىاب بعد التماـ يطلق عليو النقصاف فقط، كأف الضعف يطلق عليو النقص : كذكر
كيطلق النقص كالنقصاف اظبا " نقصاف : دخل عليو نقص ُب عقلو، كال يقاؿ: "فيقاؿ. فقط

 .1من إطبلؽ اؼبصدر على اسم اؼبفعوؿ. للقدر الذاىب من اؼبنقوص

قاؿ الّلو .  3  على فهم أمر غّب الفاعل2كالنقص قد يكوف الزما ال يتوقف فهم فعلو
ُهمْ }: تعاىل ُقُص اأَلْرُ  ِمنـْ  4" اآلية....{َ ْد َعِلْمَنا َما تـَنـْ

ُقصُ }كالنقص اؼبتضمن ُب الفعل   اؼبسند إىل األرض بطريق الصدكر كالقياـ مل يتوقف {تـَنـْ
                                            

  (.188ػ18/187)كتاج العركس  (7/100)كلساف العرب  (3/1059)الصحاح : انظر  1
ما دؿ على معُب ُب نفسو، مقَبف بأحد : "كاؼبقصود ىنا ما ىو ُب اصطبلح النحاة كىو. العمل: الفعل ُب اللغة  2

كشرح ابن عقيل  (3/528)لساف العرب : انظر. للحاضر أك اؼبستقبل (ينُصر)للماضي، ك (نصر)مثل " األزمنة الثبلثة
(1 /264.) 

كاؼبقصود ىنا ما ىو ُب اصطبلح النحاة . العامل: على كزف منيع يبنع كىو ُب اللغة. اسم فاعل من فعل يفعل: الفاعل  3
باعتبار  (خرج)فإف زيدا أسند كنسب إليو  (خرج زيد)ُب  (زيد)مثل " ما أسند إليو الفعل، أك شبهو كقدـ عليو : "كىو

كىو شبو الفعل، ألنو اسم  (خارج)أسند إليو  (عمرا)فإف   (أخارج عمرك): كمثل. كقد قدـ عليو. صدكره منو كقيامو بو
. كىو يشبو الفعل ُب العمل حيث يعمل عملو ُب رفع الفاعل بشركط مبسوطة ُب كتب النحو. فاعل
كالفوائد الضيائية  (273-2/272)شرح الكافية للرضى : كانظر ؼبعُب اللزـك (1/253،254)الفوائد الضيائية : انظر

(2/253-254) 
. 4: ؽ 4

كالبحر احمليط أليب حباف  (94/ 26)كللمعُب الذم يكوف النقص بناء عليو الزما ُب ىذه اآلية الكريبة انظر جامع البياف 
(8/121.) 



فهمو على شيء آخر يتعلق بو الفعل تعلق الوقوع عليو حبيث ال يبكن تعقل الفعل، كتصوره إال 
بل هبوز فهمو ماداـ الفاعل اؼبسند إليو الفعل قد فهم مع عدـ . بعد تعقل ذلك الشيء كتصوره

 .خطو رأم متعلق غّبه بالباؿ

 قاؿ الّلو . 5 كقد يكوف النقص متعديا يتوقف فهم فعلو على فهم أمر غّب الفاعل
ُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها}: تعاىل  .6{َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا نَْأِتي اأَلْرَ  نـَنـْ

كالنقص كػما يكوف ُب معاين مدلوالت األلفاظ، كذلك يكوف ُب األلفاظ الدالة على 
 .8  كالفعل كاغبرؼ7االسم: اؼبعاين بأقسامها الثبلثة

. حيث ينقص حبذفو، كإقامة اؼبفعوؿ بو مقامو. الفاعل للفعل اؼببِب للمفعوؿ: ففي االسم مثل
كأقيم اؼبفعوؿ بو  (زيد)فحذؼ الفاعل كىو  (ناؿ زيد خرب نائل)فأصل الكبلـ " نيل خرب نائل : "مثل

 .9كالفاعل اسم. مقامو، فأخذ حكم اؼبفاعل من الرفع، كالتأخر عن الفعل الرافع لو (خػرب نائل)كىو 

 (زيد)فإنو هبوز حذفو مثل . الفعل الذم يدؿ دليل عليو كإف مل يذكر: كُب الفعل مثل
حذؼ  (قرأ)لكن الفعل  (قرأ زيد)من قرأ؟ فإف تقدير اعبواب : مقوال ُب جواب قوؿ القائل

 .10لداللة االستفهاـ عليو

. حذفت منو اؽبمزة (يؤكـر)فإف أصلو . مضارع أكـر (يكـر)اؽبمزة ُب : كُب اغبرؼ مثل

                                            
 (.274/ 2)كالفوائد الضيائية  (272/ 2)شرح الكافية للمرضى :  راجع 5

)إعراب القرآف للنحاس : كانظر. 4ا : الرعد  6   (.40 0/ 5)كالبحر احمليط  (174-175/ 2
حذفت الواك كعوض عنها . أصلو ظبو بكسر السْب كضمها كسكوف اؼبيم على كزف ضبل أك قفل: السم ُب اللغة ا 7

 . كىو من السمو كىو العلو، ألف االسم فيو تنويو با اؼبسمى. باؽبمزة ُب أكؿ الكلمة
كالكافية  (316)كبتار الصحاح : انظر". ما دؿ على معُب ُب نفسو غّب مقَبف بأحد األزمنة الثبلثة: "كُب االصطبلح

 (.1/15)كشرح ابن عقيل  (9/1)البن اغباجب مع شرح الرضى 
: كُب االصطبلح. الطرؼ كاعبانب، كبو ظبى اغبرؼ من حركؼ اؽبجاء:  اغبرؼ بفتح اغباء كسكوف الراء ُب اللغة  8
فبل كحدىا ال تدؿ على معُب،  (من)مثل ". كلمة ال تدؿ على معُب ُب نفسها، بل ربتاج إىل انضماـ كلمة أخرل إليها"

فهي تدؿ على " سرت من البصرة: "مثبل قولك (البصرة)كلكنها تدؿ على االبتداء إذا انضم إليها كلمة أخرل مثل 
 (.171/ 1)كالفوائد الضيائية  (1/9)كشرح الكافية للرضى  (41/ 9)انظر لساف العرب . (االبتداء الثابت ُب البصرة

 (. 499/ 1)شرح ابن عقيل : راجع  9
 (.474-473/1) اؼبرجع السابق  10



 .11كاؽبمزة حرؼ

كالنقص باغبػذؼ البد أف ينطوم على فائدة تعود إما إىل اللفظ بالطبلكة كاغبسن كالرقة 
 .كإما إىل اؼبعُب كتوقّب احملذكؼ أك ربقّبه أك غّبنبا. كاػبفة

أف ال ينقص من  -  باإِلضافة إىل كونو مفيدا- كالنقص باغبذؼ يشَبط العلماء فيو  
. كاإلهباز فن من فنوف الببلغة. 13 ، كال ىبل باؼبعُب ألنو أحد قسمي اإلهباز12الكبلـ ببلغة 

  .ففي األمثلة الٍب مرت نرل أف النقص أتى بفوائد كانت تنتفي لو قدر للنقص أف ينتفي
تتزاحم احتػماالت الفوائد من التوقّب بعدـ اسَبذالو،  (نيل خّب نائػل): ففي قوؿ القائػل

أك التحقّب بصوف اللساف عنو، أك ادعاء تعينو، أك غّب ذلك من كونو معركفا ال وبتاج إىل 
  .14الذكر، أك ؾبهوال ال يبكن ذكره

يتضمن نقص الفعل كحذفو فائدة  (من قرأ؟)جوابا للمستفهم بػ " زيد: "كُب قوؿ القائل
قد دلت اعبملة اؼبستفهم هبا عليو فعرؼ، كعندئذ يكوف ذكره  (قرأ)االختصار ألف الفعل 

 .ؼبعرفتو قد كجدت فائدتو دكنو فاقتضى فائدة االختصار حذفو

ألف من حركؼ اؼبضارعة اؽبمزة، فعندما يعرب . حذفت اؽبمزة للتخفيف (يكـر)كُب 
أؤكـر فتجتمػع : "لو مل ربذؼ اؽبمزة... اؼبتكلم كحػده عن إكػرامو ُب اغباؿ أك اؼبستقبل يقوؿ

. نبزتاف، إحدانبا حرؼ اؼبضارعة كالثانية من صيغة الفعل، فيثقل على اللساف النطق بو
                                            

 (.345/ 4) اؼبرجػع السابق  11
كاؼبناسبة بت اؼبعنيْب أف اؼبطابقة تفضي . اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ: كاصطبلحا. التماـ كالوصوؿ كاالنتهاء: الببلغة لغة  12

كتتأتى ىذه اؼبطابقة بأف " مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو: "إىل الوصوؿ إىل اؼبطلوب عند البلغاء فببلغة الكبلـ ىو
يعترب مع الكبلـ الذم يؤدم بو اؼبراد خصوصية ما، كالتأكيد مثبل عندما يكوف اؼبخاطب منِكرا ؼبقتضى الكبلـ الذم 

يوجو إليو، إذ حالو عندئذ يستدعى التأكيد، فيكوف اعتباره مطابقة ؼبقتضى ىذا اغباؿ، على عكس اػبايل عن اإلنكار 
( 63)ـبتار الصحاح : انظر. ػبلو ذىنو عن مضموف الكبلـ اؼبوجو إليو حيث يكوف ببلغة الكبلـ معو خبلوه من التأكيد

(. 6)كشرح عقود اعبػماف  (22-2 كا 11)كـبتصر اؼبعاين 
أداء اؼبقصود من الكبلـ : "كُب االصطبلح. اإِلقصار، من الوجازة كىي القصر: مصدر أكجز يوجز، كىو لغة: اإلهباز  13

حيث تضمن  {كلكم ُب القصاص حياة}: كأبرز ما مثل بو الببلغيوف قولو تعاىل". بأقل من عبارات متعارؼ األكساط 
( 2/648)اؼبصباح اؼبنّب : ىذا اللفظ الوجيز معاين كثّبة وبتاج أداؤىا ُب متعارؼ األكساط إىل عبارات كثّبة انظر

(. 100)كحلية اللب اؼبصوف  (493)كمفتاح العلـو 
(. 190/ 1)كمعجم الببلغة  (499/ 1)منحة اعبليل : راجع  14



كػما - فحذفت اؽبمزة الثانية كحذفت تلك اؽبمزة مع بقية حركؼ اؼبضارعة طردا للباب  
  15كلتتحد صيغة اؼبضارع ُب باب األفعاؿ ُب اؼبتكلم كاؼبخاطب كالغائب- يقولوف 

النقص الػذم يكوف ُب اؼبعاين مدلوالت : كُب موضػوع النقص من النص يقصػد بالنقص
. األلفاظ

  .مصدر نص ينػص من باب نصر: النص

 16كقد جاء دبعناه اؼبصدرم ُب اللغة بعدة معاف يرجع معظمها إىل الرفع كاإلظهار
  أم 17"فإذا كجد فجوة نص": كقد كرد ُب حديث رفعو صلى اهلل عليو كسلم من عرفات

 . 18رفع ناقتو ُب السّب كأسرع كػما ذكره شراح اغبديث
  .19أم أظهره" نص الشيء نصا: "كيقاؿ

فقد تناكلتو اصطبلحات متعددة باإلطبلؽ اختلف ما يقصد بو : كأما ُب االصطبلح
  .20حسب اختبلؼ تلك االصطبلحات

 .كالذم يعنينا منها ىو االصطبلح الشرعي العاـ

 .الكتاب كالسنة: لقد أريد بالنص ُب ىذا االصطبلح

 .أم بالكتاب كالسنة (ىذا ثبت بالنص): يقاؿ

إذ أف . كىذا االصطبلح عندما نقل النص إىل ىذا اؼبعُب مل يبعد بو عن معناه اللغوم
ثبوت الكتاب عن الّلو عز كجل، كرفع السنة الشريفة بإسنادىا إىل الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كسلم، كإظهار ألفاظهما ؼبعػانيها كإظهارىا لؤلحكاـ كداللتها عليها تربز اؼبناسبة القوية بْب ىذا 

                                            
(. 1/58)شرح الشافية للجاربردم : انظر  15

راجع لتفصيبلت ىذه  (2ا -  ا8ص )" الزيادة على النص "ذكرت اؼبعاين الٍب جاء هبا النص ُب اللغة ُب كتاب   16
(. 179/ 18)ضاج العركس  (7/97)كلساف العرب  (459)أساس الببلغة : اؼبعاين
(. 9/34)كصحيح مسلم مع شرح النوكم  (3/518)صحيح البخارم مع الفتح : انظر. متفق عليو  17
كشرح النوكم على  (64/ 5)كالنهاية ُب غريب اغبديث كاألثر  (13/178)غريب اغبػديث أليب عبيد : راجػع  18

(. 13/518)كفتح البارم شرح صحيح البخارم  (34/ 9)مسلم 
(. 180/ 18)كتاج العركس  (7/98)لساف العرب : انظر  19
  (.2-21/ ص)" الزيادة على النص"بينت تفاضل تلك االصطبلحات ُب كتاب  20



 .21اؼبعُب االصطبلحي كبن اؼبعُب اللغوم للنص

أف يوجد نص شرعي كيتناكؿ ذا شرط أك جزء : "كيعِب علماء األصوؿ بالنقص من النص
أك جزئيات ٍب يأٌب نص آخر أك ما ُب حكمو كيزيل الشرط أك ىبرج بعض أجزاء أك جزئيات ما 

  .22"تناكلو النص األكؿ من حكمو 

 .أنواع النقص من النص: المبحث الثاني

 :وفيو ثالثة مطالب

 :يتنوع النقص من النص إىل ثبلثة أنواع

 .نقص الشرط: المطلب األول

اإِللزاـ كااللتزاـ، كيطلق على ما يوضع ليلتـز بو ُب : كالشرط بفتح الشْب كسكوف الراء لغة
 .العقود ككبوىا

 .أحدنبا مصدرم كاآلخر اظبي:  دبعنيْبوالشرط يطلق

التعليق الذم يعِب بو ربط حصوؿ مضموف صبلة : كيكوف اؼبراد منو باعتبار اؼبعُب األكؿ
 .23{َوِإْن ُكْنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَُّروا}: مثل قولو تعاىل. حبصوؿ مضموف صبلة أخرل

 كمضموهنا كجوب التطهر {فَاطَّهَُّروا}: فاآلية الكريبة عّلقت حصوؿ مضموف صبلة ىي
 بأداة تدؿ على ىذا {ُكْنُتْم ُجنُباً }: الذم يقتضيو األمر بو، حبصوؿ مضموف صبلة أخرل ىي

. فاعبملة األكىل الشرط كالثانية اعبزاء. إف الشرطية: "الربط بْب اؼبضموف كىي
كبناء على ىذا اؼبعُب كىو التعليق، يكوف الشرط مصدرا ككصفا للمتكلم كباعتبار اؼبعُب الثاين 

. يطلق على مضموف اعبملة األكىل الٍب ربط حصوؿ مضموف األخرل حبصوؿ مضموهنا
                                            

(. 366/ 4)راجع كليات أيب البقاء   21
. اؼبنع، كالقضاء: اغبكػم ال اللغة  22

 ".إثبات أمر آلخر، أك نفيو عنو : "كُب العرؼ

 .خطاب اهلل تعاىل اؼبتعلق بأفعاؿ اؼبكلفْب على سبيل االقتضاء، أك التخيّب، أك الوضع: "كُب اصطبلح األصليْب

( 148/ص)ـبتار الصحاح : كالوجوب، ككبوه، كاؼبعُب األخّب ىو اؼبراد ىنا راجع" ما ثبت باػبطاب : "كعند الفقهاء
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 .كبناء على ىذا يكوف اظبا للكبلـ كىو اعبملة األكىل

أك  (إذا)أك  (إف)ما دخل عليو أحد اغبرفػْب : "كإذا كاف النحاة قد اصطلحوا على أف الشرط ىو
فإف لؤلصوليْب – كىذا ىو الشرط اللغوم " ما يقـو مقامهما فبا يدؿ على سببية األكؿ كمسببية الثاين 

ما يتوقف عليو الشيء كال يكوف داخبل ُب ماىيتو كال مؤثرا فيو : "حيث إهنم يعنوف بو. اصطبلحا آخر
. كالشرط الذم كبن اآلف بصدده، ىو الذم اصطلح عليو ا ألصوليوف24"  

 نقص الجزء: المطلب الثاني

 .البعض كالقسم: بضم اعبيم كسكوف الزام لغة: كاعبزء

حيث إف . لئلنساف (اليد): ثل  ـ25"مايَبكب الشيء منو كمن غّبه" ووفي االصطالح 
 .اإلنساف يَبكب منها كمن غّبىا كالعْب كاألنف كغّبنبا من أعضاء اإلنساف

كمن حكم اعبزء أنو ال وبمل عليو كلو حبمل ىوىو، فبل يصح أف هبعل اعبزء مبتدءان 
 ".يد زيد زيد: "كهبعل كلو خربان لو، فبل يقاؿ مثبل

 .نقص الجزئي: المطلب الثالث

 .كقد مر معناه اللغوم. كاعبزئي نسبة إىل اعبزء

: مثل . 26"ما يبنع نفس تصور مفهومو عن كقوع الشركة فيو: "كىو ُب االصطبلح
فإنو يدؿ على ذات كاحدة ىي اؼبسماة هبذا االسم كىي مفهومو كيبتنع أف يشَبؾ مع  (ؿبمد)

كاشَباؾ غّبه معو ُب اظبو ال يقدح ُب جزئيتو، ألف االشَباؾ ُب . ؿبمد غّبه ُب ىذا اؼبفهـو
كاالشَباؾ . االسم ال يستلـز االشَباؾ ُب اؼبعُب اػباص كاؼبفهـو اؼبعْب الذم بو صار ؿبمد جزئيا

ُب االسم مل يأت نتيجة صفة مشَبكة جعلتهم يشَبكوف ُب ىذا االسم بل جاء نتيجة اتفاؽ 
  .كمصادفة

 .ىذا ىو اعبزئي اغبقيقي

كل أخص ربت : "كيقصدكف بو. كىناؾ نوع آخر من اعبزئي يسمى باعبزئي اإِلضاُب
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ُب اغبقيقة ككاقع األمر كلي ألنػو ال  (الرجل)بالنسبة إىل اإلنساف، فإف  (الرجل): مثل" أعم 
يبنػع نفس تصوره عن اشَباؾ كثّبين فيو، كلكن جزئيتو باإلضافة إىل اإلنساف اؼبشتمل عليو 

   .كاؼبقصود ُب النقص ىو اعبزئي اإلضاُب.  27كعلى غّبه الذم ىو اؼبرأة

 الفصل الثاني

 حكم النقص من النص

 :وفيو مبحثان

 :وفيو مطلبان. نقص الشرط والجزء: المبحث األول

 .المذاىب وأدلتها: المطلب األول

 .بالنسبة للنوعْب األكلْب نقص الشرط كاعبزء

: ألف النسخ ىو . 29  لذلك الشرط كاعبزء28اتفق العلماء على أف ذلك النقص نسخ
 كاختلفوا ُب كوف النقص نسخا عبميع 30الرفع كاإلزالة كقد تناكؿ الشرط كاعبزء الذم نقص

 :اؼبنقوص منو إىل ثبلثة مذاىب

كإليو ذىب معظم اغبنفية كاؼبالكية كاعبمهور . أنو ليس بنسخ للمنقوص منو مطلقا: األكؿ
 .31من الشافعية كاغبنابلة على الصحيح ُب اؼبذىب

  .33 كبعض الشافعية32كإليو ذىب بعض اغبنفية. أنو نسخ مطلقا: الثاين
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  .34أف نقص اعبزء نسخ دكف نقص الشرط: الثالث

 :األدلـة

 :أدلة اؼبذىب األكؿ: أكال

  :استدؿ القائلوف بأف نقص اعبزء كالشرط ليس نسخا للمنقوص عنو بػما يلي

لو كاف نقص اعبزء كالشرط نسخا للمنقوص منو الحتاج إىل دليل آخر يثبت  - 1
 .حكمو كىذا االحتياج باطل

أف كوف النقػص نسخا يقتضي ارتفاع الدليل الداؿ على حكم اؼبنقوص منو : كجو اؼببلزمة
إما أف يكوف حكم اؼبنقوص منو ثابت : جريا على مقتضى النسخ من كونو رفعا كإزالة، كعندئذ

ببل دليل بناء على عدـ احتياجو إىل دليل آخر، كإما أف وبتاج إىل دليل آخر، ككونو ثابتا ببل 
 .دليل متفق على بطبلنو، فتعػْب حاجتو إىل دليل آخر

أف االتفاؽ مع األطراؼ اؼبختلفة حاصل : ككجو بطبلف البلـز الذم ىو االحتياج ىو
على أف حكم اؼبنقوص منو ثابت بعد النقػص دكف حاجة إىل دليل غّب الدليل اؼبثبت لو قبل 

  .35النقص

 :كأجيب عن ىذا  الدليل دبا يلي

دبنػع اؼببلزمػة كعػدـ التسليم بإفضاء كوف النقص نسخا للمنقوص منو إىل االحتياج - أ 
 .بات حكموثْ إىل دليل آخر إل

فالنص الداؿ على النقص مزدكج . ألف دليل التنقيص ىو نفسو يدؿ على بقاء الباقي
الداللة، فقي الوقت الذم يدؿ على زكاؿ اؼبنقوص، يدىل على بقاء اؼبنقوص منو أيضا، 

نا ينتفي االحتياج إىل قف ـككازدكاجية الداللة ىذه شأف كل داؿ أف على النقصاف كأمثالو، 
 .دليل غّب األكؿ، كبالطبع ينتفي ثبوت اغبكم ببل دليل

النقض بلزـك اغباجة إىل دليل آخر على تقدير التسليم بعدـ النسخ أيضا ألف - ب 
قد ارتفع بوركد الداؿ على النقػص الذم  (اؼبنقوص، كاؼبنقوص منو)النػص الداؿ على اجملموع 
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 .اتفق على كونو نسخا للمنقوص

ألف الدليل األكؿ إنػما كاف يدؿ على حكم اؼبنقوص منو ُب ضمن حكم اجملموع كمل 
كقد ارتفعت داللتو على اجملموع بوركد . يكن داال على حكم اؼبنقوص منو فقط استقبلال

 .النقص فلم يبق دليبل، فيحتاج الباقي اؼبنقوص منو إىل دليل آخر يثبت حكمو

فإذا مل  تكن اغباجة إىل دليل آخر مانعة من نسخ اؼبنقوص، ال تكوف تلك اغباجة مانعة 
   .36من نسخ الباقي اؼبنقوص منو أيضا

لو كاف النقص نسخا للجميع للـز أف يكوف التخصيص موجبا لسقوط صبيع ما  - 2
  .كالبلـز باطل، فيبطل ما يستلزمو، كىو كوف النقص ناسخا للجميع. تضمنو العاـ اؼبخصوص

 .كجػو اؼببلزمػة    

كال فرؽ . أف النقص كالتخصيص صنواف ُب أف كبل منهما إخراج لبعض ما تناكلو اللفظ
بينهما من حيث ذات اإِلخراج، فيؤدم كوف النقض نسخا للجميع إىل كوف التخصيص 

 .ككل ذلك ال هبوز. إسقاطا للجميع، كإال لـز التحكم كالتفريق بْب اؼبتماثلْب

 :ككجو بطبلف البلـز ىو

أف االتفاؽ حاصل بْب صبيع األطراؼ اؼبختلفة على أف التخصيص ال يؤدم إطبلقا إىل 
  .37سقوط صبيع ما تناكلو النػص العاـ اؼبخصوص

كيبكن أف هباب عن ىذا الػدليل دبنػع اؼببلزمة ككجػود الفرؽ بينهما، النقص كالتخصيص 
 . من التخصيص حيث يشمل رفع ما أريد رفعو أيضاـألف النقص أع

كاألعم ال يستلـز أف يكوف حكمو حكم  األخص عبواز . أما التخصيص فهو دفع فقط
 .أف يكوف حكم األعم بالنسبة ؼبا ال يلتقي فيو مع األخص

كاؼبنقوص منو باؽ ثابت كاإِلزالة إمبا تتعلق ببعض . أّف الّنسخ إزالة كىي تناُب البقاء - 3
مدلػوؿ النص الػداؿ عليو، كىػذا ال يستلـز تعلقها جبميع اؼبدلوؿ ألف الناقػص كاؼبنقوص منو 

 .38أمراف لكل منهما حكمو، كنسخ أحد اغبكمْب ال يستلـز نسخ اغبكػم اآلخر
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 :كقد أجيب عن ىذا الدليل

أما إذا اختلفت جهتهما فإف . بأف اإلزالة كالبقاء إنػما يتنافياف إذا كانا من جهة كاحدة
 .أحدنبا ال يستلـز نفي اآلخر

كبقاء اؼبنقوص منو بعد النقص من جهة حكمو السابق من كجوب كغّبه كنسخو من 
فقد يكوف باقيا من اعبهة األكىل زائبل من اعبهة . جهة أخرل كىي اإِلجزاء كعدـ اإلجزاء كحده

   .الثانية

كإذا كاف نسخ أحد األمرين ال يستلـز نسخ األمر اآلخر، فإف نسخو ال يبنع أيضا من 
  .39نسخ اآلخر

 :أدلـة المذىب الثاني

 :استدؿ القائلوف بأف نقص اعبزء كالشرط نسخ للمنقوص منو مطلقا دبا يلي

أف اؼبنقوص منو عندما يكوف كاجبا تكوف حرمتو ثابتة ببل جزء أك شرط قبل كركد ما - ا 
أنقص اعبزء أك الشرط، فما كاف اإلتياف بو جائزا بدكهنما كبوركد النقص قد ارتفعت ىذه 

 .اغبرمة، فأصبح اإلتياف باؼبنقوص منو بدكف اعبزء أك الشرط الذم نقص جائزا

ككل من اغبرمة كاعبواز حكم شرعي، فيكوف رفع أحدنبا باآلخر نسخا، ألف النسخ ما 
 .40ىو إال رفع غبكم شرعي حبكم شرعي مَباخ عنو

 :كأجيب عن ىذا الدليل

بأف حرمة اؼبنقوص منو بدكف اعبزء أك الشرط معناىا كجوهبما فيو، كجوازه بدكهنما معناه 
 .عدـ كجوهبما فيو

فالػذم ارتفػع إذنا إمبا ىو كجوب اعبزء أك الشرط، كىو حكم ؽبما ال لو، فيستلـز ارتفاعو 
. نسخهما ال نسخو

ككوف إنقاصهما نسخا ؽبما فبا ال خبلؼ فيو، كالكبلـ إمبا ىو ُب نسخ اؼبنقوص منو 
 .41كالدليل مل ينهض إلثباتو
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 :دفع ىذا اعبواب

مل يعترب اؼبستدلوف ىذا اعبواب ىازا لدليلهم، كاعتربكا أف تقرير الدليل ىو الذم شق لو 
الطريق، فسعوا إىل سد اؼبنفذ الذم نفذ منو اعبواب بتقرير الدليل على كجو آخر يتلخص فيما 

 :يلي

كبعد النقص . إف إجزاء اؼبنقوص منو قبل النقص كاف مقيدا باقػَبانو باعبزء أك الشرط
كهبذا يكوف حكم اؼبنقوص منو قد تغّب . أصبح مطلقا ُب إجزائو، كزاؿ عنو التقيد حباؿ االقَباف
  .من التقييد إىل اإلطبلؽ كأف النقص أزاؿ قيد االقَباف

  .42فيكوف النقص نسخا للمنقوص منو. كالنسخ ىو اإلزالة

كهبذا التقرير للدليل اطمئنوا إىل أنو ال ينخدش بتصبيب التغّب جراء النقص على حكم 
اعبزء أك الشرط كإبعاد اؼبنقوص منو عن ساحتو، ألف التغّب قد انصب على حكم اؼبنقوص منو 

 .بناء على ىذا التقرير

كمل يركا التبلـز بْب تقيد إجزاء اؼبنقوص منو قبل النقص حباؿ مقارنتو للجزء أك الشرط 
ألهنم رأكا ُب ىذا التبلـز مسعفا للتغاير . كبْب كوف كل منهما كاجبا فيو يقِض مضجع الدليل

إذ كوف اؼبنقوص منو ؾبزءان حاؿ اؼبقارنة باعبزء أك الشرط مبلزما لكوهنما كاجبْب فيو، . بينهما
يدؿ على أف ذلك اإلجزاء غّب ذلك الوجوب، ألنو من اؼبسلم بو، أف البلـز غّب اؼبلزـك ال أنو 

 .عينو، ألف البلـز ال يكوف عْب اؼبلزـك

فاإِلجزاء صفة للمنقوص منو، كالوجوب صفة للجزء أك الشرط فبل يكوف أحدنبا 
 .43اآلخر

أف اؼبنقوص منو قبل النقص كاف مطلوبا ضمن الكل كىو اجملموع اؼبكوف من  - 2
اؼبنقوص منو كاعبزء أك الشرط، كمل يكن كحده مقصودنا بالطلب، مستقبل فيو عن جزئو أك 

 .44كبعد النقص أصبح كحده مقصودا بالطلب مستقبل. شرطو

كىو استقبللو ُب -  كهبذا يكوف اغبكم قد تغّب بالنسبة لو، حيث استجد لو حكم  
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كىو عدـ كونو مطلوبا - مل يكن ثابتا لو قبل النقص، كزاؿ عنو حكم  - كونو مطلوبا  
فيكوف النقص . كاف ثابتا لو قبل النقص، كىذا ىو ا النسخ- باالستقبلؿ بل ضمن اعبميع 

  .45نسخا للمنقوص منو

 :كقد أجيب عن ىذا الدليل

كأما اؼبنقوص منو فإنو باؽ على الطلب . بأف الذم زاؿ إمبا ىو طلب اعبزء أك الشرط
األصلي الثابت لو قبل النقص، كمل يتجدد بالنسبة لو شيء فلم يزؿ عنو حكم، كمل يثبت لو 

 .46آخر، فلم يتأت بالنسبة لو النسخ

 أف الشيء اؼبطلوب إذا نقص منو كاقتصر على بعضو، فإف ذلك النقص ينسخ - 3
كقد كاف حكم الكل أنو مطلوب صبيعو . ألف حقيقة النسخ، الرفع كالتبديل. أصل اؼبطلوب

كبالنقص نسخ ذلك بالكلية، ألف البعض الباقي اؼبقتصر عليو مطلوب آخر استؤنف طلبو ال 
 .أنو بعض من اؼبطلوب األكؿ

لو أنقص الشارع من الصبلة الرباعية ركعتْب كاقتصر عليهما، فإف الركعتْب عبادة : فمثبل
 .أخرل غّب الرباعية ال أهنما بعض منها

. كيدؿ على نفي ىذه البعضية أف من صلى الصبح أربعا ال يعترب أنو أتى بالواجب كزيادة
فلو كانت الركعتاف بعضا من األربع للـز أف يكوف آتيا بالواجب كزيادة ألف الدرىم الواحػد ؼبا 

 47كاف بعضا من الدرنبْب، كاف الذم كجب عليو درىم فتصدؽ بدرنبْب آتيا بالواجب كزيادة
. 

 :كأجيب عن ىذا الدليل

بأف كوف البعض الباقي مستأنف الطلب ُب حيز اؼبنع، ألف الطلب األكؿ بالنسبة لو ما 
زاؿ باقيا، كأف عدـ اعتبار صبلة فبن صلى الصبح أربعا ال ينفي ىذه البعضية ألف عدـ االعتبار 

 .ىذا ال دخل لو بالبعضية، أكعدمها، كإمبا ىو ناشئ من ربرًن الزيادة ُب الصبلة

كلذا فإف الزيادات عندما ال تكوف ؿبرمة، أك ؿبرمة لكن ال لذاهتا، يكوف اآلٌب باؼبزيد 
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عليو مع الزيادة آتيا باؼبطلوب حيث يكوف اؼبزيد عليو ؾبزئا فبل يشكل عليو التصدؽ بدرنبْب 
رغم كوف اؼبطلوب كاحدا، ألف الضم كالزيادة ليست ؿبرمة كال بالزيادة ُب اعبلدات، حيث 

ألف الزيادة كإف كانت ؿبرمة إال أف ربريبها ليس لذاهتا، . تكوف اعبلدات اؼبقررة مع الزيادة ؾبزئة
 .بل لكوهنا إضرارا باجمللود

 .48فإذا علمنا أف الزيادة ُب الصبلة ؿبرمة لذات الزيادة ظهر لنا الفرؽ بينها كبْب التصدؽ كاعبلد

 دليل المذىب الثالث

 :استدؿ الذاىبوف إىل أف نقػص اعبزء نسخ دكف الشرط دبا يلي

بل  حيث كاف الكل ال هبزئ. إف نقص اعبزء رفع لنفي إجزاء الكل من دكف ذلك اعبزء
كاف داخبل ُب ماىية الكل ؿبققا مع األجزاء " النقص من دكف ذلك اعبزء، ألف ذلك اعبزء

كىو حكم شرعي إف كاف . كبالنقص أصبح ؾبزئا بدكنو فارتفع عدـ اإِلجزاء. األخرل غبقيقتو
. الكل مطلوبا شرعا فيكوف رفعو نسخا

 .كأما الشرط فإنو تابع للمشركط خارج عن ماىيتو

فإذا ارتفع أحدنبا ؼبقتض اقتصر عليو، ال . كنسخ التابع ال يكوف نسخا للمتبوع ألهنما كياناف
 .49يقتضي ذلك ارتفاع اآلخر ألف رابطة الشرطية مهما قويت ال تنفي التغاير بػْب الشرط كاؼبشركط

 :قد أجيب عن ىذا الدليل

بأف نسخ الباقي لو تصور فإنػما يتصور بالنسبة إِلجزائو أك عدـ ِإجزائو، كال فرؽ بْب 
كػما أنو ال فرؽ بينهما ُب زكاؿ . اعبػزء كالشرط ُب توقف ىذا اإلجزاء عليهما كاعتداده هبما

 .اعتباره شرعا بفقداهنما

كلو أنعم النظر فإنو يصل إىل أف مآؿ اعبزء فيما ذكر من اإلجزاء كعدمو إىل الشرط، ألف 
اعبػزء قبل النقص كاف شرطا أيضا بالنسبة للباقي، حيث إنو خارج عنو، كاعتداده موقوؼ عليو 

. 50كما الشرط إال ىذا
كىناؾ من مل يسلم . ىذا اعبواب بناء على تسليم كوف اإِلجزاء أك عدمو حكما شرعيا
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 :ذلك فأجاب عن الدليل جبواب ثاف مفاده

أف اإِلجزاء عبارة عن موافقة األمر كعدـ القضاء كموافقة األمر نسبة عدمية بْب الفعل 
كاألمر ألهنما عبارة عن عدـ اؼبطالبة بو، كعدـ القضاء عبارة عن عدـ كركد نص بطلبو، فانتفى 

 :عن اإِلجزاء كعدمو أف يكونا حكمْب شرعيْب ألمرين

كاغبكم الشرعي إنػما ىو حكم الّلو تعاىل الوجودم اؼبتعلق على كجو . عدميتهما: أحدنبا
 .خاص

أهنما عبارتاف عن النسبة كعدمها، كالنسب أك عدمها ليست أحكاما شرعية، : ثانيهما
  .51فبل يكوف رفعها نسخا

 دليل اؼبذىب الرابع

 :استدؿ القائلوف بأف نقص اعبزء كالشرط نسخ إف غّب حكم اؼبنقوص كإال فبل دبا يلي

إف النسػخ عبارة عن إزالة اغبكم الثابت بالشرع اؼبتقدـ بدليل شرعي متأخر عنو كاؼبنقوص 
منو الباقي بعد النقص قد كاف تقدـ كركد اػبطاب بأنو بانفراده ليس مطلوبا كاستقر ذلك 

 .فإذا كرد بعد ذلك خطاب بأنو مطلوب تاـ بانفراده فإف ذلك يكوف نسخا لو. كثبت

كمثلوا لو دبا لو نقصت ركعتاف من أربع ركعات فإف ىذا النقص يغّب حكم الركعتْب 
 .الباقيتْب من عدـ كوهنما عبادة بانفرادنبا إىل كوهنما عبادة تامة

أما النقص الذم ال يغّب حكم اؼبنقوص منو فإنو ال يتأتى فيو معُب النسخ من اإلزالة 
 .كالرفع، فبل يكوف نسخا

  .52اإلماـ كقد مثلوا لو دبا لو نقص الشارع سَب العورة من الصبلة أك كقوؼ اؼبأمـو عن يبْب 
الموارنة والترجيح : المطلب الثاني

 :بالرجوع إىل األدلة الٍب احتجت اؼبذاىب هبا يظهر ما يلي

أف اؼبذىب األكؿ القائل بأف النقص من النص ليس بنسخ مطلقا قد ساؽ ثبلثة  - 1
أدلة قدحت اإلجابة ُب هنوض اثنْب منها للحجية كنبا األكؿ كالثالث كمل أطلع على إجابة عن 
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الثاين اؼبتمثل ُب قياس نقص اعبزء كالشرط على التخصيص، كاستلزاـ ناسخيو النقص للمنقوص 
 .منو لكوف التخصيص ناسخا للباقي بعده

 .كبإنعاـ النظر يتبْب للناظر أف ىذا القياس قياس مع الفارؽ كأف التبلـز ُب حيز اؼبنع
. ككجو الفرؽ أف النقص أعم كالتخصيص أخص

تكمن أعمية النقص ُب مشولو لرفع ما أريد من النص بعد ثبوتو، كدفع ما تناكلو النص من 
كتكمن أخصية التخصيص ُب اكبصاره ُب دفع ما تناكلو النص من أف . أف يثبت قبل ثبوتو

حكم األعم بالنسبة  كاألعم ال يستلـز أف يكوف حكمو حكم األخص، عبواز أف يكوف. يثبت
ألفراده الٍب ال يلتقي فيها مع األخص، فبل يلـز من كوف النقص نسخا، كوف التخصيص نسخا 

 .مثلو فامتنعت اؼببلزمة كخرجت اإلجابة عن ىذا الدليل أيضا

. كقد تصدكا ؽبا باإلجابة عنها. كأما اؼبذىب الثاين فإنو قد أتى بثبلثة أدلة أيضا - 2
بدكف اعبزء كالشرط - إف كاف كاجبا - غّب أف األكؿ منها اؼبتضمن ثبوت حرمة اؼبنقوص منو 

قبل النقص كارتفاع تلك اغبرمة بالنقص قد دفع اعبواب عنو دبا يظهر أنو أعاد القوة إليو 
. للنهوض للحجية

. أما اؼبذىب الثالث فقد أجيب عن دليلو الوحيد - 3
كأما اؼبذىب الرابع فإنو قد سبك دليلو الوحيد سبكا أتقن إحكامو حبيث سد  - 4

كيرجع ذلك إىل انتزاع دليلو من . اؼبنافذ الٍب يبكن أف ينفذ منو الغبار اؼبثار عن االعَباضات
كاقػع النسػخ، كحقيقتو الٍب يقرىا اعبميع، فعلق كوف النقص نسخا على تأٌب ىذه اغبقيقة كنفى 

. نسخيتو على انتفائها، فأصبح الدليل دبنجاة عن اإلجابة عنو كاالعَباض عليو
صحيح أف اؼبذىب نفسو قد ترؾ اجملاؿ أماـ االعَباض بأنو علق النسخ على التغيّب كنبا 

شيء كاحد، ألف دليلو أنبأ أف مراده من التغيّب الرفِع كاإلزالة خبصوصهما كليس التغيّب دبعناه 
. األعم الشامل للرفع كالدفع كالتقييد، فيكوف مآؿ اؼبذىب أف النقص نسخ إف كاف نسخا

. كتعليق الشيء على نفسو خاؿ عن التحصيل فبتنع
لكن بياف اؼبراد من اؼبذىب بأف أمر النقص من حيث كونو نسخا أك ليس بنسخ ال 

ينضبط كليا ال إثباتا كال نفيا، فبل وبكم على كل نقص بأنو نسخ كال وبكم عليو كلو بأنو ليس 



بنسػخ، بل ُب بعض األحكػاـ يكوف مغّبا غبكم شرعي فيكوف نسخا كُب بعض األحكاـ ال 
. يكوف مغّبا فبل يكوف نسخا

ىذا البياف يسد ذلك اجملاؿ ؽبذا االعَباض فيعيد اؼبذىب إىل نطاؽ اؼبذاىب اؼبفيدة 
. اغباكية للتحصيل

ُب كوف - ُب نظرم - بقي النظر ُب سبثيلو، ففي الوقت الذم ال زبتلف كجهات النظر 
نقص سَب )مغّبا قبد تلك الوجهات ـبتلفة ُب عدـ كوف الثاين  (نقص ركعتْب من أربع)األكؿ 

. مغّبا (العورة أك كقوؼ اؼبأمـو على يبْب اإلماـ
. فإف ىناؾ من هبعل نقص الشرط مغّبا كبْب كجو تغيّبه للمنقوص منو
أخرل،  كمن جهة. كعلى كل فإف اختػبلؼ كجهات النظر ُب اؼبثاؿ ال يقدح ُب اؼبمثل لو

فإف التمثيل للمغّب كغّب اؼبغّب هبذين اؼبثالْب قد يدخل ُب الركع رجوع ىذا اؼبذىب إىل اؼبذىب 
القائل بكوف نقص اعبزء نسخا دكف الشرط، كلكن إذا لوحظ أف اؼبغّب أعم من الركن كالشرط 
ككذلك غّب اؼبغّب إذا غض النظر عما يبلزمهما، يتبلشى كىم ىذا الرجوع، إذ الشرط إذا ثبت 

. تغيّب نقصو للمنقوص منو يكوف نسخا عند ىذا اؼبذىب دكف اؼبذىب اآلخر

كقبل أف نغادر ىذا اؼبوطن البد من العودة إىل الدليل األكؿ من أدلة اؼبذىب الثاين 
القائل بالنسخ مطلقا كالذم سبثل دليلو ُب أف اؼبنقوص منو إذا كاف كاجبا، فإف نقص اعبزء أك  

. الشرط يرفع حرمتو بدكهنما قبل النقص
كسبب العودة إليو ىو أف ىذا الدليل كإف أجيب عنو غّب أف اعبواب عنو قد دفع فبا 
هبعل الدليل ناىضا، كمعُب هنوض الدليل قياـ اؼبذىب، كردبا ترجيحو، كبإنعاـِ النظر ُب دفع 
اعبواب يتبْب أنو يعود إىل جعل النقص مغّبا إِلثبات النسخ لو، فبا هبعل مآلو راجعا إىل ىذا 

. اؼبذىب
كالّلو . كهبذا يظهر يل رجحاف ىذا اؼبذىب القائل بالنسخ عند التغيّب كعدمو عند عدمو

. أعلم
نقص الجزئي : المبحث الثاني



. التخصيص كالتقييد: فإنو يتفرع إىل فرعْب نبا: نقص اعبزئي: كبػالنسبػة للنوع الثالث
: كيتم دراسة ذلك ُب مطلبْب

التخصيص : المطلب األول
. كفيو فركع

تعريفو : الفرع األكؿ
كالتكثػّب الػذم تفيد صيغة التفعيل غّب مراد ىنا فخصص . مصدر خصص: التخصيص

. دبعُب خص
: كيقاؿ. خصِب فبلف بكذا أم أفردين بو: كمنػو يقاؿ. اإِلفػراد: كالتخصيص ُب اللغة

: كُب اصطبلح األصوليْب . 53اختص فبلف دبلك كذا، إذا انفرد دبلكيتو كمل يشَبؾ معو غّبه
كلمة تستغرؽ الصاحل ؽبا ببل : "كىو. الشامل:   كالعاـ54"قصر العػاـ على بعض أفراده "

فإنو يتناكؿ دفعة كاحدة كل ما يصلح أف يكوف فردا من أفراده، مندرجا . اإِلنساف: مثل" حصر
. مثل زيد كعمرك كبكر كغّبىم، كال ينبئ عن اكبصار ىذه األفراد ُب عدد معْب. ربتو

كيقصد بقصره على بعض أفراده بياف أنو عند كركده أريد بو بعض من تلك األفراد 
ْلَيُصْمُو َوَمْن }: مثل قولو سبحانو كتعاىل. الصاغبة لبلنضواء ربتو َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَ رَ  من ألفاظ  {َفَمْن َشِهَد }ُب  (من)فإف . 55{َكاَن َمرِيياً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
فجػاء . العمـو يتناكؿ صبيع الشاىدين للشهر اؼبقيمػْب منهم كاؼبسافرين، األصحاء منهم كاؼبرضى

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَ رَ }: قولػو تعػاىل  كأخرج اؼبرضى كاؼبسافرين من {َوَمْن َكاَن َمرِيياً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ْلَيُصْموُ }  بػ   حكم من شهد الشهر كىو كجوب الصـو اؼبستفاد من األمر بو  كقصر ذلك {فـَ

ْلَيُصْموُ }ُب  (من)على اؼبقيمْب األصحاء الذين ىم بعػض أفراد   {َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ
كبْبَّل أهنم ىم اؼبقصودكف هبذا اغبكم كأف غّبىم من اؼبرضى كاؼبسافرين ؽبم أف يفطركا ُب شهر 
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 .رمضاف حاؿ مرضهم كسفرىم، كيصوموا مكاف األياـ الٍب أفطركا فيها عدة من أياـ أخر
 :العبلقة بْب التخصيص كالنسخ: الفرع الثاين

بياف العبلقة بْب التخصيص كالنسخ يتطلب ذكر أنواع النسخ باعتبار األفراد اؼبرفوع عنها 
.اغبكم لتعيْب النوع الذم يعقد التشابو رابطة تربطو بالتخصيص فتميزه أكجو الفرؽ عنو  

 :فالنسخ هبذا االعتبار نوعاف
يَا }      :نسػخ اغبكم بالنسبة عبميع أفراد العاـ، كمثلوا لو بقولو سبحانو كتعاىل: األكؿ

ٌر َلُكْم  ُموا بـَْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَ ًة َذِلَك َ يـْ أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ
 .56{ َوَأْطَهُر فَِإْن َلْم َتِجُدوا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيم
ُموا بـَْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم }: ذكػركا أف ىذه اآلية نسخها قولو تعاىل أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدِّ

َصَد َاٍت فَِإْذ َلْم تـَْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فََأِ يُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو 
. 57{َواللَُّو َ ِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ 

فاآلية الكريبة األكىل عامة مشلت صبيع اؼبؤمنْب، فعمهم األمر بتقدًن الصدقة بْب يدم 
، اسم اؼبوصوؿ . مناجاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كمشلهم كجوبو كفبا دؿ على ىذا العمـو

.  إذ ىو من ألفاظ العمـو{الَِّذينَ }
فرفعت عن . كاآلية الكريبة الثانية أيضا عامة، ألهنا خوطب هبا من خوطب باألكىل

 . 58اعبميع كجوب التقدًن
كىذا النوع ال يربطو بالتخصيص تشابو، كال يلتبس بو ألف اغبكم كاف متعلقا جبميع 

. األفراد عند نزكلو ٍب انتهى عنها صبيعا بعد ذلك
كالتخصيص ال ينهي اغبكم عن صبيع أفراد العاـ، بل ال بد من بقاء بعض من األفراد 

. ينتهي إليو التخصيص
: نسخ اغبكم عن بعض أفراد العاـ: النوع الثاين
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ُفِسِهنَّ َثالثََة  ـُُروءٍ }: كقد مثلوا لو بقولو تعاىل  كذكركا أنو 59{َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
َوُأوالُت اأَلْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَيْعَن }: نسخ من ىذه اآلية الكريبة حكم اغبامل بقولو تعاىل

. 60{َحْمَلُهنَّ 
فاآلية الكريبة األكىل عامو تتناكؿ صبيع اؼبطلقات، فتوجب عليهن أف يعتدف ثبلثة قركء، 

كىي من صيغ  (أؿ) حيث إنو صبع معرؼ ب {َواْلُمطَلََّقاتُ }كدؿ على ىذا العمـو لفظ 
. العمـو

كاآلية الكريبة الثانية خاصة باغبامبلت جعلت عدهتن كضع اغبمل، فذكركا أهنا نسخت 
. بالنسبة ؽبن العدة بَببص ثبلثة قركء

كهبذا تكوف الثانية ناسخة لؤلكىل نسخا جزئيا، ألهنا رفعت حكم األكىل بالنسبة لبعض 
أفرادىا كىو اغبوامل، دكف البعض اآلخر كىو غّب اغبوامل، كقد كانت اؼبطلقات عامة شاملة 

 . 61للصنفْب
اشَباكهما ُب اختصاص اغبكم ببعض ما يتناكلو  كىذا النوع يربطو بالتخصيص عبلقة

العاـ، كنظران ؽبذا االشَباؾ كالتشابو، قد يلتبس التخصيص بالنسخ عند البعض إىل درجة 
قصر العاـ على بعض أ : االعتقاد باندراج النسخ ُب تعريف التخصيص ألنو يصدؽ عليو أنو 

. فراده
كمن ىنا اعَبضوا على تعريف التخصيص بأنو غّب مانع ألنو صدؽ على النسخ مع أنو 

. ليس من اؼبعرؼ كدخل ُب التخصيص مع أنو ليس منو
غّب أف ىذا االعَباض قد دفع بأف العاـ الذم نسخ حكمو بالنسبة لبعض أفراده مل يكن 

أما . مقصورا على بعض أفراده عنػد اإلطبلؽ بل أريد بو صبيع األفراد ٍب رفع البعض بالنسخ
العاـ الذم خصص بعض أفراده فإنو مل يرد بو عند اإلطبلؽ إال البعض، فبل يتناكؿ تعريفو 

 . 62النسخ، فيكوف مانعا منو
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كتوخي بياف العبلقة بػْب التخصيص كالنسخ وبدكنا إىل ذكر أىم ما بينو العلماء من أكجو 
: من ىذه األكجو. االختبلؼ بينهما

أف التخصيص دفع، كيقصدكف بو أف التخصيص بياف أف حكم العاـ مل يتعلق إال - ا 
خببلؼ النسخ . ببعض أفراده حْب كركده دكف البعض اآلخر فخرج من حكمو من كقت الوركد

كيقصدكف بو أف حكم العاـ كاف متعلقا بكل األفراد ٍب بعد ذلك تغّب اغبكم بالنسبة . فإنو رفع
. لبعض أفراد العاـ، فرفع اغبكم عنها بعد ثبوتو ؽبا

أف التخصيص هبوز فيو اقػَباف اؼبخصص بالعاـ، بل عند من ال هبوز تأخػّب البياف،  - 2
. هببَق اقػَبانو بو، كما هبوز عند اعبمهور أف يكوف مقدما عليو

كجواز االقَباف ىذا ينبعث من طبيعة التخصيص كحقيقتو كىي أنو بياف ؼبا أريد من العاـ، 
كاقَباف البياف ؼبا اكتنفو نوع من اإلهباـ ال يفضي إىل ؿبظور، بل ىو من سائغ األمور، بل ردبا 

. ارتقى إىل درجة األكلوية، بل الوجوب فيما إذا حاف كقت تطبيق العاـ
كىذه اغبقيقة نفسها جوزت تقدـ اؼبخصص على العاـ، إذ ال مانع من تقدـ اؼببْب على 
اؼببْب ذاتان ماداـ يتأخر عنو صفة كىي كونو بيانا، حيث إف البيانية ال تتأتى إال بعد كركد العاـ 

خببلؼ النسخ حيث إنو ال هبوز فيو اقَباف الناسخ باؼبنسوخ، بل يشَبط تراخيو . ألنو ؿبل ؽبا
. عنو كبطريق أكىل ال هبوز تقدمو عليو

كعدـ اعبواز ىذا نابع من حقيقة النسخ الٍب ىي الرفع، إذ أف الرفع فرع الثبوت، فبل 
تراخي  يتأتى إال ؼبا ثبت، فبل بد للشيء أف يثبت أكال حٌب يطرأ عليو الرفع، كالطركء  يستلـز

ال يبكن اقَبانو - كىو نفي - كاالقَباف ينفي الطرءاف ٍب إف الرفع  . الطارئ عن اؼبطركء عليو
. كالشريعة منزىة عنو. ألنو يفضي إىل التناقض- كنبا يعرضاف على شيء كاحد - باإلثبات  
الذم  أف التخصيص ال يتطرؽ إال إىل اغبكم الذم ظاىره التعلق بأفراد كثّبة، أما - 3

. يتعلق حبق شخػص كاحد فإنو ال يتطرؽ إليو
كنعود إىل حقيقة التخصيص مرة أخرل لنأخذ منها عدد التطرؽ ىذا، إذ أف ىذه اغبقيقة 
إذا كانت عبارة عن بياف ما أريد بالنػص عند كركده بإخراج ما مل يرد بو فإف اغبكم الثابت ُب 

حق شخص كاحد يأىب ىذا اإلخراج، إذ أنو ال يبقي شيئا يتناكلو النص، كيبْب أف النص عندما 



كنصوص الشريعة . كرد مل يرد بو شيء، فيفضي إىل كوف الكبلـ اؼبخرج منو لغوا من الكبلـ
خببلؼ النسخ، فإنو يتطرؽ إىل اغبكم الثابت ُب حق شخص كاحد كحقيقة . منزىة عن اللغو

كىذا . ا التطرؽ، ألهنا عبارة عن رفع اغبكم الثابت بالنصذالنسخ أيضا ىي الٍب تسيغ ق
يقتضي أف النص عندما كرد أريد بو ىذا الشخص الواحد، كاإلرادة تنفي اللغوية عن النص كال 

تؤثر ُب ىذا النفي قلة ما أريد بو أك كثرتو، إمبا اؼبؤثر حصولو أك عدمو فلم يفض  تطرقو ىذا 
. إىل ؿبظور فتطرؽ كػما يتطرؽ إىل اغبكم الثابت ُب حق أفراد كثّبة

أف التخصيص ال يفقد العاـ صبلحية االحتجاج مطلقا ُب مستقبل الزماف، بل  - 4
يعمل بو ُب غّب صورة التخصيص، ألنو ال بد من بقاء بعػض أفراد العاـ بعد زبصيصو، كال 
يبكن أف يتناكؿ التخصيص كل أفراده نأيا للػعاـ عن اللغو كػما ذكر كداللة العاـ على أفراده 

الباقية ربتو بعد التخصيص باقية، كالتخصيص ال يبطلها بل يبقيها، فيبقى االحتجاج بو اؼببِب 
فإف الدليل الذم نسخ حكمو قد ىبرجو النسخ عن أف يعمل بو كيفقده . خببلؼ النسخ. عليها

صبلحية االحتجاج بو حينما يكوف اغبكم ثابتا ُب حق شخػص كاحد، أك ُب حق كثّبين 
كيكوف النسخ كليا ألف داللة اؼبنسوخ ُب ىاتْب اغبالتْب تبطل بالنسخ ُب مستقبل الزماف 

. بالكلية، فبل يبقى النسخ داللة اؼبنسوخ مطلقا، فبل يبقى االحتجاج بو اؼببِب عليها
 كهبذه الفركؽ الثبلثة اؼبرتبطة كثيق االرتباط حبقيقة التخصيص كالنسخ كماىيتهما، يظهر 

كىذا ما . بوضوح سبيز كل منهما عن اآلخر سبيزا هبعل السر ُب القادـ من الكبلـ على بينة
. 63توخيناه من بياهنا

ربقق التخصيص 
لفظ كضع ؼبعُب كاحػد : "يتحقق التخصيص عند اختبلؼ حكم العاـ كاػباص الذم ىو

عشرة، فاألكؿ خاص : زيد كأظباء األعداد مثل: مثل". على سبيل االنفراد، أك لكثّب ؿبصور
 .النفراده كالثاين الكبصاره

أف يرد نص عاـ كيقتضي حكمان، ٍب يرد نص : كيقصد باختبلؼ حكػم العاـ كاػباص
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مثل ما ذكرنا . خاص يقتضي حكمان ألفراده خبلؼ ما يقتضيو النػص العاـ بالنسبة ؽبذه األفراد
ْلَيُصْموَ{: ُب قولو تعاىل َمْن َكاَن َمرِيياً َأْو َعَلى َ{:   كقولو تعاىل{َمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَ ر  .{َسَفٍر َفِعدَّ
 .كاالختبلؼ بينهما إنػما يتأتى ُب أفراد اػباص، إذ ىي الٍب تناكؽبا النصاف العاـ كاػباص

 :كىذا االختبلؼ يتأتى ُب حاالت متعددة ىي ما يلي
 مقارنة الخاص بالعام وتأ ر الخاص عنو: الحالة األولى

أف : كيعِب التأخر. كتعِب اؼبقارنة نزكؿ أك كركد العاـ كاػباص معا ُب كقت كاحد من الزمن
يذكر اػباص بعد ذكر العاـ مثل آية الصياـ بالنسبة ؼبن شهد الشهر كبالنسبة للمريض 

 .كاؼبسافر
كىو أف اػباص ىبصص . كىػذه اغبػالة متفق على حكػمها بْب صبيع اجمليزين للتخصيص

ألف التخصيص حينئذ وبتمو إعماؿ الدليلْب، اػباص ُب كل أفراده، كالعاـ فيما عدا أفراد . العاـ
كوبتمو أيضا تعيْب اػباص بيانا ؼبا أريد من العاـ عند كركده بانقطاع سبل . اػباص من أفراده
 .اعبمع بينهما غّبه

 ترا ي الخاص عن العام: الحالة الثانية

َوالَِّذيَن يـَْرُموَن }: كمثلوا لو بقولو تعاىل. كيتأتى ذلك بوركد اػباص بعد العاـ بفَبة زمنية
َوالَِّذيَن }: مع قولو تعاىل. {اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدةً 

ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو  يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـْ
فاآلية الكريبة األكىل عامة تشمل كل من يرمي ؿبصنة، األزكاج كغّبىم، . {َلِمَن الصَّاِدِ ينَ 

 .كاآلية الكريبة الثانية خاصة باألزكاج
كقد اختلف حكمهما بالنسبة لؤلزكاج، حيث اقتضى ظاىر األكىل أهنم إذا رموا 

احملصنات كمل يأتوا بأربعة شهداء هبلدكف شبانْب جلدة كاقتضت الثانية عدـ جلدىم عند الرمي 
كقد نزلت . كعدـ إحضار الشهود، كأف شهادة أحدىم أربع شهادات باهلل إنو ؼبن الصادقْب

 .64اآلية الكريبة الثانية اػباصة باألزكاج بعد اآلية الكريبة األكىل العامة ُب األزكاج كُب غّبىم
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فذىب اعبمهور إىل أف اػباص ىبصص : كقد اختلف العلماء ُب حكم ىذه اغبالة
  .66كذىب اغبنفية إىل عدـ التخصيص، بل إف اػباص ينسخ العاـ بقدره . 65العاـ

أدلة الجمهور : أوال: األدلة
 :استدؿ اعبمهور على أف اػباص اؼبَباخي عن العاـ ىبصصو دبا يلي

ُتْم َلَها َواِرُدونَ ِ{: قولو تعاىل- ا    67{نَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َحَصُب َجَهنََّم أَنـْ
َعُدونَ }: كقولو سبحانو كتعاىل َها ُمبـْ  .68{ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْ  َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى ُأولَِ َك َعنـْ

فاآلية الكريبة األكىل عامة تعم كل معبود كمل يقَبف هبا زبصيص، كاآلية الكريبة الثانية 
خاصة بالذين سبقت ؽبم من الّلو اغبسُب كعيسى ابن مرًن كاؼببلئكة عليهم السبلـ، كأخرجتهم 

 .69من عمـو األكىل فخصصتها، كقد نزلت الثانية بعد األكىل مَباخية عنها

فلو مل يكن التخصيص باؼبػَباخي جائزان ؼبا كقع لكنو كقع ُب ىذه اآلية الكريبة، كالوقوع 
 .70يستلـز اعبواز، فدؿ ىذا على أف تأخّب اؼبخصص جائز

 :كأجيب عن ىذا الدليل

 ال يعم اؼبعبودين {ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َحَصُب َجَهنَّمَ }: بأف قولو تعاىل- أ 
ألف األصناـ ىي . كلهم، كإمبا يعم معبود اؼبخاطبْب كىم أىل مكة فقط، كىو األصناـ

  اؼبوصوفة بعبادة اؼبخاطبْب ؽبا، كاؼبوصوؿ إمبا يعم اؼبوصوفْب بالصلة، فبل تعم اآلية الذين

سبقت ؽبم من الّلو اغبسُب، فبل تتناكؿ مثل عيسى كاؼببلئكة عليهم السبلـ، كال يدخلوف 
كؽبذا ال . ُب عمومها، فبل يتحقق اإلخراج بالنسبة ؽبم ألهنم مل يدخلوا كاإلخراج فرع الدخوؿ
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/ 3)كتفسّب ابن كثّب  (3/33)كتفسّب ابن جزم  (230- ك229/ ص)أسباب النزكؿ للواحدم :  راجع 69
 (.510 ،508/ص)كأسباب النزكؿ للسيوطي هبامش تفسيػر اعببللْب  (199
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 اآلية إخراجان ؽبم كزبصيصان لعمـو ...{ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْ  َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى}: يكوف قولو تعاىل
كإمبا ىو تأكيد لعدـ دخوؽبم الذم علم سابقان أك تأسيس إِلظهار بعدىم عنها . اآلية األكىل

 .فضبلن عن دخوؽبم فيها، لقطع تعنت اؼبتعنتْب

على فرض تسليم تناكؿ اآلية بعمومها لغّب معبود اؼبخاطبْب أيضان، فإهنا ال تتناكؽبم - ب 
لغّب العقبلء فبل تتناكؿ من يعقل كيعلم كإذا مل تكن اآلية متناكلة  (ما)أيضان ألهنم عقبلء، ك 

 .ؽبم، فبل داعي إىل إخراجهم لعدـ اغباجة إىل إخراج ماال دخوؿ لو

 اآلية فهو إما للتأكيد أك ...{ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْ  َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى}: كأما قولو تعاىل
 .لبياف بعدىم عنها على النحو الذم ذكر

ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْ  َلُهْم ِمنَّا }: على فرض تسليم أف اآلية تتناكؽبم فإف قولو تعاىل- ج 
 ال يكوف زبصيصا أيضان ألهنم خصوا بالعقل، ذلك أف العقل يقضي بأف اعبريبة إذا {اْلُحْسَنى

كاؼبسيح . صدرت عن الغّب ال تكوف سببان ُب تعذيب من مل يقَبفها كمل يدع إليها كمل يرض هبا
كاؼببلئكة طبعان مل يدعوا إىل عبادهتم ؽبم كمل يرضوا هبا، فالعقل ىبرجهم من عمـو اآلية األكىل 

كإمبا ىي تأكيد ؼبا حضر ُب عقوؽبم عند اػبطاب باآلية . فيكوف ىو اؼبخصص، ال اآلية الثانية
 .71فاؼبخصص إذان كاف مقارنا لآلية، كدعول تأخره ُب خّب اؼبنع . األكىل

 فهذه 72{ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة ِإنَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِمين}: قاؿ الّلو تعاىل - 2 
اآلية الكريبة عامة تعم من ُب القرية، اؼبؤمنْب كغّبىم، كلذلك قاؿ إبراىيم عليو السبلـ 

، فبينوا بعد ذلك زبصيص عمـو {ِإنَّ ِفيَها ُلوطاً }: للمبلئكة الذين قالوا لو ىذا الكبلـ الكرًن
يَـنَُّو }: ىذه اآلية، كإخراج لوط كمن معو من اؼبؤمنْب بالقوؿ الكرًن َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن ِفيَها لَنـَُنجِّ

 فلو مل يكن 74 كمل يكن ىذا التخصيص إال بعد سؤاؿ إبراىيم عليو السبلـ73{َوَأْىَلو
     التخصيص باؼبَباخي جائزان ؼبا أخركه

                                            
 (.301/ 1)كمسلم الثبوت مع شرحو  (1/278)تيسّب التحرير : راجع   71
 .31:لعنكبوت1   72
 .32: لعنكبوت1   73

(  100-99/ 7)كحاشية الشهاب على البيضاكم  (3/413)تفسّب ابن كثّب :  راجع74
 (.52/ 3)كاألحكاـ لآلمدم 



  :كأجيب عن ىذا الدليل

: بأف التخصيص مل يتأخر عن ىذه اآلية بل اقػَبف هبا، كيدؿ على ذلك قوؿ اؼببلئكة
 فإف ىذا تعليل للهبلؾ دؿ على زبصيص اؽببلؾ بالظاؼبْب، كأف من {ِإنَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِمين}

 .مل يكن ظاؼبان ال يدخِل ضمن من يلحقهم اؽببلؾ، كمل يكن لوط كمن معو ظاؼبيػن

َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن }:  كبْب قوؽبم{ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَةِ }: ٍب إف بْب قوؿ اؼببلئكة
يَـنَُّو َوَأْىَلو  كالتخلل دبثل ىذا ال {ِإنَّ ِفيَها ُلوطا}:  مل يتخلل إال سؤاؿ إبراىيم بقولو{ِفيَها لَنـَُنجِّ

- تأخّبا، ألف مثل ىذا هبرم فيما بْب اؼببْب كالبياف كالتخلل بانقطاع نفس، أك سعاؿ  - يعد 
 .مع أنة يعترب مقارنان - مثبلن 

فسؤاؿ إبراىيم عليو السبلـ ينزؿ منزلة ذلك، فبل هبػعل التخصيص متأخران، كألنو لو مل 
فبل دليل ُب اآلية على جواز تأخّب . يكن لبادر باّلسؤاؿ لبادر اؼببلئكة بالبياف كالتخصيص

 .75التخصيص

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر  ـُْلَنا اْحِمْل }: قاؿ الّلو تعاىل لنوح عليو السبلـ - 3
نَـْيِن َوَأْىَلكَ   فاألىل بعمومو كاف شامبلن لبلبن ٍب خرج ابنو 76 اآلية...{ِفيَها ِمْن ُكلٍّل َزْوَجْيِن اثـْ

:   ككاف ىذا اإلخراج مَباخيان بعد أف نادل نوح ربو فقاؿ77{ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىلِ }: بقولو تعاىل
يَا نُوُح }:   فقاؿ تعاىل78{َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْىِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَ  َأْحَكُم اْلَحاِكِمينَ }

ُر َصاِلح   .79{ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلَك ِإنَُّو َعَمٌل َغيـْ

 .80فتأخّب زبصيػص األىل ُب ىذه اآلية الكريبة يدؿ على جواز التخصيص باؼبَباخي

 :كأجيب عن ىذا الدليل

 ليس زبصيصا تراخي عن العاـ كإمبا ىو {يَا نُوُح ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلكَ }: بأف قولو تعاىل

                                            
 (53-3/52) اؼبرجع السابق  75
 .40ىػود ة   76
 .46 ىػود  77
 46.  ىػود 78
 (.103-97/ 5)كالشهاب على البيضاكم  (449 ،2/448)تفسّب ابن كثّب :  راجع 79

 (.372-371/ 1)راجع  اؼبستصفى    80



 :أحد أمرين

النسب كاالبن كالزكجة : أنػو بياف للمجهوؿ؛ ألف األىل شاع ُب مفهومْب: األمر األكؿ
اؼبفهـو الثاين  كغّبنبا كاألتباع اؼبوافقوف، كإذا كاف اؼبفهـو األكؿ معركفان غنيان عن االستدالؿ فإف

ِإنَُّو }: ، فبْب الّلو تعاىل بقولو81{فـََلمَّا َ َيى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر بَِأْىِلوِ }: يدؿ عليو قولو تعاىل
 .  أنو أراد باألىل أحد اؼبفهومْب كىو الثاين الذم ىو األتباع{لَْيَ  ِمْن َأْىِلكَ 

 ِإالَّ َمْن َسَبَق }:كقد استثُب منو غّب معْب كىو قولو تعاىل. أف األىل عاـ: األمر الثاين
.  عند البعض، أك زبصيص إصبايل عند البعػض اآلخر82 كىذا االستثناء ؾبمل{َعَلْيِو اْلَقْول
بياف ؾبمل عند البعض، أك تفصيل لتخصيص إصبايل عند {ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلكَ }: فلقولو تعاىل

 .البعض اآلخر ككل منهما هبوز تأخّبه باالتفاؽ بْب األطراؼ اؼبختلفة

 .إذان ال داللة ُب ىذه اآلية على جواز تأخّب اؼبخصص

 إما لظنو أف الّلو تعاىل أراد باألىل النسب {ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْىِلي}: كقوؿ نوح عليو السبلـ
أك إنو ظن أف ابنو آمن عند مشاىدة اآلية، أك ظن إيبانو مطلقان ألنو كما قيل كاف من اؼبنافقْب 

. 83{َفال َتْسأَْلِن َما لَْيَ  َلَك ِبِو ِعْلمٌ }: كيناسب ىذا اؼبعُب قولو تعاىل. مستور اغباؿ
َواْعَلُموا أَنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ لِلَِّو ُ ُمَسُو َولِلرَُّسوِل َوِلِذي }: قولػو تعػاىل - 4 
 فهػذه اآلية الكريبة بعمومها تقتضي إهباب اػبمس من السلب كػما أف ذم القرىب 84{اْلُقْرَبى

ٍب جعل رسوؿ الّلو صلى اهلل عليو كسلم لو . يعم بِب ىاشم كبِب اؼبطلب كبِب أمية كبِب نوفل
من قتل قتيبلن لو عليو ": السلب للقاتل كبْب أف السلب ال هبب فيو اػبمس بل ىو للقاتل كقاؿ

 كػما بْب أف ذم القرىب ليس على عمومو كإمبا اؼبراد منو بنو ىاشم كبنو 85"بينة فلو سلبو

                                            
. 29:القصص    81
لساف العرب : انظر" ، "ما خفي اؼبراد منو حبيث ال يدرؾ إالَّل ببيات فبن صدر منو. "كاصطبلحا. اؼببهم: اجململ لغة   82

 (.195/ص)كاؼبرقاة  (1266/ ص)كالقاموس احمليط  (127/ 11)كاجملموع 
 (.3 .3-3 0 4/ 1)، كمسلم الثبوت مع شرحو (1/278)تيسّب التحرير : راجع   83
 .41: ا ألنفػاؿ   84
 (.6/247)صحيحو مع الفتح : انظر. ركاه البخارم كغّبه   85



. 86اؼبطلب، حيث منع بِب أمية كبِب نوفل من اػبمس
 .87ككبل التخصيصْب كاف متأخران عن نزكؿ اآلية، فدؿ ذلك على جواز التخصيص باؼبَباخي

ال نسلم أف جعل السلب للقاتل زبصيص، بل ىو : كقد أجيب عن ىذا الدليل بقوؽبم
نسخ ألنٍو مَباخ ككل مَباخ ىبرج البعض من عمـو سابق يكوف ناسخان لذلك البعض ال 

  .88ـبصصا

لو امتنع التخصيص باؼبَباخي فامتناعو إما أف يكوف لذاتو أك ألمر خارج عنو،  - 5
كالثاين ينحصر فيما يقَبف بو من جهل . فاألكؿ منتف ألنو ال يلـز على فرض كقوعو ؿباؿ لذاتو

كالفرؽ بينو كبْب تراخيو ىو علم . ألف التخصيص باؼبقارف جائز باالتفاؽ. اؼبكلف دبا أريد منو
فلما كاف األكؿ جائزا يبقى الذم يتصور أنو يبنع من . اؼبكلف باؼبراد ُب األكؿ كجهلو ُب الثاين

كلو كاف جهل اؼبكلف باؼبراد مانعا من تراخي التخصيص . الثاين، ىو جهل اؼبكلف ال غّبه
- لكاف مانعا أيضا من تراخي الناسخ، ألنو يلـز منو أيضا عدـ علم اؼبكلف باؼبراد من الكػبلـ  

كامتناع تأخّب الناسخ باطل ألنو . الذم يدؿ كضعان على دكاـ العمل كتكرره- على حد قوؽبم 
 .جائز باالتفاؽ، فامتناع تأخّب اؼبخصص باطل أيضا كإذا بطل امتناعو ثبت جوازه

 .89كهبذا ظهر أف تراخي اؼبخصص ليس فبتنعان ال لذاتو كال ألمر خارج عنو، فيكوف جائزان 

 :بالتفريق بْب التخصيص كالنسخ بوجهْب: كأجيب عن ىذا الدليل

إف اعبهل الذم يلـز بناء على تراخي : قوؿ اؼبانعْب من التخصيص بالَباخي: األكؿ
التخصيص جهل مركب، ألهنم هبهلوف اؼبطلوب الذم ىو اػبصوص كيعتقدكف العمـو كىو 

أما اعبهل البلـز لتأخّب الناسخ فهو . خبلؼ ما ُب نفس األمر، كاعبهل اؼبركب مذمـو مطلقان 
 منحصر ُب اعتقاد اؼبكلفْب دكاـ كاستمرار اغبكم، كىو غّب مذمـو على 90جهل بسيط

                                            
 تقسيم الِب صلى اهلل عليو كسلم سهم ذم القرىب بْب بُِب ىاشم كبِب اؼبطلب كعدـ إعطاء غّبىم ركاه البخارم  86
 (.6/244)صحيحو : أنظر. كغّبه
 (.248، 247، 244/ 6)كفتح البارم  (164/ 2)كاؼبختصر مع العضد  (371/ 1)اؼبستصفى : راجػع   87
  (.30 4/ 1)كمسلم الثبوت مع فواتح الرضبوت  (1/277)تيسرت التحرير : راجع 88
(. 5 9/ 3)كاألحكاـ لآلمدِل  (373/ 1)اؼبستصفى : راجع  89
عدـ العلم فقط، : ظبى بو لكونو شيئا كاحدا ىو" عدـ العلم عما من شأنو أف يكوف عاؼبا: " اعبهل البسيط ىو90

. فاستحق كصف البساطة الٍب ىي عدـ العلم فقط من أجزاء متعددة



 .اإلطبلؽ

إنو ُب تأخّب الناسخ يتمكن من العمل باؼبنسوخ عمبلن يطابق ما يراد : الوجو الثاين
أما ُب تأخّب اؼبخصص فإف العمل دبا يطابق ما يراد بالعاـ ُب نفس . باؼبنسوخ ُب نفس األمر

 .األمر غّب متمكن منو لفقداف العلم باؼبراد منو

فبل يستلـز جواز . كهبذين الوجهْب يتبْب الفرؽ بْب تأخّب النسخ كتأخّب التخصيص
 .91األكؿ جواز الثاين، كال يلـز القائل باألكؿ القوؿ بالثاين

أدلة اغبنفية كمن معهم : ثانيان 
 : استدؿ اغبنفية كمن معهم على منع التخصيص باؼبَباخي دبا يلي

إف العاـ إذا أطلق دكف اقَباف اؼبخصص بو يفيد إرادة صبيع األفراد ألف الكل ىو اؼبوضوع لو - أ 
العاـ، كقد استعمل فيو ببل أف يقَبف بو ما يفيد غّبه، كاللفظ إذا استعمل ؾبردان عن القرينة ينصرؼ إىل 

فلو مل تكن ىذه اإلرادة مرادة منو مع إفادتو ؽبا، يلـز ُب اػبػرب اإلخبار دبا . اؼبوضوع لو كيتبادر ىو منو
ليس دبطابق للواقع، ألنو إخبار بأف صبيع األفراد مراد من اللفظ مع أف اؼبفركض أف اؼبراد بعضو فكاف ما 

.كنصوص الشريعة منزىة عن ذلك. يفيده العاـ، ال يطابق ما ىو الواقع من إرادة البعض  

كذلك إيقاع للمكلفْب ُب . كيلـز ُب اإلنشاء إفادتو تثبيت ما ليس بثابت ُب نفس األمر
أف اؼبكلفْب يعتقدكف ما كلفوا بو كيعملوف بو، كىو ىنا العمـو حسب ما : ذلك. اعبهل اؼبركب
مع أف العمـو مل يقع ُب نفس األمر، كىو . من حيث إف حكم الشارع متعلق بو. يفيده اللفظ

غّب مراد للشارع، كمن غّب أف يكوف قد حكم بو، فيكوف ُب ىذا إظهار أف اؼبراد ىنا خبلؼ 
ما يظهر، كيفيده أنو اؼبراد، فاؼبكلفوف لعدـ علمهم دبا يطلبو الشارع ُب نفس األمر يقعوف ُب 

كجهلهم ىذا يتصف بالَبكيب ألهنم مع عدـ علمهم باؼبطلوب يعتقدكف . اعبهل هبذا االعتبار

                                                                                                                                

ظبى بو، ألنو اعتقاد الشيء على حبلؼ ما ىو بو، فاجتمع "االعتقاد اعباـز غّب اؼبطابق للواقع : كأما اعبػهل اؼبركب فهو
ككوف ىذا مركبا من جزئْب كاضح؛ كمن ىنا اشتهر أف اعباىل جهبل . فيو جهبلف عدـ العلم، كعدـ العلم بعدـ العلم

 .أنو ال يدرم، كال يدرم  أنو ال يدرم. كأما اعباىل جهبل مركبا ىو.أنو ال يدرم، كلكنو يدرم أنو ال يدرم: بسيطا ىو
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أيضنا خبلؼ ما ىو ُب نفس األمر، ألهنم يعتقدكف العمـو حسب ظاىر اللفظ، كىو خبلؼ 
. كهبذا يكوف جهلهم جهبلن مركبان . ما ُب نفس األمر كىو اػبصوص

 كإفادة نصوص الشريعة ما ليس بثابت منتفية، ألهنا منزىة عن ذلك فما يستلزمها كىو 
 . 92التخصيص باؼبَباخي يكوف باطبل

 :كأجيب عن ىذا الدليل

كليس . بأف ما ذكر من التجهيل كعدـ التفهيم إمبا يلـز لو كاف العاـ نصا ُب االستغراؽ
كذلك، بل ىو ظاىر ُب االستغراؽ مع احتماؿ اػبصوص فينبغي على اؼبكلف أف يعتقد أف 
، ؿبتمل للخصوص كػما ىو مفاده، كعليو أف وبكم بالعمـو كينتظر أف  العاـ ظاىر ُب العمـو
ينبو على اػبصوص، فبعد ذلك إذا اعتقد العمـو قطعان فإمبا ذلك عبهلو، كأنو ىو الذم أكقع 

نفسو ُب اعبهل ال الشارع كال استحالة ُب ذلك، كعلى ىذا فلزـك اإلخبار دبا ليس بواقع كإفادة 
 .93ما ليس بثابت بناء على تراخي التخصيص باطل

أف تأخّب اؼبخصص إما أف يكوف إىل مدة معينة أك ببل هناية، فإف كاف إىل مدة  - 2
معينة يلـز التحكػم، ألف الوحدات الزمانية متساكية، فإيقاع التخصيص ُب إحداىا ترجيح ؽبا 

على الوحدات األخرل ببل مرجح، كإف كاف إىل غّب هناية يلـز إبقاء اؼبكلف ُب اعبهل، حيت 
ا العمـو عامبلن بو مع كونو غّب مراد، حيث اػبصوص ىو اؼبراد كىذا ذبهيل لو ككل . يظل معتقدن

 .94من التحكم كالتجهيل باطل، فػما يستلزمهما كىو تراخي اؼبخصص يكوف باطبلن أيضان 

 :كأجيب عن ىذا الدليل

كىذا الوقت معْب عند الّلو . بأف تأخّب اؼبخصص إنػما هبوز إىل كقت اغباجة إىل البياف
سبحانو كتعاىل هبوز أف يعلمو للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال ربكم ُب ذلك، ألف اغباجة ىي 
اؼبرجحة لوقوع بياف التخصيص ُب ىذا الوقت، ككقت اغباجة ىو الوقت الذم يتحتم فيو على 

كقبل ىذا الوقت كىو كقت كجوب العمل، ال عمل للمكلف . اؼبكلف أف يعمل دبدلوؿ العاـ
فبل يكػوف عامبلن بعمـو أريد بو اػبصوص، كل ما ىنالك أف اؼبكلف يعتقد العمـو كال امتناع 
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نظّبه لو أمر بعبادة تتكرر كل يـو فإنو لو اعتقد عمومها ُب صبيع األياـ ال يبتنع ذلك . ُب ذلك
 .95مع جواز أف تنسخ ىذا اؼبستقبل كإف مل يرد بذلك بياف

. أستدؿ ؽبم بأنو إذا كرد خطاب من الشارع، فإنو يكوف ـباطبان للمكلفْب ُب اغباؿ - 3
كمقتضى كركده أف يكوف قاصدان تفهيمهم حاالن هبذا اػبطاب كػما أف ىذا ىو مقتضى كوف 

 .ألف حقيقة اػبطاب توجيو الكبلـ إىل اؼبخاطب بغية تفهيمو. الشارع ـباطبان ُب اغباؿ
كؽبذا ؼبا كاف الفهم منتفيان ُب اعبػماد مل يصح خطابو النتفاء حقيقتو معو، كػما ال يصح 

كالتفهيم إمػا أف يكوف ؼبا ىو الظاىر من الكبلـ، كىو ىنا . خطاب الشخص بلغػة ال يفهمها
، أك ؼبا ىو اؼبراد ُب نفس األمر، كىو اػبصوص فعلى األكؿ يلـز التجهيل ألنو تفهيم . العمـو

خبلؼ اؼبراد، كعلى الثاين يلـز تفهيم ماال سبيل للمكلفْب إىل فهمو، لعدـ اقَبانو بالبياف كىو 
 .التخصيص

ككٍل منهما ال يليق بالشارع فيكوف باطبل، فػما يستلزمهما كىو تراخي التخصيص يكوف 
 .96باطبل أيضا

 :كأجيب عن ىذا الدليل بوجهْب

 :الوجو األكؿ

إف استلزاـ كوف الشارع ـباطبان للتفهيم ُب اغباؿ ال يستلـز تفهيم ما ىو الظاىر من كبلمو 
فقط كال تفهيم ما يريده ُب نفس األمر فقط، بل إنو يفهم ما ىو الظاىر من كبلمو مع ذبويز 

كىذا ال يستلـز التجهيل كػما أف فهم الظاىر مع جواز التخصيص ُب استطاعة . زبصيصو
 .اؼبخاطب، فبل يلـز تفهيمو ما ال سبيل لو إىل فهمو

 :الوجو الثاين

إف ما ذكر من التجهيل كتفهيم ما ال سبيل إىل فهمو لو لـز بناء على تأخّب اؼبخصص 
كلزكمو ُب تأخّب الناسخ باطل عبواز . فإنو يلـز أيضان بناء على تأخّب الناسخ الربادنبا فيما ذكر

 .  97تأخّبه باالتفاؽ، فيبطل لزكمو أيضا بناء على تأخّب اؼبخصص لعدـ الفرؽ بينهما ُب ذلك
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لو جاز أف يراد اػبصوص من اػبطاب الوارد بلفظ العاـ مع عدـ : أستدؿ ؽبم بأنو - 4
اقَباف اؼبخصص بو، لتعذر أف يعرؼ اؼبخاطب ما يريده الشارع من اؼبخصص أيضا عبواز أف 

يراد منو غّب ما يفيده ُب الظاىر كلو مل يبْب بل يتعذر معرفة كبلـ الشارع مطلقا ألف كل لفظ 
كُب . حٌب الذم يبْب اؼبراد هبوز أف يكوف الشارع قد أراد بو غّب ما يفيده ُب الظاىر كمل يبينو

كذلك باطل فػما يستلزمو كىو جواز تأخّب . ىذا إخبلؿ دبا يقصد من اػبطاب مطلقا
   .98اؼبخصص باطل أيضا

 :كأجيب عن ىذا الدليل بوجهْب

 :الوجو األكؿ

إف البياف اؼبقَبف دبا وبتاج إليو إما أف يكوف بقطعي ال احتماؿ للتأكيل فيو أك دبحتمل 
كىذا االحتماؿ . كالعاـ اقَبف بو احتماؿ التخصيص. مقَبف بقرائن تفيد العلم دبدلوؿ الكبلـ

كهبذا يندفع  اإِلخبلؿ باؼبقصود من اػبطاب . اقَبنت بو قرائن تفيده كىي كثرة كقوع التخصيص
 .كال يتعذر معرفة ما يراد منو

 :الوجو الثاين

لو لـز من تأخّب اؼبخصص اإلخبلؿ باؼبقصود من اػبطاب كتعذر معرفة ما يراد منو للـز 
ذلك أيضان ُب تأخّب الناسخ عن اػبطاب الذم علم الّلو تعاىل نسخ حكمو مع أف تأخّب 

  .99الناسخ جائز باالتفاؽ

بأف العمـو لبلستغراؽ كضعا، كاػبصوص إمبا يراد منو إذا كانت ىناؾ : أستدؿ ؽبم - 5
فلو جاز إرادة اػبصوص من العاـ ببل قرينة . قرينة اتصلت بو بينت أف اؼبراد منو اػبصوص

كذلك باطل، فما يستلزمو كىو تراخي اؼبخصص يكوف باطبلن . مقَبنة بو، للـز تغيّب الوضع
  .100أيضان 

 :كأجيب عن ىذا الدليل

بأف تأخػّب اؼبخصص إمبا يكوف تغيّبان لوضع العاـ لو كاف العاـ نصا ُب االستغراؽ لكن 
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كػما ذكر ُب اعبواب عن - العاـ ليس نصا فيو، كإمبا ىو ظاىر فيو مع احتماؿ التخصيص  
  .101كإذا كاف كذلك فإف كركد اؼبخصص مَباخيا ال يكوف تغيّب الوضع العاـ- الدليل األكؿ 

كال بد لو أف وبقق ىذا الغرض، . بأف الغػرض من اػبػطاب التكليف: أستدؿ ؽبم - 6
فلو جاز تراخي التخصيص عن العاـ النتفى ىذا الغرض، ألنو يوجب الشك ُب كل فرد من 
أفراد العاـ فبل يعلم ىل أراده اؼبتكلم خبطابو أكال؟ كهبذا يتعذر أف يعلم من اػبطاب تكليف 

أحد بعينو، كبالتايل ينتفي التكليف الذم ىو الغرض من اػبطاب كانتفاء التكليف باطل، فػما 
 .102يستلزمو كىو جواز تراخي اؼبخصص يكوف باطبل أيضنا

   :كقد أجيب عن ىذا الدليل
بأف جواز تراخي اؼبخصص يوجب الشك ُب كل فرد على سبيل البدؿ، بينما تأخّب 

ىل يبقى اغبكم بالنسبة ؽبم أك ينسخ؟ فكاف تأخّب النسخ : النسخ يوجب الشك ُب اعبميعِ 
فلما جاز تأخّب الناسخ باالتفاؽ لـز أف . لو كاف ىذا مانعا من تأخّب التخصيص- أحق باؼبنع 

. 103هبوز تأخّب اؼبخصص أيضان 
الموازنة والترجيح 

: أف نقف كقفات تأمل عند األمور اآلتية- ككبن ُب صدد اؼبوازنة كالَبجيح - ينبغي 
إف ما ذكره اؼبانعوف من تراخي التخصيص من استلزاـ تراخيو لتلك اللواـز الباطلة : أكال

الٍب ذكػركىػا ُب أدلتهم كالتجهيل كالتحكم كالبياف باؼبلبس كغّبىا ال ىبتلف موقف اؼبخصص 
ألف اؼبهمة اؼبناطة باؼبخصص األكؿ ىي الٍب نيطت . األكؿ عن اؼبخصِص الثاين منها

باؼبخصص الثاين أيضان كقػد انعقد االتفاؽ بْب اؼبانعْب من تراخي التخصيص كاجمليزين لو، على 
كما ذبويز ذلك إال اعَباؼ بأف تلك اللواـز غّب الزمة لَباخي . جواز تراخي اؼبخصص الثاين

كعندئذ يكوف ذبويز الَباخي ُب أحدنبا دكف . اؼبخصص األكؿ أيضا نظران الرباد مهمتهما
. اآلخر ربكمان ال هبوز اؼبصّب إليو

إف مرادىم بتأخّب اؼبخصص الثاين : حاكؿ اؼبانعوف التخلص من ىذا التحكم فقالوا
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كماداـ اإلصبايل قد اقػَبف بالعاـ فبل مانع . تأخّب اؼبخصص التفصيلي عن اؼبخصص اإلصبايل
كألف تأخّب البياف التفصيلي عن . من تراخي التفصيلي ألف الواجب ىو اقَباف أحدنبا بالعاـ

. اإلصبايل إىل كقت اغباجة جائز
إف اؼبخصص الثاين ليس ـبصصان حقيقة، كإمبا اؼبراد منو ىو الكبلـ الذم كرد : كقالوا

لبياف اؼبخصص اجململ كإطبلؽ اؼبخصص عليو تسامح، كالذم سوغ ىذا اإلطبلؽ ما يربط 
كالذم يظهر أف ىذه احملاكلة ال ذبدم نفعان كال يوِرث . 104بينهما من عبلقة البياف ُب كل منهما

ألف اؼبخصص الثاين ال ينحصر ُب التفصيلي بعد اإِلصبايل، بل قد يكوف مستقبلَق عن . زبلصاَق 
. األكؿ، ىبرج عن العاـ أفرادان غّب الٍب أخرجها اؼبخصص األكؿ

على األصناـ فقط باعتبارىا معبود أىل مكة، كىم  (ما تعبدكف)إف قصر : ثانيان 
اكبصار  ال خبصوص السبب، ٍب إف (ما)اؼبخاطبوف ُب حيز اؼبنع، ألف العربة بعمـو اللفظ كىو 

بل اؼبخاطب كل من يبكن أف تبلغو اآلية . اؼبخاطبْب ُب أىل مكة وبتاج إىل دليل كمل يأتوا بو
سواء كاف ُب مكة أك ُب غّبىا، كال نسلم أف كل ما عبدكه ىو األصناـ فقط، فلم تكن 

 .األصناـ فقط ىي اؼبوصوفة بعبادة اؼبخاطبْب ؽبا

ما تطلق  (إف)ُب ىذه اآلية لغػّب العاقل فقط غّب مسلمة، بل  (ما)ٍب إف دعول كوف 
على من يعقل كيعلم أيضا، يدّؿ على ذلك عدة أدلة منها ما يدؿ على إطبلقو على العاقل 

 .عامة كمنها ما يدؿ على إطبلقو على من يعقل ُب ىذه اآلية

َوالسََّماِء َوَما }:   كقولو تعاىل105{َوَما َ َلَق الذََّكَر َواألُنـَْثى}: فمنو قولو تعاىل: أما األكؿ
ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ }:   كقولو106{بـََناَىا . 108ـُب ىذه اآليات ؼبن يعل (ما)فإف   " 107{َوال أَنـْ
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 (الذم)باتفاؽ أىل اللغة، كيصح إطبلؽ " الذم"قد تطلق دبعُب  (ما)كمن جهة أخرل فإف 
 .109على العاقل

يدؿ على اغباجة إليو، كىذه اغباجة  (من دكف الّلو)فهو أف اإلتياف بقيد : كأما الثاين
ؼبن يعقل كيعلم، فأتى هبذا القيد إلخراج الّلو سبحانو كتعاىل حيث  (ما)تنبعث من تناكؿ 

 .متناكلة لو عز كجل بعمومها (ما)كانت 

فلو كانت ـبتصة دبا ال يعقل ؼبا احتيج إليو، كؼبا كاف ؽبا فائدة سول التأكيد أما بناء 
متناكلة ؼبا يعقل، تكوف فائدة ىذا القيد التأسيس، كالتأسيس أكىل من التأكيد،  (ما)على أف 

 . 110ألنو األصل فحمل الكبلـ عليو أكىل
ُب ىذه اآلية ؼبن يعقل كؽبذا بادر  (ما)  فهم تناكؿ 111كمن جهة ثانية فإف ابن الزبعرم

  بسؤالو عن مصّب عيسى كعزير كاؼببلئكة عليهم السبلـ، كىو من فصحاء العرب عارؼ

ككذلك الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مل ينكر عليو . بلغاهتا ملم دبراميها كأسرارىا
فسؤاؿ ابن الزبعرم كعدـ إنكار النيب صلى اهلل عليو .  بل انتظر البياف بالتخصيص112سؤالو

 .ُب ىذه اآلية تعم من يعقل (ما)كسلم لسؤالو يدالف على أف 

بقي بعد ذلك، قوؿ اؼبانعْب عن تراخي اؼبخصص، إف اؼبخصص ُب ىذه اآلية ىو العقل 
ؼبن يعقل، كهباب عنو بأف قياـ اؼبخصص العقلي عند نزكؿ  (ما)بناء على فرض تسليم تناكؿ 

: ىذه اآلية غّب مسلم، ألف عدـ رضا اؼبسيح كاؼببلئكة بعبادة الناس ؽبم إمبا يعرؼ بقولو تعاىل
 اآلية، ال بالعقل إذ ال ؾباؿ لو ُب إدراكو، فإذان تكوف {ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْ  َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى}

 .113اآلية ىي اؼبخصصة ال العقل

                                            
(. 2/328)مغُب اللبيب : راجع  109
(. 5ا - 50/ 3)انظر األحكاـ لآلمدم   110
عبد اهلل بن الزبعرل بن قيس الساعدم، كاف شاعرا مشهورا، ككاف من أشد الناس على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : ىو  111

.كأصحابو كنفسو قبل إسبلمو، ٍب أسلم كحسن إسبلمو  كاعتذر عن زالتو حْب أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم  
(. 266/ ص)هتذيب األظباء كاللغات : انظر

 (.131/ 3)كتيسّب الكرًن الرضبن  (199/ 3)كتفسّب ابن كثّب  (76/ 17)جامع البياف : راجع  112
 (.191/ 2)كشرح اؼبنهاج لؤلسنوم  (50/ 3) راجع األحكاـ لآلمدم  113



 بدليل قوؿ {ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَةِ }: إف دعول اقَباف التخصيص بقولو تعاىل: ثالثان 
، غّب مسلمة ألف تعليل اؼببلئكة اإلىبلؾ بكوهنم ظاؼبْب، {ِإنَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِمينَ }: اؼببلئكة

ال يدؿ على اختصاص اؽببلؾ بالظاؼبْب فقط حٌب ىبرج لوط كمن معو من غبوؽ اؽببلؾ هبم، 
: يدؿ على ذلك قولو تعاىل. ألف اؽببلؾ قد يلحق دبن مل يصدر منو الظلم بسبب ظلم اآلخرين

َنًة ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َ اصَّةً }  كلو كاف لوط كمن معو خارجػْب عن 114{َواتَـُّقوا ِفتـْ
يَـنَّوُ }: األىل ؼبا احتيج إىل إخراجهم بقوؿ اؼببلئكة  اآلية، ألف {َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن ِفيَها لَنـَُنجِّ

اإِلخراج فرع الدخوؿ، كمل يكن ؽبذا القوؿ فائدة إال التأكيد كضبل الكبلـ على التأسيس ىو 
 .األصل كاألكىل

ككػذلك لو مل يكن لوط كمن معو دخلوا ُب عمـو األىل، ؼبا كاف ىناؾ إىل سؤاؿ إبراىيم 
 .بقولو إف فيها لوطا داٍع، فسؤالو ىذا يدؿ على دخلوىم كإفادة الكبلـ لذلك

ٍب إف اعتبار زبلل السؤاؿ بْب القولْب دبثابة سعاؿ أك انقطاع نفس كعدـ اعتباره تأخّبان 
للتخصيص فيو نظر، فإف سؤاؿ إبراىيم يدؿ على أف اؼببلئكة أكملوا كبلمهم حبيث عدكا 

 .معرضْب عن كبلمهم األكؿ فاستفسر منهم هبذا السؤاؿ

 على {َوَمْن آَمن}إف قوؽبم إف اؼبراد من األىل األتباع، يأىب عنو عطف صبلة : رابعان 
فإذا أريد من األىل . ألف العطف يقتضي اؼبغايرة بْب اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو{َوَأْىَلكَ }

األتباع يكوف اؼبعطوؼ ىو نفس اؼبعطوؼ عليو، كتنتفي اؼبغايرة بينهما، بل اؼبراد من 
 (من آمن)األىل كالّلو أعلم األتباع الذين بينهم كبْب نوح عبلقة القرابة أيضان، كيكوف اؼبراد من 

 .115األتباع الذين ال تربطهم بنوح عبلقة القرابة فيكوف اؼبعطوؼ مغايران للمعطوؼ عليو

 بياف ؾبمل سواء كاف اجململ األىل أك االستثناء {ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلك}ٍب إف جعل 
اجملهوؿ، يلزمو تأخّب البياف عن كقت اغباجة؛ ألف كقت اغباجة ىنا ىو كقت االمتثاؿ باألمر 

 كاف بعد الغرؽ، كتأخّب البياف من {ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلك}: باإلركاب، كقبل غرؽ االبن كقولو
 .كقت اغباجة فبتنع باالتفاؽ، فدعول كونو بياف ؾبمل ُب حيز اؼبنع
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 (.446/ 2)راجع تفسّب ابن كثّب   115



كرغم دفع االعَباض عن ىذا الدليل، فإف ىذا الدفع ال يربر ضعف الدليِل كال يثبت 
زبصيصان، ألنو على كونو زبصيصنا يلـز تأخّب بياف  (أنو ليس من أىلك)صبلحيتو إِلثبات كوف 

 .116التخصيص عن كقت اغباجة كىذا فبتنع اتفاقان 

فإذان ال ىبلو ىذا الدليل من ضعف كال ينهض حجة للمستدلْب بو على جواز تراخي 
 .التخصيص

 بياف تقرير ؼبا أراده الّلو من {ِإنَُّو لَْيَ  ِمْن َأْىِلك}كالذم يظهر أف األصوب أف يكوف 
األىل كىو األتباع مع القرابة، كأمره عليو السبلـ ابنو بالركوب لظن إيبانو حيث كاف مستور 

 .اغباؿ كػما ذكرنا، كالّلو أعلم

َواْعَلُموا أَنََّما َغِنْمُتْم }: إنو بناء على جعل السلب للقاتل ناسخان لقولو تعاىل: خامسان 
 اآلية، يلـز اؼبانعْب من تراخي التخصيص القوؿ بنسخ احملتمل، كىو {ِمْن َشْيٍء فََأنَّ لِلَِّو ُ ُمَسو

خرب الواحػد للقاطع كىو العاـ الكتايب، كال يبكنهم القوؿ بو ألنو إبطاؿ القاطع باحملتمل، فيبطل 
دعول النسخ، كؼبا أدركوا كركد ىذا عليهم أرادكا أف يتبلفوه باعبواب عنو كذلك بالتسوية بْب 

النسخ كالتخصيص كجعل الفرؽ بينهما ربكمان، حيث قالوا إف نسخ البعض بياف من كجو ألف 
اؼبنسوخ ال يبطل بو بالكلية كإمبا يبقى معموال ُب البعض فبل بد أف هبوز النسخ كالتخصيص 

، كلكن جواهبم ىذا يبكن أف يدفع بأنو إف كاف التحكم يلـز بناء على 117ذبنبا من التحكم
القوؿ بالتخصيص فإنو يلـز أيضا بناء على القوؿ بالنسخ، ألهنم مادامػوا سوكا بْب النسػخ 

التخصيص ترجيح ببل مرجػح، على أنػو ماداـ  كالتخصيص ىنا ُب جوازنبا، فالقوؿ بالنسػخ دكف
األمر تردد بْب النسخ كالتخصيص فإف التخصيص ىو الراجح كاألكىل؛ ألف النسخ رفع اغبكم 

. بعد ثبوتو، كالتخصيص منع من إثبات اغبكم كدفع لو، كالدفع أسبل من الرفع، فيكوف أكىل

فقد أجابوا عنو جبوابْب مل يسلما  (ذم القرىب)كأما عن زبصيص العاـ الثاين ُب اآلية كىو 
. ؽبم
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إف ذم القرىب كإف كاف عامان إال أف اؼبراد بو القرابة القريبة، : فقالوا: أمػا اعبواب األكؿ
كىي ال تشمل بِب نوفل كبِب أمية فبل يدخلوف فيو، كماداما مل يدخبل فبل إخراج بالنسبة 

كىذا اعبواب مردكد ألف بِب أمية كبِب نوفل كبِب اؼبطلب كلهم ُب درجة كاحػدة من . 118ؽبما
فهم صبيعان داخلوف ُب ذم القرىب كىو بعمومو يتناكؽبم لكن منع الرسوؿ صلى اهلل . 119القرابة

. عليو كسلم لبِب نوفل كبِب أمية من اػبمس خصص ىذا العمـو
كيرد ىذا اعبواب بأنو ربميل . 120ىو أف اؼبراد بالقرابة قرابة النصرة كالنسب: اعبواب الثاين

. للفظ ذم القرىب معُب ال يفيده اللفظ كإمبا ىو تأكيل كاضح البعد
إف التفريق بْب النسخ كالتخصيص من حيث جواز تأخّب بياف األكؿ دكف الثاين : سادسان 

ربكم، ألف اػبطاب اؼبنسوخ كاف ظاىران ُب تناكلو عبميع أكقات اغبياة، كػما أف العاـ ظاىر ُب 
تنػاكلػو عبميع األفراد، فاألكقات ُب اؼبنسوخ دبثابة األفراد ُب العاـ، فإذا كاف اؼبخاطب يعتقد ُب 

فإذا . العاـ إرادة صبيع األفراد فإنو ُب اػبطاب الذم يراد نسخو يعتقد أيضان إرادة صبيع األكقػات
جاز رفع حكم اػبطاب الظاىر ُب تناكؿ صبيع األكقات بدليل متأخر جاز أيضان زبصيص ما 

. يتناكلو اللفظ ُب تناكلو عبميع األفراد
ٍبَّل إف اؼبكلف كػما يتمكن من العمل دبا يطابق ما يراد من اؼبنسوخ ُب نفس األمر، فإنو 

أيضا يتمكن من العمل دبا يطابق ما يراد من العاـ ُب نفس األمر ألف التخصيص ال يتأخر عن 
كقت العمل، كقبلو ال عمل للمكلف كما ذكرنا إمبا العمل يبدأ بعد التخصيص كبعده يكوف 

  .اؼبكلف قد علم ما يراد من العاـ ُب نفس األمر، فيكوف عملو مطابقان لو
بأدلة  ىذا كمن نظر ُب عمومات القرآف الكرًن كالسنة الشريفة يرل كثّبان منها خصصت

 فهذا عاـ ٍب كرد بعده قولو 121{َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكمْ }: متأخرة عنها مثل قولو تعاىل
 ـبصصان لعمومو متأخران ككذلك بقية األعذار، كمثل 122{لَْيَ  َعَلى اأَلْعَمى َحَرجٌ }: تعاىل
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ليس فيما ":  ، ٍب قاؿ بعد ذلك123"ليس ُب اػبضركات صدقة": قولو صلى اهلل عليو كسلم
، ٍب كرد قولو صلى اهلل عليو 125{َوآُتوا الزََّكاةَ }: ، كمثٍل قولو تعاىل124"دكف طبسة أكسق صدقة

.   بعد ذلك متأخرا126"ُب أربعْب شاة شاة": كسلم 
تقدم الخاص على العام : الحالة الثالثة

  128فاجتوكا- أك عرينة - قدـ أناس من عكل : "  قاؿ127كمثلوا لو دبا ركم عن أنس
اغبديث ...   كأف يشربوا من أبواؽبا كألباهنا129اؼبدينة فأمرىم النيب صلى اهلل عليو كسلم بلقاح

"130 .
عامة عذاب ":  رفعو إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ 131كدبا ركم عن ابن عباس 

  . 132"القرب من البوؿ فتنزىوا من البوؿ 
كاغبديث الثاين عاـ يشمل األمر . فاغبديث األكؿ خاص ُب األمر بالشرب من أبواؿ اإلبل

                                            
-94/ 2)سنن الدار قطِب، كالتعليق اؼبغِب : كذكر صاحب اؼبعُب أف ُب إسناده ضعيفْب  انظر.  ركاه الدارقطِب 123
95.) 

 (.350/ 3)صحيحو مع الفتح : أنظر. ركاه البخارم  124
      .43: البقػرة  125
كُب صدقة الغنم ُب سائمتها إذا كانت أربعْب إىل عشرين كمائة : "كركاه البخارم بلفظ.  ركاه ابن ماجة هبذا اللفظ 126
 ".شاة

 (.1/577)كسنن ابن ماجو  (7/317)صحيح البخارم مع الفتح : راجع
خدمو عشر . أبو ضبزة، أنس بن مالك بن النضر، األنصارم اػبزرجي، خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  ىو 127

 ىػ كقيل غّب 93سنْب مدة إقامتو باؼبدينة، ركل عنو حديثا كثّبا، توَب رضي عنو بعد أف جاكز عمره مائة سنة، عاـ 
 (.137/ ص)هتذيب األظباء كاللغات : انظر. ذلك

.  أم كرىوا اؼبقاـ فيها كإف كانوا ُب نعمة إْذ تضرركا باإلقامة، حيث مل يوافقهم ىواؤىا، كالكلمة مأخوذة من اعبول 128
 (.1/337)كفتح البارم  (262/ 1)النهاية البن األثّب : أنظر. كىو اؼبرض، كداء اعبوؼ

 (.1/338)كفتح البارم  (4/318)النهاية : انظر. كىي الناقة ذات اللنب كغزيرتو.  اللقاح صبع لقحة بكسر البلـ 129
 (.335/ 1)صحيحو مع الفتح : انظر. كاللفظ للبخارم. متفق عليو  130
أبو العباس، عبد الّلو بن عباس بن عبد اؼبطلب بن ىاشم، الصحايب ابن الصحايب اؼبكي ابن عم الرسوؿ صلى : ىو  131

كىو أحد الستة من الصحابة الذين ىم أكثرىم . اهلل عليو كسلم، لقب حبرب األمة كترصباف القرآف دعا لو النيب هبا بالعلم
 (.274/ ص)هتذيب األظباء : انظر.  ىػ68توَب رضي الّلو عنو سنة . ركاية عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
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كقد اختلف حكمهما بالنسبة ألبواؿ اإلبل فاقتضى . باالستْنزاه من كل بوؿ، أبواؿ اإلبل كغّبىا
  .األكؿ جواز شرهبا للتػداكم كاقتضى الثاين عدـ جواز شرهبا ضمن داللتو على

كذكركا أف اغبديث الثاين . اه كاالبتعاد عن كل بوؿ اؼبستلـز لعدـ الشربْنزكجوب االست
. 133كرد بعد األكؿ

  فذىب اعبمهور إىل أف اػباص ىبصص: كقد اختلف العلماء ُب حكم ىذه اغبالة
. 135كذىب اغبنفية إىل أف العاـ ينسخ اػباص. 134العاـ

: أدلـة الجمهور
: استدؿ اعبمهور بأدلة منها ما يلي

فإذا أطلق العاـ . أف اػباص اؼبتقدـ على العاـ كاؼبعهود بْب اؼبتكلم كاؼبخاطب- أ 
كمعُب . 136كػما ىو جار ُب انصراؼ اػبطاب عند اإلطبلؽ إىل اؼبعهود. انصرؼ إىل اػباص

انصراؼ العاـ إىل اػباص، أف اػباص ؼبا سبق كعرؼ حكمو أصبح عالقان بالذىن معهودنا فيو، 
كىبالف حكمو حكمو يتبْب أف اؼبراد من - كىو متناكؿ للخاص اؼبتقدـ - فعندما يأٌب العاـ  

العاـ غّب اػباص فيختص حكم العاـ بأفراده الٍب تبقى بعد خركج أفراد اػباص من حكمو، 
. فيكوف اػباص اؼبتقدـ ـبصصان للعاـ اؼبتأخر عنو

بأف ىذا رجوع إىل ؿبل اػببلؼ، ألف معُب كوف اػباص : كقد اعَبض على ىذا الدليل
ككذلك . كاؼبعهود أف اؼبتكلم بػْب دبا تقدـ من اػباص أنو أراد بالعاـ سول ما يتناكلو اػباص

إذ ال وبتج دبحل . كىذا عْب ؿبل اػببلؼ فبل احتجاج بو. السامع إنػما يفهم منو ذلك
 . 137اػببلؼ إلثبات أحد طرفيو

لو مل ىبػص العاـ باػباص اؼبتقدـ عليو للـز إما إلغاء اػباص بناء على جعلو  - 2
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. (2/251)كابن قدامة كآثاره األصولية . (148
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. ككبل األمرين ال هبوز اؼبصّب إليو. منسوخان بالعاـ أك إنباؽبما معان بناء على التوقف
ألف داللة اػباص على مدلولو قطعية . أمػا األكؿ فؤلنو يلـز منو إبطاؿ القاطع باحملتمل

كداللة العاـ على العمـو ؿبتملة، الحتماؿ أف يراد بو بعض أفراده الٍب ىي غّب ما دؿ عليو 
اػباص كتناكلو من األفراد، كداللتو على العمـو تتوقف على تناكلو ألفراد اػباص أيضان كىذا 

  .كإبطاؿ القاطع باحملتمل ال هبوز. االحتماؿ يهزىا
كأما الثاين فبطبلنو كاضح من كوف الدليل كرد ليعمل بو، فإنبالو ببل مقتض من نسخ 

كإذا امتنع األمراف، تعْب الثالث الذم ىو كوف . 138كغّبه نقض ؼبا كضع عليو كىو باطل
. اػباص اؼبتقدـ ـبصصنا للعاـ حيث اكبصرت احتماالت اغبالة فيها

: كأجيب عن ىذا الدليل
أف كوف داللة العاـ على مدلولو ؿبتملة غّب مسلم، بل دلت األدلة على أهنا قطعية، - أ 

. فالعاـ يتساكل مع اػباص من ىذه اعبهة، فبل بأس بانتساخ كل منهما باآلخر
على فرض تسليم كوف داللة العاـ ؿبتملة، فإهنا ال سبنع من نسخو اػباص، ألنو - ب 

عاـ أيضان مثل الناسخ ككونو خاصان إمبا ىو باإلضافة إىل العاـ الذم ىبصصو كليس خاصان 
 ، كحينئذ 139حسب ما دؿ على ذلك االستقراء. حقيقيان، إذ ال زبصيص ُب الشرع إال بالعاـ

. 140يكوف كل من العاـ كاػباص ؿبتمبلن، فيجوز انتساخ كل منهما باآلخر
: أدلة اغبنفية كمن معهم

استدؿ اغبنفية كمن معهم على نسخ اػباص اؼبتقدـ بالعاـ اؼبتأخر كعدـ زبصيصو بو دبا 
: يلي

ككاف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل : "ركم عن ابن عباس رضي الّلو عنهما أنو قاؿ - 1

                                            
كالتمهيد أليب  (2/148)، كاؼبختصر مع العضد (2/117)اؼبنهاج مع شرحي األسنوم كالبدخشي : انظر  138

 (.2/151)اػبطاب 
اغبكم على كلي لوجوده ُب : ىو: "طلب اعبمع، كالتتبع من القرء كىو اعبمع، كُب االصطبلح:  االستقراء ُب اللغة 139

ألف أكثر أفراد كجزئيات . ، مثل اغبكم ىنا على الكلي الذم ىو التخصيص بأنو ال يتم  إال بالعاـ"أكثر جزئياتو 
 (.18/ ص)كالتعريفات  (36/ ص)ـبتار الصحاح : انظر .التخصيص تتبع، فوجد أنو ًب بالعاـ

 (.1/347)فواتح الرضبوت شرح مسلم الثبوت : راجع 140



، كال شك أف العاـ اؼبتأخر أحدث من 141"عليو كسلم يتبعوف األحػدث فاألحدث من أمره
. 142اػباص اؼبتقدـ فيؤخذ بالعاـ، كمعُب األخذ بو انتساخ اػباص فيكوف منسوخنا

: كقد أجيب عن ىذا الدليل
 بأف اتباع األحدث فاألحدث كاألخذ بو وبمل على ما ال يقبل التخصيص كاػباص

الذم كرد بعده خاص يعارضو، فيؤخذ كيتبع الثاين األحدث كينسخ األكؿ، كهبذا اغبمل هبمع 
. 143بْب ىذا الدليل كبْب األدلة الدالة على جواز التخصيص مطلقا

. 144بأف اػباص يبكن أف ينسخو العاـ اؼبتأخر فيكوف ناسخان لو- أستدؿ ؽبم  - 2
: كأجيب عن ىذا الدليل

 مكاف أعم من الفعلِ البأف إمكاف نسخ اػباص اؼبتقدـ ال يستلـز نسخو فعبلن، ألف ا

. ٍب إنػو كػما يبكن نسخػو، كذلك يبكن أف يكوف ـبصصنا للعاـ. كاألعم ال يستلـز األخص
كالعاـ كػما يبكن أف يرفع اػباص اؼبتقدـ، كذلك يبكن أف يكوف ـبصوصان باػباِص اؼبتقدـ فلو 

مكاف مستلزمان للوقوع، للـز أف يكوف اػباص اؼبتقدـ منسوخان كـبصصنا لناسخو ُب آف الكاف ا
كتأٌب االستحالة من استلزاـ ذلك كوف اػباص اؼبتقدـ مرتفعان باعتباره . كاحد، كىو ؿباؿ

.  145منسوخان كثابتان باعتباره ـبصصان، كاالرتفاع عدـ ال هبتمع مع الثبوت
لو كاف اػباص اؼبتقدـ ـبصصان لـز البياف باؼبلبس ألف اػباص : استدؿ ؽبم بأنو - 3

مَبدد بْب أف يكوف منسوخان بالعاـ اؼبتأخر عنو كبْب أف يكوف ـبصصان لو، كىذا الَبدد يؤدم 
 كأجيب 146إىل أف يكوف اػباص ملبسان، فبل ىبصص ألف التخصيص بياف، فبل هبوز باؼبلبس

: عن ىذا الدليل
بأف تردد اػباص اؼبتقدـ بْب كونو منسوخان كـبصصان غّب مسلم، بل إنو ـبصػص لثبوت 

                                            
 (.230/ 7)صحيحو مع شرح النوكل : انظر. ركاه مسلم  141
 (.1/348)فواتح الرضبوت شرح مسلم الثبوت :  راجع 142
 (.2/148)اؼبختصر مع شرح العضد :  راجع 143
 (.2/468)كاألحكاـ لآلمدم   "(1/278) انظر اؼبعتمد  144
 (.279- 278/ 11)اؼبعتمد  :  راجع 145
 (.468/ 2) اؼبرجع السابق، كاألحكاـ لآلمدم  146



أكلوية ذلك، كلو سلم أنو مَبدد فإف ىذا الَبدد إف منع من كونو بيانان للتخصيص فإنو يبنع أيضان 
. 147ألف اؼبنع األكؿ ليس بأكىل من اؼبنع الثاين، فاؼبصّب إىل األكؿ ربكم. من كونو بيانان للنسخ

بأف التخصيص بياف، فبل هبوز أف يكوف اػباص اؼبتقدـ ـبصصان، ألف : أستدؿ ؽبم - 4
اؼببْب ال هبوز أف يتقدـ على اؼببْب، بل هبب أف يتأخر البيات عن اؼببْب الستدعاء كونو بيانان 

. 148لذلك
: كأجيب عن ىذا الدليل

بأف الواجب ىو تأخر البياف عن اؼببْب بوصف كونو بيانا بغض النظر عن تقدـ ذاتو أك 
تأخرىا، ألنو ال يبتنع أف يرد كبلـ ليبْب اؼبراد بكبلـ آخر متأخر عنو، ألنو حينئذ يكوف كصف 
كونو بيانان قد تأخر عن اؼببْب كإف تقدمت ذاتو عليو، فتقدـ ذات اػباص ال امتناع منػو، كإنػما 

اؼبمتنػع تقدمو بصفة كونو ـبصصان، كال يلـز ىذا التقدـ اؼبمتنع بناء على التخصيص باػباص 
اؼبتقدـ، ألنو كإف كاف متقدمان ذاتا إال أف كصف التخصيص إمبا يعرض لو بعد كركد العاـ، أما 

. 149قبلو فهو ؾبرد عن ىذا الوصف
 الموازنة والترجيح

بالرجوع إىل ما ساقو الطرفاف من األدلة كما قوبلت بو من اإلجابات نطلع على أف 
كإنعاـ . اعبمهور أتوا بدليلْب إلثبات جواز التخصيص باػباص اؼبتقدـ على العاـ أجيب عنهما

 :النظر فيهما يقودين إىل ما يلي
بالنسبة لدليلهم األكؿ اؼبتمثل ُب جعل اػباص اؼبتقدـ كاؼبعهود، نرل أف اإِلجابة عنو بأنو 
رجوع إىل ؿبل النزاع قد أقعدتو عن النهوض إلثبات ما سبق إلثباتو ألف القواعد اؼبنظمة لؤلدلػة 

تأىب صبلحية ما ىو ؿبل النزاع أف يكوف حبلن ألحد طرفيو، مثبتان ألحد شقيو، كمعهودية 
. اػباص اؼبتقدـ كاضح كوهنا متنازعان عليها

كأما بالنسبة لدليلهم الثاين اؼبتمثل ُب استلزاـ نسخو بالعاـ كعدـ زبصيصو لو إبطاؿ 
القاطع باحملتمل، فإف اعبواب بالتسوية بْب اػباص كالعاـ بقطعية داللتهما تارة، كاحتماؽبا تارة 

                                            
. (279- 278/ 1)اؼبعتمد .  راجع 147
 (.2/117)كالبدخشي على اؼبنهاج    (148-2/147)حاشية السعد على شرح العضد :  انظر 148
 .اؼبرجعػْب السابقْب:  أنظر 149



: أخرل، يبلحظ عليو ما يلي
: أف التسوية بْب اػباص كالعاـ ُب القطعية ال تصلح جوابان عن الدليل ألمرين: أكالن 

أنو عود إىل متنازع فيو بْب اؼبستدلْب كاجمليبْب، كمن مسلمات قواعد البحث أف : أكؽبما
. مثلو ال ينهض جوابا يهز الدليل

أف التساكم ُب أصل القطعية ال يستلـز التساكم ُب قوة الداللة الٍب تتفاكت : ثانيا
صحيح أف داللة . درجاهتا صعودان كنزكال رغم استقرارىا عند قاعدة كاحدة ىي أصل القطعية

العاـ قوية كلتكن قطعيتها أيضان، كلكن عندما تكوف أفراد اػباص ىي اؼبدلولة، تكوف داللة 
اػباِص عليها أكثر قوة كأقول قطعية من داللة العاـ عليها، إذ أف اػباص يدؿ عليها كحدىا 

فبل يتأتى . منفردنا هبا مصرحنا باظبها، ُب حػْب يدؿ العاـ عليها مع غّبىا غّب خاص عليها
    .التساكم الذم يشَبطو العلماء بْب الدليلْب كي يتم النسخ بينهما

أف التسوية بْب اػباص كالعاـ ُب االحتمالية اؼببنية على عدـ كركد زبصيص إال : ثانيان 
أنو كقع التخصيص باػباص : بالعاـ الذم ىو اػباص اإلضاُب ال اغبقيقي، يبلحظ عليو

َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْ  نـَْفَسَها لِلنَِّبيِّ ِإْن َأرَاَد النَِّبيُّ َأْن }: مثػل قولػو تعػاىل. اغبقيقي
فَاْنِكُحوا َما }: ، فإنو خصص قولو تعاىل150{َيْستَـْنِكَحَها َ اِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ 
، كال شك أف إباحة األكثر من األربع كانت 151{طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَنى َوُثالَث َورُبَاعَ 

    .خاصة بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم خاص حقيقي
  دبا بينو الرسوؿ صلى اهلل 152{َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكم}:ككذلك خص قولو تعاىل

 رضي الّلو عنو ؼبن شهد لو دكف اغباجة إىل شاىد 153عليو كسلم من كفاية شهادة خزيبة
  .154آخر

                                            
 .50:  األحػزاب 150
 .3: لنسػاء1  151
 .2:  الطػبلؽ 152
خزيبة بن ثابت بن الفاكو األنصارم األكسي، من السابقْب األكلْب شهد بدرا، كما بعدىا من اؼبشاىد توَب : ىو 153

 (.424/ ا)اإلصابة : انظر. رضي اهلل عنو ُب صفْب سنة سبع كثبلثْب ىجرية
:  جعل رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو كسلم  شهادة خزيبة رضي الّلو عنو شهادة رجلػْب، ركاه البخارم، كغّبه، أنظر 154



. كهبذا انتقض دعول عدـ التخصيص إال بالعاـ. كخزيبة خاص حقيقي
ىذا، كأف اغبنفية كمن معهم قد ساقوا دليبلن، كسيق ؽبم ثبلثة أجيب عنها كلها كالذم 

أف تلك اإلجابات قد أقعدت تلك األدلة عن أف تنهض حججنا - كالّلو أعلم - يظهر يل 
أف الراجح ىو التخصيص باػباص - كالّلو أعلم - كالذم يظهر يل  . تثبت ما سيقت لو
. اؼبتقدـ على العاـ

  ريخ بين الخاص والعاماعدم معرفة ال : الحالة الرابعة
فيما سقت ": كقد مثلوا ؽبا حبديث. يتحقق ذلك بأف ال يعلم تقدـ أحدنبا على اآلخر

: كحديث. 157" نصف العشر156  العشر، كما سقي بالنضح155السماء كالعيوف، أك كاف عثريان 
  .158"ليس فيما أقل من طبسة أكسق صدقة"

فاغبديث األكؿ عاـ إذ أنو يتناكؿ ما بلغ طبسة أكسق كما مل يبلغها، كيقتضي ظاىره 
كاغبديث الثاين خاص إذ أنو ال يتناكؿ إال ما مل يبلغ طبسة أكسق، . كجوب الزكاة ُب اعبميع

فاختلف حكم اغبديثْب فيما دكف طبسة أكسق، حيث . كيقتضي ظاىره عدـ كجوب الزكاة فيو
فذىب : كقد اختلف العلماء ُب حكم ىذه اغبالة. اقتضى األكؿ كجػوب الػزكاة فيو كالثاين عدمو

كذىب اغبنفية إىل التوقف بقدر اػباص إىل ظهور . 159اعبمهور إىل زبصيص العاـ باػباص
. 160دليل يرجح أحدنبا على اآلخر كيؤخر احملـر

                                                                                                                                

 (.22-6/21)صحيحو مع الفتح 
. االطبلع كالوقوؼ على الشيء: كىو. نسبة إىل العثر:  العثرل بفتح األكؿ كالثاين ككسر الثالث كتشديد األخّب 155

فكأف صاحبو عثر على اؼباء . ظبي بو، ألنو ال وبتاج ُب سقيو إىل تعب. ىو الذم يشرب بعركقو من غّب سقي: كالعثرل
 (.519/ 3)كؾبمع البحار  (349/ 3)، كفتح البارم (526/ 12)القاموس مع تاج العركس : انظر .ببل عمل منو

( 313/ص)القاموس احمليط : راجع. ىو الذم سقى بالساقية: الرش، كما سقي بالنضح: بالفتح فالسكوف:  النضح 156
 (.349/ 3)كفتح البارم 

 (.3/347)صحيحو مع الفتح : انظر.  ركاه البخارم 157
 (.351/ 3)صحيحو مع الفتح : انظر.  ركاه البخارم 158
( 148-2/147)كشرح اؼبختصر للعضد  (117-2/115)اؼبنهاج مع شرحي األسنوم كالبدخشي .  راجػع 159

. (2/251)كابن قدامة كآثاره ا األصولية 
 (349-345/ 1) راجع مسلم الثبوت كشرحو فواتح الرضبوت  160

إف اػباص كالعاـ إذا كاف أحدنبا مبيحا كاآلخر ؿبرما، هبعل احملـر متأخرا عن اؼببيح كاردا بعده ُب : كمعُب تأخّب احملـر



: األدلـة
إذا كرد خرباف كجهل : استدؿ اعبمهور على التخصيص ُب ىذه اغبالة بالدليل اآلٌب

كػما إذا جهل االقَباف ُب الغريقْب، حيث . التاريخ بينهما، كجػب ضبلهما على أهنما كردا معان 
. 161وبمل أمرنبا على أهنما غرقا معان كال يقدـ أحدنبا على اآلخر

: كقد أجيب عن ىذا الدليل
بأف اعتبار الغريقْب أهنما غرقا معان ليس متفقان عليو حٌب يقاس عليهما اػبرباف اللذاف 

من جعل كل كاحد منهما كأنو مل - رضي الّلو عنهم - ألف من الصحابة  . جهل تأرىبهما
.  كما ذلك إال الشتباه حاؽبما162يوجد أبدا فقضى بعدـ التوارث بينهما

فإذا كاف اػبرباف ؾبهوال التأريخ يقاساف على الغريقْب اللذين مل يعرؼ اقَباف غرقهما من 
جهة اعتبارنبا غرقا معنا نظران إىِل أف بعػض الصحابة رضي الّلو عنهم كرثا كبل منهما من 

 فإف اػبربين يقاساف أيضنا على الغريقْب من جهة اشتباه حاؽبػما كالتوقف ُب أمرنبا 163اآلخر
  .نظران إىل أف بعض الصحابة رضي الّلو عنهم مل يورث أحدنبا من اآلخر

فيتوقف ُب أمر اػبربين أيضان كال يبُب أحدنبا على اآلخر، بل يصار إىل أمر آخر 
  .164للَبجيح، ألف القياس األكؿ ليس بأكىل من الثاين

: دليل اغبنفية كمن معهم
إف اػباص عند اعبهل : استدؿ اغبنفية على التوقف كتأخّب احملـر ُب ىذه اغبالة دبا يلي

بالتأريِخ وبتمل أف يكوف متقدما على العاـ، كحينئذ يَبجح عليو العاـ فيكوف منسوخان بالعاـ 
  .مرجوحا

                                                                                                                                

 .الزمن ليصبح ناسخا للمبيح اؼبعترب متقدما عليو زمننا
 (.280-279/ 1)راجع ا ؼبعتمد   161
.  عدـ توريث بعض الصحابة من ماتوا معا كمل يعرؼ اؼبتقدـ موتا عن اؼبتأخر ركاه اغباكم ُب اؼبستدرؾ، كقاؿ عنو 162

 (.345/ 4)اؼبستدرؾ للحاكػم : انظر". كىذا حديث إسناد صحيح
الصحابة رضي اهلل عنهم، الذين ماتوا معا، كد يعرؼ اؼبتقدـ موتا عن اؼبتأخر، بعضهم من بعض، ركاه – توريث   163

 ".إسناده صحيح : "أبن أيب شيبة، كالدارقطِب، كقاؿ صاحػب التعليق اؼبغِب على الدارقطِب
 (.74/ 4)كسنن الدارقطِب كالتعليق اؼبغِب  (346/ 11) مصنف ابن أيب شػبة :انظر

 (.280/ 1)ا ؼبعتمد : راجع  164



كوبتمل أف يكوف متأخران عن العاـ، كحينئذ يَبجح على العاـ فيخصصو كيكوف راجحان 
كىذاف االحتماالف متعارضاف، فتعارضهما يوجب التوقف كيؤخر احملـر احتياطنا، ألنو ال بأس 

، كلكن البأس ُب فعل اغبراـ الذم يَبتب  بَبؾ اؼبباح الذم يَبتب على تقدًن اؼببيح كتأخّب احملـر
. 165على تقدًن احملـر كتأخّب اؼببيح
الموازنـة والترجيح 

إف قياس اػبربين ؾبهويل التأريخ على الغريقْب ُب االقَباف للوصوؿ إىل التخصيص قد 
كُب نظرم قدحت اإلجابة ُب الدليل كحالت دكف هنوضو حجة ألف الدليل ركز . أجيب عنو

على توريث الصحابة رضي الّلو عنهم ُب مثلهما، أحدنبا عن اآلخر، كقد جاءت اإلجابة دبا 
يبكن أف يكػوف قياسان معػارضان لذلك الذم أتى بو الدليل كىو عدـ توريث بعض الصحابة ؼبثل 

: الغريقْب أحدنبا عن اآلخر فتعادؿ القياساف من جهتْب
. أف كبلن منهما اعتمد على عمل بعض الصحابة فتساكيا من ىذه اعبهة: األكىل
أف كبل العملْب لبعض الصحابة ثبت بدرجة متساكية لآلخر حيث كاف إسناد : الثانية

. كل كاحد منهما صحيحان حسبما بينو احملدثوف
كىذا التعادؿ هبعل األخذ بقياس اػبربين على أحدنبا دكف اآلخر ترجيحان ببل مرجح فبل 

. هبوز اؼبصّب إليو إال دبرجح خارجي، كمل يثبتو اؼبستدلوف
كالذم يظهر يل أف اػبربين ال يشبهاف الغريقْب إال ُب اعبهل بالتأريخ كأقصى ما يؤدم 

إليو ىذا الشبػو ىو اغبكم باالقَباف كاالقػَباف ليس العنصر الػوحيد اؼبوصل إىل التخصيص بل إذا 
. اعترب عنصران فإنو البد أف تتحقق النسبة كىي اػبصوص كالعمـو مطلقنا

أك من كجو، كأعتقد أف ىذه النسبة مل تتحقق ُب الغريقْب، ألهنما شخصاف متساكياف ُب 
. العمـو كاػبصوص، فهما دبثابة عامْب أك خاصْب

كمن ىنا جاء توريث كل منهما من اآلخر، كىذا دبثابة إعماؿ كل من اػبربين ُب كل 
. اآلخر، بينما التخصيص إعماؿ اػباص ُب بعض أفراد العاـ، كإعماؿ العاـ ُب غّب أفراد اػباص

. إال أف يقاؿ إف الغرض ثبوت اإلعماؿ، أما كيفيتو فبحسب نسبة اػبربين بعضهما من بعض
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. يبقى بعد ذلك النظر فيما سبسك بو اغبنفية من تعارض االحتمالْب، كأدائو إىل التوقف
كذباه ىذا الدليل كجوابان عنو ينبغي أف يقرر أف التوقف ليس من السهولة حبيث يصار إليو ألدىن 

. تردد بْب أمرين يتصور التساكم ُب النسبة إليهما
. كتكمن خطورة التػوقف ُب أف فيو تعطيبلن للنصوص الواردة لتطبيقها كالعمل هبا بإعماؽبا
كؽبذا ال يصار إليو إال عند التعذر التاـ بالنسبة للعمل هبا، كعند انتفاء إمكاف اعبمع بينها، 

إذ يبكن إعماؽبما كاعبمع . كىذا كذاؾ مل يتأتيا بالنسبة للخربين اػباص كالعاـ ؾبهويل التاريخ
بينهما على النحو الذم مر غّب مرة من إعماؿ اػباص ُب أفراده كالعاـ ُب غّب أفراد اػباص من 

. أفراده كاعبمع بينهما جبعل اػباص مبينا للمراد منو
. أف الراجح ىو التخصيص ُب ىذه اغبالة- كالّلو أعلم - كؼبا تقدـ فإف الذم يظهر يل 

. حالة اعبهل بالتاريخ بْب اػباص كالعاـ
 اتمـة المطـاف 

فيما عدا اغبػالة األكىل الٍب اتفق على التخصيص فيها كحالة اعبهل بالتاريخ كاف اػببلؼ 
كقد تركز ترجيح أحدنبا على النقاط . النسخ كالتخصيص- يدكر حوؿ األخذ بأحد األمرين 

: التالية
. قوة داللة العاـ: األكىل
. فرض حاالت ال تصلح إال ألحدنبا: الثانية
. كثرة الوركد: الثالثة
. إعماؿ األدلة: الرابعة

ازبذ اؼبرجحوف للنسخ قوة داللة العاـ مؤىلة لو للنسخ ُب اغباالت : بالنسبة للنقطة األكىل
إف : كأكصلوا ىذه القوة إىل درجة قوة اػباص اغبقيقي، فقالوا. الٍب يبكن أف يكوف فيها ناسخان 

اللفظ العاـ ُب تناكلو ألفراده دبثابة ألفاظ خاصة، كل لفظ منها يتناكؿ كاحدا فقط من تلك 
اقتلوا زيدا : " هبرم ؾبرل" اقتلوا اؼبشركْب: "فمثبلن قولو. األفراد فهو هبرم ؾبرل ىذه األلفاظ

إىل أف يأٌب على أفراد العاـ كاحدا بعد كاحد " اؼبشرؾ، اقتلوا عمركا اؼبشرؾ، اقتلوا خلفا اؼبشرؾ 
ال : "كلو قاؿ ىذا اؼبفصل بعد ما قاؿ. إصباؿ ؽبذا اؼبفصل" اقتلوا اؼبشركْب: "حٌب ينتهي، فقولو



ا " اقتلوا اؼبشركْب"فيكوف . لكاف الثاين نسخان لؤلكؿ، فكذا ما ىو دبثابة ىذا اؼبفصل" تقتلوا زيدن
. 166"ال تقتلوا زيدان اؼبشرؾ "نسخان لػ 

كلكن اؼبرجحػْب للتخصيص كإف سلموا ؽبم أف ىذا اإلصباؿ دبثابة ذلك اؼبفصل، غّب أهنم 
أف كوف اللفظ دبثابة : حددكا ما ىو دبثابتو فيو دبا ال يسد باب التخصيص ُب اإلصباؿ فبينوا

ألفاظ خاصة إمبا ىو ُب تناكلو ؼبا تتناكلو ىذه األلفاظ فقط، كأما ُب امتناع دخوؿ التخصيص 
. على ىذه األلفاظ اػباصة، فإف العاـ ال هبرم ؾبراىا

خصوصية زيد كعمرك " اقتلوا اؼبشركْب " ُب "اؼبشركػْب " ففي اؼبثاؿ اؼبذكور لو ذكر بدؿ 
كخلف، يصار إىل النسخ نظران لعدـ إمكاف التخصيص، ألف التخصيص إخراج البعض، كذلك 

إمبا يتصور فيما يندرج ربتو أشياء كيكوف ذا بعض، كزيد ال يتصور فيو ذلك، ألف اللفظ اػباص 
لشيء كاحد مل يدخل ربتو أشياء حٌب ىبرج منو بعضها، خببلؼ ما لو كاف اؼبذكور لفظ 

. حيث يبكن زبصيصو ألف اللفظ تناكؿ أشياء يبكن إخراج بعضها كيراد بو بعضها" اؼبشركػْب "
ىذا، . 1كإذا أمكن التخصيص صّب إليو، كال يصار إىل النسػخ لكػوف التخصيص أكىل منو

كفبا ال شك فيو أف إلقاء نظرة فاقهة ُب بياف اعباكبْب إىل التخصيص ؽبذه اؼبثابتية تفصح عن 
كجاىتو ككونو أدعى إىل القبوؿ ألف اؼبثابتية تبقي شيئان من اؼبغايرة بْب األمرين اللذين جعل 

أحدنبا دبثابة اآلخر، كال تنفى ىذه اؼبغايرة ألف نفيها هبعل أحدنبا ىو اآلخر كىذا ما يعارضو 
". اؼبثابة"مقتضى كلمة 

كفبا يدؿ على أف ىذا اإلصباؿ ال يباثل اؼبفصل ُب كل حكمو أف اؼبائلْب إىل النسخ 
أنفسهم ال هبعلوف اإلصباؿ مثل اؼبفصل عند اؼبقارنة ُب الوركد حيث يبنعوف كركد اؼبفصل مع 

اػبػاص عند اختبلؼ حكمهما، بينما هبيزكف ذلك ُب اجململ، ألهنم هبعلوف األكؿ مفضيان إىل 
. التناقض الذم ينزه عنو نصوص الشارع، كهبعلوف الثاين زبصيصا يؤخذ بو فيها

 فداللة العاـ قوية ببل شك، كلكن كوف داللة اػباص على أفراده أقول من داللة العاـ 
. عليها فبا جنح إليو األكثركف إف مل يكن اعبميع

فرض الناسخوف حاالت ال يصلح فيها إال النسخ، كطرءاف : كبالنسبة للنقطة الثانية
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التخصيص فيها يفضي إىل اللغو من الكبلـ، ذلك اللغو احملذكر ُب نصوص الشريعة، ألهنا 
. منزىة عنو بل يصاف منو حٌب كبلـ العقبلء

أكـر : "ٍب قيل ُب شهر آخر" ال تكـر اعبهاؿ"إذا قيل ُب شهر : من ىذه اغباالت قالوا
ال يعد " أكرِـ الناس"فقد اتفق على أف قولو " ال تكـر العلماء: "ٍب قيل ُب شهر ثالث" الناس

لغوا، كعدـ اعتباره لغوان إمبا يتأتى بناء على عدد القوؿ بالتخصيص مطلقا، ألنو لو قيل 
بالتخصيص مطلقان سواء كاف اػباص متقدما على العاـ أك متأخران عنو لـز لغوه، ألف كبلًّ من 

حْب  (أكـر الناس)هبعل ـبصصان كمبينا أف اؼبراد من  (ال تكـر العلماء)ك  (ال تكـر اعبهاؿ)
كركده كاف غّب اعبهاؿ كالعلماء، كحينئذ ال يبقى شيء من الناس ألف الناس ينقسم إىل قسمْب 

يبقى العلماء فقط، كإذا خص  (ال تكـر اعبهاؿ)اعبهاؿ كالعلماء، فإذا خص منو اعبهاؿ بػ 
ال يبقى منو شيء فيكوف لغونا كقد اتفق على عدـ كونو  (ال تكـر العلماء)العلماء منو أيضان بػ 

. لغوان 
 . 167فلو كاف اػباص ـبصصان للعاـ مطلقان، لـز لغو ما اتفق على عدـ لغوه

 كلكن اؼبخصصْب مل يعتربكا ىذه اغبالة من اغباالت الٍب يَبدد األمر فيها بْب النسخ

إف : كالتخصيص حٌب يكػوف ربتم النسػخ فيها مرجحان للنسخ على التخصيص فقالوا
. 168التخصيص إمبا يقاؿ بو عند تعارض العاـ كاػباص

كما ذكركه من اؼبثاؿ من قبيل . أما إذا تعارض اػباص مع اػباص فإف الثاين ينسخ األكؿ
. ألف الناس إذا خص منو اعبهاؿ يبقى العلماء فقط كىم اؼبأمور بإكرامهم. الثاين دكف األكؿ

كالنهي عن إكراـ من أمر بإكرامهم يكوف . ال تكـر العلماء يكوف هنيان عن إكرامهم: فإذا قيل
 . 169نسخان ال زبصيصان، ألف األمر باإلكراـ كالنهي عنو كردا على شيء كاحد، كىو العلماء

كاؼبمعن للنظر ُب ىذه اغبالة اؼبفركضة يدرؾ أهنا ُب غّب ؿبل البحث إذ البحث هبرم فيما 
يبكن فيو التخصيص كالنسخ، ال اغبالة اؼبتعينة ألحدنبا ففي فرضها غض للنظر عما هبرم فيو 

اػببلؼ فبل تصلح مثبتة للدعول كال ملزمة للمخالفْب، ألهنا فبا اتفق الطرفاف على تعينو 
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. للنسخ، فبل تصلح مرجحة للنسخ عندما يكوف التخصيص فبكنان 
ركز اؼبخصصوف على كثرة التخصيص كجعلوىا مرجحة : كبالنسبة للنقطة الثالثة

. للتخصيص عند تردد األمر بينو كبْب النسخ كاحتمالو ؽبما
التخصيص أكىل من النسخ، ألنو من جهة الوقوع أغلب من النسخ كاغبمل على : كقالوا

. األغلب كقوعان أكىل
كمل يقف األمر عند بعضهم ُب حدِّ اعتقاد كثرة التخصيص كأغلبيتو، بل جاكزكا ىذا اغبد 

 َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء }: كحٌب ىذا القوؿ قد خص بقولو تعاىل" ما من عاـ إال كخص: "كقالوا
إف : "كلكن الناسخْب رفضوا ىذه الكثرة كمل يسلموا بتلك األغلبية، بل إهنم قالوا . 170{َعِليمٌ 

كعللوا أقليتو بكونو ال يتم إال بكبلـ مستقل مقارف كىذا قل أف وبدث " التخصيص أقل القليل 
 . 171كيوجد

كبتفحيص النظر كتدقيق الفكر فيما ذىب إليو الطرفاف كما قااله، قبد أف كبل القولْب 
جاكز حد االعتػداؿ كزبطى رقػاب ما ىو كاقع، كمن ىنا جاء رفض استقراء النصوص الشرعية 

فلم  (كخص ما من عاـ إال)فإذا سلم بكثرة التخصيص فإنو ال يقّر القوؿ بأنو . للقولْب معان 
. تصل الكثرة إىل ىذا اغبد الذم ذىب إليو اؼبخصصوف

كاؼبتتبع لنصوص الشريعة هبد كثرة كاثرة من عموماهتا غّب ـبصوصة فالقارئ لكتاب الّلو 
 فالّلو سبحانو كتعاىل 172{اْلَحْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ }: الكػرًن يفتتح فاربتو بعمومات مل زبػص

. رب كل العاؼبْب كصبيعهم حبيث ال ىبرج من ذلك شيء فهو عاـ مل يدخلو التخصيص هنائيا
 فكل ما ُب يـو الدين يبلكو الّلو تعاىل بأصبعو ال ىبرج منو 173{َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ }: ككذلك

. 174شيء فهو عاـ مل يدخلو التخصيص
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ككػما ال  (ما من عاـ إال كخص)كىكذا من تتبع هبد الكثّب كالكثّب فبا يدحض دعول 
 (أقل القليل)يقر القوؿ بندرة ما مل ىبػص، كذلك ال يقر القوؿ بندرة ما خصص فالقوؿ بأنو 

يرفضو استقراء النصوص الشرعية أيضان كلعل فيما ذكر فيما سبق من البحث غنية عن ضرب 
. األمثاؿ الذم يطيل بنا اؼبقاؿ

أف كثرة التخصيص ال تصلح نقطة يرتكز عليها ترجيح - كالّلو أعلم - فالذم يظهر يل 
التخصيص، ألهنا ما كصلت إىل حد ما ادعاه اؼبخصصوف، كال ينبغي أف يغفل جانبها، كيغض 

النظر عنها ألهنا ما انتفت إىل حد ما ادعاه الناسخوف، فهي حقيقة قائمة يبكن أف تتعاضد 
. بغّبىا فػَبجح

ركز اؼبخصصوف كالناسخوف على إعماؿ األدلة تركيزان مكثفان ألنو : كبالنسبة للنقطة الرابعة
نقطة سبس جوىر ما سيق لو األدلة، كالقصد الذم من أجلو كردت فرأل كل فريق أنو سبيل 
للوصوؿ إىل بغيتو كربقيق غايتو من ترجيح التخصيص أك النسخ عند اختبلؼ حكم اػباص 

. كالعاـ
ذىب اؼبخصصوف إىل أف التخصيص ىو الذم فيو إعماؿ الدليلْب اػباص كالعاـ، اػباص 

ُب صبيع أفراده، كالعاـ ُب بعض أفراده، كىو غّب ما تناكلو اػباص، كإعماؿ الدليلْب كلو من 
 175فيكوف أكىل من النسخ عند تردد األمر بينهما. كجو أكىل من إعماؿ أحدنبا كإلغاء  اآلخر

 .
كذىب الناسخوف إىل أف النسخ ىو الذم فيو إعماؿ الدليلْب اػباص كالعاـ حيث 

 استعمل كل منهما ُب سباـ مدلولو ُب زمن، فهما استعمبل ُب مدلوؽبما ُب زمانْب، ألنو ُب الزمن
فيكوناف قد استعمبل ُب سباـ مدلوؽبما . الذم سبق نزكؿ الناسخ استعمل اؼبنسوخ ُب سباـ مدلولو

. 176ُب زمانْب، فيكوف أكىل من التخصيص
أف التخصيص ىو الذم يتحقق فيو إعماؿ الدليلْب - كالّلو أعلم - كالذم يظهر يل  

ألف ما تصوره الناسخوف ُب النسخ إعماال . اػبػاص كالعاـ على النحو الذم ذكره اؼبخصصوف
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للدليلْب ليس ُب اغبقيقة إعماالن ؽبما، ألف إعماؽبما إمبا يتأتى فيما لو أعمبل معنا ُب كقت 
. ألف ىذا ىو اؼبتبادر من إطبلؽ إعماؿ الدليلْب ُب موقف كهذا. كاحد

ألنو ُب الوقت الذم يعمل فيو اؼبنسوخ كىو . كما قيل ُب النسخ من اإلعماؿ ليس كذلك
أما الناسخ فبل عمل لو . كقت ما قبل ظهور الناسخ، يكوف العمل لدليل كاحد كىو اؼبنسوخ

ففي ىذا الوقت كىو كقت ما بعد . كُب ىذا الوقت هنائيان ٍب ؼبَّلا يظهر الناسخ يبدأ ىو بالعمل
فتبْب من ىذا أف كبل . ظهور الناسخ يكوف العمل للناسخ فقط أما اؼبنسوخ فبل عمل لو هنائيان 

. من الناسخ كاؼبنسوخ عمل ُب كقت معْب على انفراد كمل هبمع كقت كاحد بينهما ُب العمل
فدعول إعماؿ الدليلْب ُب النسخ غّب مسلَّلمة، ألنو ُب الوقت الذم يعمل فيو اؼبنسوخ 

يكوف الناسخ غّب موجود كبالطبع ال عمل لو، كُب الوقت الذم يعمل فيو الناسخ يلغى اؼبنسوخ 
. عن العمل هنائينا

أما ُب التخصيص، ففيو إعماؿ الدليلْب ُب كقت كاحد، اػباص ُب صبيع مدلولو، كالعاـ 
كإعماؿ الدليلْب كلو من كجو أكىل من إعماؿ أحدنبا من صبيع الوجوه كإلغاء . ُب بعض مدلولو

. اآلخر كذلك
كىػذه النقطة ُب نظرم ينبغي أف يركػز عليها ُب ترجيح أحػد األمرين النسخ كالتخصيص 

كأنبيتها تنبعث من انصباهبا على اغبفاظ على النصوص الشرعية . عند احتماؿ األمر ؽبما
. كربقيقها للهدؼ اؼبقصود من كركدىا

كىنا لبتم مطافنا بالقوؿ بأف الذم ظهر رجحانو، ىو القوؿ بالتخصيص ُب صبيع 
  .كالّلو أعلم. حاالت اختبلؼ حكم العاـ كاػباص

التقييد : اؼبطلب الثاين
: كفيو فركع

: تعريفو: الفرع األول
جعل القيد كىو اغببل ككبوه : كىو ُب اللغة. التقييد على كزف التفعيل، مصدر قيد يقيد

اتباع اػباص بلفظ يقلل : " كُب اصطبلح األصوليْب177ُب رِجل دابة كغّبىا فيمسكها
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 كيقصد باػباص ىنا اؼبطلق على اعتبار أنو من أنواع اػبصوص، كاؼبقصود باللفظ 178"شيوعو
زيادة صفة اإليباف على : مثل. ىو القيد، كاؼبقصود بتقليل شيوعو تقليل انتشاره بْب أفراد جنسو

َبٍة ُمْؤِمَنةٍ }: حقيقة الرقبة فيقاؿ  فهذه الزيادة تعترب تقييدان ألهنا اتباع للخاص الذم ىو الرقبة {رَ ـَ
بلفظ كىو اؼبؤمنة كىذا اللفظ قلل شيوع الرقبة، كحد انتشارىا بْب األفراد الٍب ىي الرقاب 

كدبا أف تصور الكل . كىذه الزيادة ذبعل اؼبطلق مقيدان . اؼبشَبكة معها ُب جنسها كىو كوهنا رقبة
يتوقف على تصور أجزائو اؼبكونة لو، كحيث إف التعريف قد اشتمل على أجزاء كعناصر منها 
اؼبطلق كاؼبقيد، فإنو ينّب تصور التقييد كبلن، التطرؽ إىل ما يتيح تصور كل من اؼبطلق، كاؼبقيد 

: ففيو نسوؽ الكبلـ اآلٌب. الركيزتْب اؼبهمتْب من ركائز التقييد كىو تعريفهما
: تعريف المطلق لغة

. اؼبرسل: فاؼبطلق لغة. اسم مفعوؿ مأخوذ من اإلطبلؽ كىو التخلية كاإلرساؿ: اؼبطلق
. 179أطلقت األسّب إذا خليتو: يقاؿ

: تعريف المطلق اصطالحاً 
لعلماء األصوؿ ُب تعريف اؼبطلق اذباىاف، حوؽبما دارت التعاريف اؼبتعددة الٍب ذكرىا العلماء 

. لو
النظر إىل اؼبطلق من حيث الداللة على اؼباىية الٍب تعد من اؼبفهومات : االذباه األكؿ

  .اؼبعتربة من األمور العقلية
فأصحاب . النظر إليو من حيث الداللة على األفراد اؼبوجودة ُب اػبارج: االذباه الثاين

  كمعُب ىذا التعريف أف اؼبطلق 180(الداؿ على اؼباىية ببل قيد): االذبػاه األكؿ عرّفوا اؼبطلق بأنو
ىو اللفظ الذم يدؿ على اغبقيقة كاؼباىية من حيث ىي ببل اعتبار قيد من كحدة أك كصف أك 

اإلنساف : فإنو لفظ يدؿ على حقيقة كماىية ىي. رجل: مثل. شرط أك زماف أك مكاف أك غّبىا
كمل يعترب ُب اللفظ قيد من القيود الٍب تقلل من شيوعو كانتشاره حيث مل يوصف الرجل . الذكر

. بوصف ما، كػما مل يشَبط فيو أف يكوف ُب زماف ال أك مكاف ما أك غّب ذلك من القيود
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كفبا ينبغي مبلحظتو أف اؼبهم ىو عدـ اعتبار القيد ُب لفظ اؼبطلق سواء كجد ُب الواقع 
فعدـ االعتبار ىو الذم يضفي على اللفظ . كنفس األمر كلكنو مل يعترب ُب اللفظ أك مل يوجد

صفة كونو مطلقان، أما كجوده ُب نفس األمر فليس بذم باؿ كال ينفي كونو مطلقان ماداـ مل 
ذلك أف اؼباىية إنػما توجد بوجود جزئياهتا، كاعبزئي عندما يوجد تصاحبو القيود، فمثبل . يعترب

عندما يوجد رجل البد أف يكوف ُب زماف ما كمكاف ما كمتصفان بصفة ما، فإذنا القيد كجد رغم 
كوف اللفظ مطلقنا، كلكن ىذه القيود أك كاحدان منها ماداـ مل يعترب ُب اللفظ فبل ضّب حينئذ 

.  181فاؼباىية مأخوذة ال بشرط شيء، كهبذا االعتبار تسمى مطلقان . على كونو مطلقان 
ىو اؼبتناكؿ لواحد ال بعينو باعتبار حقيقة شاملة : كأصحاب االذباه الثاين عرّفوه بأنو

أف اؼبطلق ىو اللفظ الذم يشمل فردان كاحدان غّب معْب دبعُب : كمعُب ىذا التعريف . 182عبنسو
أف ذلك الفرد اؼبتناكؿ باؼبطلق فرد منتشر شائع ُب جنسو، كشيوع اؼبدلوؿ ُب جنسو يعِب كونو 

حصة ؿبتملة غبصص كثّبة على سبيل البدؿ دبعُب أهنا يبكن أف تصدؽ على كِل حصة من 
لفظ يتناكؿ شخصنا كاحدان فليكن  (رجل)فمثبلن . تلك اغبصِص من غّب أف تستغرقها كببل تعيْب

زيدان مثبلن، كلكن تناكلو لو ليس معناه أف ذلك الواحد تعْب أف يكوف مدلوال لو، كال وبتمل أف 
يصدؽ على غّبه بل ىو فرد منتشر ُب جنس الرجل، كحصة كاحدة شائعة ؿبتملة غبصص 
كثّبة كعمرك كبكر كسعيد كغّبىم فبن يشملهم جنس الرجل، فرجل يبكن أف يصدؽ على 

عليهم ال  عمرك بدؿ زيد، كعلى بكر بدؽبما، كعلى سعيد بدؽبم، كلكنو عندما تصدؽ
يستغرقهم كال يشملهم دفعة كاحدة، كال يعْب كاحدان منهم بالتناكؿ بل يتناكؿ كاحدا منهم 

اإلنساف الذكر : فتناكلو ؽبم بديل كليس استغراقيا كال تعيينيا، كذلك باعتبار حقيقة كىي. فقط
. شاملة عبنس الرجل

كهبذا ىبرج من التعريف العاـ لوجود االستغراؽ فيو ككذلك خرج صبيع اؼبعارؼ لوجود 
. التعيْب فيو

كقػد ذكػر بعض العلماء أف تعريف أصحاب االذبػاه الثاين أقػرب إىل أسلوب األصوليْب، 
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ألنو هبعل مدلوؿ اؼبطلق ىو األفراد، أما تعريف أصحاب االذباه األكؿ فإنو هبعل مدلولو اؼباىية 
. من حيث ىي

ككجو األقربية أف كبلـ األصوليْب ُب قواعد استنباط أحكاـ أفعاؿ اؼبكلفْب كالتكليف 
متعلق باألفراد ال باؼبفهومات الكلية الٍب ىي أمور عقلية، كالٍب تعترب اؼباىية من حيث ىي ىي 

منها كإجراء األحكاـ على اؼبطلق يكوف ُب ضمن األفراد ال ُب ضمن اؼباىية ألف اؼبقصود كجود 
ما تعلق بو التكليف كاغبكم، كالوجود يتأتى للجزئيات كاألفراد أما اؼباىية من حيث ىي ىي 

. فبل كجود ؽبا ُب اػبارج
إف اؼباىية كإف كانت ال توجد ُب اػبارج من حيث ذبردىا إال أهنا : كقد قاؿ الفريق األكؿ

فهي موجودة ُب اػبارج بوجود جزئياهتا ألهنا جزء عبزئيو، كجزئيو . توجد ضمن أفرادىا كجزئياهتا
موجػود فتكوف موجودة بوجوده؛ ألف جزء اؼبوجود موجود، فمثبلن ماىية الرجل كىي اإلنساف 

الذكر كإف مل تكن موجودة ُب اػبارج ؾبردة، إال أهنا موجودة ضمن زيد مثبلن، فزيد كىو جزئي 
للرجػل موجود ُب اػبارج كىو مكوف من جزئْب األكؿ اإِلنساف الذكر كالثاين اؼبتشخص، فاعبزء 
األكؿ كىو اؼباىية يكوف موجودان بوجود زيد اؼبكوف منو كمن اعبزء اآلخر، ألف ىذا اؼبركب إمبا 

. يتأتى كجوده بوجود جزئيو، إذ كجود اؼبركب بوجود أجزائو
. كىذا القدر كاٍؼ ُب ربصيل اؼباىية ككجودىا كتعلق التكليف كاغبكم هبا

كقد أجاب الفريق الثاين بأف اؼباىية ؼبا توقف كجودىا على كجود جزئي كفرد من أفرادىا 
كاف ذلك اعبزئي مطلوبان باؼبطلق من حيث إف اؼباىية يتوقف كجودىا عليو، فآؿ األمر إىل أف 

. اؼبطلوب باؼبطلق جزئي من جزئيات اؼباىية ال اؼباىية نفسها
كػما أف موافقة التعريف الثاين لكبلـ أىل العربية ذبعلو أقرب إىل القبوؿ منضما إىل ذلك 

. كضوحو ُب بياف اؼبراد منو، كالوضوح من أىم فبيزات التعريف
: تعريف المقيـد

ؼباّ كجد بالنسبة لتعريف اؼبطلق اذباىاف أصبح من الطبيعي أف يوجد ىذاف االذباىاف ُب 
تعريف اؼبقيد أيضان، نظران إىل أف اؼبقيد ىو ما يقابل اؼبطلق كلذا عرّفو الفريق األكؿ بأف اؼبقيد 

فإنو يدؿ على اؼباىية  (رجل كرًن)مثل " اللفظ الداؿ على اؼباىية اؼبوصوفة بأمر زائد عليها: "ىو



.  كىي اإلنساف الذكر اؼبوصوفة بأمر كىو الكـر زائد على اؼباىية ألهنا ال تتضمنو
اللفظ اؼبتناكؿ ؼبعْب أك غّب معْب موصوؼ بأمر زائد على : "كعرّفو الفريق الثاين بأنو

فإنو يدؿ على فرد غّب معْب موصوؼ بأمر  (رجل كرًن):   مثل183"اغبقيقة الشاملة عبنسو 
 . اإلنساف الذكر إذ ىذه اغبقيقة ال تتضمنو: كىو الكـر زائد على اغبقيقة الٍب ىي

الفرع الثـاني 
حكم المطلق والمقيد 

: حكم المطلق- أ 
األصل أف اؼبطلق على إطبلقو ما مل يوجد دليل يقيده، فانطبلقان من ىذا األصل إف 

اللفظ إذا كرد مطلقان ُب نص من النصوِص كمل يرد مقيدان ُب أم نص آخر فإف اغبكم أنو يعمل 
َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن }:  الوارد ُب قولو تعاىل{َأْزَواجاً }بو على إطبلقػو مثل لفظ 

ُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرا فقد كرد ىذا اللفظ ُب ىذه اآلية الكريبة . 184{َأْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
كمل يرد ىذا اللفظ ُب نص آخر . مطلقان غّب مقيد بكوهنن مدخوال هبن أك غّب مدخوؿ هبن

مقيدان بوصف الدخوؿ أك عدمو، كلذا كاف اغبكم أف تعتد الزكجة اؼبتوَب عنها الزكج ىذه اؼبدة 
. اؼبقدرة ُب اآلية الكريبة لعدة الوفاة سواء كانت مدخوال هبا أك غّب مدخوؿ هبا

: حكم المقيـد- ب 
األصل أف اؼبقيد على تقييده ما مل يوجد دليل على إطبلقو فاللفظ إذا كرد ُب نص مقيدا 
بقيد فإنو يعمل بو مع قيده ما مل يقم دليل على إطبلقو بأف مل يرد ُب أم نص آخر مطلقا عن 

َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن }:  الوارد ُب قولو تعاىل{َشْهَرْينِ }ىذا القيد، مثل لفظ 
ْبِل َأْن يـََتَماسَّا . 185{ِمْن  ـَ

فقد كرد ىذا اللفظ ُب ىذه اآلية الكريبة مقيدا دبتتابعػْب، كمل يرد ُب نص آخر مطلقا عن 
ىذا القيد كلذا كاف اغبكم ُب كفارة الظهار بالنسبة ؼبن كجب ُب حقو الصـو فيها أف يصػـو 
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شهرين متتابعْب، كال ىبرج عن العهدة بصومهما متفرقْب، عمبل بالقيد الذم ىو كصف التتابع 
  .186الذم قيد بو صياـ شهرين

حمل المطلق على المقيد 
: معنى الحمـل

ىو أف يكوف اؼبقيد بيانا للمطلق، فّباد باؼبطلق الذم كرد ُب نص اؼبقيد الذم كرد ُب 
. نص آخر، فيقلل من شيوع كانتشار اؼبطلق

فإذا ضبلنا  (رقبة مؤمنة)ُب نص مطلقا، كُب نص آخر مقيدان باإِليباف  (رقبة)فمثبل كرد لغة 
اؼبطلق على اؼبقيد يكوف اؼبقيد بيانا للمطلق دبعُب أف اؼبقيد كىو الرقبة الذم كرد ُب نص بْب أف 

الوارد ُب النص اآلخر رقبة مؤمنة أيضا ككركد لفظ مطلقا ُب نص  (رقبة)اؼبراد من اؼبطلق كىو 
كمقيدا ُب نص آخر وبتمل حاالت عدة، اتفق العلماء على ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ُب بعض 
. منها، كػما اتفقوا على عدـ اغبمل ُب بعض آخر، كاختلفوا ُب اغبمل كعدمو ُب حاالت أخرل

: 187اتحاد الحكم والسبب: الحالة األولى
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو } :مثالػو قولػو تعاىل ُحرَِّمْ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ُ ْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن }: كقولو تعاىل. 188{ِبوِ 
. 189{َمْيَتًة َأْو َدماً َمْسُفوحاً َأْو َلْحَم ِ ْنزِير

فقد كرد لفظ الّدـ مطلقا ُب اآلية الكريبة األكىل ككرد مقيدا بكونو مسفوحا ُب اآلية 
الكريبة الثانية كاغبكم فيهما كاحد كىو التحرًن كػما أف السبب كىو ما ُب الدـ من اإليذاء 

ففي مثل ىذه اغبالة اتفق العلماء على ضبل اؼبطلق على اؼبقيد، كلذا . كاؼبضرة كاحد فيهما أيضا
. 190اتفقوا على أف الدـ احملـر دبوجب اآليتْب إمبا ىو الدـ اؼبسفوح
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 (حالة ارباد اغبكم كالسبب)كقد استدؿ العلماء غبمل اؼبطلق على اؼبقّيد ُب ىذه اغبالة 
بأف ىذا اغبمل فيو صبع بْب الػدليلْب اؼبطلق كاؼبقيد؛ ألف العمل باؼبقيد يلـز منو العمل باؼبطلق، 

ذلك أف اؼبطلق جزء من اؼبقيد، إذ اؼبقيد مركب من جزئػْب اؼبطلق جزئو األكؿ، كاؼبقيد جزئو 
َبٍة ُمْؤِمَنة} ٍ الثاين، فمثبل  مكوف من   مقيد قيدت الرقبة بوصف كىو اإليباف كىذا اؼبقيد{رَ ـَ

كحده مطلق كىو ىنا جزء من اؼبقيد الذم ىو  {رَ ـََبةٍ }جزئْب أحدنبا رقبو كالثاين مؤمنة فلفظ 
الكل، كإذا كاف اؼبطلق جزءنا من اؼبقيد كاؼبقيد كبل، فإنو حينئذ يكوف اإلتياف باؼبقيد مستلزما 
لئلتياف باؼبطلق؛ ألف اآلٌب بالكل آت جبزئو، فإذا كاف اؼبكلف قد كلف بعتق رقبة مطلقة ُب 

نص ككلف بعتقو رقبة مؤمنة ُب نص آخر، فأعتق رقبة مؤمنة يكوف آتيا دبوجب النصْب، 
. كعامبل بالدليلْب ألف اؼبطلق يفيد جواز اإلتياف بأم رقبة سواء كانت مؤمنة أك غّب مؤمنة

فإذنا الرقبة اؼبؤمنة كىي اؼبطلوبة ُب النػص اؼبقيد فرد من أفراد اؼبطلق سيكوف معتقها منفذا 
. لؤلمرين معا

فإف عدـ  (حالة ارباد اغبكم كالسبب)كأما إذا مل وبمل اؼبطلق على اؼبقيد ُب ىذه اغبالة 
اغبمل يكوف إعػماال ألحد الدليلْب كىو اؼبطلق كإنباال لآلخر كىو اؼبقيد؛ ألف العمل باؼبطلق 

ال يلـز منو العمل باؼبقيد ألف اؼبطلق كػما ذكرنا يفيد جواز اإلتياف بأم فرد ففيما ذكرنا إذا 
كإنباؿ الدليل ال هبوز . أعتق اؼبكلف رقبة غّب مؤمنة فقد عمل باؼبطلق فقط كأنبل اؼبقيد
. 191فيجب اؼبصّب إىل إعماؿ الدليلْب كذلك حبمل اؼبطلق على اؼبقيد

كألف ُب العمل بالقيد الذم يتحقق حبمل اؼبطلق عليو خركجا عن العهدة بيقْب سواء كاف 
اؼبطلوب اإلتياف باؼبطلوب أك اؼبقيد، ألنو إف كاف اؼبطلوب اؼبطلق لكاف اؼبقيد ؾبزئا لكونو فردان 
من أفراد اؼبطلق الذم يتحقق ُب ضمنو، كإف كاف اؼبطلوب اؼبقيد يكوف اؼبقيد ؾبزئا أيضا ألنو 
اؼبطلوب نفسو، كأمَّلا العمل باؼبطلق الذم  يتأتى من عدـ ضبل اؼبطلق على اؼبقيد فإنو وبتمل 

عدـ اػبركج من العهدة، ألف اؼبطلق كػما ذكرنا يتحقق بأم فرد كَقاف سواء كاف الفرد اؼبقيد أك 
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. غّبه، فردبا يأٌب اؼبكلف بذلك الغّب كيكوف اؼبطلوب الفرد اؼبقيد فبل ىبرج عن العهدة
كألنو لو مل وبمل اؼبطلق على اؼبقيد يلـز أف يكوف السبب الواحد موجبا للمتنافيْب كىػو 

. كالتقييد ُب كقت كاحد كالسبب الواحد ال يوجبهما كذلك. اإلطبلؽ
كقد ذكرنا أف العلماء اتفقوا على ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ُب ىذه اغبالة كاألمر كذلك 

ض العلماء أهنم خالفوا ُب   بعفيما إذا تقدـ اؼبقيد على اؼبطلق فإف بعض العلماء ينقلوف عن
ضبل اؼبطلق على اؼبقيد كأهنم ذىبوا إىل ضبل اؼبقيد على اؼبطلق كبينوا اؼبقصود من ضبل اؼبقيد 

على اؼبطلق بأف يراد من اؼبقيد ما أريد باؼبطلق كيلغى القيد، فبدؿ أف يكوف اؼبقيد بيانا للمطلق 
أيضا كػما ىو مذىب صبهور العلماء يكوف اؼبطلق ىو البياف للمقيد كال يعترب القيد ُب اؼبقيد 

. أيضا
كاستدلوا على ذلك بأف اؼبقيد جزئي للمطلق كفرد من أفراده، فذكر اؼبقيد ذكر عبزئي من 
اؼبطلق، فبل يقيده، كػما أف ذكر فرد من أفراد العاـ ال ىبصصو، كالتقييد مثل التخصيص جبامع 
أف كبل منهما نقص للشيوع كقطع للحكم عن بعػض األفراد، فػما ال يصلح أف يكوف ـبصصا 

. ال يصلح أف يكوف مقيدا أيضا
كقد أجابوا عن ىذا الدليل بأف قياس التقييد على التخصيص قياس مع الفارؽ كجو الفرؽ 

أف اؼبذكور ُب اؼبقيد قيد كمفهـو القيد حجة عند القائلْب دبفهـو اؼبخالفة ألف القيد صفة، 
كمفهوىا حجة عند اعبمهور، أما الفرد من أفراد العاـ فهو لقب غالبا كمفهػـو اللقب ليس 

حبجة، فبل يقاس ما ىو حجة على ما ليس حبجة، فبل يلـز من عدـ التخصيص بذكػر فرد من 
. أفراد العاـ عدـ التقييد باؼبقيد

كمع نقل ىذا اػببلؼ فإف احملققْب من العلماء على أنو ال خبلؼ يعتد بو ُب ضبل 
. 192اؼبطلق على اؼبقيد ُب ىذه اغبالة

: ا تالف الحكم والسبب: الحالـة الثانيـة
يَا أَيُـَّها }:  كقولو تعاىل193{َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِ ُة فَاْ طَُعوا أَْيِديـَُهَما}: مثالو قولو تعاىل
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. 194{الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُ ْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ 
كرد مقيدا بكػوهنا إىل اؼبرافػق ُب الثانية . فقد كرد لفظ األيدم مطلقا ُب اآلية األكىل

كاغبكم فيهما ـبتلف إذ ىو ُب اآلية األكىل كجوب القطع، كُب الثانية كجوب الغسل، كػما أف 
. السبب ـبتلف فيهما أيضا إذ ىو ُب األكىل السرقة كُب الثانية القياـ إىل الصبلة

ففي مثل ىذه اغبالة اتفق العلماء على أنو ال وبمل اؼبطلق على اؼبقيد، بل يبقى اؼبطلق 
  .على إطبلقو كيعمل بو كذلك، كاؼبقيد على تقيده، كيعمل بو كذلك أيضا

كقد استدؿ العلماء لعدـ ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ُب مثل ىذه اغبالة بأنو ال منافاة بْب 
اؼبطلق كاؼبقيد حٌب وبمل أحدنبا على اآلخر، فلو ضبل يكوف ضببل ببل دليل موجب كذلك ال 
هبوز ؼبخالفة ذلك ؼبا ىو األصل فيهما من بقاء اؼبطلق على إطبلقو ما مل يقيده دليل، كبقاء 

. 195اؼبقيد على تقيده ما مل يطلقو دليل
كاستثُب العلماء من حكم ىذه اغبػالػة صورة وبمل فيها اؼبطلق على اؼبقيد رغم اختبلؼ 

. كىذه الصورة تتمثل ُب أف يتوقف أحد اغبكمْب على اآلخر كيتبلـز اؼبطلق كاؼبقيد. حكمهما
فالرقبة مطلقة ُب الكبلـ األكؿ مقيدة  (ال سبلك رقبة كافرة)ك (اعتق رقبة )كقد مثلوا لو بػ 

ُب الثاين، كاغبكم فيهما ـبتلف فهو ُب األكؿ اإلعتاؽ كُب الثاين عدـ اؼبلك، كالسبب أيضا 
. ـبتلف إذ ىو ُب األكؿ قد يكوف الظهار مثبل، كُب الثاين سبب آخر

ـ اختبلؼ اغبكم كالسبب فيهما، فإف اؼبطلق وبمل على اؼبقيد ُب ىذه الصورة، غكر
فيقيد اؼبطلق بنفي الكفر، كيكوف اؼبأمور بعتقها رقبة مؤمنة، لتوقف أحد اغبكمْب كىو اإِلعتاؽ 
على اآلخر كىو اؼبلك، إذ اؼبلك الـز لئلعتاؽ كاؼبلزـك ال يوجد بدكف الزمو، فبل يوجد اإلعتاؽ 

بدكف اؼبلك، كقد هنى عن ملك الرقبة الكافرة فيكوف عتقها منهيا عنو أيضا دبقتضى ىذا 
. 196الكبلـ، فيكوف األمر بالعتق إذنا أمرا بعتق الرقبة اؼبؤمنة

: ا تالف الحكم واتحاد السبب: الحالة الثالثـة
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 {يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُ ْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ }
تَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنوُ }: كقػولػو تعػاىل َلْم َتِجُدوا َماًء فـَ . 197{فـَ

فقد كرد لفظ األيدم مقيدا ُب اآلية األكىل بكوهنا إىل اؼبرافق، ككرد ُب اآلية الثانية مطلقا 
عن ىذا القيد كاغبكم فيهما ـبتلف، إذ ىو ُب اآلية األكىل كجوب الغسل كُب الثانية كجوب 

  .اؼبسػح، كأما السبب فهو متحد فيهما، إذ ىو ُب اآليتْب القياـ إىل الصبلة كإرادهتا
ففي مثل ىذه اغبالة اتفق العلماء دكف خبلؼ يعتد بو على أنو ال وبمل اؼبطلق على 
اؼبقيد، بل يبقى اؼبطلق على إطبلقو إال إذا قيده دليل آخر غّب ىذا اؼبقيد كيبقى اؼبقيد على 

. تقيده ما مل يطلقو دليل آخر غّب ىذا اؼبطلق
كلعل دليل العلماء على عدـ اغبمل ُب ىذه اغبالة ىو نفس ما استدلوا بو على عدـ 
اغبمل ُب اغبالة السابقة من نفي اؼبنافاة بْب اؼبطلق كاؼبقيد نظرا الختبلؼ حكمهما، ككوف 

كنظرا إىل أف السبب كىو القياـ إىل الصبلة كإرادهتا يوجب الغسل . اغبمل حينئذ ضببل ببلَق دليل
ُب حالة كجداف اؼباء كالقدرة على استعمالو، كأنو يوجب اؼبسح ُب حالة عدـ كجداف اؼباء، أك 
عدـ القدرة على استعمالو، كاغبالتاف ـبتلفتاف، فإنو ال ؾباؿ للقوؿ بأف عدـ اغبمل يؤدل إىل 
إهباب السبب الواحد للمتنافيْب كىو اإلطبلؽ كالتقييد، ألف امتناع إهباب السبب للمتنافيْب 
مقيد بكونو ُب كقت كاحد كحالة كاحدة أما عند اختبلؼ اغباالت كػما ىنا فبل امتناع من 

ىذا كإذا كانت . نظرا إىل أف السبب كإف اربد ُب حد ذاتو إال أنو ىبتلف باعتبار حالتو. ذلك
ىذه القاعدة تقتضي بقاء األيدم ُب آية التيمم على إطبلقها فإف ذلك إمبا ىو بالنسبة إىل آية 

 فإنو ال مانع من كءالوضع نظرا الختبلؼ حكمهما، أما تقييدىا بأدلة أخرل غّب آية الػوض
 قد قيد بعض منهم كءذلك، كؽبذا فإف اؼبذاىب اؼبتفقة على عدـ تقييد آية التيمم بآية الوض

- 198ما ركاه عمار بن ياسر: األيدم ُب آية التيمم بالكفْب بػما صح عندىم من السنة كىو
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عمار بن ياسر بن عامر العنسي، الصحايب، كاف من السابقْب إىل اإِلسبلـ عذب ُب اهلل تعاىل على إسبلمو، : ىو  198
ىاجر مع النيب صلى اهلل  " صربا آؿ ياسر فإف موعدكم اعبنة): فيو كُب أبيو كأمو قاؿ رسوؿ الّلو صلى اهلل  عليو كسلم 

متفق عليو، .(2/37)هتذيب األظباء كاللغات : راجع. عليو كسلم  إىل اؼبدينة، كشهد معو بدرا كأحدا، كصبػيع اؼبشاىد
 .كاللفظ للبخارم



يكفيك الوجو ": سبعكت فأتيت النيب  صلى اهلل  عليو كسلم فقاؿ: "قاؿ- رضي الّلو عنو 
. 199"كالكفاف 

فضرب اغبائط : "كقيدىا البعض اآلخر باؼبرفقْب كذلك دبا صح عندىم من السنة كىو
. 200"بيده ضربة فمسح هبا كجهو، ٍب ضرب أخرل فمسح هبا ذراعيو إىل اؼبرفقْب 

فكل من الفريقْب قيد إطبلؽ آية التيمم بالسنة الٍب صحت عنو ال بآية الوضوء ذلك أف 
كضع آية التيمم مع الُسّنة الشريفة اؼبذكورة ىبتلف عن كضعها مع آية الوضوء الكريبة، 

فهي مع آية الوضوء تدخل ضمن حالة اختبلؼ اغبكم كارباد السبب اؼبتفق لدل 
العلماء على عدـ ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ُب مثلها، كأما ىي مع الُسّنة الشريفة اؼبذكورة فهي 
تدخل ضمن حالة ارباد اغبكم كالسبب اؼبتفق لدل العلماء على ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ُب 
مثلها ذلك أف آية التيمم الكريبة كحديث عمار أٍك حديث اؼبرفقْب اربد فيهما السبب كىو 

. 201القياـ إىل الصبلة كإرادهتا كاربد فيهما اغبكم أيضا كىو كجوب اؼبسح
: اتحاد الحكم وا تالف السبب: الحالة الرابعة

َبٍة ُمْؤِمَنة} :مثالػو قولو تعاىل َتَل ُمْؤِمناً َ طَأً فـََتْحرِيُر رَ ـَ َوالَِّذيَن } : كقولو تعاىل202{َوَمْن  ـَ
ْبِل َأْن يـََتَماسَّا َبٍة ِمْن  ـَ فقد كرد . 203{ُيظَاِىُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما  َاُلوا فـََتْحرِيُر رَ ـَ

لفظ الرقبة مقيدا ُب اآلية األكىل بكوهنا مؤمنة، ككرد ُب اآلية الثانية مطلقا عن ىذا القيد، 
كاغبكم ُب اآليتْب متحد كىو ربرير الرقبة، كالسبب ـبتلف فيهما، إذ ىو ُب اآلية األكىل القتل 

. اػبطأ، كُب الثانية إرادة العودة إىل االستمتاع بالزكجة
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ففي مثل ىذه اغبالة اختلف العلماء ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد أك عدـ ضبلو عليو إىل 
: اؼبذاىب التالية
كإليو ذىب صبهور الشافعية، كبعض اؼبالكية، .  ضبل اؼبػطلق على اؼبقيد مطلقا:األول

 . 204كاغبنابلة
. 205كإليو ذىب صبهور اغبنفية، كبعض اؼبالكية كاغبنابلة .  عدـ اغبمل مطلقا:الثاني
.  اغبمل إذا اشَبؾ اؼبطلق كاؼبقيد ُب العلة كعدـ اغبمل عند عدـ اشَباكهما فيها:الثالث

 . 206كإليو ذىب بعض علماء اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة
: األدلة

استدؿ القائلوف حبمل اؼبطلق على اؼبقيد مطلقا ُب ىذه الصورة : أدلة اؼبذىب األكؿ: أكال
  :بأدلة أنبها ما يلي

أف القرآف كالكلمة الواحدة فبل ىبتلف باإِلطبلؽ كالتقييد، بل يفسر بعضو بعضا - ا 
فيجب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد لتحقيق كحدة الكلمة، إذ إبقاء اؼبطلق على إطبلقو، كاؼبقيد على 

كؽبذا فإف الشهادة ؼبا قيدت بالعدالة . تقييده يؤدم إىل اختبلفو كإخراجو عن كونو كبلما كاحدا
كأطلقت ُب سائر الصور ضبل اؼبطلق على اؼبقيد، كأصبحت العدالة شرطا ُب . مرة كاحدة

. 207الشهادة
فإذا نص على تقييد شيء بقيد ُب صورة ما كاف منصوصا على تقييده بو ُب سائر 

. الصور
كقد اعَبض على ىذا الدليل بأف كوف القرآف الكرًن كالكلمة الواحدة ال يستلـز ضبل 
اؼبطلق على اؼبقيد مطلقا؛ ألف معُب كونو كبلما كاحدا يفسر بعضو بعضا أنو ال يتناقض فبل 
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يناقض بعضو بعضا، كإال فلو أريدت الوحدة ُب كل شيء لـز أف يتقيد كل مطلق بكل مقيد، 
كليس األمر كذلك، فإف من صبلة ذلك اؼبطلق كاؼبقيد اللذين اختلف حكمهما كسببهما كقد 

على عدـ ضبل اؼبطلق على اؼبقيد - بينا فيما سبق اتفاؽ العلماء كمنهم اؼبستدلوف هبذا الدليل 
. ُب مثل ىذه اغبالة ٍب إف االختبلؼ باإلطبلؽ كالتقييد ال يناُب  كحدة الكبلـ

ألف ذلػك حسب اختبلؼ تعلقاتو، كاختبلؼ التعلقات البد منو نظرا الختبلؼ 
. اؼبتعلقات، كىذا االختبلؼ ال يؤدم إىل التناقض الذم يقدح ُب كحدة الكبلـ

ينفي النسخ مطلقا ألف الناسخ ىبتلف عن اؼبنسوخ، كنفي - لو ًب - ٍب إف ىذا الدليل 
االختبلؼ عموما يؤدم إىل نفي النسخ ُب ضمنو كنفي النسخ مطلقا باطل، ألف كجوده من 

. فيكوف الدليل على عمومو غّب مسلم. اؼبسلمات
أضف إىل ذلك أف الكبلـ إذا كاف عبارة عن العبارات كاأللفاظ الدالة على اؼبعاين فإهنا 
ال خفاء ُب تكثرىػا كتعػددىا، كالشك ُب اختبلفها ككذلك القرآف فيو األحكاـ اؼبختلفة، ففيو 

اؼبنفى كاإلثبات كاألمر كالنهى، كغػّبىا فمع العلم هبذا ال يقبل تنزيل جهات اػبطاب على 
. 208حكم كاحد

كأما بالنسبة لتقييد الشهادة بالعدالة ُب سائر الصور الٍب أطلقت فيها فإف ذلك التقييد 
َتبَـيـَُّنوا}: كاف لدليل قاـ عليو كىو قولو سبحانو كتعاىل  حيث209{ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـَ

كػما أف اإلصباع انعقد . استنبط العلماء منو اشَباط العدالة الذم يستلزمو رد شهادة الفاسق
على اشَباط العدالة كالبحث بصدد اغبمل جملرد الوركد، فما كاف لدليل فهو خارج عن ؿبل 

. البحث
ٍب إف ىناؾ من الصور ما قيد ُب صورة كأطلق ُب سائر الصور كمل وبمل اؼبطلق فيها على 

. اؼبقيد ُب تلك الصورة
مثل الوضوء كالتيمم حيثما قيدت األيدم ُب األكؿ باؼبرافق، كأطلقت ُب الثاين عنها، كمل 

. وبمل اؼبطلق ُب الثاين على اؼبقيد ُب األكؿ
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. 210ركىذا يدؿ على أف ؾبرد التقييد ُب صورة ال يستوجب التقييد ُب سائر الصو
أف سنن العرب ُب كبلمها ىو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد، حيث تطلق اغبكم ُب  - 2

كالقرآف الكرًن الذم نزؿ بلغة العرب جرل على . مكاف كربرره ُب آخر، كتقصد باؼبطلق اؼبقيد
. ىذا السنن

َواْلَحاِفِظيَن فـُُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّو َكِثيراً }: قاؿ الّلو سبحانو كتعاىل
. 211{َوالذَّاِكَراتِ 

. فاغبػافػظات كإف كانت مطلقة إال أهنا قيدت بالفركج نظرنا لتقيدىا هبا ُب جانب الذكور
كالذكر مطلق ُب جانب اإلناث لكنو ؼبا كاف مقيدا بكونو لّلو تعاىل كبالكثرة ُب جانب الذكور 

. كاغبافظات فركجهن، كالذاكرات الّلو كثّبا: ليكوف التقدير. قيد بذلك ُب جانب اإلناث
 فاليمْب كإف 212{ِإْذ يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل َ ِعيدٌ }: كقاؿ الّلو تعاىل

كقد جرل على ىذا األسلوب . كانت مطلقة، إال أهنا قيدت بالقعيد ؼبا كاف الشماؿ مقيدا بو
: قاؿ الشاعر. الشعر العريب

. 213كبن دبا عندنا كأنت دبا عندؾ راض كالرأم ـبتلف
كبن دبا )ليكوف التقدير . فما عند اؼبتكلمْب ؼبا قيد بالرضا، قيد ما عند اؼبخاطب بو أيضا

  .(عندنا راضوف
فدلت اللغة العربية على أف ما قيد ُب موضع كأطلق ُب آخر يراد بذلك اؼبطلق ذلك 

. 214اؼبقيد، كىذا ىو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد، فيكوف عدـ اغبمل ـبالفة للغة
: وأجيب عن ىذا الدليل

بأف البحث يدكر ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد جملرد كركدنبا دكف أف يقـو دليل على 
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. التقييد، كدكف أف تنتصب قرينة تعْب القيد
. كما ذكر قد قاـ فيو دليل التقييد، كانتصبت قرينة التعْب، فنأل بذلك عن ؿبل البحث

ففي اآليتْب الكريبتْب دؿ العطف فيهما على التقييد كتعْب القيد دبا يقتضيو من اؼبشاركة 
اغبافظْب كالذاكرين ُب اآلية الكريبة . ُب اغبكم اؼبتمثل فيهما بالتقييد دبا تقيد بو اؼبعطوؼ عليو

. األكىل، كاليمن ُب اآلية الكريبة الثانية
ككذلك ُب البيت اؼبذكور حيث عطف اؼبخاطب اؼبقيد بالرضا على اؼبتكلمْب اؼبطلقْب 

. عنو، فدؿ على تقيد األكؿ دبا تقيد بو الثاين
كما ذكر ال يستقل فيو . ٍب إف البحث يدكر حوؿ مطلق كمقيد كردا ُب نصْب مستقلْب

  .215اؼبطلق عن اؼبقيد، بل كردا ُب كبلـ كاحد كهبذا أيضا يكوف الدليل دبنأل عن ؿبل البحث
أف اؼبطلق ساكت عن القيد فيحتمل أف يكوف مرادا كالسكوت عدـ، فبل يدؿ  - 3

كاؼبقيد ناطق بالقيد فبل وبتمل عدـ إرادتو كإذا تقابل السكوت . على إثبات القيد كال ينفيو
فكاف اؼبقيد . كالنطق كاف الناطق حريا أف هبعل أصبل يبُب عليو الساكت، إذ يكوف كاؼبفسر لو

. 216حريا أف يبُب عليو اؼبطلق كيكوف مبينا للمراد منو
: و د أجيب عن ىذا الدليل

بأف ضبل أحد الدليلْب على اآلخر إمبا يصار إليو عند التناُب بْب مدلوليهما كذلك إمبا 
كنظرا لعدـ االرباد ُب ىذا اؼبفاد بْب اؼبطلق كاؼبقيد عبواز إفادة اؼبقيد . يتأتى عند ارباد مفادنبا

ة استحباب اإلتياف بالقيد الذم ال يتناَب مع إفادة اؼبطلق جواز عدـ اإلتياف بو، أك جواز إفاد
اؼبقيد أف اإلتياف بالقيد عزيبة، كإفادة اؼبطلق أف االنفصاؿ عنو رخصة، كإحدانبا ال تناُب 

كقد دؿ على اعبوازين النص على اؼبقيد بعد دخولو ربت االسم اؼبطلق فبا يدؿ على . األخرل
  .أنبيتو كشرفو، ال أنو ال هبزل غّبه

. 217فنظرا لكل ما ذكر ال يتحتم اؼبصّب إىل ضبل اؼبطلق على اؼبقيد كػما أفاده الدليل
أف اػبربين إذا كاف أحدنبا عاما كاآلخر خاصا يصار إىل التخصيص الذم ىو ضبل  - 4
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فينبغي أف يصار إىل التقييد الذم ىو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد إذا كاف أحد . العاـ على اػباص
نظرا إىل سباثل نسبة اؼبقيد إىل اؼبطلق لنسبة اػباص إىل العاـ، . اػبربين مطلقا كاآلخر مقيدا

. 218كتشابو التقييد للتخصيص ُب كوف كل منهما بيانا
: وأجيب عن ىذا الدليل

أف التخصيص إمبا يتم : ككجو الفرؽ. بأف قياس التقييد على التخصيص قياس مع الفارؽ
أك النوع أما ُب التقييد، فإف اؼبقيد كاؼبطلق ُب . إذا كرد اػباص كالعاـ ُب حكم كاحد بالشخػص

. حكمْب ـبتلفْب شخصا، أك نوعا كما يذكر فيهما من ارباد اغبكم فإمبا ىو ُب اعبنس فقط
. 219فافَبقا

أف اغبكيم إمبا يزيد ُب الكبلـ لزيادة البياف، كالقيد ُب اؼبقيد زيادة على اؼبطلق  - 5
فيجعل بيانا لو، كذلك وبمل اؼبطلق على اؼبقيد، فلو مل هبعل بيانا لو وبملو عليو لـز إلغاء تلك 

. 220الزيادة بالنسبة للمطلق فبل وبسن ذلك كال ينبغي اؼبصّب إليو
أف موجب اؼبقيد متيقن النػدراجو ُب اؼبطلق كاؼبقيد، كموجب اؼبطلق ؿبتمل  - 6

الحتمالو ما انتفى عنو القيد كما كجد فيو، كاؼبصّب إىل اؼبتيقن أكىل ألف فيو اػبركج عن العهدة 
. 221بيقْب، كذلك إنػما يتحقق حبمل اؼبطلق على اؼبقيد

: دليل المذىب الثاني
: استدؿ القائلوف بعدـ ضبل اؼبطلق على اؼبقيد مطلقا ُب ىذه الصورة دبا يلي

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن  }:قولو تعاىل - أ
َها َواللَُّو َغُفوٌر َحِليمٌ  َها ِحيَن يـُنَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّو َعنـْ . 222{َتْسأَلوا َعنـْ

بأف اآلية الكريبة هنت عن السؤاؿ عن األشياء غّب البادية كالقيد : كبينوا كجو االستدالؿ
بالنسبة للمطلق يعترب منها لسكوت اؼبطلق عنو، كضبل اؼبطلق على اؼبقيد رجوع إىل اؼبقيد 
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مل يبد، فيكوف ارتكابا ؼبا هنت مء ليعرؼ منو حكم اؼبطلق، كىذا الرجوع دبثابة سؤاؿ عن ش
. عنو اآلية فبل هبوز

ذركىن ما تركتكم فإمبا ": كبينوا أف فبا يؤيد ىذا اؼبعُب قوؿ الرسوؿ صلى اهلل  عليو كسلم 
. 223"ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤاؽبم كاختبلفهم على أنبيائهم 

بأف األشياء اؼبنهي عن السؤاؿ عنها ال تنتظم القيد ُب : كأجيب عن ىذا االستدالؿ
سلكها، كالنهى الوارد فيها ال يبس الرجوع إىل اؼبقيد باؼبنع، ألنو ُب السؤاؿ عن تقييد اغبكم 

ابتداء من غّب أف يكوف ىناؾ مقيد، يدؿ على ذلك ما ذكر ُب سبب نزكؿ اآلية الكريبة، 
يا أيها الناس قد فرض ": ككركد اغبديث الشريف من أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ؼبا قاؿ

فقاؿ . فسكت حٌب قاؽبا ثبلثا" أكل عاـ يا رسوؿ الّلو؟ : "قاؿ رجل" الّلو عليكم اغبج فحجوا
كقد ذكرت " اغبديث اؼبذكور: ٍب قاؿ. "لو قلت نعم لوجبت، كؼبا استطعتم": رسوؿ الّلو ال

. 224ىذه اغبادثة سببا لنزكؿ اآلية
إنو من التفقو ُب الدين اؼبندرج : كأما الرجوع إىل اؼبقيد ليعرؼ منو حكم اؼبطلق، فقالوا

. 225{فَاْسأَلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ }: ضمن ما أمر بو ُب قولو تعاىل
لو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد مطلقا ُب ىذه الصورة لـز التضييق من غّب أمر : قالوا - 2

. الشارع، كالعدكؿ عن التزاـ ما جاء عن الشارع، ككل منهما ال هبوز
أف اؼبطلق فيو توسعة على اؼبكلف إذ يقتضي خركجو عن العهدة باإلتياف - بياف ذلك 

بالفرد الذم توفر فيو القيد اؼبذكور ُب اؼبقيد، كباإلتياف بالفرد الذم انتفى عنو ذلك القيد، إذ 
اؼبطلق يتأتى بكل كاحد منهما، فإلزامو بالفرد اؼبقيد كذلك حبمل اؼبطلق على اؼبقيد يكوف 

    .تضييقا
 إف كبل من اؼبطلق كاؼبقيد حجة قائمة بذاهتا كاألصل التزاـ ما جاء عن الشارع ُب 

 دالالت ألفاظو على األحكاـ كػما ىو إذا مل يدؿ دليل على العدكؿ عنو كىذا االلتزاـ يقتضي
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بقاء اؼبطلق على إطبلقو فإذا ضبل على اؼبقيد يكوف ذلك اغبمل عدكال عن ىذا االلتزاـ كضبل 
اؼبطلق على اؼبقيد إمبا يصار إليو إذا مل يبكن العمل بكل منهما مستقبل بأف يكوف بينهما 

تناؼ، كيؤدم العمل بكل على حدة إىل التناقض، كىذه الصورة دبأمن من ذلك، إذ يبكن 
. 226العمل بكل منهما مستقبل دكف أم تناؼ بينهما ماداـ سببهما ـبتلفا

كاعبمهور هبيبوف عن ىذا الدليل بأف ما يقتضي ضبل اؼبطلق على اؼبقيد من كجود الناُب 
بينهما متحقق ُب ىذه الصػورة ألف اؼبطلق كاؼبقيد كردا ُب حكم كاحد، كاغبكم الواحد ال يكوف 

مطلقا كمقيدا ُب آف كاحد، كىذا يستدعي جعل اؼبقيد أصبل يبِب عليو اؼبطلق كيبْب بو، 
. لسكوت اؼبطلق عن اؼبقيد كنطق اؼبقيد بو، كىذا ما هبعل القيد ذا فائدة متوخاة منو

كما داـ اؼبقيد دليبل شرعيا اقتضى تقييد اؼبطلق كاستدعى العدكؿ عن إطبلقو فبل يكوف 
ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد تضييق من غّب أمر الشارع كال عدكؿ عن التزاـ ما جاء عن الشارع 

. ُب دالالت ألفاظو على األحكاـ
أضف إىل ذلػك أف ارباد اغبكم بْب اؼبطلق كاؼبقيد يقتضي حصوؿ التناسب بينهما جبهة 

. 227ضبل اؼبطلق على اؼبقيد
: أدلـة المذىب الثالث

استدؿ القائلوف باغبمل عند اشَباؾ اؼبطلق كاؼبقيد ُب العلة كعدـ اغبمل عند عدـ 
: اشَباكهما فيها دبا يلي

أف اؼبطلق كاؼبقيد إذا اشَبكا ُب علة التقييد فإف ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد حينئذ صبعا بْب 
األدلة كعمبل هبا، كُب عدـ اغبمل إعماؿ لدليل كترؾ لدليلْب، ذلك أف القياس إذا اقتضى ضبل 

اؼبطلق على اؼبقيد كضبل عليو يكوف ذلك عمبل باؼبطلق كاؼبقيد كالقياس، كعدـ اغبمل يكوف 
تركا ألحد من اؼبطلق كاؼبقيد كتركا للقياس كإعماؿ األدلة صبيعا أكىل من إعماؿ بعضها كترؾ 

. 228البعض اآلخر
: كقد اعَبض على ىذا الدليل باعَباضْب
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عليو  أف من شرط القياس أف ال يعارضو نص، كقياس اؼبطلق على اؼبقيد حبملو: أحدنبا
عن طريقو يعارضو النص اؼبطلق ُب الفرد الذم انتفى عنو القيد؛ ذلك أف اؼبطلق عاـ، بديل يدؿ 

بالتساكم على الفرد الذم كجد فيو القيد، كالفرد الذم انتفى عنو ذلك القيد، فإف كاف داال 
على اإلجزاء يدؿ على إجزاء كل منهما، فإذا قيس على اؼبقيد، دؿ ذلك القياس على عدـ 

إجزاء الفرد اؼبنتفي عنو القيد، فيتعارض النص كالقياس ُب الفرد الذم انتفى عنو القيد، حيث 
يدؿ النص اؼبطلق على إجزائو، كيدؿ القياس على عدـ إجزائو كعند تعارض النص كالقياس 

. 229يعمل بالنص كيَبؾ القياس، فبل يصلح إذا مقتضيا غبمل اؼبطلق على اؼبقيد
ففي كفارة الظهار أطلقت اآلية الكريبة الرقبة، كىذا اإلطبلؽ يفيد إجزاء الرقبة سواء 
كانت مؤمنة أك غّب مؤمنة، فإذا قيس على كفارة القتل اػبطأ، كػما ذىب إىل ذلك بعض 

حرمة سببهما، أك كوهنما من الكفارات أك زيادة : كىي- الشَباكهما ُب العلة - العلماء 
القربة، أك خبلص الرقبة اؼبؤمنة من قيد الرؽ فإف ىذا القياس يفيد عدـ إجزاء الرقبة غّب اؼبؤمنة 

ُب كفارة الظهار فعندئذ يتعارض النص اؼبطلق كالقياس ُب الفرد الذم انتفى عنو القيد كىو 
الرقبة غّب اؼبؤمنة، حيث يدؿ النص على إجزائها كيدؿ القياس على عدـ إجزائها كحينئذ يقدـ 

. 230النص كيعمل بو كيَبؾ القياس
أف من شرط اعتبار القياس أف يكوف حكم اؼبقيس عليو حكما شرعيا، كالذم : ثانيهما

يقاس عليو اؼبطلق كىو عدـ إجزاء غّب اؼبقيد ليس حكما شرعيا ألف ما يفيده النص اؼبقيد ىو 
أف الفرد اؼبقيد هبزئ، أما عدـ إجزاء غّب اؼبقيد فهذا ما ال يدؿ عليو النص اؼبقيد، كإمبا جاء 

بناء على األصل كما كاف كذلك ال يكوف حكما شرعيا، ألنو مل يثبت بدليل كارد من الشرع، 
كالشق الذم ىو عدـ إجزاء غّب اؼبقيد ىو الذم يقاس عليو اؼبطلق، فما داـ ىذا الشق غّب 

 .كوبمل اؼبطلق على اؼبقيد عن طريقو. حكم شرعي ال يصلح أف يكوف أصبل يقاس عليو
 :و د أجيب عن ىذا االعترا 

 حكم شرعي ألنو (كىو إجزاء الفرد الثابت فيو القيد)بأف اؼبقيس عليو ىو اؼبقيد كحكمو 
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ثبت بدليل شرعي كىو النص اؼبقيد، كىذا اغبكم ىو الذم يعدل إىل اؼبطلق، كوبمل على 
  .231 اؼبقيد عن طريقو، فاالعَباض غّب كارد من ىذه اعبهة

: كىناؾ اعَباض ثالث يبكن أف يرد على ىذا الدليل كىو
فإمبا يدؿ على جزء اؼبدعى ذلك أف دعول اؼبستدلْب ذات - لو ًب - أف ىذا الدليل 

: شقْب
. ضبل اؼبطلق اؼبقيد إف اقتضى القياس ذلك: األول
عدـ اغبمل إذا مل يقتض القياس ذلك ك الدليل لو سلم فإمبا يدؿ على الشق : الثاني

. األكؿ دكف الثاين لعدـ تطرقو إليو بتاتا
أف تقييد اؼبطلق كتخصيص العاـ ُب أف كبل منهما تقليل لبعض الشيوع، كمنع  - 2

. 232اغبكم عن بعض األفراد كزبصيص العاـ بالقياس جائز فكذا تقييد اؼبطلق
. كقد أجابوا عن ىذا الدليل دبثل ما أجابوه عن الدليل األكؿ

أف القياس دليل شرعي ينبغي العمل دبوجبو، كىذه اغبالة للمطلق كاؼبقيد إحدل  - 3
الصور الٍب يكوف القياس فيها دليبل، فإذا اقتضى القياس ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ينبغي اؼبصّب 

. 233إىل ىذا اغبمل عمبل بالدليل اؼبقتضي للتسوية ُب اغبكم بْب اؼبطلق كاؼبقيد
اؼبوازنػة كالَبجيػح 

بالرجوع إىل األدلة الٍب استدؿ هبا األطراؼ اؼبختلفة نرل أف األجوبة عنها كانت 
تبلحقها لتهبط هبا عن مستول اغبجية، ماعدا دليلْب للقائلْب باغبمل مطلقا، سكت عنهما 

اجمليبوف، أك ىكذا كصبل إلينا مسلمْب، كنبا الدليبلف األخّباف اؼبتضمن أكؽبػما أف زيادة اغبكيم 
. ُب الكبلـ لزيادة البياف، كاؼبتضمن ثانيهما أف موجب اؼبقيد متيقن

: كتدقيق الفكر فيهما يقوؿ إىل ما يلي
بالنسبة لؤلكؿ كوف زيادة اغبكيم ُب الكبلـ لزيادة البياف، قضية ال يبتنع من التسليم  - 1
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هبا أحد فيما اعتقد، كلكن مساسها دبوضوع اغبمل مطلقا كإفضاءىا إليو للنظر فيو ؾباؿ 
لباس ىذا الثوب إكاسع، ألف التسليم بالنسبة لكبلـ كاحد اربد فيو اغبكم كالسبب، أما 

لكبلمْب اختلف فيهما سبب اغبكم، فإنو دبنأل عن ىذا التسليم، ألف الزيادة من اغبكيم إذا 
كانت غبكمػة، فإف السكػوت عنو أيضا يكوف غبكمة، كما داـ اعبمع بْب اغبكمتْب فبكنا فإنو 
ينبغي اؼبصّب إليو، كاختبلؼ السبب هبعل التصادـ بينهما منتفيا، ألنو هبعل إبقاء اؼبطلق على 

. إطبلقو كاؼبقيد على تقييده فبكػنا
كأما بالنسبة للثاين، فإف القضايا الشرعية ربكػمها نصوصها كما يقررىا الشرع كال  - 2

يلغيها كوف الشيء متيقنا، فإذا كاف الشرع قد قرر إجزاء ما انتفى عنو قيد اؼبقيد من أفراد 
. اؼبطلق فإف تيقن اؼبوجب ال يلغي ىذا التقرير

كاػبركج عن العهدة يقرره الشرع، كحسب تقريره يتأتى، كتيقنو ُب نص، ال يقضى على ما 
. ُب نص آخر باإللغاء ماداـ اختبلؼ السبب فيهما قد حاؿ دكف ذلك

كبعد الركوف إىل كجاىة األجوبة عن أدلة اؼبانعْب من اغبمل مطلقا نعود إىل اعبواب عن 
. أدلة اغباملػْب بالقياس اؼبَبكز على اصطداـ قياس اؼبطلق على اؼبقيد بالنػص

أف توىم ىذا االصطداـ يتبلشى إذا علمنا أف القياس - كالّلو أعلم - كالدم يظهر  
اؼبقتضي للحمل دبثابة بياف ألحد ؿبتمبلت غبمل اؼبطلق، كليس إلغاء لو كاالصطداـ إمبا يتأتى 

بناء على الثاين ال األكىل، كالثاين إنػما يتحقق بناء على نفي النص اؼبطلوب، لقيد اؼبقيد كىو مل 
. يتعرض لو بالنفي حٌب يكوف إثبات القياس لو مفضيا إىل التصادـ

فإذا نأل القياس عن ىذا التصادـ جبانبو، ينبغي النظر إليو من حيث كونو دليبل أقره 
. الشرع، كأعطاه ىذا اإلقرار صبلحية البياف

فإذا كانت ذاتو معرفة . ىذا كينبغي أف ال يغض الطرؼ عن ماىية السبب كسباميتو
للحكم، أك مفضية إليو، فإف سباميتو تقتضي أف يستقل بو، كيبيزه عن غّبه، فقد يكوف السبب 
يناسبو التغليظ ُب اغبكم كيتحقق ىذا التغليظ بالتقييد فيقيد اغبكم، كقد يكوف السبب يناسبو 

. التخفيف، كيتحقق ىذا التخفيف ُب اإلطبلؽ فيطلق اغبكم
فإنو كإف كاف خطأ إال أف فيو إزىاؽ ركح ردبا يفقد اجملتمع بو عضوا نافعا . القتل: مثل



بتقييد الرقبة - كالّلو أعلم - فناسبو التغليظ . يرذبى منو فوائد كثّبة، كاف اجملتمع ينتفع هبا
. باإليباف

- كالّلو أعلم - كمثل الظهار، فإنو ؼبا مل يكن ُب ضرره دبثابة القتل اػبطأ ناسبو 
. التخفيف، بإطبلؽ الرقبة من كل قيد كمنو قيد اإليباف

أضف إىل ذلك أف اإلطبلؽ كالتقييد ماداـ قد كردا على اغبكم فإهنما هبعبلف اغبكمْب 
ـبتلفْب شخصا أك نوعا اؼبركز عليهما ُب ثبوت االختبلؼ أك انتفائو بْب اغبكمْب فنبقى أماـ 

. حكمْب ـبتلفْب بسببْب ـبتلفْب، كاالرباد ُب اعبنس ال يؤثر على ىذا االختبلؼ باإلزالة
 كؼبا سبق فإف النفس سبيل إىل اغبمل عند كجود العلة اعبامعة بْب اؼبطلق كاؼبقيد، كعدـ 

. كالّلو أعلم بالصواب. اغبمل عند انتفائها، كيطمئن القلب إىل ترجيح ذلك ُب ىذه اغبالة
اتحاد الموضوع والحكم ويكون اإِلطالق والتقييد في سبب : الحالـة الخامسـة

: الحكم
فرض رسوؿ الّلو صلى اهلل  عليو كسلم  زكاة الفطر صاعا من سبر أك : "ما كرد: مثالو

صاعا من شعّب على العبد كاغبر كالذكر كاألنثى كالصغّب كالكبّب من اؼبسلمْب، كأمر هبا أف 
 . 234"تؤدل قبل خركج الناس إىل الصبلة 

: فرض رسوؿ الّلو صلى اهلل  عليو كسلم صدقة الفطر أك قاؿ": ككرد ُب ركاية أخرل
فعدؿ الناس : رمضاف على الذكر كاألنثى كاغبر كاؼبملوؾ صاعا من سبر أك صاعا من شعّب كقاؿ

   .235"بو نصف صاع من بر على الصغّب كالكبّب
فقد كرد لفظ العبد كاغبر كالذكر كاألنثى كالصغّب كالكبّب فبن يبونو اؼبزكي مقيدا بكونو من 

اؼبسلمْب ُب الركاية األكىل ككرد مطلقا عن ىذا القيد ُب الركاية الثانية، كمن يبونو اؼبزكي سبب 
اغبكم، كاؼبوضوع ُب النصْب كاحد كىو زكاة الفطر كػما أف اغبكم فيهما كاحد كىو كجوب 

زكاة الفطر، ففي مثل ىذه اغبالة اختلف العلماء ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد أك عدـ ضبلو عليو 
: إىل اؼبذاىب التالية
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. 236كإليو ذىب اعبمهور من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة. ضبل اؼبطلق على اؼبقيد: األول
 . 237كإليو ذىب صبهور األحناؼ.  عدـ ضبلو عليو:الثاني
.  ضبل اؼبقيد على اؼبطلق:الثالث

: حجة المذىب األول
استدؿ القائلوف حبمل اؼبطلق على اؼبقيد مطلقا ُب ىذه الصورة بنفس األدلة الٍب استدلوا 

كأف . هبا ُب اغبالة السابقة من كوف القرآف كالكلمة الواحدة، ككوف اؼبطلق ساكتا كاؼبقيد ناطقا
اغبكيم إمبا يزيد ُب الكبلـ لزيادة البياف، كأف موجب اؼبقيد متيقن كموجب اؼبطلق ؿبتمل على 

. التفصيل الذم مر ذكره سابقا
: أدلـة المذىب الثاني

: استدؿ القائلوف بعدـ اغبمل مطلقا دبا يلي
أف ُب إبقاء اؼبطلق على إطبلقو كعدـ ضبلو على اؼبقيد احتياطا، كينبغي مراعاة  - 1

االحتياط ُب األحكاـ الشرعية، كجو االحتياط أنو عند إبقاء اؼبطلق على إطبلقو هبب الواجب 
مع السبب اؼبطلق كالسبب اؼبقيد، كأما عند اغبمل فإف الواجب هبب مع السبب اؼبقيد فقط، 

. ككجوب الواجب ُب اغبالتْب أقرب إىل االحتياط من كجوبو ُب حالة كاحدة
كهباب عن ىذا الدليل بأنو إمبا يتم لو مل يكن ىناؾ دليل على التقييد أما عند كجود 

 .  دليل التقييد من قبل الشارع فإف الذم ينبغي ىو اؼبصّب إىل الدليل
أنو ال توجد منافاة بْب سببية اؼبطلق كاؼبقيد إذ أف الشيء الواحد قد يكوف لو  - 2

أسباب متعددة كما دامت اؼبنافاة منعدمة فبل مقتضى للحمل، ألف اؼبقتضى لو ىو اؼبنافاة بْب 
. اؼبطلق كاؼبقيد

كقد اعَبض على ىذا الدليل بأف اؼبنافاة بْب سببية اؼبطلق كاؼبقيد متصورة ألف معُب كوف 
كل منهما سببا أف كل كاحد منهما سبب تاـ لو، كسبامية السببية تقتضي عدـ اغباجة إىل 
اآلخر، فلو كاف اؼبطلق سببا تاما ؼبنع االحتياج إىل القيد كلكنو مل يبنع من ذلك، كمن ىنا 
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ظهرت اؼبنافاة بْب سبامية سببية اؼبطلق مع سبامية سببية اؼبقيد كلدفع تلك اؼبنافاة ينبغي ضبل 
. 238 اؼبطلق على اؼبقيد

: حقيقة المذىب الثالث واستداللو
أف أصحػاب اؼبػذىب الثالث عندما يقولوف إف اؼبقيد ىو الذم وبمل على اؼبطلق ال 

يقصدكف بذلك آف اؼبقيد يراد منو اؼبطلق، إذ لو عنوا ذلك ألدل قوؽبم إىل إلغاء القيد كذلك 
فبتنع، بل يريدكف بذلك أف سببية اؼبقيد تتأتى من سببية اؼبطلق ذلك أف اؼبطلق سبب حقيقة 

كاؼبقيد مشتمل عليو؛ لكوف اؼبطلق جزءان للمقيد كػما سبق ذلك كالكل مشتمل على اعبزء، 
فسببية اؼبقيد الشتمالو على السبب حقيقة كىو اؼبطلق كإطبلؽ السبب على ما ىو مشتمل 

. 239على السبب اغبقيقي شائع
كىذا اؼبذىب يلتقي ُب النتيجة مع اؼبذىب الثاين، كىي إبقاء اؼبطلق على إطبلقو كعدـ 

.. ضبلو على اؼبقيد، كإف اختلف عنو ُب التعبّب كالتعليل
الموازنـة والترجيح 

بالنسبة ألدلة القائلْب باغبمل مطلقا، فإنو يظهر يل أف الدليلْب األخّبين ؽبم زيادة 
اغبكيم، كتيقن اؼبوجب، مل يظهر شيء  ىبدش انتهاضهما حجة، فهما قضيتاف مسلمتاف 
بالنسبة لكبلـ اربد فيو اغبكم كالسبب كإف تعدد نصو،  ككبن ُب ىذه اغبالة أماـ مثل ىذا 

الكبلـ، الف السبب ماداـ قد اربد ذاتا أك نوعا فإف االختبلؼ باإلطبلؽ كالتقييد ال يظهر لو 
 .أثر على ىذا االرباد بالسلب

كاؼبتتبع لنصوص الشريعة هبد أف السائد فيها ُب مثل ىذه اغبالة ىو ضبل اؼبطلق على 
: اؼبقيد من ىذه النصوص

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِير}:قولو سبحانو كتعاىل- ا   كقولو ... {ُحرَِّمْ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ُ ْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدماً }: سبحػانو

. …{َمْسُفوحاً َأْو َلْحَم ِ ْنزِيرٍ 
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فإنا كاجدكف أف الدـ أطلق ُب اآلية الكريبة األكىل، كقيد بكونو منسوخا ُب اآلية الثانية، 
كالدـ سبب اغبكم فيكوف اإِلطبلؽ كالتقييد قد دخل على سبب اغبكم، كقد اتفق العلماء 

. على أف اؼبراد بالدـ اؼبطلق ُب اآلية األكىل ىو الدـ اؼبقيد بالسفح ُب اآلية الثانية
 . 240فقد انعقد اإِلصباع على ضبل اؼبطلق على اؼبقيد ىنا

 كقولو 241{َوُأوُلوا اأَلْرَحاِم بـَْعُيُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍ  ِفي ِكَتاِب اللَّوِ }: قولػو تعاىل - 2
َوُأوُلو اأَلْرَحاِم بـَْعُيُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍ  ِفي ِكَتاِب اللَِّو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن }: سبحانو

فأكلو األرحاـ أطلق ُب اآلية األكىل كقيد ُب الثانية باإِليباف، كىو سبب . 242{َواْلُمَهاِجرِين
اغبكم الذم ىو األكلوية اؼبقتضية للمّباث، فيكوف اإِلطبلؽ كالتقييد قد دخل على سبب 

اغبكم، كقد ضبل اؼبطلق ُب األكىل على اؼبقيد ُب الثانية، فقاؿ العلماء أف أكلو األرحاـ ُب األكىل 
. 243ىم أكلو األرحاـ من اؼبؤمنْب

 كقولو عليو الصبلة  244"ُب طبس من اإِلبل شاة ": قولو صلى اهلل  عليو كسلم  - 3
. 245"ُب كل سائمة إبل ُب أربعْب، بنت لبوف": كالسبلـ

فموضوع اغبديثْب كاحد كىو زكاة اإِلبل، ككذلك اغبكم كىو الوجوب كالسبب كىو 
  .فيكوف اإِلطبلؽ. العدد اػباص من اإِلبل قد أطلق ُب اغبديث األكؿ، كقيد بالسـو ُب الثاين

كقد ضبل اؼبطلق ُب اغبديث األكؿ على اؼبقيد ُب الثاين، . كالتقييد قد دخل ُب السبب
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. 246فأريد من اإلبل ُب األكؿ، السائمة أيضا
كالّلو . فالذم يظهر يل بوضوح ُب ىذه اغبالة أف الراجح ىو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد

. أعلم
: أن يطلق في موضع ويقيد في موضعين بقيدين متيادين: الحالة السادسـة

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَ ر}: قولو تعاىل ُب قضاء صياـ رمضاف: مثالو  كقولو عز كجل ُب 247{َفِعدَّ
َعٍة ِإَذا رََجْعُتمْ }: صـو التمتع  كقولو تعاىل 248{َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَح ِّ َوَسبـْ

 .249{َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ }: ُب صـو كفارة الظهار
فقػد كرد الصياـ مطلقا ُب اآلية الكريبة األكىل كمقيدا بالتفريق ُب الثانية كمقيدا بالتتابع ُب 

. الثالثة كالقيداف كنبا التفريق كالتتابع متضاداف ال هبتمعاف
ففي مثل ىذه اغبالة ذىب العلماء القائلوف بأف اؼبطلق وبمل على اؼبقيد كبتقييده بو لفظا 

إىل أف اؼبطلق يبقى على إطبلقو، كال وبمل على أم كاحد من اؼبقيدين، ألنو ال يبكن ضبلو 
عليهما معا ؼبا بينهما من اؼبنافاة فلو ضبل عليهما معا لـز اجتماع القيدين كىو فبتنع كال يبكن 
ضبلو على أحدنبا دكف اآلخر ألف نسبة اؼبطلق إىل كل كاحد منهما سواء لنسبتو إىل اآلخر، 
فَبجيح أحدنبا حبمل اؼبطلق عليو على اآلخر يكوف ترجيحا ببل مرجح، كذلك ربكم كىو 

باطل فتعْب أف ال وبمل اؼبطلق على أم كاحد منهما، بل يبقى على إطبلقو، كيعمل باإلطبلؽ 
. ُب ؿبلو كيعمل بكل قيد ُب ؿبلو

 كذىب العلماء القائلوف باغبمل قياسا إىل أف اؼبطلق وبمل على اؼبقيد الذم يشَبؾ معو 
ُب العلة كيكوف القياس عليو أكىل، ألف اعبامع بينهما حينئذ يكوف مرجحا، فبل يلـز التحكم 
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مع آيٍب كفارة الظهار كصـو 250{َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّامٍ }: قولو تعاىل ُب كفارة اليمن: عندئذ كمثالو
   .التمتع السابقْب

فقد كرد الصـو ُب كفارة اليمْب مطلقا بينما كرد ُب كفارة الظهار مقيدا بالتتابع، كَب 
وبمل اؼبطلق ُب كفارة اليمْب على اؼبقيد ُب : صـو التمتع مقيدا بالتفريق كػما ذكرنا، فقالوا

.  251كفارة الظهار، قياسا عليو، الربادنبا ُب اعبامع بينهما كىو النهي عن اليمن كالظهار
كأما اؼبطلق الذم ال يشَبؾ مع أم من اؼبقيدين ُب العلة فإنو ال وبمل على أم كاحد 
منهما باالتفاؽ، النعداـ اؼبرجح الذم يرجح أحد اؼبقيدين غبمل اؼبطلق عليو دكف اآلخر، 

. فيكوف اغبمل على أحدنبا ربكما كىو باطل، ككذلك اجتماع الضدين كىو فبتنع
إذا كلغ الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو سبعا إحداىن ": ما ركل من حديث: ومثالو

 . 252"بالَباب 
أكالىن "حيث كرد .  مطلق، كقد قيد ُب ركايات أخرل بقيدين متضادين"إحداىن"فقولو 

 كيتعذر اعبمع بْب القيدين كال توجد علة ذبمع بْب اؼبطلق "أخراىن بالَباب" كػما كرد "بالَباب
كأحػد القيدين، فبل وبمل اؼبطلق على اؼبقيد، فبل يتعْب أف يكوف الغسل بالَباب، أكال أك آخرا، 

. 253 على إطبلقو"إحداىن"بل يبقى اؼبطلق 
كالذم يظهر أف ؾباؿ االختيار ينحصر ُب ضبل اؼبطلق على اؼبقيد قياسا عندما هبمع بْب 

. اؼبطلق كأحد القيدين جامع
أما من ناحية اللغة، فواضح أف نسبة اؼبطلق إىل كل من اؼبقيدين كاحدة ككحدة النسبة 

كػما أنو ُب حالة عدـ كجود اعبامع يسد . كتساكيها تسد باب اغبمل تفاديا للتحكم احملظور
. باب اغبمل تناُب القيدين
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كالػذم يظهر رجحانو عند كجود اعبامع ىو اغبمل قياسا، اعتبارا للقياس اؼبعترب شرعا، 
. عند كجود مقتضيو كىو اعبامع كانتفاء اؼبانع منو

. كالّلو أعلم. كقد ذكرنا عدـ كجود ؿبل لتوىم اصطداـ ىذا القياس بالنص
الفصـل الثالث 

أثر النقص من النص في االحتجاج بالسنة اآلحادية 
: كفيػو ثبلثػة مباحث
: تعريف السنة اآلحادية: المبحث األول

. السنة بضم السْب، كفتح النوف اؼبشددة على كزف فعلة
. الطريقة مطلقا، فبدكحة كانت أك مذمومة، حسنة كانت أك سيئة: كىي ُب اللغة
ْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تـَْبِديالً }: قاؿ الّلو تعاىل . 254{ ُسنََّة اللَِّو الَِّتي َ ْد َ َلْ  ِمْن  ـَ

. 255كىي طريقة حكمتو. الطريقة: كبّْب اؼبتمرسوف قي لغة القرآف الكرًن أف السنة ُب اآلية الكريبة
من سن ُب ": كأتى هبذا اؼبعُب، كأكد على مطلقيتو، قوؿ الرسوؿ صلى اهلل  عليو كسلم  

اإلسبلـ سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل هبا بعده من غّب أف ينقص من أجورىم شيء، 
كمن سن ُب اإلسبلـ سنة سيئة كاف عليو كزرىا، ككزر من عمل هبا من بعده من غّب أف ينقص 

. 256"من أكزارىم شيء 
كما بينو احملػدثوف - ففي الػوقت الػذم جاءت السنة ُب اغبديث الشريف دبعُب الطريقة 

 أكد كصف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إيَّلاىا باغبسن تارة كبالسوء أخرل مطلقيتها، 257-
ألف الوصف تقييد، كالتقييد إمبا يعَبم اغبقيقة اؼبطلقة للتأكيد على نوع منها تتناكلو، كال يضّب 

الطريقة احملمودة، كأهنا إذا أطلقت انصرفت إليها، كُب : مطلقيتها كضعا بياف بعض اللغويْب أهنا
كعدـ الضّب ىذا ينبعث من أف ىذا الذم بينوه، حقيقة . السيئة منها البد من تقييدىا هبا

عرفية، تعارفوا على استعماؿ السنة فيها، كاغبقائق العرفية معركفة بتخصيصها اؼبعُب الوضعي لغة 
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ُب معُب أخص منو يتخصص بالتقييد دكف تقييد، يتعارؼ عليو، كيشتهر اللفظ فيو حبيث ال 
 . يتبادر عند اإلطبلؽ إىل الذىن غّبه، كعندئذ وبتاج فهم النوع

اآلخر الذم مل يتعارؼ عليو، إىل التقييد لفظا، ألنو مل يشتهر اشتهارا يغِب عن التقييد 
كلقػد جاءت السنػة دبعػاف أخػرل غّب الطريقة كالدكاـ، كاألمة، كاؼبثاؿ اؼبتبع، كاإلماـ، . لفظا

. 258كالطبيعة، كالوجو، كاػبطاب، كالتمر
كقد يكوف بعض ىذه كضعية، كبعضها اآلخر استعمالية ؼبناسبات ربطتها باؼبعُب 

. الوضعي
كتظل الطريقػة ىي اؼبشهورة من معاين السنة اللغوية، كاؼبشهود هبا من الكتاب كالسنة، 

. فكاف ربقيقها حقيقا بالتفصيل بالقدر الذم تسمح بو ظركؼ البحث
: السنـة في االصطالح

. تناكلت السنة اصطبلحات متعددة، فاختلف تعريفها حسب كل اصطبلح
: السنة في اصطالح المحدثين

ما أثر عن النيب صلى اهلل  عليو كسلم  من قوؿ أك فعل، أك : "عرؼ احملدثوف السنة بأهنا
. 259"تقرير، أك صفة ُخلقية أك خَقلقية، أك سّبة سواء كاف ذلك قبل البعثة، أك بعدىا

: السنـة في اصطالح األصوليين
ما صدر عن النيب  اهلل عليو كسلم من قوؿ، أك فعل، أك : "عرؼ األصوليْب السنة بأهنا

. 260"تقرير
القوؿ، كالفعل، : كدببلحظة التعػريفْب يتباين أهنما التقيا على أمور ثبلثة ركزا عليها ىي

كالتقرير، غّب أف األكؿ منهما زاد عليها الصفة، كالسّبة، كعمها فيما قبل البعثة، كفيما بعدىا، 
كىنا تدخلت النسبة بينهما لتكوف العمـو كاػبصوص اؼبطلق، األعمية اؼبطلقة ُب جانب تعريف 
                                            

كلشيخنا عبد الغِب عبد اػبالق رضبو . (1558/ص)كالقاموس احمليط  (226-13/224)لساف العرب :  انظر 258
 (.49 ػ 45/ص)الّلو كبلـ نفيس حوؿ اؼبعُب اللغوم للسنة أنظره ُب كتابو حجية السنة 

 (.2/ص)كتوجيو النظر  (38،35/ ص)قواعد التحديث : راجع   259
( 241/ 1)، األحكاـ لآلمدم (22/ 2)كشرح اؼبختصر للعضد  (20-  ا9/ 3)تيسّب التحرير : راجع  260

 (.74/ ص)كاؼبختصر البن اللحاـ اغبنبلي 



احملدثْب، كاألخصية اؼبطلقة ُب جانب تعريف األصوليْب، فأصبح كل سنة عند األصوليْب، سنة 
. عند احملدثْب، دكف العكس

. كالنسبة ىذه انبعثت من انطبلؽ كل من الفريقْب من منطلق نظرتو إىل الرسوؿ 
احملدثوف ينظركف إليو على أف فيو أسوة حسنة، كالتأسي يتأتى بكل ما يتصل بو صلى اهلل  

. عليو كسلم  من سّبة كصفات باإلضافة إىل األقواؿ كاألفعاؿ، كالتقريرات
. كاألصوليوف ينظركف إليو على أنو اؼبشرع عن الّلو، كالتشريع يتأتى بالقوؿ كالفعل كالتقرير

كليس معُب ىذا أف كل فريق اقتصر نظره على ما ذكر بالنسبة لو، كلكن الَبكيز لكل كاف 
. على ذلك عند تعريف السنة

فاحملدثوف ما غضوا الطرؼ عن كوف الرسوؿ مشرعا عن الّلو، بل عرفوه ىكذا أيضا كما 
أف األصوليْب مل يغضوا النظر عن كوف الرسوؿ صلى اهلل  عليو كسلم  فيو أسوة حسنة، بل 

. عرفوه ىكذا أيضا
: السنـة عند الفقهـاء

الطريقة الدينية الٍب يطالب اؼبكلف بإقامتها من غّب افَباض : "عرفها بعض الفقهاء بأهنا
ما يثاب على فعلو، كال يعاقب على تركو : "كىي ما يعرب عنها عند البعض اآلخر" كال كجوب 

ما كاظب النيب صلى اهلل  عليو كسلم  على فعلو مع : "كيلتقي مع ما ذكره البعض من أهنا" 
. 261"الفعل اؼبطلوب طلبا غّب جاـز "كمع " ترؾ ما ببل عذر

. كالذم يدكر البحث حولو ىو اصطبلح األصوليْب
: اآلحادية

. 262اؼبنفرد: كىو. نسبة إىل اآلحاد، كاآلحاد صبع أحد دبعُب كاحد
: والسنة اآلحادية في اصطالح المحدثين

  .264"أك اؼبشهور" كضم اغبنفية إىل التعريف 263"الٍب مل تبلغ نقلتها مبلغ اؼبتواتر: " ىي
                                            

( 1/246)كشرح اؼبنهج  (21/ 1)كشرح الرسالة أليب اغبسن  (1/423)اؽبداية كشرحو فتح القدير :  راجع  261
 (.67-51/ ص)كحجية السنة  (35/ 1)كالركض اؼبربع 

 (.265- 264/ 9)تاج العركس : راجع   262
ما ركاه صبع ال يبكن تواطؤىم كتوافقهم على الكذب عن مثلهم : "اؼبتتابع، كُب اصطبلح احملدثْب: اؼبتواتر ُب اللغة   263



كخلو تعريف اآلحاد عن اؼبشهور عند اعبمهور، كاشتمالو عليو عند اغبنفية تقتضيها 
. طبيعة قسمة السنة عند كل فريق

فالقسمة عند اعبمهور ثنائية تقتصر على اؼبتواترة، كاآلحادية دكف أف تتخللهما كاسطة، 
. كىي عند اغبنفية ثبلثية، تتخلل اؼبتواترة كاآلحادية كاسطة ىي اؼبشهورة

بالنسبة لنقص الشرط، أك اعبزء، يقتصر أثره ُب االحتجاج بالنسبة اآلحادية على ما إذا 
كاف اؼبنقوص منو ثابتا بالكتاب أك السنة اؼبتواترة، عندئذ يرل صبهور العلماء أف السنة اآلحادية 
ال تنقص اعبزء أك الشرط، ألف إنقاصهما أك أحدنبا نسخ ؽبما كالنسخ يشَبط فيو التكافؤ بْب 
الناسخ كاؼبنسوخ على األقل، كال يركف ىذا التكافؤ متأتيا بْب الكتاب كالسنة اؼبتواترة من جهة، 

. كبْب السنة اآلحادية من جهة أخرل
. ىذا بالنسبة للمنقوص. ففي ىذه اغبالة يتأتى تأثر االحتجاج بالسنة اآلحادية

أما بالنسبة للمنقوص منو، فإف اعتبار نقص اعبزء أك الشرط نسخا لو، أك عدـ اعتباره 
. كذلك ال يؤثر ُب االحتجاج بالسنة اآلحادية، ال من جهة اؼبنقص كال من جهة اؼبنقوص منو

أما من جهة اؼبنقص، فإف االحتجاج بو ُب نسخ اعبزء أك الشرط يظهر إمكانية 
االحتجاج بو ُب نسخ اؼبنقوص منو الباقي بعد خركج اعبزء أك الشرط منو أيضا، ألنو بالنسخ 

األكؿ ثبت التكافؤ بْب اؼبنقص كاؼبنقوص منو كىذا التكافؤ ىو اؼبطلوب ُب النسخ الثاين أيضا 
. بالقدر الذم كاف مطلوبا ُب األكؿ

أما من جهة اؼبنقوص منو، فإف الذم يتصور تأثره ىو االحتجاج بو ُب الباقي منو بعد 
كلكن ىذا . اعبزء أك الشرط، كعلى القوؿ بأف نقص اعبزء أك الشرط نسخ لو ُب ىذا الباقي

التأثر يتبلشى إذا عرؼ أنو ال يبس اعبانب العملي ألف اؼبنقوص منو يظل ؿبتجا بو ُب الباقي، 
. كيعمل دبقتضاه فيو، كالنسخ يتجو كبو جانب آخر غّب العمل سباما

                                                                                                                                

 ".من أكلو إىل آخره، كمستند ركايتهم اغبس، كأفاد خربىم العلم لسامعو 
 (.21/ ص)نزىة النظر : انظر

ما كاف من اآلحاد ُب األصل، ٍب انتشر فصار ينقلو قـو ال : "الذائع اؼبنتشر، كُب االصطبلح. اؼبشهور ُب اللغة   264
كىم القرف الثاين فمن بعدىم، كأكلئك قـو ثقات أئمة ال يتهموف، فصار بشهادهتم . يتصور تواطؤىم على الكذب

 (.193-192/ ص)اؼبغِب للخبازم : انظر".  كتصديقهم دبنزلة اؼبتواتر



فيما مثلوا بو من نقص ركعتْب من أربع كاعتبار النص اؼبثبت لؤلربع منسوخا حٌب : فمثبل
ُب الركعتْب الباقيتْب، تظل الباقيتاف عبادة يقاـ هبا، فالعمل بالنص فيهما قائم مل يتأثر، كإمبا 
النسخ اذبو إىل تغّبنبا من عدـ كوهنما عبادة بانفرادنبا إىل كوهنما عبادة تامة، فاعترب النقص 
نسخا للنص فيهما من جهة ىذا التغّب فقط، كىذا كػما يرل مل يؤثر ُب االحتجاج بالنص، 

. اؼبتمثل ُب العمل دبقتضاه، كتنفيذ موجبو
: كأما بالنسبة لنقص اعبزئي اؼبتمثل ُب التخصيص كالتقييد فالكبلـ فيو على النحو التايل

: تأثير نقص الجزئى: مبحث الثالث
: بالنسبة للتخصيص: المطلب األول

بناء على القػوؿ بالتخصيص مطلقا عند اختػبلؼ حكم العاـ كاػباص ال يتأثر االحتجاج 
بالسنة اآلحادية سلبا، بل تظل ؿبتجا هبا معموال دبقتضاىا ألهنا عندما تكوف خاصة تكوف 
ـبصصة للعاـ الذم ىبالف حكمها حكمو ُب صبيع اغباالت، كالتخصيص بياف، كالبياف ال 

، فكما هبوز بياف الشيء دبا يساكيو أك أقول منو  يشَبط فيو التكافؤ كالتساكم بْب اؼببْبِّ كاؼببْبَّل
كذلك هبوز بيانو دبا ىو أدىن منو رتبة كأضعف منو ٍب إف الصحابة رضواف الّلو تعاىل عليهم 

أصبعْب، أصبعوا على زبصيص القرآف الكرًن بالسنة اآلحادية حيث إهنم قاموا هبذا التخصيص 
َوُأِحلَّ َلُكْم َما }: زبصيص قولػو تعاىل: كمل يتعرض إلنكػاره أحػد فكاف إصباعا، كمن أمثلة ذلك

ال ذبمع بْب اؼبرأة كعمتها، كال بْب اؼبرأة ":  بقولو صلى اهلل عليو كسلم265{َورَاَء َذِلُكمْ 
. 266"كخالتها

، فتفيد حل كل ماعدا اؼبذكورات ُب اآليات  (ما)أف : ذلك ُب اآلية الكريبة تقيد العمـو
من احملرمات كاؼبرأة على عمتها أك خالتها من صبلة ذلك كلكن اغبديث الشريف أخرجهما من 

، كبْب حرمتهما . 267ىذا العمـو
أضف إىل ذلك أف كبل من عمـو الكتاب أك السنة اؼبتواترة مع السنة اآلحادية دليبلف قد 
اختلف حكمهما، فوجب أف هبمع بينهما بقدر اإلمكاف، كىذا اعبمع يقتضينا أف نعمل بكل 
                                            

 .24/ النسػاء   265
 (.190/ 9)كصحيح مسلم مع النوكم  (160/ 9)صحيح البخارم مع الفتح : انظر. متفق عليو   266
 (.2/552)راجع العدة ُب أصوؿ الفقو    267



كاحد منهما من كجو، كالذم وبقق ىذا ىو إعػماؿ العاـ ُب غّب مورد اػباص، كإعماؿ اػباص 
. 268ُب مورده فيتعْب ذلك، كىذا ىو التخصيص كهبذا حبفظ الدليبلف من اإللغاء اؼبطلق

كمن ىنا فإف القوؿ بالتخصيص ُب صبيع حاالت اختبلؼ اغبكم بْب العاـ كاػباص فيو 
  .اغبفاظ على السنة اآلحادية كاالحتجاج هبا

كأما القوؿ بالتخصيص حالة اقَباف اػباص بالعاـ كتأخره عنو، كبالنسخ ُب اغباالت 
أف حاالت اختبلؼ : ذلك. األخرل فإنو يشكػل خطورة كبّبة على االحتجاج بالسنة اآلحادية

حكم العاـ كاػباص أربع، كالنسخ يشَبط العلماء فيو التساكم على األقل بْب الناسخ كاؼبنسوخ 
ُب القوة، كيعتربكف أف السنة اآلحادية ال تساكم قوتو قوة الكتاب كالسنة اؼبتواترة، فمعُب ىذا 

أف السنة اآلحادية تتأثر ُب االحتجاج هبا سلبيا ُب ثبلث حاالت من أربع كىذه اغباالت 
. الثبلث تشكل معظم اختبلؼ حكم اػباص كالعاـ

فإذا علمنا أف اختبلؼ حكم العاـ كاػبػاص يشغل مساحة كاسعة من األدلة الشرعية، 
كأف الكثّب من األدلة اػبػاصة من السنة اآلحادية علمنا أف استبداؿ النسخ بالتخصيص ُب تلك 

اغباالت الثبلث يفضي إىل تعطيل كثّب من األدلة اؼبمثلة ُب السنة اآلحادية بعدـ األخذ دبا 
. تأتى بو من األحكاـ الناتج من عدـ التخصيص هبا

كمن ىنػا جاء ترجيح التخصيص فيما مضى ُب ىذه اغبػاالت الثبلث دفعا ؽبذا التعطيل، 
. كإعماال لؤلدلة، كحفاظا عليها، كسبسكا بالسنة اآلحادية بقدر اإلمكاف كػما ينبغي

: بالنسبة للتقييد: المطلب الثاني
يتأثر االحتجاج بالسنة اآلحادية سلبا تأثرا كبّبا بناء على القوؿ بعدـ تقييد السنة 

اآلحادية ؼبطلق الكتاب كالسنة اؼبتواترة، كدائرة السنة اآلحادية اؼبقيدة ؼبطلق الكتاب كالسنة 
. اؼبتواترة كاسعة غاية السعة

. ككل ىذا يدعوا إىل دراسة مبُب ىذا القوؿ كمستنده
، كالكتاب كالسنة 269 فهو أف التقييد عند أصحاب ىذا القوؿ بطريق اؼبعارضة: أما مبناه

                                            
 (.180/ 1)اإلشارات إىل مفاتيح األحكاـ : انظر   268

التمانع بْب األدلة مطلقا حبيث يقتضي أحدنبا عدـ ما يقتضيو : "التمانع، كُب االصطبلح: التعارض ُب اللغة  269
 (.31/ 1)كالتعارض كالَبجيح  (2/403)اؼبصباح اؼبنّب : انظر". اآلخر



اؼبتواترة قطعياف كالسنة اآلحادية ُب ثبوهتا احتماؿ، كاحملتمل ال يقول على معارضة القطعي، فبل 
. 270ألف من شرطها التساكم ُب القوة بْب الدليلْب. يقيده

كلكنا إذا نظرنا إىل حقيقة التقييد كأنو البياف للمطلق ال اؼبعارض لو، كأنو يتوجو كبو 
  .شيوع اؼبطلق احملتمل، ال أصل حكمو اؼبقطوع بو، يهتز ىذا اؼببُب

كأما مستنده، فهو جعل التقييد دبثابة التخصيص كقياسو عليو جبامع أف كبل منهما 
تنقيص كتقليل، ٍب االستدالؿ على عدـ زبصيص الكتاب كالسنة اؼبتواترة بالسنة اآلحادية على 

: النحو التايل
الّلو عنهم على عدـ زبصيص الكتاب بالسنة اآلحادية يدؿ م أصبع الصحابة رض: قالوا

 عن النيب 272 الّلو عنو رد ما ركتو فاطمة بنت قيسمرض 271على ذلك ما ركم من أف عمر
:  ؼبا كاف ـبصصا لعمـو قولو تعاىل273"أنو مل هبعل ؽبا سكُب كال نفقة: "صلى اهلل  عليو كسلم 

كيف نَبؾ كتاب ربنا كسنة نبينا بقوؿ : " كقاؿ274{َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ }
. كمل ينكر ذلك أحد فصار إصباعا. 275"امرأة ال ندرل أحفظت أـ نسيت

كال معتصم ؽبم ُب ىذا الػذم ذكػركه على أنو إصباع على عدـ التخصيص بالسنة 
: اآلحادية ألمور ثبلثة

ألنو . أف انعقاد اإلصباع على ذلك غّب مسلم سواء كاف إصباعا تصروبيا أـ سكوتيا: أكؽبا
  .لو كاف كافق عليو الكل صراحة لنقل لكنو مل ينقل، فانتفى انعقاد اإلصباع التصروبي على ذلك

كمل يكن الكل حاضرين عند رد عمر غبديث فاطمة، فبل يكوف ىناؾ إصباع سكوٌب 
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 . أيضا
  .كهبذا يكوف اإلصباع بنوعيو غّب منعقد على ما ذكركه

 على فرض تسليم صحة ثبوت ما ادعوه من اإلصباع، فإنو ال يكوف مثبتا ؼبنع :ثانيا
ألف اجملوزين لتخصيصهما هبا مل يدعو . زبصيص الكتاب كالسنة اؼبتواترة بالسنة اآلحادية

 زبصيصهما بكل ما كاف من السنة اآلحادية مطلقا سواء كاف راكيها متهما بالنسياف أـ ال، بل
هبوزكف التخصيص دبا ال يكوف راكيو متهما بالنسياف كاغبديث اؼبردكد من قبل عمر رضي الّلو 

   .عنو صريح بتهمة راكيو بالنسياف
أف رد عمر غبديث فاطمة يصلح حجة للمجوزين لتخصيص الكتاب كالسنة : ثالثها 

. اؼبتواترة بالسنة اآلحادية، ألف عمر رضي الّلو عنو علل رده غبديثها بكوهنا غّب مأمونة
كىذا التعليل ينبئ عن عدـ رد التخصيص للكتاب كالسنة اؼبتواترة بالسنة اآلحادية كيف 

. 276ألنو لو كاف كذلك ؼبا كاف معُب ؽبذا التعليل، كلكاف عللو بكونو خرب كاحد- ما كانت 
لو جاز تقييد الكتاب كالسنة : كفبا استندكا إليو أيضا قياس التقييد على النسخ فقالوا

اؼبتواترة بالسنة اآلحادية عباز  نسخهما هبا أيضا ألف النسخ زبصيص ُب األزماف، كالتقييد 
زبصيص ُب األعياف كاؼبعُب الذم من أجلو يصار إىل التقييد كىو أكلويتو على إلغاء اؼبقيد 

. 277لكن نسخهما هبا ال هبوز، فبل هبوز تقييدنبا هبا أيضا. متحقق أيضا ُب النسخ
كهبذا القياس ال يتم ؽبم االستدالؿ، ألنو قياس مع الفارؽ يكمن كجو الفرؽ ُب أف 

النسخ رفع للحكم، كالتقييد بياف، كالرفع أصعب من البياف فيحتاط ُب الرفع ماال وبتاط ُب 
. 278البياف، فبل يلـز من امتناع النسخ بالسنة اآلحادية امتناع التقييد هبا

كيرجح تقييد الكتاب كالسنة اؼبتواترة بالسنة اآلحادية باإلضافة إىل كىي ما استدؿ بو 
: اؼبانعوف منو ما يلي

أف كبل من مطلق الكتػاب كالسنػة اؼبتواترة كمقيد السنة اآلحادية دليل هبب اتباعو،  - 1
ألف الفرد الذم . كالعمل بو، كالذم وبقق ىذا العمل كذلك االتباع ىو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد

                                            
 (.150/ 2)كشرح اؼبختصر للعضد  (237/ص)العقد اؼبنظـو :  راجع 276
 (.143/ 3-1)احملػصوؿ للرازل :  راجع 277
 (.238/ص)اؼبرجع السابق، كالعقد اؼبنظـو :  انظر 278



كهبذا هبمع بْب . فيو القيد يتناكلو اؼبطلق بإطبلقو كىو بطبيعة اغباؿ يوجب اؼبقيد اإلتياف بو
  .279األدلة ُب اإلعماؿ

. التقييد صنو التخصيص، كقد ذكرنا إصباع الصحابة على جوازه بالسنة اآلحادية - 2
ىذا كقد دلت األدلة القاطعة على كجوب العمل بالسنة اآلحادية كالتقييد هبا عمل هبا 

كالّلو . فتكوف تلك األدلة دالة على صحة التقييد هبا ضمن داللتها على كجوب العمل هبا
. أعلم

. كآخر دعوانا أف اغبمد لّلو رب العاؼبْب
ككاف الفراغ منو ُب شهر رمضاف اؼببارؾ 

ُب اؼبدينة اؼبنورة .  ىجرية1409سنة 
فهرس المصـادر 

القرآف الكرًن كتفسّبه :      أكالن 
.  ىػ1315 ىػ ط مصر 468لعلي بن أضبد الواحدم اؼبتوُب . أسباب النزكؿ - 1
.  ىػ911عببلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطى اؼبتوُب . أسباب النزكؿ - 2

. ط بّبكت دار الفكر. اؼبطبوع هبامش تفسّب اعببللػْب
 ط مصطفى ؿبمد 741حملمد بن أضبد بن جزل اؼبتوَب . التسهيل لعلـو التنزيل - 3

.  ىػ1355مصر 
 754حملمد بن يوسف الشهّب بأيب حياف األندلسي اؼبتوَب . تفسّب البحر احمليط - 4 

.  ىػ1403- بّبكت – ط دار الفكر . ىػ
للحافظ عماد الدين أيب الفداء إظباعيل بن كثّب اؼبتوَب . تفسّب القرآف العظيم - 5
.  ىػ1400- بّبكت –  ىػ ط دار الفكر 774

للشيخ عبد الرضبن بن ناصر السعدم . تيسّب الكرًن الرضبن ُب تفسّب كبلـ اؼبناف - 6
.  ىػ1398مكة اؼبكرمة . مؤسسة مكة اؼبكرمة للطباعة كاإلعبلـ- ط 

 ىػ 310أليب جعفر ؿبمد بن جرير الطربم اؼبتوَب . جامع البياف ُب تفسّب القرآف - 7

                                            
 (.123- ا20/ 2)كاألسنوم على اؼبنهاج  (28-2/27)صبع اعبوامع مع شرح احمللى :  راجع 279



.  ىػ 1398بّبكت . ط دار اؼبعرفة- 
مصر - عببلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي ط . الدر اؼبنثور ُب التفسػّب باؼبأثور - 8
.  ىػ1306
. دار صادر. للشيخ الشهاب اػبفاجي ط. عناية القاضي ككفاية الراضي - 9

أليب القاسم اغبسْب بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب . اؼبفردات ُب غريب القرآف - 10
. بّبكت- دار اؼبعرفة - ربقيق كضبط ؿبمد سيد كيبلين ط .  ىػ502األصفهاين اؼبتوَب 

اؼبتوُب . أليب الفرج عبد الرضبن بن علي اؼبعركؼ بابن اعبوزم. نواسخ القرآف - 11
 1404اؼبدينة اؼبنورة - ط اعبامعة اإلسبلمية . ؿبمد أشرؼ عك اؼبليبارل.  ىػ ربقيق د597

. ىػ
الحديث الشريف وما يتعلق بـو :       ثانيا

للحافظ احملقق مشس الدين أيب عبد الّلو ؿبمد بن أيب بكر، . هتذيب السنن - 12
ربقيق ؿبمد حامد الفقي، ط مكتبة السنة احملمدية .  ىػ751اؼبعركؼ بابن قيم اعبوزية اؼبتوُب 

. القاىرة- 
للحافظ أيب عيسى، ؿبمد بن عيسى بن سورة الَبمذم اؼبتوُب - جامع الَبمذم  - 13

.  ىػ1399 ىػ اؼبطبوع مع ربفة األحوذم ط دار الفكر بّبكت 279
 ىػ 273أليب عبد الّلو ؿبمد بن يزيد بن ماجة القزكيُب اؼبتوُب . سنن ابن ماجة - 14

.  ىػ1313ط عيسى الباىب اغبلىب . ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي
للحافظ أيب داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ السجستاين اؼبتوُب .  ػ سنن أيب داكد15

ط دار الفكر بّبكت . ربقيق عبد الرضبن ؿبمد عثماف.  ىػ اؼبطبوع مع شرحو عوف اؼبعبود275
.  ىػ1399

ربقيق عبد .  ىػ385للحافظ علي بن عمر الدار قطِب اؼبتوُب . ػ  سنن الدار قطِب16
.  ىػ1386بػّبكت . دار اؼبعرفة. الّلو ىاشم اؼبدين ط

للحافظ الفقيو أيب زكريا ؿبي الدين بن شرؼ النوكم اؼبتوُب . ػ شرح صحيح مسلم17
.  ىػ1349دار إحياء الَباث العريب بّبكت .  ىػ ط676



 256للحافظ أيب عبد الّلو ؿبمد بن إظباعيل البخارم اؼبتوُب .  ػ صحيح البخارم18
ربقيق كتصحيح كإشراؼ ظباحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الّلو بن . اؼبطبوع مع فتح البارم. ىػ

. إخراج كتصحيح ؿبب الدين اػبطيب. ترقيم ؿبمد فؤاد عبد الباقي. باز
للحػافظ أيب اغبسْب مسلم بن حجاج القشّبم النيسابورم اؼبتوُب .  ػ صحيح مسلم19

.  ىػ1392 ىػ اؼبطبوع مع شرح النوكم ط دار إحياء الَباث العريب بّبكت 261
دار - ط .  ىػ224أليب عبيد القاسم بن سبلـ اؽبركم اؼبتوُب . ػ غريب اغبديث20

.  ىػ1396لبناف - الكتاب العريب، بّبكت 
للحافظ أضبد بن علي بن حجر العسقبلين .  ػ فتح البارم شرح صحيح البخارم21

. القاىرة.  ىػ اؼبطبعة السلفية852اؼبتوُب 
للشيخ ؿبمد صباؿ الدين القاظبي .  ػ قواعد التحديث من فنوف مصطلح اغبديث22

 ىػ 1399- بّبكت - دار الكتب العلمية .  ىػ ط1332اؼبتوَب 
للشيخ ؿبمد طاىر الصديقي . ػ ؾبمع حبار األنوار ُب غرائب التنزيل كلطائف األخيار23

مطبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية حبيدرآباد الدكن - ط .  ىػ986اؽبندم الفتِب اؼبتوُب 
.  ىػ1391- اؽبند 

للحافظ ؿبمد بن عبد الّلو النيسابورم اغباكم اؼبتوَب . ػ اؼبستدرؾ على الصحيحػْب24
. حلب- ط اؼبطبوعات اإلسبلمية -  ىػ 405

للحافظ أيب بكر عبد الّلو بن ؿبمد بن أيب شيبة . ػ اؼبصنف ُب األحاديث كاآلثار25
. اؽبند- ط الدار السلفية .  ىػ ربقيق عامر العمرم األعظمي235اؼبتوَب 

 ىػ ربقيق 388للحافظ أيب سليماف ضبد بن ؿبمد اػبطايب اؼبتوُب . ػ معامل السنن26
. مصر. ط مكتبة السنة احملمدية– ؿبمد حامد الفقي 

جملد الدين اؼببارؾ بن ؿبمد اعبزرم اؼبعركؼ بابن . ػ النهاية ُب غريب اغبديث كاألثر27
ط دار الفكر - ربقيق طاىر أضبد الزاكل كؿبمود ؿبمد الطناحي .  ىػ606األثّب اؼبتوُب 

  .بّبكت
أصول الفقـو  - 3 



ط جامعة . للدكتور عبد العزيز بن عبد الرضبن السعيد. ابن قدامة كآثاره األصولية - 28
.  ىػ1458اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 ىػ 1182إجابة السائل شرح بغية األمل حملمد بن إظباعيل الصنعاين اؼبتوَب  - 29
.  ىػ1406ط مؤسسة الرسالة بّبكت . ربقيق السياغي كاألىدؿ

لسيف الدين أيب اغبسن على بن أيب علي بن . اإِلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ - 35
.  ىػ1400دار الكتب العلمية، بّبكت - ط .  ىػ631ؿبمد اآلمدم، اؼبتوَب 

. أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي. إحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ - 31
.  اىػ401دار الفكر -  ىػ ربقيق عبد اجمليد الَبكي ط 474اؼبتوَب 

للشيخ ؿبمد بن علي بن ؿبمد . إرشاد الفحوؿ إىل ربقيق اغبق من علم األصوؿ - 32
.  ىػ1399بّبكت - دار اؼبعرفة -  ىػ، ط 1255الشوكاين، اؼبتوَب 

.  ىػ1245حجر . للكرباسي ط. اإلشارات إىل مفاتيح األحكاـ - 33
ط .  ىػ482للشيخ علي بن ؿبمد بن اغبسْب البزدكم، اؼبتوَب . أصوؿ البزدكل - 34

.  ىػ1394بّبكت - دار الكتاب العريب - 
 490أصوؿ السرخسي، للشيخ أيب بكر ؿبمد بن أيب سهل السرخسي، اؼبتوَب  - 35

.  ىػ1393دار اؼبعرفة، بّبكت - ط . ىػ
لكماؿ الدين ؿبمد بن عبد الواحد بن عبد اجمليد السيواسي، الشهّب - التحرير  - 36

 350مصطفى البايب اغبليب دبصر، مع تيسّب التحرير سنة - ط .  ىػ861بابن اؽبماـ، اؼبتوَب 
. أىػ

للشيخ ؿبمد بن ؿبمد بن اغبسن اؼبعركؼ بابن أمّب اغباج . التقرير كالتحبّب - 37
.  ىػ1402دار الكتب العلمية - ط .  ىػ879اؼبتوَب 

للشيخ سعد بن عمر بن عبد الّلو التفتازاين، اؼبتوَب . التلويح على التوضيح - 38
 1400كراجي - ط .  ىػ792

للشيخ ؿبفوظ بن أضبد بن اغبسن أيب اػبطاب . التمهيد ُب أصوؿ الفقو - 39
كؿبمد بن - الدكتورين مفيد ؿبمد أبو عمشة : ربقيق.  ىػ510الكلوذاين، اغبنبلي، اؼبتوَب 



.  ىػ1456سنة . دار اؼبدين، جدة، اؼبملكة العربية السعودية- علي بن إبراىيم، ط 
للشيح عبيد بن مسعود البخارم، الشهّب بصدر الشريعة، . التوضيح ؼبًب التنقيح - 40

.  ىػ1400كراجي -  ىػ، ط 747اؼبتوَب 
- ط .  ىػ978للشيخ ؿبمد أمْب اؼبعركؼ بأمّب بادشاه، اؼبتوَب . تيسّب التحرير - 41

.  ىػ1350مصطفى البايب اغبليب، مصر 
 771لعبد الوىاب بن علي السبكي، الشهّب بتاج الدين، اؼبتوَب . صبع اعبوامع - 42

.  ىػ1316اؼبطبعة العلمية - ىػ اؼبطبوع مع حاشية العطار، ط 
. للدكتور عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي الربيعة ط.  ػ السبب عند األصوليْب43

.  ىػ1399مطابع جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 
لشهاب الدين أبو العباس، أضبد بن إدريس القراُب، اؼبتوَب .  ػ شرح تنقيح الفصوؿ44

.  ىػ1393شركة الطباعة الفنية اؼبتحدة، مصر -  ىػ، ط 684
للشيخ ؿبمد بن أضبػد الفتوحي اغبنبلي، اؼبعركؼ بابن النجار .  ػ شرح الكػوكب اؼبنػّب45

دار الفكر دمشق : الدكتور ؿبمد الزحيلي، كالدكتور نزيو ضباد، ط: ربقيق.  ىػ972اؼبتوَب 
. ىػ 1400سنة 

للشيخ جبلؿ الدين ؿبمد أضبد احمللي، اؼبطبوع مع .  ػ شرح احمللي على صبع اعبوامػع46
.  أىػ316اؼبطبعة العلمية دبصر - حاشية العطار، ط 

للشيخ عبػد الرضبن بن أضبد بن عبد الغفار عضد الدين .  ػ شرح ـبتصر اؼبنتهي47
ط الفجالة اعبديدة . شعباف ؿبمد إظباعيل: مراجعة كتصحيح.  ىػ756اإِلهبي اؼبتوَب 

.  ىػ1393
للقاضي أيب يعلي، ؿبمد بن اغبسْب الفراء البغدادم .  ػ العػدة ُب أصوؿ الفقو48

مؤسسة الرسالة : ط. الدكتور أضبد بن على سّب  اؼبباركي: ربقيق.  ىػ458اغبنبلي، اؼبتوَب 
.  ىػ1400بّبكت سنة 
ـبطوط اعبامعة اإِلسبلمية مصور . للقراُب.  ػ  العقد اؼبنظـو ُب اػبصوص كالعمـو49

.  1791برقم 



للشيخ عبد العلي ؿبمد بن نظاـ الدين ؿبمد .  ػ فواتػح الػرضبوت بشرح مسلم الثبوت50
.  ىػ1322اؼبطبعة األمّبية دبصر - ط .  مصر1180اللكنوم األنصارم، اؼبتوَب 

 735للشيخ عبلء الػدين عبػد العزيز بن أضبد البخارم، اؼبتوَب .  ػ كشف األسرار51
.  ىػ1394دار الكتاب العريب، بّبكت، - ىػ ط 

 ػ ؾبموع، فتاكل شيخ اإِلسبلـ أحد بن تيمية، لشيخ اإِلسبلـ تقي الدين أضبد بن 52
الشيخ عبد الرضبن بن ؿبمد بن قاسم : صبع كترتيب. عبد اغبليم ابن عبد السبلـ بن تيمية

توزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد . العاصمي النجدم اغبنبلي
.  ىػ1404

حملمد بن عمر بن اغبسن الشهّب بفخر الدين .  ػ احملصوؿ ُب علم أصوؿ الفقو53
جامعة اإِلماـ ؿبمد بن سعود اإِلسبلمية، - ط . طو جابر/  ىػ ربقيق د606الرازم، اؼبتوَب 

. الرياض، اؼبملكة العربية السعودية
للشيخ صباؿ الدين عثماف بن عمر اؼبعركؼ بابن اغباجب، اؼبتوَب .  ػ ـبتصر اؼبنتهى54

.  ىػ1393الفجالة اعبديدة دبصر -  ىػ، ط 646
أليب حامد ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد الغزايل، اؼبتوَب .  ػ اؼبستصفى من علم األصػوؿ55

.  ىػ1322اؼبطبعة األمّبية دبصر - ط .  ىػ ، اؼبطبوع مع مسلم الثبوت505
اؼبطبعة : ط.  ىػ1119للشيخ ؿبب الّلو بن عبد الشكور، اؼبتوَب .  ػ مسلم الثبوت56

.  ىػ1322األمّبية دبصر 
ؾبد الدين، أبو : لثبلثة علماء من آؿ تيمية، كىم. اؼبسودة ُب أصوؿ الفقو - 57

 ىػ، كشهاب الدين أبو احملاسن عبد 632الربكات عبد السبلـ ابن عبد الّلو بن اػبضر، اؼبتوَب 
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